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Bu Sayıda

Editörden
Kurumsal İletişim Uzmanı
Gökçe AŞKIN

Merhaba,
Yaz dönemini geride bıraktık. Yılın son çeyreğine
girerken belki de birçoğumuz bu yılı en iyi şekilde
bitirmek için planlarını yapmıştır. Birleşim Grup
olarak yeni projeler ile gelecek yıla yoğun bir
programla gireceğiz.
Birleşim Dergi yine dikkatinizi çekeceğini
düşündüğümüz bir içerikle karşınızda.
Bu sayımızda mekanik taahhüt işlerini üstlendiğimiz
iki önemli proje yer alıyor. Bunlardan birincisi
Adana’da Rönesans Sağlık Yatırım önderliğinde
tüm taahhüt işleri Rönesans Medikal İnşaat
firması tarafından yapılan Adana Şehir Hastanesi;
yani Türkiye’ nin ilk Yap-İşlet-Devret modeli
projelerinden bir tanesi. Diğer proje konumuz ise
Afyonkarahisarlı işadamlarının yerel sermaye ve
emek birlikteliği ile ortaya koyarak oluşturdukları
Afyon Girişim A.Ş.’nin bir yatırımı olan Park Afyon
Alışveriş Merkezi. Ve tabii ki ilgiyle okuyacağınız
röportajlarımız ve güncel konularımız ilerleyen
sayfalarda sizleri bekliyor.
Bir sonraki sayımızda buluşmak dileği ile keyifli
okumalar dilerim.
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Başkanlardan

VİZYONUMUZ BİZİ VARMAK
İSTEDİĞİMİZ NOKTAYA GÖTÜRÜR
Yaşadığımız global değişim bir kriz olarak değerlendirilse de aslında yeniçağın bize öğretmeye çalıştığı yeni bir
yaşam döngüsü olarak algılanabilir. Bu yaşam döngüsü sayesinde yönetim felsefelerimiz, ekonomiye bakışımız, performans değerlendirmelerimiz, hedeflerimiz gibi birçok unsur yeniden tanımlanıyor. Bu düzen içinde
varlığını sürdüren itibarlı, marka değeri olan bir firma olmak da sahip olduğunuz vizyon ile doğrudan alakalı.
Kurulduğumuz günden beri gelecekte kendimizi konumlandırdığımız yere ulaşmamıza yön veren perspektifimiz, firma olarak bizim vizyonumuzu oluşturdu. Sadece işverenlerimiz değil, çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımız için fark yaratan ve katma değeri olan bir firma olmak için kurguladığımız bakış açısı, firmamızın sarsılmadan ilerleyebilmesinin temelini oluşturuyor. Bugün
kaliteli hizmet anlayışı, uygun fiyat veya işin zamanında
teslim edilmesi denklemi; işverenle birebir iletişim kurabildiğiniz, ona vadettiklerinizin arkasında olduğunuz
güvenini vermeniz gibi unsurlarla derinleşiyor. Firma
içi dinamiklere baktığınızda ise vizyon sahibi bir firma
olarak ‘’Neden varız? Nereye gidiyoruz? ve Hangi değerlerimiz bizi hedefimize taşıyacak? ‘’ gibi soruların
cevabını bizimle birlik olan tüm çalışanlarımıza verebiliyor olmamız gerekli. Tüm bunları gerçekleştiriyor olmak inanın emek isteyen bir süreçtir ve yaptığınız işte
kazandığınız her tecrübede sizin parmak izinizi oluşturur, sizi özgün kılar. Eğer inancınız, istikrarınız ve azminiz varsa vizyonunuz sizi varmak istediğiniz noktaya
götürür. Ancak tüm bunları tecrübe ettiğiniz her türlü
deneyimin analiz edildiği bir potadan geçirilmesi gereklidir ki bu sizin kısa dönemli bir illüzyona kapılmanızı
engeller. Hedeflerimiz günün koşulları ile yön değiştirebilir ancak vizyonumuz bu değişiklikten etkilenmeden
ilk günkü vaadimiz ne ise öyle kalır.
Gelecekte nerede olmak istediğini bilen bir firma olarak geçmiş referanslarımız ile günübirlik değişimler
içerisinde dalgalanmadan, bugünden yarını oluşturmaya çalışan, gelecek referanslı bir firma oluşturduğumuz kanaatindeyim. Sadece işimiz için değil ülkemiz için
yapabileceklerimize duyduğumuz inanç ve motivasyon, her geçen gün deneyimlerimiz ve bakış açımızla gelecek için görüş mesafemizi uzatıyor.
Yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, stratejik bir ortak gibi güven duyulup tercih edilen,
çevreye ve insana duyarlı bir Türk firması olmaya çalışıyoruz ve çalışacağız.
Sözlerime son vermeden önce, bu yıl ‘’Cumhuriyetimizin 94. Yılı’’ kutlanacak. Cumhuriyetin milletimize kazandırdığı değerlerin, birlikteliğin ve bütünlüğün öneminin daha da arttığı bir dönemdeyiz. Çağdaş, laik bir yaşamı
hak eden milletimizin ‘’Cumhuriyet Bayramını ‘’ en içten dileklerimle kutluyorum.
Saygılarımla,
İdris ÇAKIR
Birleşim Grup Yönetim Kurulu Başkanı
BİRLEŞİM DERGİ
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Proje

ADANA
ŞEHİR
HASTANESİ
Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Sağlık Yatırım
önderliğinde uluslararası yatırım fonu Meridiam Infrastructure
ortaklığı ile hayata geçirilen Adana Şehir Hastanesi bölgenin
sağlık üssü olacak!
Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Hastanesi
553.000 m2 kapalı inşaat alanı ve 1.550 yatak kapasitesine sahip Adana Şehir Hastanesi, yatak kapasitesi, dünya standartlarındaki en ileri teknolojiye sahip
medikal ekipmanları ile bulunduğu bölgenin değil
dünyanın sayılı hastaneleri arasında yer aldı. Adana
Şehir Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilen
1.512 adet sismik izolatörle, “Dünyanın En Büyük
Sismik İzolatörlü Hastanesi” unvanına sahip oldu.
Adana Şehir Hastanesi Bölgenin Sağlık Üssü
Tüm taahhüt işleri Rönesans Medikal İnşaat firması tarafından yapılmış olan sadece Adana’nın değil
tüm bölgenin sağlık üssü olma niteliğini taşıyan bu
büyük projede Birleşim Grup firmalarından ERDE
8
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Proje
Mühendislik olarak elektrik taahhüt işlerini üstlenmenin kıvancını yaşıyoruz.
Türkiye’nin sağlık sektöründe bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük program olarak adlandırılan
“Sağlıkta Dönüşüm Programı” çerçevesinde hayata
geçirilen Adana Şehir Hastanesi, 1.300 yatak kapasiteli ana hastane, 150 yatak kapasiteli fizik tedavi
ve rehabilitasyon hastanesi ve 100 yatak kapasiteli
yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesinden oluşuyor. Ana hastanede, genel sağlık hizmetlerinin
verildiği genel hastanenin yanı sıra her biri kendi
alanında uzmanlaşmış onkoloji hastanesi, kalp ve
damar hastalıkları hastanesi ile kadın doğum ve
çocuk hastanesi yer alacak. 57 ameliyathane, 330
poliklinik odası, 180 yoğun bakım ünitesi, 35 yeni
doğan yoğun bakım ünitesine sahip olan hastanede
yaklaşık 5.000 personel günlük 16.000 hastaya kesintisiz hizmet verecek.
VIP hasta odalarından bekleme salonlarına, ameliyathanelerinden polikliniklerine ve yoğun bakım
ünitelerine kadar her alanı özenle dizayn edilen
Adana Şehir Hastanesi’nde tüm odalar tek ve iki
kişilik düzenlendi. Hasta ve hasta yakınları için her
türlü konforun düşünüldüğü hastane, sadece Adana’ya değil, bölgeye hizmet edecek ve sağlık turizmi
açısından da kente büyük katkı sağlayacak.

BİRLEŞİM DERGİ

9

Proje

Olası En Şiddetli Depremlerde Bile Kesintisiz
Hizmet
Kamu Özel İşbirliği - PPP (Public Private Partnership) modeli kapsamındaki yatırım projelerinin dev
adımlarından biri olan Adana Şehir Hastanesi, sahip
olduğu 1.512 sismik izolatörü ile uluslararası inşaat
ve müteahhitlik dergisi ENR tarafından dünyanın en
büyük sismik izolatörlü hastanesi ilan edildi. Dünyanın en ileri teknolojisine sahip 3 yönlü sarkaç tipi
deprem izolatörleri sayesinde, coğrafyasında yaşanması olası en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini hiç bir aksama olmadan yerine getirmeye devam edebilecek.
Böylece her gün ev sahipliği yapacağı on binlerce
kişiye her koşulda kesintisiz ve güvenli bir şekilde
sağlık hizmeti sağlayabilecek.
10
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Proje
2020’ye Kadar 4,3 Milyar Dolarlık Sağlık Yatırımı
Rönesans Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Rönesans Sağlık Yatırım’ın portföyünde 5 farklı
ilde ( Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ve İstanbul - İkitelli ) tamamlanan veya inşasını sürdürdüğü 5 adet
şehir hastanesi ile 7 ilde (Samsun, İstanbul, Afyon,
Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Van) inşa edeceği fizik
tedavi ve rehabilitasyon merkezleri bulunuyor.
Kamu-Özel İşbirliği modeli kapsamında 2020 yılına
kadar 4.3 milyar dolarlık yatırımla sağlık kompleksleri inşa edecek olan Rönesans, toplamda 9.500 yatak kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.
Bu projelerden Yozgat Şehir Hastanesi 2017 yılı
Ocak ayından itibaren hasta kabul etmeye başladı.
Rönesans Sağlık Yatırım’ın Japon Sojitz ortaklığı ile
Kamu Özel İşbirliği Modeli kapsamında hayata geçirmeye hazırlandığı İkitelli Şehir Hastanesi 2.700
yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük hastaneleri
arasına girecek.

ADANA ŞEHIR HASTANESI’NIN
EN’LERI
• Dünyaca ünlü global altyapı ve
proje finans platformu Infrastructure Journal Global tarafından 2014 yılında “Avrupa’nın En
iyi PPP (Kamu Özel Ortaklığı)
Projesi” ödülüne layık görüldü.
• Partnerships Awards tarafından 2015 yılının “En İyi PPP Sağlık Projesi İşbirliği” ödülünü aldı.
• Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın
önde gelen finans yayınlarından
EMEA Finance tarafından verilen “Finansal Başarı” ödülünü
2015 yılında almaya hak kazandı.
• Sahip olduğu 1.512 deprem izolatörü ile uluslararası inşaat ve müteahhitlik dergisi ENR tarafından
dünyanın en büyük deprem izolatörlü hastanesi ilan edildi.

BİRLEŞİM DERGİ
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Proje
Teknik Donanım
Adana Şehir Hastanesi teknik donanım olarak da güven veriyor. Kampüs ana enerji, ısıtma ve soğutma merkezleri için Teknik ve Lojistik Bina (TSB) ihtiva ediyor. Toplam 70 MVA’ lık kurulu güç talebini kesintisiz ve güvenli olarak sağlayabilmek için her biri diğerinin yedeği olmak üzere 44 adet
trafo, tüm şebekeyi besleyecek 16 adet step-up trafo ile entegre jeneratörler ve afet durumlarında
veya normal işletmede kullanılmak üzere Trijenerasyon sistemi kurulmuştur. Enerji kesintilerinde
sistem jeneratörler üzerinden çok kısa bir sürede tüm kampüsü besleyebilmektedir. Ameliyathaneler, yoğun bakımlar, aktif switchler, veri merkezleri gibi anlık kesintiye bile tahammülü olmayan
kritik alanlar için 30 farklı noktadan kesintisiz güç kaynağı ile de sistem desteklenmiştir.
Uluslararası standartlara uygun ve yüksek kalite kontrol sistemi ile tesis edilmiş kampüs, sistem
test ve devreye alma süreçleri ile de güven vermektedir. Tüm kuvvetli ve zayıf akım sistemleri, hem
nokta hem de fonksiyon testleri, yüksek disiplin ve titizlikle yapılmıştır. Özellikle yangın güvenliği,
entegre danışmanlar tarafından NFPA, EN ve BYKY standartları doğrultusunda hazırlanmış proje
ve senaryolar doğrultusunda uygulanmış olup; kampüs yüksek yangın güvenliği sağlamaktadır.
Portföyünde Yozgat, Adana, Elazığ, Bursa ve İstanbul-İkitelli Hastaneleri ve 7 farklı ilde yapılacak
Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanelerini bulunduran Rönesans Sağlık Yatırım, PPP (Kamu-Özel
İşbirliği) modeli ile 2020 yılına kadar toplam 4.3 milyar dolarlık yatırımla 9.500 yatak kapasitesine
ulaşmayı hedeflemektedir.
Teknik Donanım Yazısı Sahibi: Oğuz Kaan OLGUN, Adana ESK-Elektrik İşleri Şefi
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Sektörel

PPP
KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ
MODELİ

Uzun senelerdir dünyada uygulanmakta olan PPP modeli,
özellikle son yıllarda yapılan sağlık yatırımları ile birlikte
Türkiye’de de adını duyurur hale geldi. Peki, ama nedir bu
PPP? Sadece sağlık sektöründe mi geçerlidir? Ülkemizde
yeni mi kullanılmaktadır? Tüm bu soruları, dilerseniz aşağıda
detaylıca inceleyip konuya açıklık getirmeye çalışalım.
14
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Sektörel
PPP Nedir?
PPP, 3P, P3, Public Private Partnership dünyada kabul görmüş bir finansman modelidir ve ülkemizde
PPP, Kamu Özel Ortaklığı ve Kamu Özel Sektör İşbirliği gibi farklı deyişlerle karşılık görmüş bir kavramdır.
Dünya Ekonomik Forumu’nun da kabul ettiği tanımıyla, ‘kamu ve özel sektör arasında, özel sektör
tarafının tanımlanmış hizmetleri sunduğu ve/veya
taahhütleri yerine getirdiği anlaşmalardır. PPP sözleşmeleri bir yatırım veya projenin tasarım, inşa,
idare ve bakım gibi süreçlerini kapsayabilir. PPP’nin
önemli bir özelliği, özel sektörün, kamuyla, projelerin gelirleri kadar risklerini de paylaşmasıdır, yani
iki tarafın eşit şekilde sorumluluk üstlenmesidir.
İngiltere öncülüğünde yaygınlaşan PPP modeli başta İrlanda, İspanya ve Portekiz gibi AB ülkeleri ve
ABD, olmak üzere tüm gelişmiş dünya ülkelerinde
finansman sorununa bir çözüm olarak görülmüş ve
mevcut politika içinde finansman yöntemi olarak
uygulanması tercih edilmiştir.
Bu finansman modeli yüksek sermaye isteyen bü-

yük projelerde kullanılmaktadır ve yaygın olarak şu
sektörlerde uygulanmaktadır: Elektrik üretimi ve
dağıtımı, havaalanları, limanlar, otoyollar, köprüler,
tüneller, hastaneler, okullar, üniversiteler, cezaevleri, mahkeme binaları, kütüphaneler, müzeler, içme
suyu, kanalizasyon, atık yönetimi, kamu hizmet binaları, otoparklar.
Türkiye’de PPP
Türkiye’de aslında PPP, 80’lerin başında kamu dışındaki kuruluşların elektrik üretimi gerçekleştirmesini sağlayan 3096 Sayılı Kanuna kadar uzanmaktadır. Kalkınma Bakanlığı’na göre, Yap-İşlet-Devret
modeline imkân tanıyan 1994 tarihli 3996 Sayılı
Kanun’dan beri, başta enerji ve ulaştırma sektörlerinde farklı modeller uygulanarak sözleşme büyüklüğü 30 milyar dolara ulaşan 100’den fazla proje
tamamlanmıştır.
Türkiye’nin yaklaşık 700 milyar dolar civarında bir
altyapı ihtiyacı bulunmakta ve bunun 200 milyar
dolarlık kısmının PPP-Kamu Özel Ortaklığı veya
Yap-İşlet-Devret metoduyla gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.

BİRLEŞİM DERGİ
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Sektörel

Dünyadaki örnekleri 15 yıldan 30 yıla kadar uzanabilen bu ortaklık modelinde Türkiye’deki projeler
için süre 25 yıl olarak belirlenmiştir. Şehir hastanelerinin yapımı, tüm tıbbi donanımın, teknolojinin ve
altyapının teminini özel sektör üstlenecek ve bunun
karşılığında kira alacaktır. Bununla beraber tüm hekimleri, hemşireleri ve çalışanları Sağlık Bakanlığı’nın kadroları oluşturacak, sağlık hizmetini Sağlık
Bakanlığı verecektir. Yatırımların kamuya devri 25
yılın sonunda gerçekleşecektir.
Türkiye’de bu model ile toplamda yaklaşık 50 bin yatak kapasiteli 30’a yakın şehir hastanesinin hayata
geçirilmesi planlanmaktadır. Birleşim Grup, şu ana
kadar bu projelerden Adana Entegre Sağlık Kampüsü ve Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü projelerini
üstlenmiştir.
Tam anlamıyla Kamu Özel İşbirliği modeli ülkemizde kamuoyu tarafından “Şehir Hastaneleri” olarak
16

BİRLEŞİM DERGİ

Sektörel
bilinen hastane tesislerinin inşası, işletilmesi ve
yönetilmesi için başvurulan bir model olmuştur. Bu
yönü ile ‘’Şehir Hastaneleri’’ projelerinden alınacak netice diğer farklı sektörleri de PPP modeline
başvurup başvurmama hususunda etkileyecektir.
Projelerin başarılı olması halinde sağlık hizmetleri kaliteli, etkili, çağa uygun bir şekilde verilecek ve
sağlık alanında ülkemizde ciddi ilerleme kat edilmiş
olunacaktır.
Diğer taraftan bu olumlu gelişim PPP modeline olan
ilgiyi artıracak görünüyor.
Kısa zamanda farklı sektörlerden büyük altyapı projelerinin PPP modeli ile yapılmaya başlanacağı şimdiden öngörülebilmektedir.

Modelin Avantajları
• Kamunun borçlanma ihtiyacının azaldığı ve yatırım maliyetini sadece devletin
üstlenmediği bir modeldir,
• Daha düşük bir bütçe açığı ve daha düşük bir kamu borç stoku söz konusudur,
• Kamu hizmeti daha etkin, kaliteli ve kısa sürede görülür,
• Kaynaklar daha etkin kullanılır,
• Kamu kesimi, özel sektör, halk kısaca herkes kazanır,
• Risk en iyi minimize edecek tarafça taşınıldığından, risklerin gerçekleşme
oranı azalır ve karşılıklı tecrübelerden faydalanılır, dolayısı ile de projeler
daha güvenilir, nitelikli ve hızlı bir şekilde hayata geçirilir.

Denetim ve gözetim ciddi koşullarda yapılmazsa yatırımdan istenilen süre ve beklenilen fayda elde edilememiş olur. İşte bu nedenle söz konusu modelin
başarı ve başarısızlığı, ülkemizin altyapı yatırımının
başarı ve başarısızlığına sebep olacak güce sahip olduğundan bu alanda uzmanlaşmaya önem verilmeli
ve projeler dikkatlice gözlemlenip denetlenmelidir.
Özetlemek gerekirse PPP; devletin sosyal fonksiyonu ve özel sektörün kâr motivasyonunu birleştirerek kamu yararına olan çok sayıda projenin hızlı bir
şekilde hayata geçirilmesini sağlamakta ve altyapı
açığını kapatmak için kritik bir araç olarak önem
kazanmaktadır.

Evren PORTİOĞLU
Planlama Koordinasyon Şefi
BİRLEŞİM Mühendislik
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Haber

BÖLGENİN EN BÜYÜK
HASTANESİ, ADANA
ŞEHİR HASTANESİ HASTA
KABULÜNE BAŞLADI
Rönesans Sağlık Yatırım önderliğinde, Rönesans Medikal
İnşaat tarafından Mart 2015’te yapımına başlanan Adana Şehir
Hastanesi 18 Eylül 2017’de hasta kabulüne başladı. Günlük
16 bini aşkın hastaya sağlık hizmeti sunacak hastane, sadece
Adana’ya değil, tüm bölgeye hizmet edecek.
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Haber
Global Dev Şirketlerle İşbirliği Yapıldı
Adana Şehir Hastanesi’ni sözleşme süresinden 6 ay önce tamamlamanın ve bölgeye hizmet vermeye başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu,
“540 milyon Euro tutarındaki yatırımla tamamlanan bu projemiz için uluslararası yatırım fonu Meridiam Infrastructure ile başarılı bir işbirliği yürüttük.
2014 yılında Türkiye’de ilk kez tamamı yabancı 9 banka, proje finansmanında yer almışlardı. Türkiye’de edindiğimiz PPP deneyimini artık dünyanın başka bölgelerine de taşıyoruz. Bu yıl Sağlık Bakanlığımız ile beraber
faaliyete geçirdiğimiz Yozgat Şehir Hastanesi’nin ardından Adana Şehir Hastanesi’nin de hasta kabulüne başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz.” dedi.
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Proje

Afyonkarahisar’ın şehir merkezinde inşa edilen Park Afyon
ziyaretcileri ulusal ve uluslararası markalar ile buluşturuyor.

PARK AFYON
ALIŞVERİŞ VE
YAŞAM MERKEZİ
20
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Proje
anlayışı ile şehrin yeni alışveriş, buluşma ve eğlence
noktası.
Bu projenin mekanik taahhüt işlerini üstlenen bizler, girişimin Afyonluların yaşamının vazgeçilmez bir
parçası olacağı inancındayız.
Afyonkarahisarlı işadamlarının yerel sermaye ve
emek birlikteliğini ortaya koyarak oluşturdukları
Afyon Girişim A.Ş.’nin bir yatırımı olan Park Afyon
Alışveriş Merkezi’nin kiralaması ve yönetimi ECE
Türkiye tarafından yapılıyor.
İstanbul merkezli “ECE Türkiye”, Ekim 2000’de AVM
sektöründe Avrupa lideri olan Alman “ECE” tarafından kurulmuştur. ECE Türkiye, pazardaki köklü
tecrübesi, projeye özel sunduğu hizmetler, yenilikçi
konseptler, herbir projeye göre farklılaşan marka ve
kiracı karması, yüksek profesyonelliği, uzmanlığı,
müşteri odaklı stratejisi ve güçlü performansı ile
perakende sektörünün geleceğine yatırım yapmaktadır.
ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş.
İstanbul merkezli “ECE Türkiye”, Ekim 2000’de Alışveriş Merkezi sektöründe Avrupa lideri olan Alman
“ECE” tarafından kurulmuştur. Bir yatırım ve hizmet firması olan ECE Türkiye, alışveriş merkezlerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak mimari ve konsept
planlama, proje yönetimi, kiralama, alışveriş merkezi yönetimi, bütçeleme hizmetleri ile finansal ve
hukuki hizmetlerin tümünü aynı çatı altında toplamaktadır.
Türkiye’nin en prestijli alışveriş merkezlerinden
olan İstanbul’daki MIPIM Ödülü sahibi Marmara
Park, Maltepe Park, MetroCity, Aqua Florya, Axis

P

ark Afyon, Batı Anadolu’da bir kavşak noktası
olan Afyonkarahisar’ın şehir merkezinde, eski
otobüs terminali arazisinde inşa edilen bir
alışveriş ve yaşam merkezi olarak 10 Eylül 2015’te
hayata merhaba dedi.
45 bin metrekare kiralanabilir alan üzerinde 4 kata
yayılmış 160 mağazadan oluşan Park Afyon’da, ulusal ve uluslararası moda markaları, çok katlı mağaza, süpermarket, teknoloji market, sinema, bowling,
çocuk eğlence alanı ve 2 bin kişi oturma kapasiteli
yeme içme alanının yanı sıra Türk ve dünya mutfağından örnekler sunan seçkin kafe ve restoranlar da
yer alıyor. Bu markalardan bazıları, ilk kez Park Afyon’da Zafer Bölgesi ziyaretçileri ile buluşuyor.
Park Afyon, şehrin tam merkezindeki konumu, güçlü marka karması, yenilikçi mimarisi, etkin yönetim
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Proje
İstanbul ve Beylikdüzü Migros Alışveriş Merkezi,
Ankara’da ANKAmall ve ACity, Eskişehir’de Espark,
Afyonkarahisar’daki Park Afyon, İzmir’deki MaviBahçe, Bursa’daki Sur Yapı Marka ile Antalya’daki
TerraCity ve Antalya Migros Alışveriş Merkezi ECE
Türkiye tarafından başarıyla yönetilmektedir.
ECE, farklı ve etkin yönetim anlayışı ile perakende
dünyasına yön verirken ECE Türkiye de yeni yatırımları, geliştirmekte olduğu projeler ve yenileme
projeleri ile Türkiye pazarında büyümeye devam etmektedir. Firmanın planlama aşamasında pek çok
projesi mevcuttur.
ECE Türkiye, pazardaki köklü tecrübesi, projeye
özel sunduğu hizmetler, yenilikçi konseptler, her bir
projeye göre farklılaşan marka ve kiracı karması,
yüksek profesyonelliği, uzmanlığı, müşteri odaklı
stratejisi ve güçlü performansı ile perakende sektörünün geleceğine yatırım yapmaktadır.
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Proje
MEKANİK TESİSAT PROJE BİLGİLERİ:
120.000 m2 AVM kullanım alanı olan projede; ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri için bina genelinde 3
adet 1.200kW su soğutma kulesi, 2 adet 600 kW çelik kazan, 58 adet sirkülasyon pompası, 17 adet konfor klima
santrali, 31 adet konfor Rooftop cihazı, 136 adet egzoz aspiratörü, otopark katlarında çift ve tek yönlü olmak
üzere 61 adet jet-fan ve 12 adet axial fan kullanılmaktadır. Arıtma sistemiyle yumuşatılmış su 2 adet kullanma suyu hidroforu ile bina geneline gönderilmekte olup fastfood alanları için ilave UV cihazı kullanılmaktadır.
Yangın tesisatında ise 2 adet 1.000GPM elektrikli yangın pompası kullanılmıştır.
Proje Bilgileri Yazısı Sahibi: Hasan BİLGİLİ, Birleşim Mühendislik Proje Müdürü

www.facebook.com/parkafyon/
http://instagram.com/parkafyon/
https://twitter.com/parkafyon/
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Kurumsal Pencere

BİR GEZİNİN
HATIRLATTIKLARI

Yazı: İbrahim BİNER
Genel Müdür
Birleşim Mühendislik

Değerli Dostlar,

Ağustos başında 3 gün süren bu gezide daha önce
Sektörümüzün çalışanları iyi bilir, tedarikçi firmagörmediğim Malezya ülkesini biraz tanımak fırsaların düzenlediği yurtdışı gezilerine birçok arkadatım oldu. Ben gezi yazarı değilim, çok detaylı bir
şımız katılmıştır. Tedarikçi şapkamı taşıdığım uzun
analiz yapamam ama genel anlamda değişik güzelAlarko yıllarım boyunca ben de birçok geziye ev salikte bir ülke diyebilirim. Kuala Lumpur oldukça gehibi temsilcisi sıfatıyla katılmıştım. Bu gezilerin hem
lişmiş bir şehir. Meşhur Petronas Kuleleri bakarken
teknik bilgilenme, hem kaynaşma, hem de eğlenme
bile heyecan verici. Havaalanı düzgün ve modern.
açısından çok faydalı olduğuna inananlardanım.
Giriş çıkışta hiçbir problem yaşamadık. Şehir içi
Taahhütçü şapkamı
son derece canlı ve
giydiğim 2011 yılınkalabalık. İnsanlar oldan bu yana ise çok
dukça misafirperver,
fazla geziye katılmasakin ve mutlu görüdım. Belki yorgunluk,
nüyor. Halkının çobelki bıkkınlık, belğunluğu Malay. Hint
ki de gençlere daha
ve Çinli nüfus da peçok fırsat vermek
şinden geliyor.
nedeniyle olsa gerek.
Kuala Lumpur’un heFakat çok yakında
men güneyinde mukatıldığım Malezya
azzam bir alana tüm
Dunham Bush Fabribakanlık binalarını
ka gezisi çok değişik
toplamışlar.
Geniş
duygulara kapılmayeşil alanlar, yapay
ma neden oldu. Bu
olduğunu düşündüduygularla bu yazıyı Soldan sağa: Azman ABDULLAH (Dunham Bush),
ğüm göletler ve bunu
Cemal
ÖZÜNALAN
(Optimal
Proje
Yönt.),
İbrahim
BİNER
(Birleşim
yazmak ve bir yerde
tamamlayan
diğer
öz eleştiri yapmak ih- Müh.), Gökhan AKBAŞ ( Optimal Proje Yönt.), Mehtap SARTIK (Form binalar… Bu bölgeye
Şirketler Grubu)
tiyacı hissettim.
Putrajaya diyorlar.
Şirketlerimiz Birleşim Mühendislik ve Erde Grup’un
Ankara’da elektromekanik işlerini gerçekleştirmekte
olduğu Centurion İlaç Fabrikası yatırımında soğutma gruplarını, Form Şirketler Grubu’nun temsilciliğini yürüttüğü Dunham Bush firmasından temin
etmiştik.
Aynı projenin kontrollüğünü yapan Optimal Proje
Yönetimi mekanik ve elektrik yetkilileri olan Cemal
Özünalan ve Gökhan Akbaş Beyler ile birlikte Form
firmasının nazik davetini aldık.
Kıramadık ve katıldık. Çok da iyi ettiğimizi sonradan anladık. Zira bu tür gezilerde ekip birbiri ile
uyumlu olursa tadına doyulmaz. Biz de öyleydik.
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Çok büyük bir cami de dikkati çekiyor.
Kuala Lumpur’un dışında gittiğimiz ikinci yer ise
Malacca. Yaklaşık iki saat mesafede ve denize çok
yakın bir sayfiye şehri gibi. Küba’da bol bol gördüğüm kolonyal mimari tarzı evler burada da yaygın.
Şehrin hafif dışında çok büyük bir park alanı var.
İçerisinde Malay kültürüne ait çeşitli dönemlerde
kullanılmış ahşap ağırlıklı ev örnekleri sergileniyor.
Bence mimarlar için bir kültürel cennet.
Dunham Bush Fabrikası gezimizle ilgili gözlemlerim ise kısaca şöyle. Kuala Lumpur’a çok yakın bir
bölgede bulunuyor. Üretim ve ofis binaları birden
fazla blok halinde geniş bir alana yayılıyor. Avru-
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pa’da görmeye alışık olduğumuz modern fabrika binaları tarzına benzemese de kendi içerisinde düzeni
olan ve tıkır tıkır çalıştığı izlenimini hemen veren
bir görünümde.
Çok sevimli bir kişilik olan ve bizi bir an olsun yalnız
bırakmayan Malay asıllı Azman Abdullah kardeşimizi sanırım hiç birimiz unutmayacağız. Pazarlama
Müdürü unvanını yakında yükselteceğini tahmin
ediyorum. Bağlı olduğu müdürü Çin asıllı Er Chin
Peng’in de firmayla ilgili verdiği bilgileri dinliyoruz.
En ilginci, eski bir Amerikan Firması olan Dunham Bush’un Malezya sermayesine geçtikten sonra
ABD’deki tüm üretim faaliyetini kapatmış olmasına
karşın yeniden bir dönüş hazırlığı içinde bulunduğu
ve Miami yakınlarında modern bir fabrika açmak
üzere olduğu.
İnşallah İrma Kasırgası ’ndan etkilenmezler.
Bu vesile ile bizi gezide yalnız bırakmayan, geleneksel misafirperverliğin ötesinde ağırlayan Form
Şirketler Grubu’nun değerli yöneticileri Sn. Mehtap
Sartık ve Sn. Erdem Şahin’e ve nezaketi dillere destan değerli arkadaşım Tunç Korun’a teşekkürlerimi
sunuyorum. Elbette kocaman bir teşekkür de Sevinç
Karagöz Hanım’a. Organizasyonun mükemmelliğini
ona borçluyuz.
Şimdi geldim yazının başında bahsettiğim değişik
duygularıma. Bu yazının ana fikri bunları genç arkadaşlarımla paylaşmak.
1986 yılında çiçeği burnunda bir mühendis olarak
girdiğim Alarko Almüt firması, sadece yabancı fir-

Batu Caves

Petronas İkiz Kuleleri

ma ürünlerinin temsilciliğini yapan bir yapıdaydı.
HVAC departmanımızın amiral gemisi ise Mc Quay
firması idi. O yıllarda ülkemizde tek tük soğutma
grubu imalatları yapılsa da asıl pazar hâkimi olan
Amerikan firmaları idi. Henüz klima pazarının yeni
büyümeye başladığı dönem olduğu için sektör birçok konuda bilgiye ve tecrübeye muhtaçtı. Bilgiye
ulaşımın hiç de kolay olmadığı, henüz internetin
adının bile bilinmediği yıllarda ben ve arkadaşlarım
bu karmaşık teknolojinin detaylarını iyi bilmek ve
tasarımcı meslektaşlarımızı doğru bilgilendirmek
misyonu ile yüklenmiştik. Alarko’nun felsefesi hep
buydu. Çok büyük değil ama çok güvenilir olmak…
Soğutma grupları ise o dönemin en önemli ekipmanı olduğu için sadece teknolojisini bilmek yetmiyor,
rakip firma teknolojilerini de bilmek ve zayıf noktalarını satış argümanları arasında önemli bir yere
koymak gerekiyordu. Bunu da en iyi yapanlar elbette yabancı firmaların konuyla ilgili uzman mühendisleri ve bunların hazırladığı üzerinde “Confidential” yazısı mutlaka bulunan dokümanlarıydı. Hâlâ
yazıyorlar mı acaba J
Takip eden yıllarda iklimlendirme pazarı kelimenin
tam anlamıyla patladı. Pazarın büyümesi rekabeti
kızıştırdı. Konuyu derinlemesine bildiğini sanan az
sayıda satış mühendisi de birbirini yemeye başladı.
Onlardan biri de bendim.
Bugün de hâlâ öyle olduğunu sanıyorum ama o dönemde soğutma grubunun siparişini alabilen firma,
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sistemin geri kalan ekipmanlarını da büyük olasılıkla satıyordu. Buna “paket satış” derdik
ve çok keyifli idi. Alarko’nun
da her türlü ürüne sahip olması, paket satışlarda bizi bir
numara yapmıştı. Yıllarca birlikte çalışmaktan onur duyduğum müdürüm İsmet Gencer
Bey’in de adının “Paketçi İsmet” e çıkması, o dönemden
kalan hoş bir hatıradır.
İşte bu ortam içinde tahmin ettiğiniz gibi müşterilerle yapılan
teklif pazarlık görüşmelerinin
en keskin kılıçlarıydı bu rakip
firma bilgileri.
Mc Quay uzmanlarının eğitimlerinde ve dokümanlarında
bize çoğunlukla en kritik rakip
İbrahim BİNER
ürünlerindeki zayıf noktalar
anlatılmıştı. Diğer rakip firmaların da aynı şeyleri yaptığından elbette emindik.
Hepimiz sanki o cihazı biz tasarlamışız ve üretmişiz
gibi yüksek perdeden ahkâm keserdik. Rakip firma
ürününü uzaktan bile olsa bir kere görmemiş bizler, bize ezberletilmiş ve oldukça ikna edici teknik
argümanları en ikna edici ses tonu ve vücut diliyle
anlatırdık, anlatırdık, anlatırdık…
İşte o günlerin içinde benim de elimde Dunham
Bush soğutma grupları ile ilgili çok gizli ! rekabet
bilgileri vardı ve kim bilir kaç müşterime dik vidalı
kompresör tasarımının zayıf noktalarını anlattım. O
kadar anlatmışım ki, bugün bile eksiksiz tekrar anlatabilirim J

Ne oldu? Soldaki fotoğrafta olduğu gibi o dik
kompresörlerin önünde
biraz eğik duruyorum
J

Görünüş bu ama samimice itiraf edeyim
egom da oldukça eğik.
Aradan geçen 30 yıl
sonra binlerce üretilmiş
bu “dik” kompresörler,
âdeta bana bir hayat
dersini sessizce dikte
ediyor gibi. “Büyük lokma ye, büyük laf etme”
Aklıma gelen ilk duygularımı sevgili arkadaşım
Mehtap Sartık ile paylaşıyorum ve gülüşüyoruz. Onun şakaları da
beni çok iyi anladığını
teyit ediyor.
İlaç fabrikamızın soğutma grupları yakında işletmeye alındı ve mükemmel çalışmaya devam ediyorlar.
Sevgili genç meslektaşlarım,
Bizler başta belirttiğim gibi bilgiye erişimin çok güç
olduğu ve kısıtlı yabancı dil bilgimizin elverdiği ölçüde konuları anlayabildiğimiz bir dönemde satış
mühendisliği yaptık. Bize yol gösterdiğine inanmak
zorunda kaldığımız yabancı mühendislerin dediklerini doğru varsaydık. Yani biraz özrümüz var sanki.
Ama sizlerin bu devirde artık özrünüz kalmadı maalesef. Rakip ürün bilgilerini sayıp dökmek modası
geçti. Geçti çünkü artık son otuz yılda denenmeyen
sistem ve cihaz, kurulmayan tesisat cinsi kalmadı.
Her firmanın ürünü denedi ve arşiv oluştu. Sektörümüzün değerli tasarımcılarının bilgi ve tecrübeleri
dünya ile yarışır hale geldi. Yani eskisi kadar kolay
inanmıyorlar bilesiniz. Bırakın inanmayı size sizden
daha iyi bilebiliyorlar.
Sözün özü, eğer bu kardeşinizin tecrübelerine biraz
kulak vermek isterseniz alttaki notlarım belki size fayda sağlayabilir. Samimi özeleştiri yapanların dedikleri, sizlere pahalıya patlayacak hatalardan koruyabilir.

Soldan sağa: Erdem ŞAHİN (Form Şirketler Grubu),
Mehtap SARTIK, Er Chin PENG (Dunham Bush), İbrahim
BİNER, Gökhan AKBAŞ, Cemal ÖZÜNALAN
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•

Asla rakip firmayı ve/veya ürününü eleştirmeyiniz.

•

Asla yabancı firmaların verdiği “teknik” adı al-
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tındaki bilgilere, kontrol etmeden ve doğruluğunu farklı kaynaklardan görmeden inanmayınız.
•

Sizi -tabirimi maruz görürseniz- “gaza getirmeye” çalışan kişilere güvenerek, size öğretilmeye çalışılmış yarım yamalak bilgileri ortaya saçmayınız. Temizliği zor olur.

•

Bu tür görüşmelerde önce çok iyi bir dinleyici olunuz, karşınızdakinin hangi bilgiye ihtiyacı olduğundan emin olduktan
sonra konuşunuz. Elbette iyi biliyorsanız.

•

Çok değerli bir laftır, “Bilmemek ayıp değil” diye. Bilmiyorsanız açıkça söyleyiniz ve
en kısa zamanda öğrenip tekrar geleceğinizi belirtiniz. Çok daha saygı uyandırırsınız.

•

Öğrenirken de bilgisine ve tecrübesine güvendiğiniz kaynakları dikkate alınız. En az üç farklı
yerden teyit etmeden yine öğrendim sanmayınız.

•

Üretimini veya temsilciliğini yaptığınız firmaların ürünleri ile ilgili kritik bilgileri almak
üzere eğitimlere gittiğinizde, eğitimi veren kişinin niteliğini iyi sorgulayınız. Genellikle bu
tür eğitimleri, ağzı bol ve güzel laf yapan satıcı
kökenli kişiler verir. Fırsatınız varsa siz o ürünün fabrika içindeki ürün sorumlusu, dizayn
sorumlusu, servis sorumlusu veya ARGE sorumlusu gibi gerçek emekçilerini bulup öğrenmeye çalışınız. Bu kişiler genellikle çok iyi mühendislerdir. Çok doğru ve samimi konuşurlar.

•

•

•

Daima kendi firmanızın ve/veya ürününüzün
avantajlarını anlatınız. Bu teknik olabilir, ticari olabilir, referans olabilir, yaşanmış ilginç
vakalar olabilir. Yaratıcılığınızı burada kullanınız. Bunun için de hem ürününüzü, hem
de firmanızı çok iyi tanıyor olmanız gerekir.
Unutmayınız ki hakkında ileri geri konuştuğunuz
bir firmada daha sonra çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda olup yüzü kızarmadan çalışmaya devam edebilen zavallılardan olmayınız.
Müşterinizle gerçek bir dost olunuz. İşi büyük,
küçük diye ayırmadan onun derdi ile dertlenmeniz gerekir. Buna moda deyimle danışman
satıcılık deniyor ama özünde kendini müşterisine adamak yatar. Onun için çok çalışmak yatar.

•

Kendinizi mühendislik anlamında çok geliştiriniz. Örneğin soğutma sistemleri ekipmanları
satan bir mühendisseniz, bu cihazlarının kullanıldığı tesisata ait bilgileri de çok iyi bilmelisiniz. Bu da öncelikle sağlam termodinamik
ve akışkanlar mekaniği bilmenize bağlıdır. Bilmediğinizi düşünüyorsanız önce öğreniniz.
Öğrenmeden müşteri ziyaretlerine gitmeyiniz.

•

Bunu öğrenmenin en verimli yollarından biri
tecrübeli bir tanıdık tasarımcı büyüğünüzü
bulmaktır. Böylece başkalarına çaktırmadan
daha çabuk öğrenirsiniz. Aynı zamanda firmanızın servis bölümündeki arkadaşlarınızla samimiyet kurmak ve onlarla birlikte bazı
işletmeye alma ve servis uygulamalarına gitmek, size inanılmaz pratik bilgiler kazandırır. Bugüne kadar tanıdığım en iyi servis mühendisi olan Gökhan Alkan arkadaşımdan
öğrendiklerimi hiçbir kaynaktan öğrenemezdim.

•

HVAC konusunda çalışan arkadaşlarım :
Psikrometrik diyagram ve uygulamalarını çok iyi biliniz. Kullanmanız önemli değil, ama iyi bilirseniz bu derya konunun birçok öğesi sizin için çok anlaşılır hale gelir.

•

Mesleğinizle ilgili derin teknik konulara ilgi
duyup öğreniniz. Bunlar size bir gün çok
farklı bir teknik uygulamayı önermenizi ve
müşterinizin gözünde çok ama çok farklı bir yere oturtulmanızı sağlayabilecektir.

BİRLEŞİM DERGİ
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Kurumsal Pencere
Bunların belki farkında bile olmayacaksınız
ama bu testlerden geçmek, sizin daldan dala konan bir Hercai kuşu olmamanızı sağlayacaktır.

•

•

•
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Değerli genç arkadaşlarım: X,Y,Z,W,F,Ğ… vs.
hangi kuşaktan olursanız olunuz. Bu teorilere sığınıp kolaycı yaklaşımları bir an önce
terk ediniz. “Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız
vardır, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii
neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak
çalışkanların hakkıdır.” diyen yüce Atatürk’ümüzün yolundan ayrılmayınız. Çalışmak,
çalışkan olmak, yılmadan çalışmak; kısa vadeli çıkarlarınız yerine uzun vadeli düşünmek sizi akıllı davranan bireyler yapacaktır.
Mesleğe henüz yeni başlayacaksanız ve satış
mühendisi olmayı hedefliyorsanız mümkünse
önce iyi bir tasarım bürosunda en az 3 yıl çalışınız. Bizim mesleğin gerçek loncası burasıdır.
Belki biraz az kazanırsınız ama sonrasında rakipleriniz elinize su dökemez. Proje okumasını
bilmek önemli bir ayrıcalık olacaktır sizin için.
Tasarımcı olmak çok değerli bir meslektir. Ama
yolunuza satış alanında devam etmek isterseniz
ilk firmanızı çok iyi seçiniz. Mümkünse iyi bir
kurumda uzun yıllar sabırla çalışınız. Emekleriniz mutlaka karşılık bulacaktır. Patronlarınız
sizi zaman zaman sadakat, dürüstlük, çalışkanlık ve insan ilişkileri konularında deneyecektir.
BİRLEŞİM DERGİ

•

Her zaman samimi, alçakgönüllü ve sakin olunuz. Saygılı olmayı zaten öğrendiğinizi varsayıyorum. Bu davranış şekilleri sizi daima farklılaştırır ve sevdirir.
İnsanların karar verirken çoğunlukla duygularına göre davrandıklarını hiç unutmayınız.

•

Günümüz dünyası uzun zamandır meslek etiği
problemleri yaşıyor. Her sektörde olduğu gibi
bizde de bu bir gerçek. Etik değerler önce sizin
kafanızda başlar. Dürüst bir kişiliğiniz varsa işiniz kolay, şu anda en sevilen kişi siz olursunuz.
Zira satış kritik bir konudur ve müşteriler daima dürüst davrananı arar. Cesurca dürüstlükten
vazgeçmeyenleri hemen anlarlar ve bağlanırlar.

•

Eğer birlikte çalıştığınız üstünüz veya şirketinizin genel felsefesi sizi ahlaki olmayan satış yöntemlerine yöneltmeye çalışıyorsa ondan ve oradan uzaklaşınız. Biliniz ki o kişi
veya kurum zaten piyasada mutlaka mimlidir.
Onun yanında görülmek bile size zarar verir.

•

Hayatın şifresi ise herkese karşı nazik, güler
yüzlü, saygılı ve mütevazı olmaktır. Gittiğiniz müşterinizin kapıdaki bekçisinden başlayarak, bankodaki karşılama memuruna,
sekreter hanıma varana kadar selam veriniz,
hatırını sorunuz. Bunu mış gibi yapmadan
ama. Samimiyetsiz samimiyet gösterileri kötü
bir tiyatro oyuncusu gibi hemen sırıtır. Özetle iyi biri olunuz ve daima iyi işler yapınız.

•

Bir yanlışınız olursa kim olursa olsun hemen özür dileyiniz. Ego şişkini olanlardan
nefret
edildiğini
unutmayınız.

•

Ve son olarak en önemli konuya geldim. Bu
yazdıklarım için asla sadece bana güvenmeyiniz. Başarı öyküleri olan, herkes tarafından
sevilip sayılan en az iki büyüğünüze daha teyit
ettiriniz. Tecrübelerden öğrenmek en değerli
yöntemdir. Üstelik beş kuruş da harcamazsınız.

İşte hoş bir geziden çıkardığım derslerdi bunlar.
Paylaşmadan edemedim. Kalın sağlıcakla.
Sevgi ve saygılarımla…

15.

KURULUŞ
YILI

TÜRKIYE'NIN EN PRESTIJLI VE
RENKLI İŞLERINDE YER ALDIK

ELAZIĞ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ

EGE PERLA

KARTAL DR. LÜTFI KIRDAR EĞITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI

CENTURION İLAÇ FABRIKASI
SEBA OFFICE BOULEVARD
FERKO SIGNATURE
ÇIFTÇI TOWERS

SULTANGAZI HASTANESI

QUASAR İSTANBUL
ASTORIA

METROPOL ISTANBUL
İSTANBUL SAPPHIRE
LIV HOSPITAL ULUS

SKYLAND İSTANBUL

KARAT 34

ACARBLU REZIDANS

RÖNESANS TOWER
WATERGARDEN İSTANBUL
ZORLU LEVENT OFIS

TRUMP TOWER ...

BİRLEŞİM DERGİ

31

Teknik Yazı

TIBBİ MAHALLERDE
ELEKTRİK TESİSATI

Hayati önem arz ettiği için sağlık yapılarında ve tıbbi mahallerde
enerji kesintisinin yaşanmaması ve enerji kalitesi son derece
önemlidir.

H

ayatımızı emanet ettiğimiz hastane, sağlık
merkezi, poliklinik gibi tıbbi mahallerde
gerekli mevzuat ve yönetmelikler ile
elektrik tesisatlarının ortama uygun ve düzenli
hale getirilmesi sağlanmaktadır. Hastane ve
bünyesindeki ameliyathane, yoğun bakım ünitesi,
kalp kateterizasyon odaları, prematüre bebek
odaları, anjiyografik muayene odalarının enerji
besleme ve dağıtımının yapılması, izlenmesi ve
ölçülmesi ile ilgili sizleri kısaca bilgilendirmek
istedik.
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1. HASTANELER GENEL
Hastanelerde kullanılan elektrik sistemlerini dört
ana başlık altında toplayabiliriz:
a.
b.
c.

Karmaşık elektrik sistemleri
Kesintisiz işletim ve hizmet
Elektrik donanımının insanlar üzerinde doğrudan kullanımı
d. Yüksek güvenilirlikli elektrik sistemleri

Teknik Yazı
2. KULLANMA (MAHAL) SINIFLARI
Hastanedeki her mahal, kullanım amacına göre
aşağıda belirtildiği üzere farklı şekillerde sınıflandırılır (Grup 0, Grup 1, Grup 2 ve Tıbbi Olmayan
Amaçlar için Kullanılan):
•

•

•

KULLANMA SINIFI 0 (Grup 0)
• Elektrikli tıbbi cihazların kullanılmadığı
veya
• Hastanın tıbbi cihaz ile temas etmediği veya
• Tıbbi yerlerden başka yerlerde kullanılabileceği kullanma kılavuzunda belirtilmiş
elektrikli cihazların kullanıldığı veya
• Enerji kaynağı cihazın içinde bulunan elektrikli tıbbi cihazların kullanıldığı odalar.
KULLANMA SINIFI 1 (Grup 1)
• Hastaya elektrikli tıbbi cihazların vücut
dışından uygulandığı mahaller.
• Elektrikli cihazlarla vücudun herhangi bir
bölümünün içine yerleştirme yapıldığı veya
dokunulduğu, Grup 2 dışında kalan mahaller.
• Elektrik enerjisinin kesilmesinin hasta
için hayati tehlike yaratmayacağı mahaller.
Bunun sonucunda tedavinin yenilenebilmesi
imkânı olan durumlar söz konusudur.
KULLANMA SINIFI 2 (Grup 2)
• Yaşamsal önemi olan veya yaşamayı sağlayan şebekeye bağlı tıbbi elektrikli cihazların
kullanıldığı yerler.
• Elektrik enerjisinin kesilmesinin hastanın
yaşamını tehlikeye düşürdüğü ve sonucunda tedavinin yinelenemediği durumların
ortaya çıktığı mahaller.
• Tıbbi olmayan amaçlar için kullanılan
odalar.

Grup-2 Mahalleri için verebileceğimiz örnekler
şunlardır: Ameliyathaneler, anestezi odası, ameliyathane hazırlık odası, alçı odası, ayılma odası,
yoğun bakım, anjiyografik muayene odası, bebek
yoğun bakım, medikal gaz panosu
•

TIBBİ OLMAYAN AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN
MAHALLER

Koridorlar, merdivenler, görevli odaları, banyo ve
tuvaletler, küçük mutfaklar, idari odalar, dinlenme
odaları, işletme alanları ve depolar denilebilir.
a.

Standartlarda örnek mahaller ve grupları
tanımlanmıştır.
b. Her proje öncesinde, projeye özgü listeleme
mutlaka yapılmalıdır.
c. Bu çalışma hastane yetkilileri ile yapılmalı veya
yetkililer tarafından onaylanmalıdır.
d. Liste yapılırken ileride olabilecek mekân değişiklikleri de göz önüne alınmalıdır.
3. GÜÇ BESLEMESİ
Hastaneleri diğer yapılardan ayıran en önemli
özellik, direkt olarak insan sağlığı ile ilgili bir yapı
olmasıdır. Bu yüzden elektrik sistemine ait güç
beslemesinin en mükemmel ve hataya yer vermeyecek şekilde tesis edilmesi gerekir. Güç beslemesi ile ilgili olarak izlenmesi gereken adımlar şu
şekilde olmalıdır:
Besleme tipleri ve ekipman
•

Şebeke beslemesi
• Bir veya birden çok ring hattı,
• Bir veya birden çok transformatör vb
• Çekmeceli şalterler

•

Güvenlik (Acil durum ) güç beslemesi
• Bir veya birden çok generatör,
• Bir veya birden çok dinamik KGK,
• Bir veya birden çok cogenerasyon ünitesi,
• Çekmeceli şalterler

•

Ek Güvenlik (acil durum) güç beslemesi
• Bir veya birden çok statik KGK
• Çekmeceli şalterler

Beslenecek Ekipman/Mahaller
•

Şebekeden
»» Chillerler,
»» MCC’ler,
»» Belirlenecek diğer ekipman / mahal

BİRLEŞİM DERGİ
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•

•

Güvenlik (Acil durum ) güç beslemesinden
»» Grup 2 mahaller
»» Grup 1 mahaller
»» Yangın ekipmanı
»» Anons ve çağrı sistemi
»» Tıbbi ekipman (Tıbbi gaz vb)
»» Belirlenecek diğer ekipman / mahal

•

Ek Güvenlik (Acil Durum) güç beslemesinden
sonra
»» Halogensiz kablolar ile (N2XH, NHXMH vb)

•

Ek Güvenlik (Acil Durum) güç beslemesinden
»» Yangına dayanıklı halogensiz kablolar ile
»» NHXMH-FE180, N2XH-FE180 vb

Ek Güvenlik (Acil Durum) güç beslemesinden
»» Grup 2 mahaller
»» Belirlenecek diğer ekipman / mahal

Güvenlik Güç Beslemesinin Devreye Girme ve
Besleme Süreleri

Besleme Kabloları
•

Şebekeden
»» Halogensiz kablolar ile (N2XH, NHXMH vb)

•

Güvenlik (Acil durum ) güç beslemesinde
»» Ek Güvenlik (Acil Durum) güç beslemesine
kadar
»» Yangına dayanıklı halogensiz kablolar ile
»» NHXMH-FE180, N2XH-FE180 vb
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•

Güvenlik (Acil durum ) güç beslemesinden
»» Beslenen pano veya çıkışların geriliminin
nominalin %90’ının altına düşmesi durumunda t<=15s’de güç beslemesinin sağlanması
»» Beslemenin tüm bina için 24 saat kesintisiz
sağlanması

•

Ek Güvenlik (Acil Durum) güç beslemesinden
»» Beslenen pano veya çıkışların geriliminin
kesilmesi durumunda t<=0,5s’de güç beslemesinin sağlanması
»» Beslemenin belirlenen ekipman için 3 saat
kesintisiz sağlanması

Teknik Yazı

4. KORUMA VE IT SİSTEM

5. GENEL DAĞITIM SİSTEMİ (TN-S)

Hastanelerde Grup 1 ve Grup 2 mahallerinde toprak koruması ve izole trafo panoların kullanımı ile
ilgili düzenleme aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

Hastanelerde uygulanması gereken topraklama
sisteminde aşağıdaki esaslar baz alınmalıdır:

•

•

Grup 2 mahaller
•

IT sistemin kullanımı zorunludur.
»» Birinci arızada elektrik kesilmez.
»» Sesli ve görüntülü uyarı.
»» Odadan durumu izleme

•

Tamamlayıcı potansiyel dengeleme
»» Hasta yakınına bağlantı noktası
»» Odadaki cihazların topraklanması

Grup 1 mahaller
»»
»»
»»

<=30mA RCD kullanımı
Tamamlayıcı potansiyel dengeleme
Odadaki cihazların topraklanması

•
•
•

Ana dağıtım panosundan itibaren TN-S sistem
kullanımı
Bina içinde PEN iletkeni (TN-C) kullanılamaz.
Ana dağıtım merkezi uzaksa TN-C-S kullanılabilir. Bu durum her proje için ayrıca değerlendirilmelidir.

Halit ÇEBİ
Teknik Koordinatör
ERDE Mühendislik A.Ş.
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Uzman Görüşü

ENDÜSTRİ 4.0’LA
2011 yılında Almanya’da
ortaya atılan “ENDÜSTRİ 4.0”
kavramını sık sık duymaya
başladık. Öyle görünüyor ki
duymaya devam edeceğiz.

D

ünyada endüstri gelişimi esas olarak 3
aşamadan geçmiş ve bugüne gelmiş.
18. yüzyılın sonlarında buhar gücüyle çalışan
makinelerin kullanımıyla 1. Endüstri Devrimi,
20. yüzyılın başlarında elektrik enerjisinin
kullanımı ve seri üretime geçişle 2. Endüstri
Devrimi, 1970’lerde bilgisayar ve bilgi teknolojileri
sayesinde gelişen otomasyonla 3. Endüstri Devrimi
gerçekleşmiş.
Birinci devrim mekanik, ikinci devrim elektrik,
üçüncü devrim otomasyon. Sıra dördüncüde.
Bunların hiçbiri 4. Endüstri Devrimi gibi daha
tarihsel gelişimini tamamlamadan almadı endüstri
“NO” sunu kuşkusuz. Devrimsel nitelik taşıdığı
sonradan anlaşıldı. Ama
Endüstri 4.0’ a şimdiden devrim statüsü verilmesinin
arkasında küresel internet ağının sınırları
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zorlayacak boyutlara gelmesiyle sanayinin bundan
faydalanma isteği vardır belki.
Belki de Alman Hükümeti’nin 14 Temmuz 2014
tarihinde yayınladığı teknoloji politikasında Endüstri
4.0 teknolojisini geliştirme ve dünyaya pazarlama
isteği.
Öyle ki Ocak 2016’da Davos’ da yapılan Dünya
Ekonomik Forumu’nun teması Endüstri 4.0 oldu.
Sektörü taşıyan dünya çapında şirketler rotayı
belirledi ve devrimi başlattı.
2011 yılında Almanya Hannover Fuarı’nda dile
getirildi ilk olarak.
4. Sanayi Devrimi anlamına gelen Endüstri 4.0 esas
olarak geleneksel sanayiyi yüksek teknolojiyle
donatma projesi. Yani fiziksel üretimle siber iletişimi
bir araya getiriyor.
Bir çeşit yapay zekâ.
Makinelerin algılama yeteneği olacak, hem birbirleri
hem de nesnelerin interneti denilen bir teknoloji
ile haberleşebilecek. Üretim bu sayede insandan
bağımsız hale gelecek. Her türlü ihtiyacını kendi
belirleyecek, dışarıdan destek isterse size bilgi
verecek.

Uzman Görüşü

SİBER FİZİKSEL
SİSTEMLER
Gömülü sistemler diye tabir edilen, içinde bilgisayar
yongası ( çip ) barındıran ekipmanlar hayatımızdaki
yerini çoktan aldı; mesela akıllı cep telefonları,
kredi kartları, PC’ler, tabletler. Bunlar kendi içinde
programlandılar ilk önceleri. Sonra kendi aralarında
haberleşmeye başladılar. Mesela kredi kartları POS
teknolojisiyle gömülü ağ sistemini oluşturdu. Sanal
dünya ile fiziki dünya arasındaki sınırlar kalkmaya
başladı. Nasıl olduğunu anlayamadan alıştık.

Devrimin olgunlaşıp meyvelerini vermesi için 5-10
yıl gibi süre öngörülüyor. Dünyanın siyasal gelişimi
bu süreyi etkilese de bir endüstri devrimi için çok
kısa bir süre kuşkusuz.

Endüstri 4.0 devriminde ise sanal dünya ile fiziki
dünya arasındaki sınırlar yok olacak, biz söylemeden
cihazlar kendi arasında haberleşecek. Teknoloji
dünyası buna Siber Fiziksel Sistemler (SFS), imalat
sektörü için de Siber Fiziksel Üretim Sistemleri
(SFÜS) adını çoktan verdi.

Şimdilik Gartner’in Hype Döngüsünde olduğu gibi
beklentiler zirveye doğru gidiyor. Zirveyi ne zaman
görürüz, beklentiler nereden kırılır ve Endüstri 4.0
reel hale gelir, hep birlikte göreceğiz.

Her ne kadar nesnelerin interneti teknolojisi
sayesinde evinizde biten sütü buzdolabınız size
sormadan sipariş edecek olsa da Endüstri 4.0’ dan
beklentiler yüksek.

Nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti ve siber
fiziksel sistemler olarak tabir edilen 3 platformdan
oluşan Endüstri 4.0, fiziksel dünyanın sanal
kopyasını oluşturacak. Bu sanal dünya, merkezi
olmayan kararları verecek ve fiziksel dünyada
uygulayacak.
Hayata geçirilmesi durumunda maliyeti düşüreceği,
verimi arttıracağı, üretimi hızlandıracağı kesin;
ancak güvenilirliği hâlâ tartışılıyor. Etik ve hukuki alt
yapı sorunları henüz beklemede.

Mehmet PAK
Genel Müdür
ERDE Mühendislik A.Ş.
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Hukuk

YILLIK ÜCRETLİ İZİNDE
ASIL İŞVEREN –
ALT İŞVEREN
SORUMLULUĞU
Yıllık ücretli izin uygulamasına ilişkin olarak 4857 Sayılı İş
Kanunu’nun 53. maddesine istinaden hazırlanan ve 03.03.2004
tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girmiş olan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikle değişiklik
yapılmıştır.
18.08.2017 tarih ve 30158 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak bu yayın tarihi itibariyle yürürlüğe
giren Yönetmelik ile yürürlükteki Yıllık Ücretli İzin
Yönetmeliğinde 3 değişiklik öngörülmüştür.

2.

Diğer bir değişiklik ise Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 6.maddesinde yapılmıştır. Buna göre
Yönetmeliğin 6.maddesinin 3.fıkrasında yer alan
“en çok üçe bölünebilir” ibaresi “bölümler halinde kullanılabilir” olarak değiştirilerek 6.maddenin 3.fıkrası “Ancak, 53 üncü maddede öngörülen
izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler
halinde kullanılabilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

3.

Dikkat çeken son değişiklik ise yine Yönetmeliğin 6.maddesine eklenen yeni fıkradır. Getirilen
yeni hüküm şöyledir; “Alt işveren işçilerinden,
alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi,
aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık
ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda
olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”

Buna göre;
1.
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Yer altı işlerinde çalışan işçilerin ücretli izin süreleri arttırılmıştır. Değişiklik ile yer altı işlerinde çalışan işçilerin izin süreleri, Yıllık Ücretli İzin
Yönetmeliği’nin 9.maddesinde belirlenmiş olan
sürelere 4 gün eklenmek suretiyle arttırılmıştır. Böylelikle hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar
olan yer üstü işlerinde çalışanların izin süreleri
14 günden az olamazken yer altı işlerinde çalışanlarınki 18 günden az olmayacak; hizmet süresi 5 yıldan 15 yıla kadar olan yer üstü işlerinde
çalışanların izin süreleri 20 günden az olamazken yer altı işlerinde çalışanlarınki 24 günden
az olmayacak; hizmet süresi 15 yıl ve daha fazla
olan yer üstü işlerinde çalışanların izin süreleri
26 günden az olmazken yer altı işinde çalışanlarınki 30 günden az olamayacaktır.
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Hukuk

Mevcut Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 6.maddesine eklenen tek fıkra içinde 2 ayrı düzenleme yapılmıştır. Bunlardan ilki, alt işvereni değiştiği hâlde
aynı iş yerinde iş görmeye devam eden çalışanların
izin sürelerinin belirlenmesinde işverenin çalışanı olduğu sürenin değil de aynı iş yerinde çalıştığı
sürenin dikkate alınacak olmasıdır. Buna göre işçi,
aynı iş yerinde çalışmaya devam etmek koşulu ile
farklı alt işverenlerin çalışanı olmuşsa bile yıllık
ücretli izninin belirlenmesinde bu işçi için kriter alt
işveren nezdindeki hizmet süresi olmayacak, o iş
yerinde çalıştığı süre olacaktır.
İkinci düzenleme ise alt – asıl işveren arasındaki
ilişkiyi ilgilendirmektedir. Bu değişiklik ile asıl işverene kontrol ve uygulama yükümlülüğü getirilmiştir.
Böylelikle 18.08.2017 tarihinden itibaren asıl işveren, alt işverenin, işçilerine yıllık ücretli izinlerini
kullandırıp kullandırmadığını kontrol etmek ve kullandırmamış ise ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla yükümlü olmuştur. Dolayısıyla asıl işverene hem alt işvereni izin kullandırıp kullandırmadığı
noktasında kontrol etmek hakkı verilmiş hem de
kullandırmamışsa kullandırmasını sağlamak için
yükümlülük yüklenmiştir. Buna mukabil alt işverene de izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene
vermek yükümlülüğü getirilmiştir.

Getirilen yeni yasal düzenleme ile çalışanların yıllık
ücretli izinlerini ilgili yıl içerisinde mutlaka kullanmalarının teminin istendiği anlaşılmakla beraber
asıl – alt işveren arasındaki bu kontrol ve sağlama
yükümlülüğü noktasında buna uymayanlar hakkında uygulanacak açık bir müeyyideden bahsedilmemiş olduğu görülmektedir.
Çalışanların ücretli izinlerini, ilgili yıl içinde kullanmalarını temin bakımından düzenleme çalışanlar
menfaatinedir. Ancak farklı oluşum, yönetim ve tasarruf hakkı sahibi işletmelerin, tacirlerin, şirketlerin alt – asıl işveren ilişkisi içerisine girdikleri alt
işverenlik sözleşmelerinde, asıl işverenlerin kontrol ve uygulama yükümlülüklerini yerine getirmesi
noktasında uygulamada sorunlarla karşılaşıp karşılaşılmayacağını zaman gösterecektir.

Av. Aytaç KARAOĞLU
Birleşim Grup Hukuk Müşaviri
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VERGİ İNCELEME SİSTEMİMİZDE
YENİ BİR UYGULAMA

İZAHA DAVET
25 Temmuz 2017 tarih ve 30134 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
bu yeni uygulama, 6728 Sayılı Kanunun 22. Maddesi ile Vergi Usul
Kanunu’nun yürürlükten kaldırılan 370. Maddesi “İzaha Davet”
başlığı altında yeniden düzenlendi.

H

enüz vergi incelemesine başlanılmadan ve
Takdir Komisyonuna sevk edilmeden önce
vergi mükelleflerine İzaha Davet müessesesi
getirilmiş oldu.
İzaha (açıklamaya) Davet müessesesini, yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle vergi kaybına
uğradığına dair bazı tespitlerin bulunması durumunda, mükellefin konu ile ilgili açıklamaya davet
edilmesi olarak anlıyoruz.
Yayınlanan 482 sayılı Vergi Usul Kanunu tebliği ile
“İzaha Davet” müessesesinin nasıl işleyeceği konusunda usul ve esaslar ile, ’İzaha Davet uygulamasında aşağıda sıralanan16 ana başlıklı farklı konular
belirlenmiş.

bilgiler ile asgari ücret tarifelerinin karşılaştırılması sonucunda,
5.

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri
üzerinde yapılan indirimleri, kanuni oranları
aşanların,

6.

Dağıttığı kâr üzerinden tevkifat yapmadığı tespit
edilenlerin,

7.

Geçmiş yıl zararlarının mahsubu yönünden,

8.

İştirak kazançlarını ilgili hesapta göstermeyenlerin,

9.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e Maddesindeki istisna ile ilgili olarak,

1.

Ba-Bs Bildirim Formlarında yer alan bilgilerin
analizi sonucunda,

10. Örtülü sermaye yönünden,

2.

Kredi kartı satış bilgileri ile KDV beyannamelerinin karşılaştırılması sonucunda,

11. Ortaklardan alacaklar için hesaplanması gereken faizler yönünden,

3.

Yıllık Beyannameler ile Muhtasar ve Prim
Hizmet Beyannamelerinin karşılaştırılması
sonucunda,

12. Ortaklık hakları veya hisselerini elden çıkardıkları halde beyanda bulunmayan limited
şirket ortaklarının,

4.

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen

13. Gayrimenkul alım/satım bedelinin eksik beyan
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edilmiş olabileceğine dair haklarında tespit
bulunanların,
14. Gayrimenkullere ilişkin değer artış kazançları
yönünden,
15. Gayrimenkul sermaye iratlarını beyan etmeyen
veya eksik/hatalı beyan edenlerin,
16. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
kullanılması durumunda,
İzaha davet işleminin uygulanabilmesi için, öncelikle vergi incelemesine başlanılmamış olması, Takdir
Komisyonu’na sevk edilmemiş olması gerekiyor.
Daha sonra İzah Değerlendirme Komisyonu’nca
vergi ziyaına uğradığına dair bulgular ve ön tespitler
yapılmış olması gerekiyor.
İzah Değerlendirme Komisyonu’nca izaha davet
edilen mükellef, davet yazısını tebliğ aldığı tarihten
itibaren 15 gün süre içerisinde kendisinden istenen
gerekli açıklamaları yapmak durumunda. Mükellefin izahı sonucunda komisyonca herhangi bir vergi
ziyaı durumu olmadığına dair tespit edilmesi durumunda herhangi bir vergi incelemesine veya Takdir
Komisyonu’na sevk edilmeyecek. 15 günlük süre
içerisinde izaha icabet edilmediği veya izahın yeterli

görülmediği durumda, vergi incelemesine veya Takdir Komisyonu’na sevk edilecek.
Bu uygulamada mükellef adına bazı avantajlar da
söz konusu. Vergi ziyaına sebep vermediği anlaşılan
mükelleflerin incelemeye sevk edilmeyeceği, vergi ziyaına sebep olanların tespiti halinde ise izahın
verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde tespit
edilen eksikliklerin tamamlanması ve tespit edilen
vergi asıllarının gecikme zammı ile birlikte ödenmesi durumunda kesilecek vergi ziyaı cezasında %80
indirim yapılacak.
Bu uygulama ile Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi
Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde yeni oluşturulacak ‘’İzah Değerlendirme Komisyonu’’ adı ile
toplam üç kişiden oluşan bir komisyonla (tanışma
emarelerinin oluşmaması dileğimle) tanışmış olacağız.

Fahri KÖSE
S.M.Mali Müşavir
Birleşim Grup
Mali Müşaviri
www.fahrikose.com
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Uzman Görüşü

BITCOIN

GELECEĞIN
PARA BIRIMI MI?
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Bitcoin, internet aracılığıyla kullanılan, hiçbir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, sanal bir para birimi.
Bu sanal para birimiyle kişiler ya da kurumlar, tıpkı gerçek
parayla yaptıkları gibi harcama yapabiliyor ya da para kabul
edebiliyor.
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S

atoshi Nakamoto tarafından icat edildiği söyleniyor olsa da mucidinin gerçek isminin bu
olup olmadığı bilinmiyor. Sistemi icat eden kişi
ya da kişiler icat ettikten sonra sırra kadem basmış.
Sistem kurulduğunda 21 milyon Bitcoin ile sınırlı olarak kurulmuş ve bugüne kadar 16 milyondan
fazla Bitcoin dolaşıma girmiş bulunuyor. Yeni Bitcoin’lerin dolaşıma girebilmesi için 16 haneli bir şifreyi
çözmek gerekiyor. Şifreyi çözen kişi 25 adet Bitcoin
kazanıyor. 21 milyon adetlik sınır bir nevi altın karşılığı para gibi bir sınırlama getirmeyi amaçlıyor. Eğer
Bitcoin sistemini kullanarak ödeme ya da bir işlem
yapmak istiyor ve şifreyle uğraşmak istemiyorsanız
Bitcoin satan internet sitelerinden para karşılığı satın alabiliyorsunuz.

Hızla değer kazanıyor
Bitcoin’in kuru da tıpkı ulusal paraların birbiri karşısındaki kuru gibi arz ve talebe göre piyasada belirleniyor. Buna karşılık piyasaya sürülecek Bitcoin
miktarı eğer 21 milyonla sınırlı kalırsa Bitcoi’nin
diğer paralara karşı önemli bir değer kaybıyla karşılaşmayacağını tahmin edebiliriz. Tam tersine ilk
çıktığından bu yana diğer paralara karşı hızla değer
kazanmış durumda. 22 Ekim 2013’de 1 Bitcoin 730
USD ediyordu, bugün 1 Bitcoin 4.000 USD dolayında
44
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bir değere sahip bulunuyor. Bitcoin 8 basamağa kadar bölünebiliyor. Yani 1/8 Bitcoin’lik işlem yapmak
mümkün. Dolaşımda 16,3 milyon Bitcoin olduğunu ve Bitcoin'in bugünkü USD karşılığının yaklaşık
4.000 USD olduğunu düşünürsek dolaşımda kabaca
65,2 milyar dolar değerinde Bitcoin olduğu sonucuna varabiliriz. Bir karşılaştırma yapabilmek için
dolaşımda bulunan USD miktarının 1,3 trilyon dolar
dolayında olduğunu belirtelim.
Kişiler, internette oluşturdukları sanal cüzdanlarda Bitcoin paralarını saklayabiliyor ve bu cüzdanlar
aracılığıyla işlem yapabiliyor. Bu cüzdanlar için ki-

Uzman Görüşü
şilerin bilgilerine gerek duyulmuyor. Yani Bitcoin’i
reel paradan farklı kılan en önemli şey kişilerin
kimliklerini açıklamadan para işlemleri yapmalarına olanak sağlaması. Mal ve hizmet alımlarında,
yatırımlarda, para kabullerinde kişilerin isimlerinin
açıklanması gerekmiyor.
HİÇBİR ÜLKENİN EKONOMİK DURUMUNDAN
ETKİLENMİYOR
Bitcoin’in reel paralardan en belirgin üstünlüğü
herhangi bir ülkenin merkez bankasına bağlı olmadığı için hiçbir ülkenin ekonomik durumundan
etkilenmemesi. Ayrıca kime ait olduğu bilinmediği
ve bir merkezi otorite tarafından izlenip denetlenmediği için Bitcoin ile açılmış hesapların dondurulması, el konulması gibi bir tehditle karşılaşması da
söz konusu değil. Kimlik bilgilerinin gizliliği, bir otoritenin denetimi altında bulunmayışı, sistemi, her
türlü yasa dışı finansal transfer konusuna açık hale
getiriyor.
Diyelim ki 10.000 USD tutarında bir ödeme yapacaksınız ve bunu Bitcoin ile yapmak istiyorsunuz.
Öncelikle bir Bitcoin sanal cüzdanı oluşturmanız
gerekiyor.
Orijinal Bitcoin istemcisi açık kaynak kodlu bir uygulama. Uygulamayı ilk çalıştırdığınızda, bir kaç
dakika içinde bağlantılar kurulmaya ve bloklar indirilmeye başlıyor. Bu işlem biraz zaman alıcı bir
işlem ve bilgisayarın sabit diskinde 8 GB’lik bir alan
kullanması söz konusu oluyor. Sanal cüzdan oluşturulduğunda otomatik olarak ilk adresinizi gösteriyor. Cüzdanı şifrelemek çok önemli çünkü şifreleme
yapılmadığı takdirde hırsızlığa açık bir cüzdan halinde kalabilir. Bu aşamadan sonra artık Bitcoin alıp
göndermek mümkün hale geliyor.

Ciddi biçimde eleştiriliyor

Gereken bu adımları tamamlayıp sanal cüzdanı
oluşturduktan sonra Bitcoin satan internet sitelerinden birisinden 1 Bitcoin = 4000 USD kuru ile 2,5
adet Bitcoin satın alarak bunu sanal cüzdanınıza
yerleştirip buradan istediğiniz yere ödeme yapabilirsiniz.
Bu tür bir ödeme yaptığınızda kime, ne zaman ve ne
kadar ödeme yaptığınız izlenemiyor. Benzer bir biçimde başkası size bu şekilde ödeme yaparsa bu da
izlenemiyor.
Giderek yaygınlaşan Bitcoin kullanımı, özellikle
kara paraya altyapı oluşturduğu gerekçesiyle ciddi
biçimde eleştiriliyor. Yakında bu tür işlemler yasa
dışı ilan edilirse şaşırmamak gerekir.

Bitcoin konusunda kaynak: Bitcoin: A primer,
François R. Velde, Senior Economist, Chicago Fed
Letter, http://t.co/nAljJzulTs

Dr. Mahfi EĞILMEZ
www.mahfiegilmez.com
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SPOR MARKALARIN
SUV TAKINTISI
Son yıllarda spor otomobil üreticilerinin vazgeçilmez
yenilikleri arasına SUV tarzı modeller girdi. Hem de bunlar
kısa zamanda büyük ilgiyle karşılandılar. Peki ama spor
otomobil üreticileri bu segmenti neden bu kadar seviyor?
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B

undan 15 küsur yıl kadar önce, Porsche markası SUV modeli yapacağını açıkladığında birçok otomobil tutkunu bunu şaşkınlıkla karşılamıştı. Hatta buna daha sert tepki gösteren, markayı
geleneksel anlamda sevenleri de gördük. 2002 yılında Alman spor otomobil üreticisi Porsche, zincirleri
kırarak ilk SUV modelini üretti. Bu, aynı zamanda
1931 yılında kurulan markanın bir zamanlar ürettiği traktörlerini saymazsak, ilk off-road tarzı aracı
olmuştu.
Yerden yüksek Porsche’nin başarısı!
O günlerde hiç kimse, spor otomobillerin vazgeçilmez markası olan üreticinin vazgeçilmezinin
bir SUV model olacağını tahmin edemezdi. Öyle ki
bugün kime sorarsanız sorun, Cayenne modeli olmayan bir Porsche hayal edemez. Peki, bu yerden
yüksek Porsche nasıl oldu da kendisine bu kadar
sağlam bir yer edindi.
Tesadüf bu ya, yazıyı kaleme aldığımız günlerde bu
SUV modelinin üçüncü jenerasyonu tanıtıldı. İlk jenerasyonuyla Porsche’nin o klasik tasarım dilinin
aktarıldığı SUV, ikinci jenerasyonda daha sportif bir
sürüş karakteri kazandı. Üçüncü jenerasyon ise, bu
tarza ve sürüş karakterine daha fazla teknoloji ekledi. Elbette tasarımı da evrimleşti ve daha sportif
hale geldi. İlk jenerasyonda dizel motor sunulmasıyla birlikte yerden yüksek alışılmadık aracın başarılı olma şansı daha da artırıldı.
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Neden SUV segmenti?
Elbette bu üreticiler her ne kadar birçoğumuz için
duygusal anlamlar taşıyor olsalar da, neticede ticari birer markalar. O yüzden onların ana hedeflerinin
kârlılık olması şaşırtıcı değil. Elbette kâr yapmak
adına bir markayı berbat etmek, dönülmez bir yola
girmektir. Yine de SUV segmentinin son dönemde
bu kadar büyümesi, spor otomobil üreticileri için
risk almaya değer bir olgu haline geldi. Bu formülün başarıya ulaşmasıyla Porsche’nin kârlılık oranı katlanmaya başladı. Ayrıca Alman marka, farklı
müşteri profillerine de bu sayede erişmeyi başardı.
Porsche’nin bu büyük SUV başarısı, diğer spor otomobil markalarına da ilham oldu. Bunlar arasında
Lamborghini (Urus modeli, ayrıca 1986’da askeri
SUV LM002’yi yapmışlardı), Jaguar (F-Pace), Bentley (Bentayga) ve Maserati (Levante) yer alıyor. Rolls-Royce bile SUV tarzı aracının testlerine başlamış
durumda. Bu listeye Stelvio’yu üreten Alfa-Romeo’yu da ekleyebiliriz. Kısacası, henüz bunu kabullenmemiş/ikna olmamış olsalar da, Ferrari ve McLaren SUV modellerini görürsek hiç şaşırmamak
gerek. Çünkü dünya artık buna hazır.
Cayenne’in yüksek başarısı, Porsche’nin ikinci bir
SUV modeli olan Macan’ı yapma konusunda da cesaretlendirdi. Ürün yelpazesinde Cayenne’in altında
yer alan Macan’ın gelmesiyle, Porsche’nin kârlılık
oranı yüzde 25 arttı.
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SUV’lar neden bu kadar popüler?
Son yıllarda SUV segmentinin bu kadar artması,
tüm otomobil üreticilerinin iştahını kabarttı. Bunun
sebebini yanıtlamadan önce, segmentin analizini de
yapmak gerek. ABD pazarı bu konuda zaten çok istekliydi, ama Avrupa kıtasının da bazı farklılıklarla
yerden yüksek araçlara ilgi göstermesi segmentin
kaderini değiştirdi.
Tüm SUV modellerinin Avrupa pazarı, bugünlerde
yüzde 25’lere yaklaşarak geçen yıl ilk defa en çok
satan segment haline geldi. 2012’de bu segmentin
pazar payının yüzde 15 seviyelerinde olduğunu ifade
edersek kısa zamanda büyümenin boyutunu daha iyi
kavrayabilirsiniz. Türkiye’de de buna paralel bir büyümenin yaşandığını görüyoruz. Tahminlere göreyse, 2020 yılında SUV’ların Avrupa pazar payı artarak
yüzde 34 seviyelerine çıkacak.
SUV tarzı araçların sevilmesinin başlıca sebepleri
ise, daha kompakt boyutlu SUV’ların (crossover’ları da dâhil edebiliriz) üretilmesi, büyük modern
SUV’ların daha hafif ve daha az yakıt tüketmesi, geniş kabinleri ve yüksek güvenliği oldu.
Son olarak şunu da eklemek gerekir; spor otomobil üreticilerinin SUV modeller üretmesine alışamadıysanız bir de şu açıdan bakın: Spor otomobil
üreticileri SUV modelleri sayesinde bu kadar yüksek kaynaklar elde etmeseydi, rüyalarımızı süsleyen performans odaklı modelleri bu hızla geliştirme
şansı bulamazlardı.

Fatih YURDATAPAN
Otomotiv Editörü
fyurdatapan@gmail.com
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Röportaj

Türkiye’de müzikal dendiğinde parmakla gösterilen sanatçılardan

AYÇA VARLIER
H

em eğitimini bu alanda tamamlamış hem
de sahnede üstün bir performans sergiliyor.
Ödüllü sanatçının yetenekleri sadece bununla
sınırlı değil. O aynı zamanda bir caz solisti. Ancak
sıkı durun, Varlıer’in oyunculuğu, müzik-dans yeteneği ve güzelliği dışında hiç bilmediğiniz özellikleriyle tanışacaksınız. Şu sıralar neredeyse kapalı gişe
oynayan ‘Fosforlu’ müzikali ve yeni başladığı ‘Kalk
Gidelim’ dizisinin çekimlerinin yoğunluğu içinde ‘Birleşim Dergi’nin söyleşi teklifini kırmadı ve
oyunculuk kariyerini, hayatını, nelerle uğraştığını,
gelecek planlarını anlattı:
Tiyatro oyunları, müzikaller, televizyon dizileri ve
sinema filmlerinin yanı sıra ‘Elif’ adlı bir de albüm
çıkarttınız. Bu kadar çok yönlü olmanın sırrı nedir?
Bale sanatçısı bir anne, sanatçı ruhlu bir baba ve
sahne tasarımcısı abladan oluşan bir ailede küçüklüğümden itibaren sanatın içindeydim. Dolayısıyla
çok yönlü biri olmam da kaçınılmaz oldu. Ancak en
büyük sır bence sevgiyle büyümek. Hayallerimin peşinden giderken en büyük desteği ailemden aldım.
Böylece bir birey olarak yetişirken, hedeflerim doğrultusunda azimle ilerledim.

50

BİRLEŞİM DERGİ

Röportaj: Serkan OCAK

Röportaj

BİRLEŞİM DERGİ

51

Röportaj

"İKI FARKLI ROLE BÜRÜNEREK
AYNI SEYIRCIYE OYNAMAK KADAR HAZ VEREN
BIR DURUM OLAMAZ"

52

BİRLEŞİM DERGİ

Fotoğraf: Emre YUNUSOĞLU

Röportaj

Fotoğraf: Emre YUNUSOĞLU

Bu kadar yönlü olmak sizin bir terciniz mi, yoksa
biraz da şartlar mı? Tüm şartları siz belirliyor olsaydınız asıl ne yapmak isterdiniz?
Küçüklüğümden beri kendimi hep sahnede dans
ederken, oyunculuk yaparken ve şarkı söylerken
hayal ettiğim için kendi tercihim diyebilirim. Sanatçı
ruhlu ve öngörüsü kuvvetli olan bir ailede büyüdüğüm için de şartlar, özellikle de manevi olarak, istediğim yönde ilerledi.
Müzikal eğitiminiz var. Batıda müzikale bakış açısı
farklı. Türkiye’de sizce yeterince ilgi var mı? Seyirciden -sayı bakımından- memnun musunuz?
Müzikal tiyatro denilince akla ilk gelen ‘Broadway
ve West End’ platformunda sergilenen müzikaller
oluyor. Tarihçesi ve geçmişi tamamıyla 21. yüzyıl
batı kültürüne ait bir sahne dalı. Türkiye’de her ne
kadar bizim kültürümüze ait çok başarılı müzikaller
hayata geçmiş olsa da, bu dal için eğitim diğer sanat dalları kadar ön plana çıkmadı. Haldun Dormen
yaklaşık kırk yıldır müzikal kültürünü aşılayan duayenlerimizden. Onun öncülüğünde gerçekleşen her
projede halkımız müzikallere daha da çok ısındı.
Son 10 yıldır, özellikle ödenekli tiyatroların dışında
özel tiyatroların ve genç yeteneklerden oluşan toplulukların da büyük çabaları sayesinde gerçekleşen,
hem özgün hem de batı müzikalleri sayesinde Türk
insanının ilgisi giderek artmaya başladı.
BİRLEŞİM DERGİ
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ABD’de müzikal tiyatro eğitimi alıp Moskova’da
master yaptınız. Bunların kariyerinize nasıl etkileri oldu?
Eğitimim profesyonel hayata sağlam temellerle atılmam için büyük bir kaynak oldu. Üstünde çalıştığım her rolün ya da projenin duygusunu, okuduğum
okullarda belli disiplin kalıplarından geçtiğim için
seyirciye daha rahat aktarabildiğime inanıyorum.
Sonuçta sahne üzerinde 2.5 saat boyunca hem dans
etmek hem de şarkı söylemek ve durmadan karakter içindeki oyunculuk performansını sergilemek
ağır bir eğitimden geçmiş olmayı gerektiriyor. Teknik
yönden bu anlamda kuvvetli olmamı almış olduğum
eğitimlerime borçluyum.
İlgiyle izlenen birçok projede yer aldınız. ‘’Gümüş’’
dizisi bunlardan en çok ilgi göreni miydi? Siz nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Dönemsel olarak ilgi gören farklı projeler oldu. Gümüş, Türk dizi tarihinde ilk kez Arap ülkeleri seyircilerine gösterildikten sonra globalleşen, en fazla
konuşulan dizilerden biri oldu. Ben ve tüm ekip için
mutluluk verici bir durumdu. Ardından gelen dizilerin de bazılarının kısmeti daha uzun ömürlü oldu,
daha çok konuşuldu. Sonbahar, Behzat Ç, Kehribar
gibi...
Sizi en çok mutlu eden projeniz hangisiydi?
Tüm projelerim beni bir sonraki projelere hazırladı54
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ğı için birini diğerinden ayırt edemiyorum. Her yaşın
ayrı bir projesi her rolün ayrı bir deneyimi var.
‘Leyla’nın Evi’nden sonra şimdi de ‘Fosforlu’ ile
çok konuşuluyorsunuz. Projelerin bu kadar tutmasının nedeni nedir?
Tiyatro oyunlarının başarılı olması için birçok bileşen bir araya geliyor. ‘Leyla’nın Evi’ oyunumuzla
8. sezonumuza girdik. ‘Fosforlu’nun Hikâyesi’ ile
iki sezon full oynadık. Herkesin bildiği kitaplardan
sahneye uyarlanan oyunlar olsalar da, ekip ruhunu
her daim canlı tutarak hikâyelerimizin duygularını
seyircimize şeffaf bir şekilde geçirdiğimize inanıyorum. Tiyatro bir anlamda anlattığı hikâyenin duygusunu seyircisine hissettirmektir.
İnsanlar sizce bunca yıla rağmen neden hâlâ Fosforlu’ya bu kadar ilgi duyuyor?
‘Fosforlu Cevriye’yi, Suat Derviş’in romanından ziyade herkes bugüne kadar çekilen filmlerden ve türküsünden biliyor. Fakat çok aşina olunmayan gerçek
hikâyenin sahne uyarlamasında çok daha fazla duygu yüklü an var. Bir yandan buruk bir aşk öyküsü
anlatılırken bir yandan da insan olmak nedir sorusunun cevapları naif ve gerçekçi bir dille veriliyor.
Cevriye karakteri esasında bir sembol. Kaldırımların, İstanbul sokaklarının isyanını özgün müziğiyle
anlatırken seyircinin empati kurabileceği duygulara
hitap ediyor. Seyircimiz hikâyemizi sahiplendi. Her

Röportaj
salonumuz dolu geçiyor. Yaşasın tiyatro, yaşasın sanat! Bu hikâye; onur, namus ve şeref kavramlarını
ötekileştirmenin hayatımızda yer almaması gerektiğini ve özellikle namus kavramının insanın ruhunda
aranması gerektiğini anlatıyor.

haz veren bir durum olamaz herhalde. Repertuvar
tiyatro geleneklerine göre oynasak haftada 3-4 farklı oyun ile seyircinin karşısına çıkma durumum olabilirdi ki Amerika’da aldığım eğitim tam anlamıyla
bu sistem üzerineydi.

En büyük hayaliniz nedir?
Bugüne kadar olan tüm hayallerimi neredeyse gerçekleştirdim. Bundan sonraki en büyük hayalim hayallerimi daha kısa bir sürede gerçekleştirebilmek.

Bir gününüz nasıl geçiyor?
Geçtiğimiz dört ayın yaklaşık her gününü ‘kitesurf’
yaparak geçirdim. Şimdi sezon başladığı için inanılmaz yoğun bir tempoya girdim. Dizi seti, ardından
müzikal ve konser provaları, oyunlar...

Bu yıl TV projesi yok. Bilinçli olarak mı istemediniz, güzel bir teklif mi gelmedi?
Aslında var. Yeni bir diziye başladım.
‘Kalk Gidelim’ adlı dizimiz ‘Staff Yapım’a ait. Hatice
Memiş’in yönetmenliğini yaptığı Erkan Sever, Ufuk
Özkan, Yıldız Kültür gibi oyuncuların yer aldığı bir
komedi projesi. Kasım ayı ortası gibi ekranlarda
olacak.
İki oyunda aynı anda oynamak zorlamıyor mu?
Bilakis birbirini besleyen bir enerji yaratıyor. İki
farklı role bürünerek aynı seyirciye oynamak kadar

Fotoğraf: Emre YUNUSOĞLU

Sahne dışında nasıl bir hayatınız var?
Nerelere gidersiniz?
Olabildiğince çok seyahat etmeyi severim.
Konserlere, festivallere, tiyatro oyunlarına giderim.
Bu yaz yeni keşfim Akyaka oldu. İnanılmaz bir doğası var ve kitesurf yaptığım için çok mutlu oldum.
Eğitmenim Türkiye’de yedi kez free style şampiyonu
Taner Aykurt’tan ve işlettiği okulu ‘Kiteextreme’den
ders alarak inanılmaz ilerleme kaydedip bu spora
aşık oldum.
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Bu Köşe Sizin

247 - ELVAN BAKIR

248 - ÖZLEM SAYAR

Bu Köşe SİZİN
“Yaşam Kaynağımız Su”
255 - ÖZGÜR MEREY
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Bu Köşe Sizin

251 - CESUR ARTAN

250 - BÜŞRA ÖZTÜRK

253 - HÜLYA ASLAN

252 - DURAN ÇINGI

254 - İZZET SAĞLAM

256 - ÖNER KILIÇ

249 - E.OZALP

257 - SELAHATTİN ÇARTI
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Bu Köşe Sizin

258 - HASAN CAN PEHLIVAN

259 - CANSU ÇOLAK

Bu Köşe SİZİN
“Şantiye - Ofis”
260 - YASEMİN AKBOĞA

261 - İSMAIL KAZANCI
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Bu Köşe Sizin

262 - ADEM AYDEMIR

264 - MUSTAFA GÖGCEOĞLU

263 - MURAT KOÇAK

265 - SERPIL GÜVEN

266 - DURAN ÇINGI
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ZİHNİMİZDEKİ
DİSTOPYA:
VERİMSİZ
ENDİŞELER
E

ndişeleri verimli ve verimsiz olarak ikiye ayırabiliriz. Evden çıkarken kapıyı kontrol etmek
verimli bir endişe sonucu yapılan bir davranışken “Acaba ev yanar mı?” düşüncesi ise verimsiz bir
endişe, çünkü gerçekleşme ihtimali var ancak muhtemelen olmayacak.
Verimli endişeler üretkendir, bizi tehlikeden korur,
eyleme yöneliktir; verimsiz olanların katkıları yoktur,
kesinlik isterler, bu olana kadar rahat hissettirmezler, genellikle yanıtları verilemeyecek sorulardır ve
mükemmel cevap isterler. Her seferinde kaygı duygusu olabilecek bir felaketin belirtisi olarak yorumlandığı için de beynimizde, “her an tetikte olmazsam
tehlikeyle baş edemem.” inancı yerleşir ve tehlike
içermeyen durumlarda bile kaygılanıp gereksiz önlemler alırız. Bu kısır döngü de uzun vadede kaygı
bozukluğuna yol açar.
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Yaşamda kontrol edebileceğimiz ve edemediğimiz
şeyler var, öncelikle bunları iyi değerlendirmek ve
kontrol edemediğimize karar verdiysek bunu kabullenmek gerekiyor. Kontrol edebileceklerimizde harekete geçmeliyiz ki bunu yapmaya başladıkça belki
de kontrol edemediğimizi düşündüğümüz durumlar
üzerinde artık daha sakince yaklaşmayı öğreneceğiz. Adsız alkoliklerin kullandığı bir deyiş vardır:
“Tanrım, bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret, değiştiremeyeceğim şeyleri kabul
etmek için sabır, her ikisi arasındaki farkı bilmek
için akıl ver.”
Verimsiz endişeler dünyanın en pahalı ve bireysel
distopik bilim kurgu filmleridir. En pahalıdır çünkü
o an çoğunlukla maddi olmasa da bedelleri; huzursuzluk, bedensel yakınmalar, o an’ı veya fırsatları
kaçırmak ve sonunda film tekrarladıkça da uzun
vadede kaygı bozukluğuna sahip olunur. Bireysel
çünkü toplumu ilgilendirmeyen ve “Bugün meteor
düşer mi?” gibi yanıtsız sorularla sadece bizi uğraştıran düşüncelerdir, distopiktir çünkü bir felaket ve
olumsuzluk tablosu sunarlar.
Endişeli bakış açımız, inançlarımız bu filmler için
geleceğe dair felaket senaryoları yazar, biz bu senaryolara inanırız (gerçekleşecek, biliyorum, baş
edemeyeceğim), baş etme becerimizi düşük görürüz ve rolümüzü oynarız yani önlem alırız ve davranış olarak kendimizi çekeriz. Her filmde başroldeyiz
ve artık her yeni benzer senaryoda “rol üzerimize yapışınca” da kaygı bozukluğu rolünün aranan
oyuncusu oluruz. Özetle filmin yapımcı, senarist ve

YETERINCE ENDIŞELENIRSEM SORUNLARIM ÇÖZÜLÜR!
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EN ZARIF ÜNLÜLER

yönetmeni büyük oranda her durumu tehdit olarak
yorumlayan bakış açımızdır. Bu işleyiş değişmedikçe filmler de değişmez.
Yapılması gereken ise eğer stresli anlarda içkiye,
başkalarına dert yanıp sadece bununla yetinmeye,
duyguları bastırmaya yöneliyorsanız bunların kısa
süreli çözümler olduğunu hatırlamak. Düzenli uyku,
beslenme ve spor alışkanlığı kazanma yanında endişeler geldiğinde kavga etmeden onları kabullenmek ve mindfulness egzersizi ile bunların farkına
varmak, biraz sakinleşince ise farklı açılardan durum üzerine analiz yapmak.
Sonuçta bu distopya gerçekleşecekse bile “En kötü
ne olur, sonrasında ne yapabilirim, geçmişte buna
benzer bir zorluk yaşadığımda ne olmuştu?” gibi sorular yardımcı olabilir.
Genellikle de bu senaryolar gerçekleşmez, bunlar
için endişelenmek ve bunlar üzerine tekrar tekrar

düşünmek de korkulan şeyin olma ihtimalini azaltmaz, bu durumla ilgili küçük adımlarla eyleme geçmek gerçekleşme ihtimalini ve kaygıyı azaltır. Düşüncelerin getirdiği kaygı duygusunu da olumsuz
gibi etiketleyip ondan uzak durmaktan veya onla
kavga etmektense kabullenip, kaygının sonucunu
felaketleştirmemek faydalı olur. Yani “Ben bu duyguya katlanamam.” test edilmesi gereken bir inanç
ve bunun yerine “Sıkıntım rahatsız ediyor ve dayanabilirim.” inancını koymak gerekiyor.
Endişelerle baş etmekte zorlandığınızı gözlüyorsanız bilişsel terapiye başlamak da faydalı olabilir.

Psikolog Taylan ÖZKUZUCU
Bilişsel Davranışçı Terapist
taylanozkuzucu.wordpress.com
twitter.com/taylanozkuzucu
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100. YILA DOĞRU:
CUMHURİYET
Cumhuriyet’in 94.yılını kutlamaya sayılı günler kala, 100. yılın heyecanı da kendini
şimdiden hissettirmeye başladı. Peki ama 29 Ekim 1923’te tam olarak ne olmuştu?
10. yıl kutlamaları kelimenin tam anlamıyla bir bayrama nasıl dönüşmüştü? Bu
sayımızda Cumhuriyet’in tarihsel mirasının izini sürdük...

S

avaş kazanılmıştı ama sonrasında neler
olacağına dair kimsenin bir fikri yoktu.
Ya da daha kötüsü herkesin bir fikri vardı! Bir yanda İstanbul’daki saltanat yönetimi,
öte yanda Ankara’da bulunan ve savaştan zaferle
çıkmış mağrur bir meclis… Çift başlılığın getireceği kargaşa çoktan ufukta belirmişti bile. O
günlerde Mustafa Kemal haricinde çok az kişi
tasavvur edebilirdi yaklaşmakta olan o büyük
adımı. Ama hâlâ cumhuriyet kelimesi yüksek
sesle telaffuz edilmiyordu. Avrupa devletleri,
Lozan Antlaşması’nda muhatap oldukları Ankara Hükümeti’ne sizin devletinizin adı ne, sizin hükümetinizin rejimi ne gibi sorular soruyorlardı. İsmet İnönü ise bu soruları diplomatik
bir üslup kullanarak geçiştiriyordu. Kısacası bir
belirsizlik hâkimdi. Ve bu durumun bir an önce
giderilmesi gerekmekteydi…
“İdrak etmek” deyişi basit bir fark ediş anlamına
gelmez; zihinsel bir yoruma yani algıya bir göndermedir. Akıl erdirme, kavrama gibi anlamlara
da gelir. Her yıl 29 Ekim’de Cumhuriyet kutlanır. O günü idrak edenler içinse tarihsel süreçte birey olmanın, demokrasinin ve özgürlüğün
ilanıdır Cumhuriyet ile kutlanan. Aslında Osmanlı toplumunun okumuş yazmışları için bile
(Harbiyeliler, mülkiyeliler, tıbbiyeliler) cumhuriyet bir hayalden ibaret kalmıştı.
64
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10. Yıl vesilesiyle taklarla süslenmiş şehirler
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Atatürk TBMM'den çıkarken

Onu arzulayanlar, onun erdemlerini yazıp çizenler belki de hiçbir zaman görünür olmadı.
Ama tüm bu zorluklara rağmen Mustafa Kemal
kuşağı onu gerçeğe dönüştürmeyi başaracaktı.
Aslında Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara’da kurulan meclis, adı konulmamış bir cumhuriyetin
organı şeklinde işlemişti. Ülkenin bir anayasası
vardı ve tüm kararlar milletvekillerinin oylarıyla alınıyordu. Lozan Anlaşması 24 Temmuz
1923’te imzalanmış, Anadolu düşman askerlerinden arındırılmış, bağımsızlık kazanılmıştı. O
noktadan sonra ülkenin alacağı yeni rota Mustafa Kemal’in kafasında çoktan şekillenmişti.
Hatta Paşa, cebinden taşıdığı küçük not defterine yeni ilan edilecek anayasanın 1. maddesini
yazmıştı: “Türkiye Devleti’nin hükümet şekli
Cumhuriyettir.” İşte bu kısa cümle, tarihin içinde yoğrulmuş uzun soluklu bir gayenin tarifiydi
ve bir devrim demekti.

Gazi, eylül ayından itibaren cumhuriyetin ilanı
üzerine düşünmeye başlamıştı. En önemli devrimini en güçlü olduğu an yapması gerektiğinin
bilincindeydi. Masaya Fransızca kamuslar (sözlükler) açıyor kavramın tarifleri üzerine düşünüyordu. 22 Eylül 1923 günü Mustafa Kemal
Paşa bir yabancı gazeteciye verdiği demeçte,
cumhuriyet kelimesini ilk defa kamuoyunun
önünde kullandı. Bu bir ön hazırlıktı. Zaten bağımsızlık mücadelesine soyunduğu günden itibaren yaptığı “millet iradesi” ve “meclis” vurgularının cumhuriyetten başka bir anlamı yoktu.
Ama hâlâ uygun zaman beklenmekteydi. Lozan
Antlaşması gereği düşman kuvvetleri İstanbul’u
terk etmeye başlasalar da şehir hâlâ İngilizlerin
yönetimindeydi. İşgal kuvvetlerinin İstanbul’u
tamamen boşaltması 6 Ekim 1923 tarihinde
geçekleşti. Ankara Hükümeti mutlak zaferinin
meyvelerini bir bir toplarken sıra yavaş yavaş
BİRLEŞİM DERGİ
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fikirsel devrimin en önemli adımına geliyordu.
28 Ekim 1923’te, bir gün sonra cumhuriyet rejimine geçileceğini Mustafa Kemal Paşa’dan
başka kimse bilmiyordu. Ama herkes adı konmamış bu rejimle ilelebet gidilemeyeceğinin de
farkındaydı. O gece, Paşa’nın sofrasına İsmet
İnönü, Fethi Okyar, Ruşen Eşref Bey ve bazı
üst düzey askerler davetliydi. Yemeğe katılanlar
Paşa’nın o gece biraz dalgın olduğuna tanıklık
ettiler. Mustafa Kemal, öğrencilik yıllarından
beri içinde büyüttüğü tutkuyu hayata geçirmek
üzere olduğundan dolayı içten içe heyecanlıydı.
Ve o yemek sırasında, kimsenin beklemediği bir
anda tarihe geçecek cümlelerinden birini sarf
etti: “Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!” Sofrada ilk anda derin bir sessizlik oldu. Ama hemen
ardından coşkulu bir hava esti. O gece Çankaya
Köşkü’nde ışıklar hiç sönmedi. Mustafa Kemal
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sadece İsmet İnönü’nün yanında kalmasını istemişti. Kurtuluş Savaşı’nın iki lideri sabaha kadar kanun maddeleri üzerinde çalıştılar.
Ertesi gün Mustafa Kemal Paşa meclis kürsüsüne çıktı. Gazi’nin, bütçe meselelerinden veya diğer bürokratik işlerden bahsedeceğini sananlar
yanılacaklardı. Mustafa Kemal’in önerdiği anayasa değişikliğinde devletin idare şekli olarak
“Cumhuriyet” ifade edilmişti. Meclis salonunda
cumhuriyet kelimesi duyulur duyulmaz alkışlayanların, destekleyenlerin ve itiraz edenlerin
sesleri birbirine karıştı. Ama ok yaydan bir kere
çıkmıştı. Mustafa Kemal sakince kürsüden indi.
İsmet İnönü söz alarak zayıflık ve ayrılık zamanı olmadığını belirtti. Mustafa Kemal Paşa’nın
önerisinin kabul edilmesi gerektiğini ilk söyleyen de İsmet İnönü oldu. Şeref Bey ise yaptığı
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konuşmada kimsenin diyemediğini dedi: “Eşkâli hükümetin tarifine lüzum yoktur. Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir; kime sorarsanız
sorunuz, bu Cumhuriyettir. Doğan çocuğun
adıdır.”
Kısa süren tartışmalardan sonra teklif Büyük
Millet Meclisi tarafından “Yaşasın Cumhuriyet” nidaları eşliğinde kabul edildi. O mütevazı meclis binasından yankılanan “Cumhuriyet”
sesleri ile birlikte Avrupa’nın doğusuna ait bir
coğrafyada ilk defa halkın egemenliği ilan edilmiş oluyordu. 29 Ekim 1923 Pazartesi gününün
ilerleyen saatlerinde cumhur reisi seçiminin yapılması da kararlaştırıldı. Öyle ya ülke bundan
böyle cumhuriyet olduğuna göre onun seçilmiş
bir lideri olmalıydı. Aslında bir aday yoktu. Seçim mecliste gizli oy ile yapılacaktı. Sandıktaki
pusulalar hemen tasnif edildi. İsmet İnönü kürsüye çıkıp sonucu açıkladı:

158 milletvekilinin tamamının cumhur reisliği
için Mustafa Kemal Paşa’yı uygun görmüştü.
29 Ekim 1923’te işte tüm bu gelişmeler yaşandı.
Ankara ve İstanbul’da toplar patlatılarak haber
ahaliye iletildi. Sevinç ve merak birbirine karışmıştı. Neticede yeni bir ülke kurulmuştu, yeni
bir geleceği inşa etme kararlılığı o andan itibaren başat hissiyat olarak yerleşmeye başladı…
10. Yıl Coşkusu: “Az zamanda çok işler...”
Cumhuriyetin bir bayram olarak kutlanmasında 29 Ekim 1933’ün apayrı bir yeri vardı. Ülkenin üzerindeki belirsizlik kalkmış, Cumhuriyet
tüm vatandaşlara umut aşılamış ve devrimin
10. yılı büyük bir coşkuyla gelip çatmıştı. Genç
Türkiye Cumhuriyet’i sanayiden demir yollarına, eğitimden lisana kadar her alanda atılımlar
yapmaktaydı. Bu nedenle 10. yıl kutlamalarına
bambaşka bir hava hâkim oldu. Özgüveni yük-
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sek olan o kuşağın geleceğe dair inancı tamdı.
Öğretmeni, doktoru Anadolu kasabalarındaki
görev yerlerine büyük bir hevesle gidiyor, 70
yaşındaki insanlar hiç gocunmadan yeni alfabeyi öğrenmek için gayret sarf ediyorlardı. Halk
kendini memleketinde gerçekleşen büyük atılımların bir parçası gibi hissediyordu.
Cumhuriyetin 10. yılına özel marşlar bestelenmiş, pullar basılmış, resim sergileri hazırlanmış,
tüm şehirlerin meydanları taklarla süslenmişti.
Kutlamaların üç gün üç gece sürmesi planlanıyordu. Memur maaşları bayram nedeniyle
önceden ödenmiş, halkın kutlama alanlarına
ulaşması için otobüs seferleri konulmuştu. Fener alayları, nutuklar, piyesler, resmî geçitler
yapılacaktı. Kutlamalarından birkaç gün önce
Atatürk’e bu özel gün için bestelenmiş 10.Yıl
Marşı dinletildi. Gazi, marşı çok beğendi. Marşın güftesinde iki ünlü şairin imzası vardı: Behçet Kemal Çağlar ve Faruk Nafiz Çamlıbel. Beste ise Cemal Reşit Rey’e aitti. Öldü sanılan bir

Mustafa Kemal Paşa meclis kürsünde
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milletin, 10 yıl gibi kısa sürede ayağa kalkması
bundan daha güzel vurgulanamazdı.
10. Yıl Marşı kutlamalardan önce şehir meydanlarında bando eşliğinde defalarca çalındı.
Amaç halkın marşı bir an önce öğrenmesiydi.
Marş talimleri Beyazıt ve Taksim Meydanlarında tekrarlanıyordu. İnsanlar marşı tahminlerin
de ötesinde, hemen benimsemişti. Hep bir ağızdan söylenen 10. Yıl Marşı, adeta tek bir beden
haline gelmiş halkın soluğu olmuştu.
“Yaşasın Cumhuriyet”, “Cumhuriyet Fazilettir”,
“İmtiyazsız, Sınıfsız Kaynamış Bir Milletiz”,
“Her Daim İleri” gibi sloganlar taklara, çelenklere yazılarak 10. yıl kutlamalarının mottoları
oldular. İdareciler cumhuriyet kutlamalarının
kasaba hatta köylere kadar inmesini istemekteydi. Kentli köylü ayrımını fikren yok etmek
zaten cumhuriyetin temel ideallerinden biriydi.
10. yıl kutlamalarında halk kürsülerine büyük
önem verildi.

Tarih

I.Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara 1920

Dileyen herkes bu kürsülere çıkıyor ve cumhuriyetin ne ifade ettiğini kendince dinleyicilere
anlatıyordu. Cumhuriyet, vatandaşlarıyla vardı.
Bütün ülkenin gözü kulağıysa Ankara’daydı.
Çünkü ülkenin yeni başkentinde törenlerin
açılış konuşmasını bizzat Gazi yapacaktı. Radyo Atatürk’ün 10.Yıl Nutku’nu tüm yurda ulaştırdı. “Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük
işler yaptık,” sözü alkışlarla kesilmişti. Gazi’nin
nutku “Ne Mutlu Türküm Diyene,” sözleriyle
bitiyordu. Bu konuşma bütün ülkenin hislerine
tercüman olmuştu.

se uyumadı,” diyeceklerdi. Zaten şehirlere gece
inmemiş gibiydi. Tüm kamu binaları aydınlatılmış, ellerdeki meşaleler geceye bambaşka bir
renk vermişti. Hakeza İstanbul Boğazı da öyleydi. Binlerce tekne, büyüklü küçüklü yüzlerce
gemi boğazı ateş böcekleri gibi doldurmuştu…
50. yıl kutlamaları da 75. yıl kutlamaları da o
günü yaşayan kuşaklar üzerinde derin tesirler
bıraktı. Ama hiçbiri 10. yıl kutlamalarındaki
coşkuyu yakalayamadı. Bu yıl Cumhuriyetin 94.
yılı kutlanacak. Ama şimdiden 100. yılın heyecanı kendini hissettirmeye başladı bile.

O gün İstanbul’da ise Beyazıt Meydanı’ndan
Taksim’e 30 bin kişilik geçit töreni yapıldı. Akşam ise Cumhuriyet’in şerefine balolar, şenlikler, fener alayları düzenlendi. Tüm meydanlar,
orduevleri, halkevleri tıklım tıklım doluydu. O
güne tanık olanlar “29 Ekim 1933 gecesi kim-

Emre CANER
Yazar

BİRLEŞİM DERGİ

69

Bir Mola Ver...

BAMBU
BİSİKLETE
DÖNÜŞTÜ

Röportaj: Gökçe AŞKIN
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Endonezya’dan Dalyan’a uzanan bir hikâyenin kahramanı Ersin Soylu,
ülkemizde bambudan bisiklet yapan ve ortaya koyduğu sanatı tüm
incelikleri ile yurtdışında yıllarını vererek öğrenmiş bir bisiklet aşığı.

S

oylu’nun aslında teknik alt yapısı uzun yıllar
sürdürdüğü mesleğinden geliyor. Elektrik,
elektronik, mekanik, teknik müdürlük derken yıllarca gemilerde elektrik zabitliği yapmış.
Bambu ile tanışması da 1992 yılında Endonezya’nın Surabaya kentinde çeşitli mobilyalar yapan
bir köyde yaşamaya başlamasıyla gerçekleşmiş.
Ee insan üretken olunca boş durmuyor tabii, Ersin
Bey burada bambu üzerine öğrenilebilecek birçok
bilgiyi yüzlerce yıl atalarından günümüze getiren
yerel ustalardan geleneksel yöntemlerle öğrenmiş. Bambu bağlama, bükme yöntemleri, bambunun daha dayanıklı nasıl olacağı gibi kadim bilgileri bileğine altın bilezik yaparak Dalyan’a dönmüş.
Merak edebileceğiniz soruların yanıtlarını Ersin
Bey’den dinleyelim.
Bambu bisikletlerinizi farklı kılan en önemli özellikler nelerdir?
Bambu bisikletler çok sessiz, sağlam ve konforludur. Sıfıra yakın vibrasyon ile sürücüye inanılmaz
bir sürüş rahatlığı sunar. Esnek ve hepsi birbirinden
farklı kişiye özel bisikletlerdir. Çelik bisikletlerden
daha hafif ve %22 daha sağlamdır. Sevdiğiniz birine
hediye alacaksanız kişiye özel bambu bisikletleri
seçebilirsiniz.
Bambu ne kadar sağlamdır, kırılır mı?
Bambunun yapısı diğer bitkilerden farklıdır, iki ayrı
katlı lifli yapısı muhteşem bir sağlamlık sağlar. Bisikletlerde kullandığımız bambuları hiç bir insan
gücü kıramaz. Kullandığımız bambular tonlarla ifade edebileceğimiz ağırlıkları taşıyacak kuvvettedir.
Uzak Doğu’da evler, apartmanlar, iskeleler yapılır
bu malzemeden. Dünyanın en eski tapınaklarında
bile günümüze kadar gelmiş bambu binalar görmek
mümkündür. Ayrıca bambunun bir şeker kamışı olduğunu unutmamak gerekir. Bambudaki şekeri kristalleştirmeden bisiklet yapmak çok güçtür.
Türkiye’de bambu bisiklet üreten ilk ve tek kişisiniz. Tek olmanızın getirdiği bir misyon var mı?
Bambunun yaklaşık 1200 tür olduğu söyleniyor. Ben
bu türlerin 25 -30 kadarını biliyorum. Bu türlerin
hangileri ile iskele, hangi türleri ile bisiklet yapabilirsiniz tamamen bilgi ve tecrübeye dayanır. Tecrübemize güvenerek konumuzla ilgili atölye çalışma-

ları başlattık, kursiyerlere bir haftalık kursta kendi
bisikletini yapma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda
tatil beldesi Dalyan köyünde tatil yapma şansı buluyorlar. Eğitim süresince bambu seçimi, işlenişi gibi
konularda bilgilendiriliyorlar. Amacımız bir bambu
ormanı oluşturmak, içinde özel türleri bir araya getireceğimiz bir çalışma yapmak. Bunun için henüz
küçük çapta da olsa projelerimiz var. Buna bağlı olarak da bambu bisikletlerin yapımını ve kullanımını
yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.
BİRLEŞİM DERGİ
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Dünya’da bambu bisiklet üretimi konusunda başka
örnekleri görmek mümkün mü?
Bambu bisiklet üretimi başta Çin, Tayvan, Gana ve
Hollanda olmak üzere fabrikasyon ve endüstriyel
bambular kullanılarak yapılmakta. Fırınlanmış organik olmaktan çıkmış bambularla üretilmekte bu
ürünler. Ancak konuya benim gibi farklı bir bakış
açısıyla bakan, tüm dünyada bildiğim ve takip ettiğim kadarıyla 3-4 kişi mevcut.
Bisiklet yapımı için en uygun bambu hangisidir?
Siz nereden temin ediyorsunuz?
Bambuları genelde Endonezya, Malezya ve Hollanda’ dan temin ediyorum. Son dönemde Vietnam
bambularını da kullanmaktayım. Bambu seçimi
projeye göre ve dizayna göre değişkenlik gerektirir.
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Bir bisikleti ne kadar sürede yapıyorsunuz?
Ön bilgi olarak bir bambunun ekildikten sonra bisiklet yapılabilecek olgunluğa gelmesi 15 + 5 yıl olduğunu söyleyebilirim. Bisikletin kadrosunu yapım
süreci ise yaklaşık 7 günde, bisiklet haline gelmesi
ise toplamda 10 günde gerçekleşmekte. Bu projenin
farklılığına göre maksimum 15 günü bulmakta.
Sizin bisikletlerinizi özel yapan bir hazırlık süreci
yaşanıyor. Bundan bahsedebilir misiniz biraz lütfen.
Öncelikle müşterilerimize ölçü formu gönderiyoruz.
Kişiye özel bilgiler bize ulaştıktan sonra üzerinde
çalışıp bilgisayar ortamında simule ediyoruz ve tasarımın kalıbını çıkarıp inşa aşamasına geçiyoruz.
Her aşaması büyük dikkat gerektiren meşakkatli bir
iş olmakla birlikte çok eğlenceli bir üretim safhası
yaşanıyor. Takribi bir hafta sonra sürüş testlerini yapıyoruz ve kargo ile adrese teslim ediyoruz.
Bambu mucizevi bir bitki mi sizce?
Bambu tabii ki mucizevi bir bitki ancak bana kalırsa
tüm bitkiler mucizevi ve hepsinin doğada bir fonksiyonu var. Bir otsu bitki olmasına rağmen bambu, dayanıklılığı ve kolay bulunabilirliği sebebiyle yüzlerce
yıl kullanılmış ve hâlen kullanılmakta olan bir bitki.
Örneğin komşumuz Gürcistan’daki bambu ormanlarından binlerce istihdam ve meslek yaratılmış. Gürcistan hâlen bir sürü ülkeye bambu mobilya ihraç
eden bir ülkedir. Ayrıca bambu pandaların en sevdiği
tek gıdadır.
Ayrıca burada teşekkür etmeden geçemeyeceğim iki
kişi var, Değerli Oya Bağcı ve Selçuk Önal’a katkı ve
yardımlarından dolayı teşekkürü borç bilirim.
instagram // bamboobikemaker
facebook // Bambu Bisiklet - Nordiccas
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MASLAK’TA GÖKDELENLER ARASINDA
SIRA DIŞI BİR MÜZE

ELGİZ MÜZESİ
M

aslak’ta yükselen gökdelenlerin arasında
sanatseverler için eşsiz bir durak. Teras
Sergileri ile en havadar sergiyi gezmeye hazırsanız size Elgiz Müzesi’ne gitmenizi şiddetle öneririz.
Elgiz Müzesi, 2001 yılında Türkiye’nin ilk çağdaş sanat müzesi olarak koleksiyoner Sevda ve Can Elgiz
tarafından kuruldu. Çağdaş veya güncel sanat üzerine devlet ve vakıf müzelerinin olmadığı dönemde,
ülkenin eksiğini gidermek ve çağdaş sanatın gelişmesini sağlamak misyonuyla hareket eden kurum,
kâr amacı gütmeyen, uluslararası kimliği ile 2000
m² alanda halka açıldı.
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2004 yılında genişleyen Elgiz koleksiyonuyla birlikte
kurum “Özel Koleksiyon Müzesi” olarak faaliyetlerine devam etme kararı aldı. Bu süreçte, daimi koleksiyon alanında kendi koleksiyonuna yer verirken
süreli sergi alanında ise farklı sergilere ev sahipliği
yapmaya devam etti.
2012 yılında, Maslak iş kuleleri arasında yer alan
1500 metrekarelik açık hava terasının nasıl değerlendirilebileceği düşünülmeye başlandı. Can Elgiz’in
fikri olan teras sergileri projeleri için hazırlıklar
başladı. Seyhun Topuz, Rahmi Aksungur, Nilüfer Ergin, Haşim Nur Gürel ve Can Elgiz ’den oluşan bir
Heykel Danışma Kurulu, teras sergileri için bir araya geldi.
40 yaş altı genç heykel sanatçılarına açık çağrıyla
başlayan bu proje, 40 yaş üstü, 52-62 doğumlu heykeltıraşlar, Andrew Rogers Land Art projesi gibi bir
çok teras sergisiyle devam etti.
Ülkemizde gerek mekân gerek üretim olarak desteğe ihtiyacı olan heykel sanatını görünür kılmak,
geliştirmek ve heykeltıraşlarımızın ülkemize gelen
sanatseverler ile diyalog kurabilmesini sağlamak
amacıyla başlatılan teras projeleri 2012 yılından bugüne dek devam etti. Geçtiğimiz temmuz ayında 9.
Teras Sergisi “Heykel Sanatının Ustalarına Saygı” ile
teras sergileri 5. yılını kutladı.

Mahmut Aydın - Kadın Don Kişot

Heykel Sanatının Ustalarına Saygı Sergisi
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Soldan sağa: Çağdaş Erçelik - Hacivat Karagöz, Tanzer Arığ - Geçit,
Caner Şengünalp - Inferno, Ersin Uysal - İsimsiz.
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Teras Sergileri; ülkemizde gerek mekân gerek üretim olarak desteğe ihtiyacı olan heykel sanatını görünür
kılmak, geliştirmek ve heykeltıraşlarımızın ülkemize gelen sanatseverler ile diyalog kurabilmesini sağlamak
amacıyla 2012 yılından bu yana Elgiz Müzesi tarafından düzenlenmekte. Temmuz ayında dokuzuncusu gerçekleşen teras sergileri bu yıl beşinci yılını kutluyor. Bu beş yıl boyunca genç heykel sanatçılarına destek ve teşvik
misyonuyla 1500 metrekarelik alanında 186 sanatçıya yer veren Teras Sergileri’nde bu yıl 5. yıla özel apayrı bir
seçki hazırlandı.

HEYKEL SANATININ USTALARINA SAYGI
Auguste Rodin ile Camille Claudel anısına…

“Sanatçı için doğada hiçbir zaman çirkin bir şey yoktur.” Auguste Rodin

9. Teras Sergisi’nde Seyhun Topuz, Rahmi Aksungur, Nilüfer Ergin, Haşim Nur Gürel ve Can Elgiz ’den oluşan
Heykel Danışma Kurulunun bugüne kadar gerçekleşmiş olan teras sergilerinden seçtiği 14 sanatçı yer almakta. Arif Çekderi, Caner Şengünalp, Çağdaş Erçelik, Emre Özçaylan, Ergin Soyal, Ersin Uysal, Halil Daşkesen,
Levent Ayata, Mahmut Aydın, Meliha Sözeri, Sanem Tufan, Şenay Ulusoy, Tanzer Arığ ve Uğur Cinel’in yer aldığı
sergide farklı tekniklerle yapılmış 16 heykel görülebilir. 2017 yılının Auguste Rodin’in ölümünün 100. yılı olması
nedeniyle 9. Teras Sergisi’nde bu büyük heykel ustasını ve onun esin kaynağı, modeli, sevgilisi Camille Claudel’i
anmak ve bir esin kaynağı olarak sergiye katılacak genç heykeltıraşlarımıza da hatırlatılmak istendi.
Heykel Sanatının Ustalarına Saygı sergisini 04 Temmuz -28 Ekim 2017 tarihleri arasında ziyaret edebilirsiniz.
Teras görsellerinin tamamı: Kayhan Kaygusuz

Emre Özçaylan - Lotka Volterra
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Önden arkaya: Arif Çekderi - İkarus, Levent Ayata - SIkıldım

Grey and Beige Portfolio Elgiz Museum
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BAŞ AĞRISI
VE NEDENLERİ
Baş ağrıları tüm dünyada hekime başvuruda en sık dile
getirilen şikâyeti oluşturmaktadır. Baş ağrıları çok çeşitli
nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan önemli bir rahatsızlık
grubudur.
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Baş ağrısı kendi başına bir hastalık
olabildiği gibi (migren), başka hastalıkların öncü belirtisi de olabilir.
Bu nedenle, baş ağrılarında doğru ve
etkili, ayırıcı tanı ve uygun tedavi çok
önemlidir.
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Baş ağrısına ait bilgiler milattan önce 3000 yılına kadar dayanmaktadır. Kadınların %5’i, erkeklerin %3’ü
her yıl 180 gün ve üzerinde süreyi baş ağrılarıyla geçiriyor. Bu veriler de baş ağrısı şikâyetinin ciddi bir iş
gücü kaybı ve maliyete neden olan önemli bir sağlık
sorunu olduğunu gösteriyor.
BAŞ AĞRISININ SINIFLARI
Baş ağrıları tüm dünyada Uluslararası Baş Ağrısı
Birliği’nin (IHS) belirlediği kriterlerle sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflamaya göre;
Primer (birincil) baş ağrıları: Baş ağrısını açıklayacak herhangi bir sistemik ve/veya beyin hastalığı
yoktur. Migren, gerilim tipi baş ağrısı, küme tipi baş
ağrısı bu sınıfta yer almaktadır.
Sekonder (ikincil) baş ağrıları: Beyinde ve/veya sistemik olarak bir hastalık bulunmaktadır ve ağrılar
bu hastalığa bağlı gelişmektedir.
Baş ağrısının hangi grupta olduğunu ayırt etmek için
öncelikle iyi hikâye alma, nörolojik muayene, beyin
görüntülemesi gerekmektedir. Daha sonra hekim
gerekli görürse daha ileri tetkikler (EEG, Lomber
Ponksiyon) yapılabilir.
MİGREN
En sık görülen primer baş ağrısı nedenidir. Kadınların %18-20, erkeklerin %4-6 ‘sında görülmektedir.
Migrenli hastaların %70’ inde ailede migren öyküsü
bulunmaktadır.
Migren, damarsal (vasküler) nedenli, akut ataklarla
seyreden kronik (süreğen) bir hastalıktır. Birçok alt
tipi belirlenmiştir. Genellikle yarım, şiddetli baş ağrısı ile kusma, ışık ve ses hassasiyeti vardır. Ataklar
24-72 saat sürebilir. Bazı hastalarda görsel bulgular
da (renkli ışıklar, zikzaklar) tabloya eklenebilir.
Migren ataklarını; stres, üzüntü, aşırı fiziksel aktivite, uykusuzluk, aşırı uyku, adet dönemleri, alkol,
sigara, hormon tedavileri, bazı yiyecekler tetiklemektedir.
Migren tanısı klinik bulgularla konmakla beraber,
altta yatan başka bir nedeni dışlamak amacıyla hekimin önerdiği tetkikler yapılmalıdır.
GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI
Sık görülen primer baş ağrılarından olup; stres,
depresyon, yorgunluk gibi nedenlere bağlı kaslarda
gerginlik sonucu ortaya çıkar. Basınç, gerilim şeklinde hafif-orta şiddetli, kusma olmayan ağrılardır.
30 dakika ile 7 gün arası sürebilir. Kimi zaman aynı
kişide hem gerilim tipi baş ağrısı hem de migren bulunabilmektedir.
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Kadınların %5’i,
erkeklerin %3’ü
her yıl 180 gün ve
üzerinde süreyi
baş ağrılarıyla
geçiriyor.

Sağlık

SIK AĞRI KESİCİ KULLANIYORUM. SAKINCALI MI?
Ağrı kesici ilaçlar baş ağrısını giderir, ancak ağrının nedenini ortadan kaldırmaz. Baş ağrısı hekime danışılmadan en fazla ilaç kullanılan şikâyetlerin başında gelmektedir. Genellikle başı ağrıyan kişiler yakın çevrelerindeki kişilerin önerdiği ilaçları kullanmaktadırlar. Oysa bunun önemli sakıncaları bulunmaktadır. Bir süre sonra
ağrı kesicilere vücutta cevapsızlık oluşmakta ve ağrı kesicilere bağlı baş ağrısı gelişmektedir. Bunlar da var olan
baş ağrısının tedavisini daha da güçleştirmektedir.

BAŞ AĞRISI NE ZAMAN TEHLİKELİDİR?
Ağrının ani başlaması, günler haftalar içinde giderek artan şiddette olması, ağrıya bilinç bulanıklığı, genel durum bozukluğu veya yüksek ateşin eşlik etmesi durumlarında hemen bir hekime başvurmak gerekir.

Baş ağrısı konusunda nöroloji, kulak burun boğaz ve göz hastalıkları branşlarının dışında diğer uzmanlık dallarından da teşhis ve tedavide destek alınabilir. Psikiyatri, diş hekimliği, beyin cerrahisi baş ağrısına neden
olabilecek altta yatan nedenleri araştırırlar. Fizik tedavi uzmanları ise yarar görebilecek hastalara fizik tedavi
uygulayabilirler.

Dr. Elif KİRİŞÇİOĞLU DEMİRBAŞ
Nöroloji Uzmanı
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Lezzet

EN SAĞLIKLI TATLI TARİFLER
Fıstık Ezmesi
Yer fıstığının en güzel hali nedir diye sorarsanız, tereddütsüz fıstık ezmesi derim. Kahvaltıda çok severek tüketmenin yanı sıra, spor öncesi de çok keyifli bir atıştırmalık benim için. Yapımı da oldukça kolay:
Fıstık Ezmesi için gerekli malzemeler:
• 2 su bardağı* dış kabukları elenmiş yer fıstığı (taze olması önemli)
• 2 yemek kaşığı* zeytinyağ
• ½ çay kaşığı deniz tuzu
Hazırlanışı:
Dış kabuklarını elediğimiz yer fıstıklarını bir tavaya alıp, kokusu çıkana dek kavuruyoruz. Yer fıstıkları sıcakken
(püf noktası burada), kuvvetli bir mutfak robotu ya da rondoya döküyoruz. Deniz tuzunu da ekleyip karıştırıyoruz. İyice yoğun bir kıvam alınca, zeytinyağını da ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Fıstık ezmeniz hazır. Dilerseniz
balla tatlandırabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırlayıp, balı üzerine sürüp yemeyi tercih ediyorum. Fıstık ezmesini
cam kapta, buzdolabında uzun bir süre muhafaza edebilirsiniz.
84

BİRLEŞİM DERGİ

Lezzet
Chia Tohumlu Şekersiz Frambuaz Reçeli
Yer fıstığı yapıp, üzerine reçel sürmeden olmaz tabii. Ama bu alışılagelmiş reçellerden değil. Şekersiz, 4 malzemeden oluşan ve sadece 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir reçel:
Chia tohumlu Şekersiz Frambuaz reçeli için gerekli malzemeler:
• 2 su bardağı frambuaz (çözülmüş)
• 2 yemek kaşığı chia tohumu
• 2 yemek kaşığı sıcak su
• 2,5 yemek kaşığı bal
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri rondo ya da mutfak robotunda güzelce karıştırıyoruz. Burada tercih sizin, eğer biraz taneli
seviyorsanız çok karıştırmayın, daha akışkan seviyorsanız biraz daha karıştırabilirsiniz. Reçelinizi cam bir kaba
alıp, 2 saat buzdolabında beklettikten sonra (içindeki chia tohumlarının şişmesi için) 1 hafta süreyle buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.
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Lezzet
Tohum Kraker
Öğün arası kuruyemiş atıştırmayı sevenlerdenseniz, tam size göre bir tarifim var: Tohum Kraker! Hazırlaması
oldukça pratik ve çok da faydalı.
Tohum Kraker için gereken malzemeler:
• 1/3 su bardağı keten tohumu
• ¼ su bardağı kabak çekirdeği
• 2 yemek kaşığı ayçekirdeği
• 2 yemek kaşığı susam
• 1,5 yemek kaşığı haşhaş
• ¼ çay kaşığı deniz tuzu
• ½ su bardağı su
Hazırlanışı:
Su ve keten tohumunu bir kâsede karıştırıp 1 saat bekletiyoruz. Keten tohumu suda bekleyince jölemsi bir kıvam alacak, bu da krakeri oluşturan tohumları bir arada tutmayı sağlayacak. Fırını 150 dereceye ayarlıyoruz.
Ay çekirdeklerini ve kabak çekirdeklerini rondoda biraz ufalana kadar karıştırıyoruz. Bu karışımı, diğer tüm
malzemelerle birlikte keten tohumlu karışıma ekliyoruz. Hazırladığımız karışımı 2 adet yağlı kâğıdın arasına
ince olacak şekilde (çok kalın olursa pişmiyor) yayıyoruz. Bir merdane yardımıyla karışımı ince olacak şekilde
açıyoruz. 150 derece fırında 1 saat pişiriyoruz. Dilerseniz fırını kapadıktan sonra bir süre daha içinde bekletebilirsiniz. Bu sayede iyice kıtırlaşmış olacaklar. Ben tohum krakerlerini kaju sosla servis ettim. Dilerseniz başka
soslarla ya da sade olarak da tüketebilirsiniz.
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Kaju Sos için gerekli malzemeler:
• 150 gr kaju fıstığı ( bir gece önceden suda ıslatılmış olacak)
• 2 çay kaşığı limon suyu
• ¼ su bardağı su
• ½ çay kaşığı tuz
• 1 diş sarımsak
Hazırlanışı:
Kaju fıstıklarının minimum 1 saat, tercihen 1 gece suda beklemesi gerekiyor. Çünkü kaju ancak suda bekleyince kremamsı bir kıvam alabiliyor. Kajuların suyunu süzgeçle süzüp, tüm malzemeleri rondoda krema kıvamı
alana dek karıştırıyoruz. Sosu buzdolabında bir müddet dinlendirdikten sonra tohum krakerleriniz eşliğinde
afiyetle yiyebilirsiniz.
*) Tariflerde kullanılan su bardağı / yemek kaşığı / çay kaşığı ölçüleri, tariflerin bir standardı olması açısından
amerikan cup / tablespoon / teaspoon ölçüleridir.

İnci ORFANLI EROL
Heykel Pasta Tasarımcısı
Instagram: inciorfanlierol
Instagram: sekersizdetatli
email: inciorfanlierol@gmail.com
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Spor

HAREKETİN
HAKKINI VERİN
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Spor

Egzersizleri tam hareket aralığında uygulayarak
antrenmanlarınızdan alacağınız verimi arttırabilirsiniz.
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Spor

Hayatta her şeyin hakkını vermemiz gerekir; buna
antrenmanlarınız da dâhildir.
Peki, antrenmanlarınızın hakkını nasıl vereceksiniz?
Tabii ki egzersizleri tam hareket aralığında uygulayarak. Egzersiz yaparken hareketleri doğru formda
yani tam hareket aralığında uygulamanız son derece önemlidir ancak o zaman hareketin vücudunuza
olan faydasını ve etkisini görebilirsiniz.
Bu konu önemlidir çünkü çalıştırdığınız kasın ya da
kas gruplarının hacim kazanmasını ve gelişmesini
istiyorsanız onları tam anlamıyla yormanız gerekir.
Egzersizleri tam hareket aralığında uygulamak daha
iyi bir kas ve eklem dengesi elde etmenizi sağlar ve
ayrıca çalıştırdığınız kasın tam anlamıyla aktive olmasına neden olur. Şöyle düşünün; gün içerisinde
özellikle masa başı bir işiniz varsa eklemlerimizi
tam hareket aralığında nadiren çalıştırırız ya da hiç
çalıştırmayız. İşte zamanla bu hareketsizlik vücudunuzda gerginliklere yol açabilir.
Egzersizleri tam hareket aralığında uygulamak kaslarınızı daha iyi bir şekilde çalıştırmanızı sağlar.
Egzersizleri tam hareket aralığında yapmak için uygun bir ağırlık kullanmanız gerektiğini unutmayın.
Çok yüksek ağırlık kullanmak egonuzu tatmin edebilir ancak kas liflerinizi doğru şekilde uyaracak bir
hareket aralığında egzersizleri yapmanıza mani olur.
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Egzersiz formunuzu koruyun ve tam hareket aralığını aklınızdan çıkarmayın.
Herkese sağlıklı ve spor dolu günler dilerim.

Akın AL
Fitness Eğitmeni
Instagram: @aknall

ARZUMUZ

GELECEK NESILLERE DAHA YEŞIL BIR DÜNYA BIRAKMAK

Bir ağaç yılda 2 ton suyu çekerek
su baskınlarını engellemektedir.
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