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Bu Sayıda

Editörden
Kurumsal İletişim Uzmanı
Gökçe AŞKIN

Merhaba,
Bildiğiniz gibi İstanbul Sanayi Odası yaklaşık yarım
asırdır Türkiye’nin Büyük Sanayi Kuruluşları’nı
açıklıyor. Temmuz ayında yapılan açıklamalara göre
Birleşim Grup firmalarından Birleşim Mühendislik
bu sene de "Türkiye’nin İkinci Büyük Sanayi
Kuruluşları" arasındaki yerini aldı. Birleşim Grup
Ailesi bu güzel gelişmenin heyacanını ve gururunu
yaşıyor.
Birlikte yeni başarılara ulaşacağımız günler olması
dileği ile sizleri dergimizle baş başa bırakıyorum.
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GELECEĞE İZ BIRAKIYORUZ…

2017
Birleşim Mühendislik
2017 yılı İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşları
arasındaki yerini koruyor.
Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz.

Başkanlardan

FİRMALARIN GELİŞİM VE YATIRIM DEĞERİ
İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl ilk 500’ün yanı sıra açıklanan ‘’ Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu’’ araştırması, bağlı olduğumuz sektörlere ve ekonomimize önemli ölçüde katkı sağlayan bir grubun
performansını inceleyebilmek açısından önem taşıyor. Nitekim söz konusu grup ilk 500’ü takip eden oldukça
hacimli değerlere imza atarken, istihdam açısından da Türkiye ekonomisine anlamlı bir katma değer yaratıyor.
Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de sanayi faaliyet
kolunda yer alan en büyük kuruluşları izleyen firmaları
tespit edebilmek, bu firmalara ait büyüklükleri ortaya
koyarak Türk sanayinin gelişimini görebilmek ve geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesine katkı sağlamaktır. Gururla söylemekten mutluluk duyarım ki,
Birleşim Grup firmalarından Birleşim Mühendislik bu
sene de ‘’Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’’ arasındaki yerini bir önceki senelerde olduğu gibi
almıştır. Büyümemizin kârlı, istikrarlı ve sürdürülebilir
olduğu ölçüde ‘’anlamlı’’ olduğuna inanan bir grup firması olarak yatırımlarımızı bu gerçekler ışında hayata
geçirmeye çalıştık ve çalışıyoruz.
Gelişim ve yatırım değeri büyük firmalara baktığımızda
krizlerden ya da sosyal dalgalanmalardan etkilenmeden yıllar boyunca kârlılıklarını koruduklarını görürüz.
Bunun en belirgin sebeplerinden birinin öz değerlerine
sahip, piyasanın nabzını iyi ölçebilen ve kendisine sadık
müşteri yaratabilecek dinamik bir yapıya sahip olmaktan geçtiğine inanıyorum. Biz yönetim felsefemizi bu
şekilde kurduk. Bu felsefeye sahip olan her firma rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir pazarda güçlü durabilir
ve adını bir marka olarak duyurabilir. Dolayısı ile marka
yatırımı sadece bilinilirlikle alakalı değil sürdürülebilirlikle ve yapılan yatırımın daha büyük kârlarla firmaya
geri dönmesiyle ilgili bir çalışmadır. Son yıllarda, firma
satın almalara ya da birleşmelerine baktığımızda bu
anlamda bir değer ya da marka olmanın öneminin daha
da belirginleşmiş olduğunu görüyorum.
Birleşim Grup ikinci çeyreğini geride bıraktığı sene
içinde yeni yatırımlara imza attı. Bu yatırımları öz değerlerimize ve sadece para kazanmanın ötesinde bir
amaca sahip çıkmak adına, gelişmeyi teşvik eden bir prensiple gerçekleştirdik. İlerleyen sayılarımızda bizden
yeni haberler almaya devam edeceksiniz.
Birleşim Grup bünyesinde bulunan her firmanın ve her çalışanın bugün geldiğimiz noktaya katkısı tartışılamaz.
Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,
Mesut ALTAN
Birleşim Grup
Yönetim Kurulu Başkanı
BİRLEŞİM DERGİ
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Proje

STAR OF BOSPHORUS
VERI MERKEZI

10

BİRLEŞİM DERGİ

Proje

Star of Bosphorus Veri Merkezi, güvenilirlik ve kesintisiz çalışma
süresini birinci önceliği yapan kurumsal müşteriler için eşsiz bir
tesis yapısının yanında sahip olduğu teknoloji, deneyimli ekibi ve
uluslararası sertifikasyonlarıyla İstanbul Tuzla ilçesinin Tepeören
yerleşiminde konumlanmış olan Türkiye'nin en gelişmiş veri
merkezidir.

BİRLEŞİM DERGİ
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Proje

M

ekanik taahhüt işlerini Birleşim Mühendislik’in üstlendiği Star of Bosphorus projesinin
her türlü dizayn ve inşaat işleri (Mimari,
Statik-Sismik, Elektrik, Mekanik) Çelik İnşaat
tarafından gerçekleştirilmiştir. Çelik İnşaat’ın deneyimli kadrosunun titiz ve detaylı çalışmaları sonucunda binaların mimarisi, deprem izolatörleri
sayesinde olası en büyük depremlerde dahi bütün
sistemlerin çalışmaya devam etmesini sağlayacak
veri merkezi altyapısının genel tasarımı ve tesisin
yerleşimi ile ülkenin en yüksek derecede fiziksel
korumalı sunucu donanım barındırma tesisi inşa
edilmiştir.
Türkiye'de Uptime Enstitüsü Tier III tasarım & tesis sertifikasına sahip ilk “operatör bağımsız” ticari
veri merkezi olan Star of Bosphorus Veri Merkezi,
16 MW toplam gücü ve yaklaşık 5.000 m2’lik beyaz
alanda 2.000’in üzerinde standart kabinetin işletimini gerçekleştirmektedir.
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Veri merkezi, dört adet Veri Merkezi Modülü (DCM)
ile ölçeklenebilir bir tasarıma sahiptir. Her Veri Merkezi Modülü, güç, soğutma, yangın önleme ve fiziki
güvenlik sistemleri ile kendi altyapısına sahiptir. Tesiste, kendi BT personelini sistemlerine yakın şekilde konumlandırmak isteyen müşteriler için gerekli
olan ofis alanı mevcuttur. Telekom operatörleri, güvenilir veri bağlantısı için MMR
“meet-me room”
alanlarını kullanma olanağına sahiptirler.
Müşterilerin BT ekipmanlarının fiziksel güvenliği önceliklerden biridir. Kompleks BT iş süreçlerine sahip işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için
planlı çalışmaların yanı sıra özel kontrollerin özenle
sağlanması adına veri merkezi ile bağlantılı tesisler ve veri alanları (data hall) fiziksel olarak ayrı
konumlandırılarak veri merkezinde tesislere erişimi yönetmek için çift faktörlü kimlik doğrulama ve
biyometrik kontroller uygulanmıştır.

Proje

BİRLEŞİM DERGİ
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Proje
Kurumların dijital dönüşüm ile beraber sürekli olarak artan BT ve ağ gereksinimlerine üstün hizmet kalitesi ile cevap vermek üzere tasarlanan Star of Bosphorus, veri merkezi anlayışına yepyeni bir yaklaşım
getiriyor:
• Her koşulda kesintisiz hizmet, yüksek güvenlik,
• Ölçeklenebilir tasarım sayesinde esnek hizmet kapasitesi,
• Benzersiz konum, güçlü hizmet, üstün performans,
• Güvenli operasyon ile yüksek çevre duyarlılığı.
Star of Bosphorus Veri Merkezi’nin karakteristik özellikleri:
• Uptime Institute Tier III tasarım ve tesis sertifikasyonları,
• LEED sertifikasyonu,
• ISO 9001, ISO 27001 ve PSI DSS sertifikasyonları,
• Sismik izolasyonlu yapı teknolojisi,
• Operatör bağımsız bir veri merkezi olarak, müşterilerin istediği operatörden hizmet alma esnekliği ve bir
operatör hizmetinin kesilmesi halinde yedeklenebilen bağlantı olanağı,
• İki ayrı binada 4 veri merkezi modülü, her bir veri merkezi modülünde 2 veri holü ile ölçeklenebilir tasarım,
• Toplam 5.000 m2’lik beyaz alanda 2.000’in üzerinde standart kabinet işletimi,
• 16 MW toplam elektrik gücü,
• Kabinet başına ortalama 5 kW güç veya “Beyaz Alan” için m2 başına 2 kW güç rezervi,
• İki adet harici güç beslemesi,
• 2N yedekli güç sistemi,
• N+1 yedekli soğutma sistemi,
• Harici elektrik kesintileri sırasında sürekli operasyon için asgari 72 saatlik yakıt depolama,
• Otomatik, gazlı yangın söndürme sistemi,
• Bina ve veri hollerinde 7/24 video gözetimi,
• 7/24 güvenlik personeli,
• 7/24 veri merkezi altyapı izlemesi,
• Giriş çıkışlarda çift faktörlü kimlik doğrulama ve biyometrik kontroller,
• Kendi BT personelini sistemlerine yakın konumlandırmak isteyen şirketler için gerekli ofis alanı,
• Altyapı ve Uygulama Danışmanlığı, Yönetilen Hizmetler, İş Sürekliliği ve Olağanüstü Durum Merkezi Hizmeti, Uzak Lokasyon Veri Yedekleme Hizmeti, Donanım Bulundurma ve Servis olarak Donanım Sağlama
(HaaS), Bulut Servis Hizmetleri gibi geniş kapsamlı hizmetler sayesinde çevreci operasyonlara imza atmaktadır.
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Proje
MEKANİK TESİSAT PROJE BİLGİLERİ:
Star Of Bosphorus Data Center’da tüm sistemler; yani yangın, havalandırma, pis su, temiz su, ısıtma ve soğutma sistemlerinin hepsi deprem sırasında her yöne 90 cm’ e kadar gerçekleşecek deplasmanları karşılayacak
şekilde dizayn edilmiştir. Beyaz alanlara hitap eden tüm sistemler sistem bazında yedeklenmiştir. Olası bir arıza, mekaniksel veya elektriksel bir problemde sistemlerde hiçbir kayıp yaşanmadan tüm fonksiyonlar devam
edecek şekilde sistemler yedeklenmiştir.
Her bir dizel jeneratör odası için dizel jeneratörlerin gerekli soğutmaları ve havalandırmaları 18 adet aksiyal
fan ile sağlanmaktadır. 9 adedi üfleme 9 adedi de emiş yapmaktadır. Bu aksiyel fanlardan tüm projede toplam
72 adet bulunmaktadır.
Her bir binada beyaz alanların ve server odalarının soğutmaları 57 adet crah unit ile sağlanmaktadır. Bu üniteler tavan arasından sıcak havayı alıp soğutarak beyaz alan içerisindeki yükseltilmiş döşemenin altına üfleyerek
mahali soğutmaktadır.
Crah unit’ lerin soğutma ihtiyaçları ise chiller, dry cooler ve sirkülasyon pompası aracılığı ile sağlanmaktadır.
Dış hava sıcaklığına göre dry cooler modunda ve sadece chiller modunda çalışma senaryoları mevcuttur.
Ayrıca beyaz alanlar buharlı nemlendirici üniteli DX bataryalı klima santralleri ile pozitif basınçta tutulmaktadır.
Ofis alanları ise VRV sistemi ile soğutulup, elektrikli radyatör ve konvektörlerle ısıtılmakta, ısı geri kazanım
cihazları ile de havalandırmaları sağlanmaktadır.
Projede kullanılan cihazlara ilişkin bilgiler aşağıda listelenmiştir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4x3 adet 1500 kW chiller
4x 3 adet 955 kW dry cooler
4x 3 adet sirkülasyon pompası
2x (48+48+9) adet crah unit
2x 5 adet DX bataryalı klima santarli
1 adet sığınak santrali
2x 80 adet aksiyal fan
23 adet kanal tipi fan
1x 500 GPM elektrikli+dizel+jokey yangın pompa grubu
8 adet ısı geri kazanım cihazı
5 grup VRV sistem
2x 25 adet elektrikli konvektör
2x 72 adet elektrikli radyatör
2 adet hidrofor grubu
16 adet drenaj/pis su pompası
1 grup su şartlandırma sistemi
2x 4 adet preaction söndürme sistemi
4x 3 adet glikollü otomatik besleme sistemi
2x 3 adet yağmur sızıntı sistemi
2x 1 adet yakıt ayırıcı

Proje Bilgileri Yazı Sahibi: Kamer Çingiryan Proje Müdürü

BİRLEŞİM DERGİ
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Haber

ERDE 2018 YILI EĞITIMLERI
DEVAM EDIYOR
Ülkemizin busbar alanında öncü firmalarından EAE firmasının düzenlemiş olduğu "Alçak Gerilim Tip Testli
Pano Sistemleri" konulu seminerimiz 09 Haziran tarihinde merkez ofisimizde gerçekleşti.
Standartlar ışığında Modüler Alçak Gerilim Pano Sistemlerine genel bakış, ayrıntıları ve sistemin neden tercih
edilmesi gerektiği konularının aktarıldığı seminer ERDE çalışanları için oldukça verimli geçti. Bu vesile ile EAE
firmasına katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür etmek isteriz.

EAE Elektroteknik Panel Master Pazarlama Müdürü
Sn. Orhan Bilici
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Haber

PROJE DİZAYN EĞİTİMİ
Yılbaşında yayınladığımız sayımızda bu yılın 40. yıl şerefine ERDE için bir
değişim yılı olacağından bahsetmiştik. Bu dönüşümü gerçekleştirmek
için öncelikle çalışanlarımızın gelişimini sağlayacağımız bir eğitim senesi
programı oluşturduk.
Yılın ikinci çeyreğinde verilen ilk eğitimimiz, Dizayn Ofis Şefimiz Zeynel
Abidin Ayyıldız’ın verdiği "Proje Dizayn Eğitimi" oldu.
Verilen eğitim kapsamında asıl hedefimiz ERDE olarak, 40 yıllık tecrübe ve kültürümüzün, gelişen sistemlere
ve günün şartlarına uygun olarak dönüşümünü sağlamamız gerektiğine dair bir bilinç oluşturmaktı. ‘’Proje
Dizayn Eğitimi ‘’ ile şantiyede yapılan proje dizaynlarını tanımlarken hatalı proje ile imalatta kayıplara neden
olan konuları gündeme getirdik. Ayrıca doğru proje çalışmasını yaparken çalışma çerçevesini tanımlamasının
yanında değer mühendisliği kavramı üzerine ve nasıl uygulanabileceği hakkında fikir alışverişinde bulunduk.
Proje ekiminiz için verimli geçen bir eğitim olduğu ile ilgili aldığımız geri bildirimler eğitim projemiz için motive
edici sonuçlar çıkartıyor.

ERDE Dizayn Ofis Şefi
Sn. Zeynel Abidin Ayyıldız

BİRLEŞİM DERGİ
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MTMD-ETMD ORTAKLIĞI İLE
"YAPI TESİSATLARINDA ELEKTRİK VE
MEKANİK KESİŞİMLER" ÇALIŞTAYI
DÜZENLENDİ

M

TMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği), ETMD (Elektrik Tesisat Mühendisleri
Derneği) işbirliği ile 5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Bursa Crowne Plaza Otel’de “Yapı Tesisatlarında Elektrik ve Mekanik Kesişimler” çalıştayı
düzenlendi.
MTMD tarafından her yıl düzenlenen ve bu sene
11. si gerçekleşen çalıştaya MTMD ve ETMD üyelerinin yanı sıra; tesisat sektörünün meslek örgütleri
başkanları, mekanik ve elektrik proje tasarımcıları,
proje yönetim firmaları, her iki sektörün tedarikçi
firma temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlar katıldı.
80 katılımcı iki gün boyunca 10 ayrı masa düzeninde,
alttaki beş ana konuyu irdelediler.
18
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•
•
•
•
•

Proje aşamasındaki beklentiler
Taahhüt aşamasındaki beklentiler
BYS ( Bina Yönetim Sistemi ) uygulamaları
Yangın tesisatı uygulamaları
Teslim aşaması ( Test, Ayar, Dengeleme ve
Geçici Kabul )

Bugüne kadar ülkemizde bir ilk olduğu bilinen bu
çalışmanın, nitelikli yapı şantiyelerinde elektrik ve
mekanik arasında süregelen sıkıntılı konulara çözüm getirmesi anlamında önemli bir başlangıç olması ve bundan sonraki süreçlere ışık tutması bekleniyor.
MTMD yetkililerinin verdiği bilgiye göre Çalıştay sonuç bildirgesi hazırlığı sürmekte olup yakında tüm
sektör paydaşlarının bilgisine sunulacaktır.

Haber

BİRLEŞİM DERGİ
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Kurumsal Pencere

ŞEHRİN İÇİNDE DOĞAYI
İLE KUCAKLAYIN
Birleşim İnşaat Koordinatörü Sayın Esra Güzeller ’den
yeni projeleri Birbahçe ile ilgili merak edilenleri sizler
için öğrendik.
Röportaj: Gökçe AŞKIN
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Kurumsal Pencere
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Kurumsal Pencere
Esra Hanım Birleşim İnşaat firmasını kısaca tanıtabilir misiniz?
Birleşim İnşaat, 2002 yılında, Birleşim Mühendislik
çatısı altında kurulmuş ve 2006 yılında Birleşim İnşaat unvanını almıştır.
Bugüne kadar konut, iş merkezi ve fabrika gibi birçok
yapıyı hayata geçirmiş olan Birleşim İnşaat, 2016 yılı
itibariyle kendisine inşaat sektöründe ciddi hedefler
koymuş ve 2018’ de hızla büyüyerek konut sektörüne
özenle tasarlanmış, birçok ayrıcalığa sahip
Birbahçe projesi ile hızlı ve iddialı bir giriş yapmıştır.
Birleşim İnşaat firması nasıl bir yapılanma ile büyüyor?
Birleşim İnşaat, her şeyden önce olumlu, enerjik,
yenilikçi, dinamik bir kadro ile büyüyor.
Mutluluk bizim temel felsefemiz. Ekibimizin birbiri ile uyumu ve insan ilişkileri, en az deneyimleri ve
eğitimleri kadar önemli bir kriter.
Birleşim İnşaat, alanında uzman, özellikle yıllardır
konut sektörüne emek vermiş ve önemli firmalarda
güzel projelerde çalışmış yüksek vasıflı bir ekip ile
büyüyor. Böylesine uzman ve değerli bir ekibin oluşturulması da gelecekteki hedeflerimize dair ciddi
bir yapılanmanın göstergesidir.
Diğer önemli bir özellik ki bence en önemlilerinden
birisi bu; Birleşim İnşaat %60’ın üzerinde çalışan
kadın istihdamı ile büyüyor. Öyle ki, Birbahçe projesine emek vermiş kadın oranı %75’i buldu an itibariyle.
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İnşaat sektöründeki firmalar arasında kadın istihdamı en yüksek firmalardansınız. Bu durumun
size kattığı ayrıcalıklardan bahsedebilir misiniz?
Yıllardır sektördeki kadın faaliyetlerini takip edip bu
konuda birçok etkinliğe katılıyorum. Konut satışlarında karar alım aşamasında birinci derecede etkin
olan kadınların üretim aşamasında sürecin dışında kalması kesinlikle doğru değil. Günümüz kadını
kendileri gibi detaycı, titiz, her ayrıntıyı düşünen kadınların elinden çıkmış projelerde yaşamaktan çok
mutlu olacak.
Günümüzde inşaat sadece erkek işi değil. Kullanıcısı ile empati kurabilen, tüm yaşam alanlarını, projede yer alan tüm fonksiyonları bir kadın, bir anne
gibi düşünerek tasarlayan ve imalatını yapan kadın
ekiplerin aktif olması gereken bir sektör.
Birçok kurum kadın gücünü desteklese de organizasyonuna baktığınızda yarısından çoğu kadın olan,
bir konut projesine emek vermiş %75’i kadın istihdamı sektörde başka hiçbir firmada yok. Bu da bizim adımıza gurur verici ve gelecekteki başarımızın
önemli bir destekçisi olacaktır.
Birleşim İnşaat’ın ilk yatırım projesini Çekmeköy
lokasyonunda hayata geçirmek istemesinin nedenleri nelerdir?
Çekmeköy, Anadolu Yakası’nın hızla büyüyen ve gelişen bölgesi. Kuzey Marmara Otoyolu‘nun da açılması ile birlikte tüm bağlantı yollarının kesişiminde olması hem ulaşım kolaylığı açısından, hem de
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prestijli okullar ile çocuklarımıza evinin yanı başında kaliteli eğitim verme imkânı sunabilme olanağı
bölgenin tercih edilme nedenini ciddi oranda arttırıyor.
Yanı başındaki orman ve bol yeşil alanların sunduğu temiz havası ile şehirde nefes aldığınızı hissettiren, doğayı şehrin içinde aileniz ve sevdikleriniz
ile birlikte keyif içinde yaşamanıza imkân sağlayan
bir bölge... Az katlı mimariye olanak veren imarı nedeniyle de doğa içinde müstakil bir evin ferahlığı ve
konforunu yaşayabiliyorsunuz. Metropolde yaşayan
insanların en çok özlediği yaşam aslında burada.
Son yıllarda konut projelerinde çok katlı binalar ya
da rezidanslar şeklinde bir trend görülmekteydi.
Sizin projenizde ise tüm bunların aksine ‘’Yatay
Proje’’ prensibi tercih edilmiş.
Aslında çok katlı binaların tek nedeni maliyetleri
düşürme, gayrimenkul yatırım firmasına daha fazla
kazandırabilme yönünde mecburiyet. Çok katlı yaşam, insanın doğasına aykırı ve insanın psikolojisini,
sağlığını her anlamda olumsuz etkiliyor. Ama İstanbul gibi bir metropolde yaşıyorsanız, pek de fazla alternatif yok ne yazık ki… Avrupa Yakası’nda Göktürk,
Zekeriyaköy gibi az katlı ve kaliteli yaşam bölgeleri mevcut, ama maalesef Anadolu yakasında böyle
yerleşim alanları henüz oluşmadı.
Tam da bu noktada, Çekmeköy gibi nezih bir bölgede, imarın düşük olmasını avantaja çevirip insanlara
özledikleri yaşamın kapılarını açmak istedik. Yıllardır bir anne olarak en çok istediğim şey çocuğumun
çimlerde özgürce koşup oynaması, uçurtma uçurup
yeşillikler içinde kuş sesleri ile büyümesiydi. Bu
hayalleri projemize aktardık ve hem anne babaların
hem de çocukların mutlu olacağı, yaşamaktan büyük keyif alacağı Birbahçe‘yi hayata geçirdik.
Konut almak isteyenler neden Birbahçe projesini
tercih edebilir?
Birbahçe, gerek ilköğretim, orta öğretim, lise ve hatta üniversite eğitim kurumlarına olan yakınlığı, gerekse ulaşım avantajıyla yatırımın yanı sıra oturum
amaçlı olarak da geniş bir hedef kitleye hitap ediyor.
Projemizin her noktasına değen kadın eli, hem çocuklar hem de anneler için projeyi ayrıcalıklı kılıyor.
Aslında yola çıkarken insanların neyi özlediklerine
ve neyi istediklerine dair çalışmalar yaptık. Doğa
içinde, doğa ile bütünleşen az katlı evler neredeyse
artık bulunamayacak kadar az. Bu bizim için önemli bir kriterdi. Diğer bir önemli kriter ise geniş yaşam alanları. Günümüzde inşaat firmaları hızlı satış
amacıyla büyük konut üretmiyor ve ne yazık ki niteliksiz, içinde kaliteli yaşamanın mümkün olamayacağı, vasıfsız evler ile dolu bir konut piyasası oluştu.

Birleşim İnşaat Koordinatörü
Esra GÜZELLER

Biz "Önce İnsan" dedik ve bunun tam tersini yaptık. Bizler için yatırım maliyeti oldukça yüksek ama
müşterilerimiz için son derece özel, keyifli ve artısı
fazla bir proje hayat geçirdik.
Birbahçe’de yaşama dair her şey düşünüldü. Çocuğunuzun güvenliği için araçların site içinde dolaşımına izin vermeden doğrudan site girişinden kapalı
otoparka alıyoruz. 2+1 dairelere 2 adet kapalı otopark verilmesi bu projenin en önemli ve diğer projelerden ayrışan özelliklerinden biri.
Genelde böyle az katlı projelerde maliyet sebebiyle, otoparktan peyzaj alanına çıkan birkaç asansör
mevcut. Pek çoğunda açık hava koşullarına da maruz kalarak, evinize yürüyerek ulaşmanız gerekiyor.
Bizim projemizde 22 adet asansör var. Her daire sakini kendi evinin kapısına kadar asansör ile ulaşıyor.
Bu da çok büyük konfor ve lüks.
Projemizin ortasında 7 dönüm altı tabii zemin olan
bir bahçemiz bulunuyor. Bu da günümüz projelerinde zor bulunduğu için özel bir artı değer oluşturuyor.
Bahçe katındaki her evin önünde ve arkasında bir
bahçe var. Üst kat daireleri geniş teraslara ve Saray
Caddesi’ne bakan blokta müthiş bir orman manzarasına sahip. Geniş sosyal donatı alanları, yürüyüş
yolları, pergola altı oturmalar, çim piknik alanları,
yapay göletler, açık hava yoga ve pilates alanları, çok
BİRLEŞİM DERGİ
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amaçlı spor sahası, açık–kapalı çocuk oyun alanları,
kuru havuz, ahşap oyun parkları, tırmanma grupları, grafiti duvarları, kafe, açık ve kapalı havuzlar,
fitness alanı, sauna, buhar ve masaj odaları gibi pek
çok sosyal aktivite mevcut.
Birbahçe, geniş alanlardan ve kullanışlı mekânlardan oluşan bir proje. Özellikle banyo ve mutfaklarında hem estetik hem de fonksiyonel anlamda tüm
detaylar düşünüldü. Yatak odalarında da başka projelerde bulamayacağınız kadar kullanışlı ve geniş
alanlar mevcut.
Projeniz ev sahibi olmak isteyenler ile ne zaman
buluşacak? Proje lansmanı ne zaman yapılacak?
Projemizi 159 seçkin ve özel aile ile buluşturmak
üzere ön satışa başladık. Eylül ayında lansmanı
yapılacak olan projemizde daire teslimleri Aralık
2019’da gerçekleşecek. Ailelerimiz, yeni yılla birlikte yeni yaşamlarına kavuşacaklar.
Birleşim İnşaat firmasının ilk yatırım projesi olmasına rağmen muadillerinden farklı bir proje
yapıyorsunuz. Bundan sonraki süreçte yine konut
sektöründe mi devam edeceksiniz yoksa farklı
alanlarda da yeni projeler görecek miyiz? Kısaca
firmanızın hedeflerini burada öğrenebilir miyiz?
Yeni bir marka oluşturuyoruz.
Gücünü BİRLEŞİM’den alan BİR ile yola devam
edeceğiz. Önümüzdeki süreçte konut sektörünün
en bilinen ve değerli markalarından biri olmak hedefimizdir. Ama tabii ki sadece konut sektörü değil.
Konut sektörü bu pasta içerisindeki en büyük payı
oluşturacak. BİR ile başlayan birçok markanın patentini aldık. AVM, ofis, otel gibi pek çok alanda hizmet vereceğiz. Birleşim İnşaat, arkasında Birleşim
Mühendislik, Erde Mühendislik ve Birleşim Madencilik gibi büyük güçler ve tecrübeler barındıran
BİRLEŞİM GRUP firmalarından birisidir.
Sizin gözünüzden gayrimenkul sektörünün şu anki
durumunu ve gelecek dönemdeki seyrini değerlendirebilir miyiz?
Ülkemiz son günlerde sadece inşaat sektöründe değil, tüm sektörlerde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Sektörel
daralma kemerlerin iyice sıkılmasına neden oldu
ve sadece nitelikli projelerin satılacağı bir döneme
doğru gidiyoruz. Bu anlamda projemize inanıyor
ve yaptığımız doğru ve ayrıcalıklı tasarımların bize
olumlu dönüşleri olacağına güveniyoruz.
Tüm sektör zor bir süreçten geçiyor. Bu süreci doğru değerlendirmeli, planlamaları doğru yaparak krizi fırsata çevirmeliyiz.
24
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PERSONEL YÜKSELTİCİ
PLATFORMLAR
Ülkemizde ‘’Personel Yükseltici Platformların’’ kullanımının önemli oranda artış göstermesi, 2013 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılan değişiklik ile olmuştur. 05.10.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan
“Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği” ile yüksekte çalışmaya
yeni bir tanım getirilmiştir.
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İ

lgili yönetmeliğin Ek-4’ünde, yüksekte çalışma;
“Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.”
şeklinde yeniden tanımlanmıştır.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yüksekte çalışma için 1,3 metre kabul edilmişken, bu
yükseklik Amerika’da 1,2 metre, Avrupa’da da 1,8
metre olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde ise bir
seviyenin verilmemesi, devletin bu konuya verdiği
hassasiyeti göstermektedir.
Ölümlü iş kazalarında %26 gibi en büyük oranı yüksekten düşme kazaları teşkil etmektedir. Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ile iş kazalarının
önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Burada personel
yükseltici platformların kullanımı büyük önem taşımaktadır. Zira gerek yasal düzenlemelerin gerekse
çalışma hayatında gösterilen hassasiyetlerin sonucu olarak personel yükseltici platformların kullanımı hızla artmaktadır. Son kullanıcılarda görülen bu
artışın kat be kat fazlası ise kiralama firmalarında
görülmektedir. Geçtiğimiz 5-6 yıl içerisinde büyüme oranları %30’lar mertebesinde gerçekleşmiştir.
Genel tespitlere göre Türkiye’de personel yükseltici
parkurunun 10.000 ile 12.000 adet arasında olduğu
tahmin edilmektedir. Avrupa birliği ülkelerinde insan nüfusu ile personel yükseltici platform parkuru oranlandığında ortalama her 1.000 kişiye 1 adet
platform düşmektedir.
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Türkiye’nin gelişmişlik düzeyi ve iş güvenliği kanunu
göz önünde bulundurulduğunda bu sayının nüfus ile
birebir oranlanmasa da minimum 25.000 – 30.000
adet aralığında olması gerektiği ve bu mertebeye
önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde ulaşılabileceği belirtilmektedir.
Birkaç örnek ile ihtiyacın ne denli büyük olduğunu
görebiliriz. Türkiye’nin en önemli projelerinden olan
3. Havalimanı inşaatında şu an 1.000 adetin üzerinde personel yükseltici platform çalışmaktadır. Yine
şehir hastaneleri projelerinde her bir hastane inşaatında 100 adetin üstünde personel yükseltici platform kullanılmaktadır. Özel sektörün kullanım oranları da ciddi adetlerdedir. Örneğin İstanbul-Göztepe
EMAAR şantiyesinde pik noktada 250 adet personel
yükseltici kullanımına ulaşılmıştır. Bu ekipmanların
kullanımı sadece güvenlik açısından değil iş bitirme
süresi açısından da büyük önem taşımaktadır.
Platform sektöründe kullanılan makinaların kullanım alanları; nükleer, rüzgar, doğalgaz, termik, jeotermal gibi enerji santralleri, trafo merkezleri yapımı
ve bu tesislerdeki arızalanan ekipmanların yenileri
ile değiştirilmesi, gemi inşa sanayi ve tersanelerde
yeni gemilere ait blokların montajının yapılması ve
tamir olacak gemilerde parça değişimlerinin yapılması işleri, petrokimya, petrol rafinerisi tesislerinin
inşası, bu tesislerdeki ekipmanların montajı ve bakımı, inşaat sektöründe ve bu tesislerdeki klima vs.
gibi ekipmanların montajı ve demontajı, ulaşım sektöründe köprü, viyadük montaj ve demontajları, her
türlü maden üretim tesislerinin inşası ve ekipman
montaj ve demontajları, çimento fabrikası gibi tüm
fabrikaların çelik montajlarının yapılması ve sökülmesinde aktif olarak kullanılmaktadırlar.

Saruhan GÜNAYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi
Satış Pazarlama
TORO MAKİNA
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LEJYONELLA KORUMASINDA
YENİ BİR YAKLAŞIM

Ö

ğrenmenin yaşı yoktur deyişinin ne kadar doğru olduğunu
bir kere daha yaşamanın mutluluğu ile sizlere bu yazıyı hazırladım.
Mekanik tesisat konularının dibi bucağı yok. Hayat
boyu sıkılmadan mühendislik yapabileceğiniz nadir alanlardan biri. Her yeni projede o güne kadar
bilmediğiniz bir şeyi daha öğrenmek, biz yaşlardaki
mühendislerin en güçlü motivasyon kaynağı.
İşte deneyimli tesisat mühendislerinin çok yıllar
önce öğrenmiş ve uygulayagelmiş oldukları Lejyonella hastalığından korunma yöntemlerinin dışında
farklı bir ilk uygulamayı yapmak da Birleşim’e nasip
oldu.
Açıkça söylemek gerekirse, Kalyon İnşaat tarafından yapılmakta olan Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Yeniden Yapım Projesi’nin
sıhhi tesisat tasarımı içinde yer alan “Lejyonella
Koruma Sistemi” kısmını ilk gördüğümüzde, biz de
bu uygulamadan bihaberdik. Araştırdıkça konuyu
öğrendik ve sonunda aslında bu kadar basit bir uy30
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gulamanın bugüne kadar neden ülkemizde yapılmadığına da hayret ettik.
Aslında bu yöntemi Türkiye ile tanıştıran kişi, projemizin ana işvereni olan İstanbul Valiliği, İl Özel İdaresi, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nde makine
mühendisi olarak çalışan Sn. Hasan AKÇAY. Kendisinin yurtdışında bulunduğu dönemde öğrendiği bu
uygulamayı, İPKB olarak mekanik sorumluluğunu
üstlendiği üç hastane projesinin ( Kartal Lütfi Kırdar,
Okmeydanı ve Göztepe ) tasarımına taşıması neticesinde biz de öğrenmiş olduk.
Bir Türk mekanik tesisat sektörü çalışanı olarak
kendisine çok teşekkür borçlu olduğumuzu şimdiden ilan ediyorum. Bu uygulamanın tasarımcılarımız tarafından benimseneceğine ve bu şekilde tüm
kritik projelere uygulanacağına inancım tam. Bu sayede özellikle hastanelerde yaşanagelen lejyonella
kaynaklı ölümlerin azalacağını düşünüyorum.
Alttaki teknik makaleyi bu nedenle hazırladım. Tüm
meslektaşlarımın ve konuya ilgi duyan profesyonellerin bilgisine sunuyorum ve değerli yorumlarını
bekliyorum.
Sağlıklı yaşam sürmeniz dileklerimle…

Uzman Görüşü
DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SOĞUK SU TESİSATI LEJYONELLA KORUMA SİSTEMİ
Lejyonella Hastalığı Konusuna Genel Bakış
Lejyoner hastalığı Legionella Pneumophila olarak
adlandırılan bakterinin neden olduğu bir akciğer
enfeksiyonudur. Bu bakterilerinin yol açtığı Lejyoner hastalığının, şiddetli belirtilerle seyreden zatürre ve daha hafif tipi olan Pontiac ateşi olmak üzere iki şekli vardır. Lejyoner hastalığı adını, 1976'da
ABD'de Philadelphia'daki eski lejyoner askerleri
arasında bir kutlama toplantısından sonra meydana gelen salgından almıştır. Sonradan bu bakterinin
soğutma kulelerinden yayıldığı anlaşılmıştır.
ABD'de her yıl 8.000–18.000 arasında lejyoner vakası görüldüğü belirtilmektedir. Türkiye'de hastalığın
varlığı bilinmekte, ancak sağlıklı istatistikî bilgiler
olmadığından yıllık hasta sayısı bilinememektedir.
Türkiye'deki veriler, lejyoner hastalığının tüm zatürreler arasında %5 - %10 sıklıkla olduğunu düşündürmektedir. Ancak son yıllarda Sağlık Bakanlığı’nın gayretleri umut vericidir.
Bütün bir yıl boyunca görülebilen lejyoner hastalığı, genellikle yaz ve sonbahar başlarında salgınlar
halinde görülebilmektedir. Dünya genelinde görülebilen bu hastalığa yakalanan kişilerin yüzde 5-15'i
ölmektedir. Bunların da önemli kısmını çocuklar ve
yaşlılar oluşturmaktadır.
Lejyoner hastalığı bakterisinin enfeksiyon yapma
potansiyeli oldukça zayıftır. Bakteriye maruz kalan
bireylerin yalnızca %1 - %5’inde hastalık ortaya çıkabilir. Bireyde hastalığın ortaya çıkabilmesi için bir
yatkınlık olması gerekir. Normal bağışıklık sistemine sahip sağlıklı bireylerde etken bakteri alınsa bile
çoğu kez enfeksiyon gelişmez. Hastalığın ortaya çıkması için bireyin bazı risk faktörlerini taşıyor olması
gerekir. En önemli risk faktörleri, kişinin solunum
yolu direncini veya genel vücut direncini zayıflatan
etkilerdir.
Bunlar özetle:
•
•
•
•

•

Yaşlılık (>40 yaş) ve bebeklik dönemi,
Sigara tiryakiliği,
Alkol bağımlılığı,
Bağışıklık sisteminin çeşitli nedenlerle baskılanmış olması, ( Transplantasyon geçirmiş
olma, HIV/AIDS hastaları, kanser tedavisi
gören hastalar gibi )
Kişinin kronik bir akciğer hastalığının olması
şeklinde sıralanabilir.

Bakteriler Nasıl Yayılır?
Lejyonellanın etkisi insanların su kaynaklarından
gelen Lejyonella bakterisini de içinde barındıran havadaki tozları soluması sonrasında gelişir. (Örneğin;
klima, soğutma kulesi, jakuzi, duş). İnsanlar bu tür
tozlarla ev, işyeri, hastane veya sosyal mekânlarda karşılaşabilirler. Lejyonella bakterisi insandan
insana bulaşmaz fakat hiç şüphe yoktur ki bakımı
ihmal edilen klima cihazlarından ve ıslak hacimlerden hastalık bulaşabilir.
Suyun bulunduğu her yerde Lejyonella bakterisi
bulunabilir. Buna rağmen, sabit tesisat sistemleri,
sıcak su tankları, büyük klima sistemlerinin soğutma kuleleri, buhar kondansatörleri ve jakuziler gibi
daha çok ılık ve durgun sularda yüksek miktarlarda
çoğalabilmektedirler.
Pratik hayatta herkesin bir süre bulunma olasılığı
olan hastane odası, otel odası, okul, yazlık ev veya
kiralık ev gibi uzun süre kullanılmama durumu söz
konusu olabilen yapılar, ciddi risk kaynağıdır. Bu tür
yerlere ilk gelindiğinde tüm su muslukları, mutfak
eviye armatürleri ve özellikle duş armatürleri açılıp bir süre boşa akıtılmaları hayati öneme haizdir.
Özellikle duş başlıkları bir kova içerisine akıtılmalı,
asla duş başlığından pülverize durumda akıtılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki bu bakteri sadece solunum yoluyla bulaşır. Su zerreciklerinin hava ile
temas halinde bulunabileceği her ortamda dikkatli
olunmalıdır.
Lejyoner Hastalığına Neden Olan Bakteri Nerede
Bulunur?
Lejyoner hastalığına neden olan bakteri doğal çevrede yaygın olarak mevcuttur. Göller, nehirler, dere,
çay vb. akarsular gibi yüzey sularının, termal su
banyoları ve çamurların normal florasında bulunur.
Doğadaki sulardan şehir şebeke suyuna geçebildiğinden yapay su sistemlerinde; yani binaların su
tanklarında, soğutma kulelerinde, bina su sisteminin durgun alanlarında ve borulardaki biyofilm
tabakasında yerleşip çoğalabilir. Musluklar ve duş
başlıklarında biriken kireç katmanları içine yerleşebilirler.
Gram negatif ailesinden olan bu bakterinin hızla çoğaldığı durgun su sıcaklığının 20 ila 45°C arasında
olduğu bilinmektedir. 20°C’nin altında çoğalması
durur, 60°C’nin üzerinde ise birkaç dakika içinde
ölür.
BİRLEŞİM DERGİ
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Hastalığın tedavisi mümkündür ancak her hastalıkta olduğu gibi yapılması gereken ilk iş, hastalığa neden olan tüm faktörleri mümkün olduğunca engellemek veya en azından kontrol altında tutabilmektir.
Bu konuda mekanik tesisat mühendisliği alanına
giren birçok önlem mevcuttur ve özellikle otel ve
hastanelerde üzerinde önemle durularak uygulanmalıdır.

Genel anlamda konu ülkemizde ciddi olarak ele
alınmış ve 13 Mayıs 2015 tarihinde Sağlık Bakanlığı
tarafından LEJYONER HASTALIĞI KONTROL USUL
VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK, Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır.
Mart 2016’da ise Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Türk
Halk Sağlığı Kurumu tarafından LEJYONER HASTALIĞI KONTROL PROGRAMI REHBERİ yayınlanmıştır.

SOĞUK SU TESİSATINDA YENİ UYGULANACAK LEJYONELLA KORUMA
SİSTEMİ
Genel olarak bir hastane projesinde Lejyonella hastalığı riskine karşı alınacak önlemler iki kategoride
planlanabilir.
•
•

Tasarım aşamasında
İşletme aşamasında

Konumuz şu anda tasarım aşamasında ve sadece
kullanım suyu tesisatında alınacak önlemler olduğu için, makalenin bundan sonraki kısmı, ağırlıklı
olarak dizayn aşamasında uygulanabilecek bu yeni
sistem üzerine olacaktır. Bahse konu olan bu yeni
öneri, soğutma kulesi ve benzeri sistem korumalarında uygulanagelen klasik kimyasal çözümlere bir
alternatif değildir ve olamaz da.
Bu yeni uygulamanın ana amacı, uzun süre kulla-

Bu parçanın amacı, kolondaki akış sırasında parça
içerisinde bulunan ve basınç kaybı etkisi yaratan bir
hareketli daralma mekanizması sayesinde, branşman dönüş hattı bağlantısı ağzında nispeten düşük
basınç yaratıp, branşman içerisindeki suyun hareketsiz kalmasını engellemektir.
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nılmayan hasta yatak odalarının ıslak hacimlerinin,
sıva altında kalan soğuk su borularındaki suyun
durgun kalmasını önlemektir. Sıcak su devrelerinde
sirkülasyon hattı olduğu için nispeten daha korumalı olduğu kabul edilmekle birlikte, bu yeni uygulamanın sıcak su devrelerinde de kullanılması tavsiye
edilmektedir.
Bu sistemin öncelikle hastaneler olmak üzere oteller ve okullar gibi kullanım sıklığı değişebilen yapılarda uygulanmasının büyük fayda getireceği açıktır.
Hasta yatak odalarının her bir soğuk su kolonunun
kat branşman ayrımlarında, altta görünen “Flow
Splitter” denilen parça bulunmaktadır. Buna şimdilik “Akış Ayırıcı” diyelim.
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Yaptığımız araştırmada bu parçayı ve buna bağlı sistemi üreten iki firma gördük. Birincisi Georg Fischer JRG AG (İsviçre) olup ülkemizde Hakan Plastik’in de sahibidir. Diğeri ise Kemper GmbH (Almanya) olup ülkemizde Dikey Mühendislik Ltd. Şti. tarafından temsil edilmektedir.
Kullanılan akış ayırıcının temel özellikleri:
•
•
•
•
•

İçme suyu tesisatında kullanıma uygun olması ( bronz ),
Boru tesisatındaki mevcut partiküllerden tıkanma riski olmayan, dinamik fark basınç elemanına sahip
olması,
PN16 basınç sınıfına uygun olması,
Kendi özel ısı izolasyon kutusuna sahip olması,
Bakım gerektirmeyen çalışma yapısına sahip olması şeklinde özetlenebilir.

Bağlantı şekli altta görüldüğü gibidir. Her bir ıslak hacme giren ve çıkan soğuk su boruları, bu akış ayırıcı parçanın iki ağzına bağlanır.

Her katta bu işlem tekrarlanır. En üst kattaki akış ayırıcıdan önce sıcaklık duyar elemanı bulunmalıdır. Daha
sonra kolon çatı boşluğuna doğru devam ettirilerek üzerine, pislik tutucu ve solenoid vana konulur. Binada bulunan ve bu sistemin uygulandığı tüm kolonlar bu şekilde çatıya çıkarıldıktan sonra uygun şekilde birleştirilir
ve BYS (Bina Yönetim Sistemi) üzerinden kontrol edilir.
Burada en önemli detay, soğuk ve sıcak su borularının yatay dağıtımının armatürlere en yakın noktaya
kadar götürülmesi, bir başka deyişle tüm armatürlerin birbirine seri bağlanmasıdır. Bu şekilde durgun su
kalma olasılığı en aza indirilir.
BİRLEŞİM DERGİ
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SİSTEM TASARIMI
1.

Avrupa Standartları DIN EN 806-2 ve DIN 1988-200’de çeşme ucundaki su sıcaklıkları tanımlanmaktadır.
Soğuk su için bu değer 25°C’yi aşmamalıdır. Sıcak su için ise en az 60°C olmalıdır. Çeşme tam açıldığı
zaman 30 saniye içerisinde bu değerlere ulaşılmalıdır.

2.

Uygulanan sistemde akış ayırıcılar sayesinde katlar arası su hareketi mükemmel bir şekilde sağlanacaktır. Dolayısıyla en üst hasta katı hariç tüm katlarda sürekli su dolaşımı sağlanacağından, durgun su kalan
herhangi bir branşman olmayacaktır.
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3.

En üst kattaki akış ayırıcı girişine sıcaklık duyar elemanı (tercihen kelepçe tip) koyulacak ve BYS üzerinden izlenerek kayıt tutulacaktır. BYS üzerinde sıcaklık set noktası 25°C olacak şekilde ayarlanacaktır.

4.

En üst kattaki boru çıkışı çatı katına kadar uzatılacak ve ucuna 220V veya 24V bobinli, direk çekmeli,
normalde kapalı, ½” solenoid vana konulacaktır. Sıcaklık duyar elemanından 25°C’nin üzerinde sıcaklık
bilgisi alındığı zaman BYS bu solenoid vanayı açacak ve su sıcaklığı 25°C’ye düşene kadar açık tutacaktır.
30 saniye içerisinde su sıcaklığı düşmediği takdirde sistemdeki su sıcaklığı 25°C’nin üzerinde varsayımı
ile solenoid vana kapatılacaktır.( Yaz dönemi)

5.

Montaj sırasında solenoid vanadan önce ½” küresel vana + ½” pislik tutucu, solenoid vanadan sonra ise
½” küresel vana konulacaktır.

6.

Solenoid vana sonrası ½” borular birbirleri ile birleştirilerek istenirse yağmur drenajına, veya bahçe
sulama hidroforunu besleyen diğer tanka aktarılabilir.

7.

VDI 6023’e göre 3 günün üzerinde beklemiş suların kullanılmadan drenaj hattına atılması mecburidir. Bu
nedenle BYS aracılığı ile her 2 günde bir kolonlar sırası ile açılıp bir süre suyun drenaja verilmesi, riski
minimuma indirgemek açısından gerekli olacaktır.
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YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK
HİZMETLERİ
Küresel ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerin başında yer alan inşaat
sektöründe büyüme yeniden ivme kazanmaktadır. Engineering News Record’a
(ENR) göre, uluslararası müteahhitlik hizmetleri büyüklüğünün, bugünlerdeki
500 milyar dolardan, 2030'larda 750 milyar dolara çıkması öngörülmektedir.

Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörümüz, ülkemizin yetişmiş insan gücü, yüksek müşteri memnuniyeti,
güvenilir iş ortaklığı, kaliteli hizmetin uygun fiyatlarla sunumu, teknik birikim, iş disiplini, coğrafi konumu, bölge
ülkeleri ile siyasi ve kültürel yakınlığı gibi avantajlarının kullanılması sayesinde 1972’den 2018 Nisan ayı sonuna kadar 120 ülkede 360 milyar dolar değerinde 9.322 proje üstlenmiştir.

Türk müteahhitlik sektörünün en başarılı yılı 30 milyar dolarlık proje bedeli ile 2013 yılıdır.
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Yıllar

Proje Sayısı

Toplam Proje Bedeli ($)

Ortalama Proje Bedeli
($)

2002

206

4.374.192.093

21.233.942

2003

338

6.376.501.283

18.865.388

2004

475

8.630.834.610

18.170.178

2005

452

12.976.592.326

28.709.275

2006

574

22.071.599.361

38.452.264

2007

615

25.019.697.601

40.682.435

2008

656

23.998.152.742

36.582.550

2009

511

20.335.562.924

39.795.622

2010

631

23.452.017.979

37.107.623

2011

562

24.406.458.545

43.427.862

2012

544

29.904.611.659

54.971.713

2013

429

30.097.303.874

69.993.730

2014

344

27.128.585.819

78.862.168

2015

265

23.174.845.844

87.452.248

2016

190

13.861.880.795

72.957.267

2017

266

14.902.868.400

55.400.998

2018*

32

4.115.754.652

102.893.866

2015 yılında 87,5 milyon dolar ortalama proje bedeliyle rekor kırılmıştır.

ÜLKELERE GÖRE DAĞILIM (1972-2018*)
Toplam Proje
Bedeli ($)

Pay (%)

Rusya Fed.

69.774.024.295

19,4

Türkmenistan

46.943.034.619

13,0

Libya

28.875.374.694

8,0

Irak

24.991.839.153

6,9

Kazakistan

22.708.735.692

6,3

S.Arabistan

21.292.747.628

5,9

Cezayir

14.848.027.332

4,1

Katar

14.621.677.642

4,1

Azerbaycan

12.127.701.349

3,4

BAE

10.921.897.649

3,0

Diğer Ülkeler

93.025.682.052

25,8

Toplam
*2018 Nisan sonu

360.175.263.810

100

Ülkeler

BÖLGESEL DAĞILIM
Türk müteahhitleri, özellikle Bağımsız Devletler Topluluğu’nda, Orta Doğu ve Afrika’da büyük
projelere başarıyla imza atmaktadır.
Yurt dışı projelerinin ülkelere göre dağılımında,
Rusya Federasyonu %19,4’lük oranı ile lider konumdadır.
Bu veriler Türk Müteahhitlerinin iş yaptığı komşu
ve çevre ülkelerde büyük bir itibarının olduğunu
göstermektedir.
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ÜLKELERE GÖRE DAĞILIM (2017)
Toplam Proje
Bedeli ($)

Pay (%)

Tanzanya

2.531.336.000

17,0

S.Arabistan

2.074.054.869

13,9

Rusya Fed.

1.958.211.166

13,1

BAE

1.442.944.783

9,7

Irak

1.074.102.359

7,2

Cezayir

1.035.859.679

7,0

Gürcistan

739.383.941

5,0

Kazakistan

656.531.658

4,4

Katar

452.926.365

3,0

Mozambik

372.500.000

2,5

Diğer Ülkeler

2.565.017.580

17,2

Toplam

14.902.868.400

100

Ülkeler

2017 yılında, Tanzanya en fazla proje üstlenilen ülke
konumuna gelmiştir.
Bölgesel müteahhitlik pazarlarında Türk firmalarının; Ortadoğu (%9,1), Asya (%7), Avrupa (%6,5) ve
Afrika’da (%5,1) etkin olduğu anlaşılmaktadır.

SEKTÖREL DAĞILIM ve PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
2017 yılında konut projeleri ilk sırada yer almaktadır. 			
Türk müteahhitleri tarafından günümüze kadar
yurt dışında üstlenilen iş hacmi 350 milyar dolardır. Hedef ülkelerde yaşanan ciddi siyasi istikrarsızlıklar, konjonktürel sorunlar ve petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen 2017 yılında yaklaşık
15 milyar dolarlık 266 proje üstlenilmiştir.
Nitelik açısından da gelişim gösteren yurt dışı
projelerinin ortalama bedeli 2002 yılında yaklaşık 21,2 milyon dolar iken, 2017 yılında 55,7 milyon dolar olmuştur. Ortalama proje bedelinde yaşanan artış, müteahhitlerimizin büyük ölçekli ve
katma değeri daha yüksek projeleri (havalimanı,
metro, rafineri gibi ) üstlenmelerinden kaynaklanmaktadır.
ENR Dergisi’nin dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasını gösteren listede Türkiye, firma
sayısında Çin’den sonra 2. sırada yer almaktadır.
2016 yılı gelirlerine göre 46 firmamızın üstlendiği
proje bedeli ( 25,6 milyar $ ) ile ülkemiz 7. sırada
yer almaktadır.
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SEKTÖREL DAĞILIM (2017)
Toplam Proje
Bedeli ($)

Pay
(%)

Konut

3.157.310.840

21,2

Demiryolu

2.681.336.000

18,0

Enerji Santrali

2.600.503.401

17,4

Havalimanı

1.686.497.785

11,3

Karayolu /Tünel /Köprü

1.193.447.548

8,0

Ülkeler
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Ülkesi

Firma Sayısı

Uluslararası Proje Elde Edilen
Müteahhitlik Gelirleri
Milyar Dolar ($)

Yüzdesi (%)

Amerikan

43

41,9

8,9

Kanadalı

3

3,6

0,8

Avrupalı

46

210,7

45,0

İngiliz

2

8,8

1,9

Alman

2

23,6

5,0

Fransız

3

41,7

8,9

İtalyan

14

26,7

5,7

Hollandalı

3

8,5

1,8

İspanyol

11

59,0

12,6

Diğer Avrupa

11

42,4

9,1

Avustralyalı

3

8,8

1,9

Japon

13

24,4

5,2

Çinli

65

98,7

21,1

Koreli

11

33,9

7,3

Türk

46

25,6

5,5

Brezilyalı

2

4,6

1,0

Diğer

18

15,6

3,3

SEKTÖRÜN HEDEFLERİ

SEKTÖRÜN EKONOMİYE ETKİSİ

120 ülkede proje üstlenen Türk müteahhitlik firmalarının etkin olduğu geleneksel pazarların yanı sıra,
Sahra Altı Afrika ve Asya pazarlarının da eklenmesine dönük çalışmalar sürdürülmektedir. Etiyopya,
Nijerya, Mozambik ve Gana öncelikli ülkeler olarak
ön plana çıkmıştır.
Bir başka hedef ise Türk müteahhitlik firmalarının
katma değeri yüksek projelerde yer almasının temin
edilmesidir.

Yurt dışı Müteahhitlik Hizmetleri Sektörünün rekabet gücüne, milli gelire, ödemeler dengesine, ihracata ve istihdama sağladığı katkı ve sürdürülebilir
büyüme açısından önemi dikkate alındığında, ülke
ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğu kabul edilmektedir. Sektörün Türk ekonomisine
doğrudan ve dolaylı olarak döviz girdisi, ihracata ve
istihdama katkısı, teknoloji transferi, makine parkına etkisi, diğer sektörlerin dışa açılma sürecine
katkısı sayılabilir.

Kaynakça:
Engineering News Record Magazine
TC Ekonomi Bakanlığı Resmi Web Sitesi
www.ekonomi.gov.tr

Halil ÇOBANOĞLU
Bütçe Kontrol Departman Şefi
ERDE Mühendislik
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OFİS ERGONOMİSİ
Ö
İnşaat, maden ve ağır sanayi sektörlerindeki kazalar ve
meslek hastalıklarının sıklığı ofislerdeki iş sağlığı ve güvenliğine verilen önemin daha
düşük olmasının sebeplerinden biridir. Ancak iş kazalarının küçük veya büyük olması
değil, insan sağlığı temel alınması gerektiği için ofislerde iş
sağlığı ve güvenliği önlemleri
incelenmelidir.
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zellikle son yıllarda ofislerde meydana gelen meslek hastalıklarının artması bu konunun ehemmiyetini gözler önüne sermektedir. Özellikle masa başı ve bilgisayarlı çalışmalar,
ofislerde meydana gelen meslek hastalıklarında
ana etken sebeplerdendir. Çalışma hayatında bilgisayarın önemi gün geçtikçe artmakta ve bilgisayar
başında geçirdiğimiz süre de günden güne artmaktadır. Bu sürenin artmasıyla bir takım bedensel rahatsızlıklarda beraberinde gelmektedir. Elimize bir
kitap alıp yere paralel olacak şekilde tuttuğumuzu
düşünelim. Bir süre sonra kolumuz yorulacak ve
ağrımaya başlayacak. Kendimizi zorlayıp kitabı tutmaya devam etmemiz, kasta deformasyona ve sakatlanmamıza sebep olabilir. Aynı durum vücudumuzdaki diğer kaslarımız için de geçerlidir. Normal
ya da dinlenme durumu dışında kas kasılı durumdadır ve bu süre arttıkça hissettiğimiz ağrı ve sakatlanma olasılığımız artar. Özellikle masa başı ve bilgisayarla yapılan çalışmalarda boyun ve sırt ağrıları sık

Uzman Görüşü
görülür ve çalışanın performansını etkiler. Bu yüzden ofis ergonomisi günümüz iş yaşamında önemle
üstünde durulması gereken bir konudur. Ofis ergonomisinin amacı basit önlemlerle sakatlanmaları
ve ağrı oluşumunu önlemek ve insan vücudundan
en yüksek verimi almaktır. Çalışma ortamında basit
ayarlamalar yapmayı öğrenmek kişinin rahatını ve
verimliliğini büyük ölçüde arttıracaktır. Basit ayarlamalara ilk başta oturduğumuz çalışma koltuğunu
ayarlamakla başlayabiliriz.
•

Çalışma koltuğunun yüksekliğini kalça yere
paralel ve dizler 900 derece olacak şekilde
ayarlamalıyız.

•

Koltuğun ön kenarı ile dizin arkası arasındaki boşluk iki ila üç parmak mesafe arasında
olmalıdır. Bu bacağınızın alt tarafındaki basıncı
en aza indirir.

•

Sırt desteği bel oyuntusuna göre ayarlanmalı.

•

Otururken dirseklerinizi 90o derece bükün ve
koltuğun kolçaklarına koyarak omuzlarınızı rahatlatın. Kolçaklarınız bu pozisyona izin
vermiyorsa, klavyeyi veya fareyi kullanırken
kolçakları kullanmayın. Kolçaklar çok yüksek
veya çok alçak ise onları çıkarın veya kolçaksız
yeni bir sandalye alın.

•

Yapacağınız bu basit ayarlamaların etkisini kısa sürede göreceksiniz. Ayrıca dinlenme zamanlarında
pozisyonunuzu değiştirmeyi unutmayın. Her saat,
kendinize beş dakikalık kısa bir mola verin. Birden
fazla verilen kısa molalar uzun molalardan daha iyidir.

KAYNAKLAR

Çalışma koltuğunuzu size uyacak şekilde ayarlamış olmanıza rağmen, tam olarak ayarlamaları tamamlamış değilsiniz. Monitör, klavye ve
fare, konumlarını da ayarlamamız gerekmektedir.

1.

Başınız dik ve doğal pozisyonda iken monitörü
doğrudan önünüze yerleştirin. Gözleriniz direkt
ileriye bakıyor olmalı.

4.

•

Ekran yüksekliğini ayarlayın. Monitörler göz
seviyesinde veya sadece göz seviyesinin biraz
altında olmalı.

6.

•

Ekranın uzaklığı en az bir kol mesafesi kadar
olmalı. Yazı tipi çok küçükse, yazı tipi boyutunu
büyütün. Daha iyi görüntüleme için monitörünüzün parlaklığı ve kontrastını ayarlayın.

•

Klavyenizi dirsekler 900 derece ve bilekler düz
olacak şekilde konumlandırın. Gerekirse platform ile yüksekliğini ayarlayın.

•

•

Fare, klavye ile aynı yükseklikte, dirsek 900
derece olacak pozisyonda ve kolayca ulaşılabilecek bir mesafede olmalı.

2.
3.

5.

Office Ergonomics, Workers Compensation
Board,2007
Office Ergonomics, Worksafe Travail Securitaire
NB, 2010
Ofis Ergonomisi , Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Şubesi
Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve
Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara, 2012
Office Ergonomics, Washington State Department of Labor and Industries,2002
Ofis Ergonomisi - Sırt ve Boyun Ağrılarını Önlemek İçin Ofis Ortamını Düzenlemek, Meltem
Baslo, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp
Eğitimi Etkinlikleri Baş, Boyun, Bel Ağrıları
Sempozyum Dizisi No: 30 • Mayıs 2002; s. 155165

İbrahim UNCU
İş Güvenliği Mühendisi
Birleşim Mühendislik
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İMAR BARIŞI
DÜZENLEMESİNİN
GETİRDİKLERİ
T

ürkiye'de imara aykırı yapılar yüzde ellinin üzerinde bir yere sahip. Bu da yaklaşık olarak 13
milyon bağımsız birime tekabül ediyor. İmar
sorunları hem mahkemelerde yüzlerce dosya birikmesine neden oluyor hem de vatandaşlar ihtilaflardan dolayı evlerine su, elektrik ve doğalgaz bağlatamıyor. Yapılar ekonomik bir değer ifade etmiyor.
İpotek veya teminat olarak gösterilemiyor. Bu sıkıntıları giderilebilmesi için Hükümet düğmeye bastı ve
yasal düzenleme yapıldı.
Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız
veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına
alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla,
11.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de 3194 sayılı İmar
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Kanunu’na ek olarak 7143/16 sayılı ‘Geçici 16. Madde’ yayınlandı. Bu maddeye göre 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara
31.10.2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31.12.2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı
Kayıt Belgesi verilebileceği düzenlendi.
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu kanun
uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının da iptal edileceği hususu
da yasa kapsamında yer almakta.
İlgili yasaya göre, yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma

Hukuk

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait
taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde,
Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya
akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel
üzerinden belediyelerce talep sahiplerine doğrudan
satılacak. Ancak üçüncü kişilere ait özel mülkiyete
konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile hazineye ait
sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan
yapılar bu madde hükümlerinden yararlandırılamayacak. Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar
geçerli olacaktır. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar
mevzuatı hükümleri uygulanacaktır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğunda
olacaktır.
Düzenlemenin yapıldığı kanun maddesinin ekinde
bir kroki ve liste yayınlanmış olup, bu madde hükümleri ek krokide ve listede yer alan, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan, Boğaziçi sahil
şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde sınır ve koordinatları gösterilen alan ile İstanbul tarihi yarımada
içinde sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda ve
ayrıca 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun
2. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş
tarihi alanda uygulanamayacaktır.
Yasal düzenlemeden sonra 6 Haziran 2018 tarihli ve
30443 sayılı Resmi Gazete’de ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, İmar Barışına temel olmak
üzere ‘’Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve
Esaslar’’ yayınlanmış olup, yayını tarihinde yürürlüğe girmiştir.

izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan
yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında
umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk
edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebileceği de düzenlenmiş durumda.
Düzenlemeye göre, Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş
olması halinde, bu taşınmazlar bakanlığa tahsis
edilecek olup, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine
taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden talep
sahiplerine doğrudan satılabilecek. Aynı şekilde,

Bu tebliğe göre 31.12.2018 tarihine kadar yapılması gereken Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödeme süresi,
Bakanlar Kurulu Kararı ile bir yıla kadar uzatılabilecek.
Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden
Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun
doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabileceği
gibi kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle de
müracaatta bulunulabilecek.
Müracaatın e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi formunun eksiksiz olarak
doldurulmasından ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin
yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından
oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi talepte bulunan yapı
sahibince e-Devlet üzerinden alınacak.
BİRLEŞİM DERGİ

43

Hukuk

Müracaat kurum ve kuruluşlara yapılmış ise, Yapı
Kayıt Belgesi formu müracaat sahibinin beyanına
göre eksiksiz olarak doldurulacak olup, Yapı Kayıt
Belgesi bedeli yatırılacak, Yapı Kayıt Belgesi formunun sistem üzerinden onaylanmasından sonra bir
örneği talepte bulunan yapı sahibine verilecek.
Her yapı için sadece bir Yapı Kayıt Belgesi düzenlenecek.
Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın
emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari
kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlenmiş bulunuyor.
Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari
metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle
hesaplanacak.
Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim
maliyet bedeli metrekare başına; tarımsal amaçlı
basit binalar için 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 lira, 3-7 katlı binalar ve
entegre sanayi yapıları için 1,000 lira, sekiz ve daha
yüksek katlı binalar için 1,600 lira, lüks binalar, villa,
alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar
için 2,000 lira, güneş enerjisi santralleri (GES) için
MW başına 100,000 lira esas alınmak suretiyle hesap yapılacak.
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"Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin iş ve işlemler Bakanlık tarafından denetlenebilir" denilen tebliğde, "Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında
e-Devlet sistemi üzerinden veya kurum ve kuruluşlara yapılan müracaatta yalan ve yanlış beyanda
bulunanlar hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu’nun “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” başlıklı 206. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur" uyarısına yer verildi.
Tebliğe göre, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan husus Yapı
Kayıt Belgesi bedelinin eksik olarak hesaplanması
neticesini doğurmuş ise, eksik alınan bedel ilgilisinden alınacak olup, eksik alınan meblağın ilgilisince
ödenmemesi halinde verilmiş olan Yapı Kayıt Belgesi iptal edilecek ve daha önce yatırılmış olan bedel
iade edilmeyecek.
Tebliğe Göre Yapı Kayıt Belgesi bedelini ödeyecekler
ile nasıl ödeyecekleri de şu şekilde belirlendi; yapı
malikleri; yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, Yapı Kayıt Belgesi
bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorunda olacak.
Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin
tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamını ödeyen
yapı maliki genel hükümler çerçevesinde diğer yapı
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maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep
etme hakkına sahip olacak.
Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda, aykırılıktan dolayı meydana gelen alan da dâhil
olmak üzere, kendi bağımsız bölümünün alanının,
bağımsız bölümü ile aynı kullanıma sahip bölümlerin alanının toplamına oranının birinci fıkranın (c)
bendi uyarınca hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeli
ile çarpılması suretiyle hesap edilen bedeli ödemek
zorunda olacak. Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda, aykırılık hangi bağımsız bölüm/
bölümler ile ilgili ise o bölüm/bağımsız bölümlerin yapı maliklerinin, kendi bağımsız bölümleri için
ödenmesi gereken bedeli ödemeleri durumunda
aykırılığı olan bağımsız bölüm belirtilerek Yapı Kayıt Belgesi düzenlenecek. Bağımsız bölümünde aykırılık olmasına rağmen kendi bağımsız bölümüne
düşen bedeli ödemeyen ve aykırılığı olan bağımsız
bölümünü gösteren Yapı Kayıt Belgesi almayanlar
aynı binada başka bir bağımsız bölüm için düzenlenen Yapı Kayıt Belgesi’nden faydalanamayacak.
Yapı Kayıt Belgesi’nin maliklere sağlayacağı imtiyazlar ise şu şekilde belirlendi;
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili
mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz
bağlanabilecek.
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil
edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.

onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebilecek. Taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar
kanunî faiz oranının yarısı uygulanacak.
Taşınmazın yüzölçümü büyük olmakla birlikte üzerindeki yapının küçük bir alanı kaplaması halinde
yapının bulunduğu alan ifraz edilerek, ifrazın mümkün olmaması durumunda taşınmaz hisseli olarak
satışa konu edilecek.
Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar
üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi
verilebilecek. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi
sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin
talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek
kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılacak.
Bu düzenleme ile vatandaşların çektiği sıkıntılar
ve mahkemelerdeki yoğun dava sayıları önemli ölçüde azalmış oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından Yapı Kayıt Belgesi ile ilgili bir de kitapçık
hazırlandı. Önümüzdeki günlerde bu kitapçık yasal
düzenlemeden faydalanacak olan vatandaşlarımıza
ulaşmış olacak.

Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp
da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri
de dâhil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat
mülkiyeti tesisi yapılabilecek.
İnşaat halindeki yapılarda 31.12.2017 tarihi itibari
ile bitmiş olan kısımlar için ilave inşaat alanı ihdas
etmemek şartı ile Yapı Kayıt Belgesi verilir ve Yapı
Kayıt Belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri
tamamlanabilecek.
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar yapılabilecek.
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve
çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilecek.
Yapılacak ödemelerde ise; yapı hazine arazisi üzerindeyse rayiç bedel Bakanlıkça tespit edilecek. Bu
suretle yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde

Dr. Fikret ÖZKAN
Baş Hukuk Müşaviri
Birleşim Grup
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Mevzuat

7143 SAYILI KANUN,
VERGİ AFFI / BARIŞI
Yeni bir vergi affı kanunu ile daha karşı karşıyayız.

1

Neleri kapsıyor, yararlanmak için müracaat süresi
nedir, ödeme takvimi nasıl, özetleyecek olursak;

Yukarıda sıralanan ve 31.03.2018 tarihi dâhil bu tarih
itibariyle kesinleşmiş borçları kapsamakta olup son
müracaat tarihi 31.07.2018’dir. İlk taksit 30.09.2018
olmak üzere azami 36 ay vadeli 18 eşit taksitle ödenebilecektir. Gecikme faizlerinde önemli indirimler
var, ayrıca cezaların %20, %80, hatta tamamının silinmesi söz konusu.

Borçlarla ilgili olarak;

Vergi Barışı ile ilgili olarak;

•

•
•
•

1.05.2018 tarihinde kabul edilen 7143 sayılı vergi barışı ve affını düzenleyen kanun, 2016 yılında
çıkan 6736 sayılı vergi affından daha çok kapsamlı bir af kanunu.

•
•
•
•
•
•
•
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Vergi dairelerine olan her türlü kesinleşmiş
borçlar,
İl özel idarelerine olan borçlar,
Belediyelerce takip edilen her türlü alacaklar
(Emlak vergileri, çevre temizlik vergileri, su ve
atık su ücretleri ve diğer gibi),
Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan kesinleşmiş
borçlar,
Odalar ve borsalara olan kesinleşmiş borçlar
Kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan
borçlar,
İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,
Kanun kapsamında kendiliğinden veya pişmanlıkla verilen beyanlar.
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•
•
•
•

Yıllık Kurumlar ve Gelir Vergisi matrah artırımı,
Katma Değer Vergisi matrah artırımı,
Muhtasar beyanname ile beyan edilen tüm vergi
türlerinden matrah artırımı,
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer
almayan emtia, makine, teçhizat ve makinelerin
kayıt altına alınması,
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallara ilişkin düzeltme,
Eczanelerin stoklarında kaydi olarak yer aldığı
halde fiilen bulunmayan ilaçları,
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile
bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlere ilişkin düzeltme.
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Bu kanundan yararlanma süresi 30.11.2018’dir. Bu
tarihe kadar banka veya aracı kurumlara bildirebilirler. Bildirilen varlıklar için hiçbir suretle vergi
incelemesi yapılmayacaktır. Bildirilen tutarların 3
ay içerisinde Türkiye’ye getirilmesi ve Türkiye’deki
banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba
transfer edilmesi şarttır. Banka veya aracı kurumlar,
bildirilen tutarlar üzerinden hesaplanacak %2 oranındaki vergiyi 31.12.2018 tarihine kadar ödemeleri
gerekiyor.

Yukarıda sıralanan işlemlere dair son müracaat tarihi 31.08.2018’dir.
Matrah artırımda hesaplanan tutarlar ilk taksit
30.09.2018 olmak üzere 12 ay 6 eşit taksitle ödenecektir.
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların düzeltilmesi ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede
bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesinden dolayı ödenecek tutarlar beyan süresi ile aynı olup 31.08.2018 tarihine
kadar tek seferde ödenecektir.
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan
mallara ilişkin düzeltme işleminden doğan ödemeler, ilk taksit beyanname verme süresi ile birlikte
31.08.2018 olmak üzere ikişer ayda bir 3 eşit taksitle ödenecektir.
Yurt dışında sahip olunan varlıkların Türkiye’ye
getirilmesi;
Eğer böyle bir varlığınız varsa 31.07.2018 tarihine
kadar Türkiye’ye getirenlere vergi yok.

Sadece yurt dışında değil yurt içinde de sahip olunan ancak kanuni defterlerinde kayıtlı olmayan
para, altın, döviz, menkul kıymet ve taşınmazların
kanuni defterlere kaydedilmesi imkânı getirilmiştir.
30.11.2018 tarihine kadar vergi dairesine beyan
edilerek bu varlıklar üzerinden hesaplanan %2 oranındaki vergi 31.12.2018 tarihine kadar ödenecektir.
Beyan edilen bu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle
vergi incelemesine tabi tutulmayacaktır.
31.07.2018 tarihine kadar kayıt altına alıp bu tarihe kadarki sürede beyan edenlerden %2 vergi
alınmayacaktır.
Ayrıca gerçek kişi veya kurumların yurt dışında elde
ettikleri ve 31.10.2018 tarihine kadar elde edecekleri iştirak kazançları, iştirak hisseleri satışından doğan kazançlar dâhil, ticari kazançlarını 31.12.2018
tarihine kadar Türkiye’ye transfer etmeleri kaydıyla
Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden muaf tutulacak.
Vergi mükellefi olsun veya olmasın her bir vatandaşı
ilgilendiren, 2016 yılında çıkan 6736 sayılı vergi barışı kanunundan daha kapsamlı ve avantajlı olarak
çıkan 7143 sayılı vergi affı kanunundan, kendilerini
ilgilendiren kısımları dikkatle inceleyip tespit ederek müracaat sürelerini kaçırmadan mutlaka faydalanmaları gerektiğini düşünüyorum.

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

Röportaj: Serkan OCAK

ÇARE YİNE TAHRİP ETTİĞİMİZ DOĞANIN İÇİNDE

'SEN ÇOK YAŞA
TOPRAK DEDE'
Bundan tam 26 yıl önce iki doğa tutkunu biri araya gelerek Türkiye’de ağaçları, toprağı nasıl koruyabiliriz diyerek bir vakıf kurdu. Hayalleri büyüktü. Ülke sınırlarını aşıp yüzbinlerce gönüllüye ulaşmak istiyorlardı.
Onların hayalleri artık büyük ölçüde tamam. Çünkü kurdukları vakıf bugün Türkiye’de 50 ilden dünyada da Karadağ, İzlanda, Malta gibi 12 ülkeden daha büyük. Tam 700 bin gönüllüye ulaştılar. Türkiye genelinde 81 il, 303
ilçe, 51 mahalle ve 142 üniversitedeki gönüllüsüyle tam 577 noktada temsilcisi bulunuyor.
O vakıf TEMA’dan başkası değil.
26 yıl önce bu işe soyunan da bugün 96 yaşındaki ‘Toprak Dede’ Hayrettin Karaca ile 93 yaşındaki ‘Yaprak Dede’
Nihat Gökyiğit.
İkisi de aslında uzun yıllardır medyaya çıkıp konuşmuyor. Görevlerini çoktan yeni nesillere aktardı. Ancak hatırımızı kırmadılar, kapılarını bize açtılar.
26 yıllık hikâyeyi anlattılar.
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TEMA’YI TÜM DÜNYA TANIYOR
Toprak Dede Hayrettin Karaca
Hayrettin Karaca, neredeyse ömrünü adadığı Yalova’daki Karaca Arboretumu’nda yaşıyor. 1980’de
kurdu bu ağaç müzesini. Aslında ailesinin elma bahçesiydi. Ancak Anadolu’nun dört bir yanını dolaşarak binlerce bitki getirdi arboretumu kurmak için.
Yetmedi dünyanın çeşitli yerlerinden de yeni türler
getirdi. Bugün 135 bin metrekarelik alanda tam 5
bin çeşit bitki var. Adet olaraksa 12 binden fazla...
Hayrettin Karaca, bu bitkileri toplamak için Türkiye’de 450 bin kilometre yol kat etti. Bazı yerlere her
mevsim, defalarca gitti. Örnekleri tek tek topladı. O
zaman bir sorunu daha fark etti. Memlekette ağaç
dışında başka bir sorun vardı; erozyon.
Toprağın üst tabakası kayboluyordu. Bunu durdurmak için bir mücadeleye ihtiyacı vardı.
Apartman komşusu Nihat Gökyiğit ile zaten sık sık
bir araya gelerek örgütlü bir mücadele için hazırlıklarını yapıyorlardı. Vehbi Koç’un teklifi sonrasında da Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma
ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nı 1992’de resmen
kurdular.

yapmaksızın paylaş. Elbette bilgili olduğumuz kadar ilgili de olmamız gerekli. Çünkü hayata karşı,
mesleğimize karşı, ailemize ve çevremize karşı ne
kadar fazla ilgili olur isek işler o kadar yolunda
gider. En önemlisi tepki. Üzerinize vazife olmayan
işlere karışın...”
Toprak Dede eskiden yaptığı gibi sık sık yazdığı dörtlükleri söyledi bize: “Soldan da sararsan, sen yine
güzelsin, Rabbin bana bir nimeti varsa, yine sensin
sen...”
Giderken de daha ne kadar yaşamak istediğini söyledi: “96’yı bulduk 140 da olur, 150 de...”

Karaca aslında hayatının büyük bir bölümünü iş
hayatına adamıştı. Çift Geyik Karaca’yı kurmuş,
1980’lere kadar da bil fiil işine odaklanmıştı. Ancak
hayatının bir noktasından sonra işleri oğluna devretti ve kendini doğaya adadı.
TEMA’yı Nihat Gökyiğit’le kurduklarında artık 70 yaşındaydı. Başkaları gibi emekliye ayrılmamış aksine
büyük bir işin ilk adımlarını atmıştı. Mücadele daha
yeni başlıyordu...
Bilgi, ilgi, tepki
Toprak Dede’yi, TEMA’ nın şu anki yönetim kurulu başkanı Deniz Ataç ile birlikte ziyaret ettik. Yine
aynı kazağı ile çok sevdiği evinin salonunda oturmuş,
önündeki gazete ve dergileri inceliyordu. Bazı sayfalarına işaretler koyuyordu.
Ziyaretçilere alışık. Arboretum’a gelen çocuklarla
eskisi kadar ilgilenemese de herkes onu ziyaret etmek istiyor.
TEMA ile ilgili sorular sormaya başlayınca ilk sözleri
‘TEMA’yı tüm dünya tanıyor’ oldu. Bu iki kurucunun
en büyük hayaliydi. Aslında bu konuda girişimlere de
başlamışlar, Hollanda ve Almanya’da gönüllü temsilciler bulmuşlardı. Yeni yönetimde bu konuda çalışmalarını sürdürüyor.
Hayrettin Karaca’nın bir yaşam felsefesi vardı. Bunu
da üç kelime ile tarif ediyordu. ‘’Bilgi, ilgi ve tepki...’’
Şimdi de sık sık eksik etmiyor bu sözleri ağzından.
“Bilgili olacaksın. Çok oku, çok yaz ama bildiklerini kesinlikle aktar. Bildiklerini insan ayrımı

Hayrettin Karaca
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700 bin gönüllü olacağını bekliyor muydunuz?
Hedeflerimiz hep çok büyüktü. TEMA Vakfı’nı kurarken 10 milyar meşe hedefi koyduk. Hayrettin Bey
“Çok olmadı mı?” dedi. “2023’e kadar...” diye yumuşattık. Her çukura üç tohum atıyorduk. 10 milyar yerine “3 milyar meşe olacak” dedik. Yani hep büyük
hedefler koyar, sonra nasıl yapacağımızın çaresini
arardık. 700 bin gönüllü önemli ama temsilci sayısı
da çok önemli. Her ilçede temsilci çok önemli. Tam
manasıyla çalışan temsilciler bunlar. Gönüllü sayısında aslında hedefimiz 1 milyon. Zamanlama açısından da fena değil. Giderek 1 milyona ulaşacak.

doğa ile ilgili konuşuyorduk. Vehbi Bey (KOÇ) bir toplantıdan sonra bana “Ayrıca konuşalım” dedi. “Hayatımda iki şeyi daha yapmak istiyorum. Biri ağaçlandırma, diğeri de nüfus planlaması. Bana yardımcı
olur musunuz?” dedi. “Ağaçlandırma konusunda
yardımcı olurum ama zaten biz de bunu konuşuyoruz” dedim. Sanırım zaten o da bunu duymuş. “Yardımcı olur musunuz ?” derken aslında doğrudan görev vermek, işin içine sokmak isterdi. Konuyu bunun
için açmıştı. Hayrettin Bey’le birlikte tekrar evine
gittik. Konuyu açtık. Çok iyi anladı. Bana “Bir rapor
yazın!” dedi. Not defterini çıkardı, raporu hangi gün
vereceğimizi sordu. Hayrettin, “Profesörlerle konuşacağız, belki seyahattelerdir, gün veremeyiz” dedi.
“Bakın, ben takvimi olmayan hiç bir iş konuşmam”
diye karşılık verdi. Ben de Hayrettin’i ceketinden
çektim. “Üç hafta!” dedim. Üç haftaya iki gün kala
beni evden aradı Vehbi Bey. Takip de ediyor. Evine
gittik. Yönetici özetini okudu. Sonuna kadar okudu.
Raporu karıştırdı. Sualler sordu. “Şimdi ne olacak?”
diye sordu.

Kuruluş hikâyesi nasıl oldu?
Hayrettin’le apartman komşusuyduk. Hep çevre ve

Ne oldu?
Bir randevu daha istedik. Erozyonunu, dialarla an-

10 MİLYAR MEŞE ÇOK DEĞİL Mİ !?
Yaprak Dede Nihat Gökyiğit
İlk TEMA Vakfı’nın Kurucu Onursal Başkanı Nihat
Gökyiğit’in kapısını çaldık. Türkiye’nin dört bir yanında büyük yatırımları bulunan TEKFEN’in de kurucularından Gökyiğit sorularımızı şöyle yanıtladı:

Nihat Gökyiğit
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latalım dedik. Ofisinde randevu verdi. Hayrettin’le
gittik. 10 tane kadar dia gösterdik. “Kapatın, bu işi
çok iyi anladım” dedi. “Peki, şimdi ne olacak” dedi.
Vakıf kuracağız. Varlığı 5 milyar lira. “Ben yüzde 10
koyuyorum, sen de yüzde 10 koyacaksın” dedi. Ben
de “Bu yakışık olmayacak” dedim. Vehbi Bey de “Yakışıklığına hiç bir zarar gelmez” dedi.
Vakıf çalışmasına aslında Hayrettin’le başlamıştık.
Organize olarak bir kurum aracılığıyla halka anlatmak önemliydi. Benim odamda başladık çalışmaya.
“30 işadamını dâhil etmemiz lazım” dedim. İkisi hariç hepsi dâhil oldu ve kurduk vakfı.
Vehbi Bey’in başka ne tavsiyeleri oldu?
İlk zamanlar disiplin içinde yürüsün, bu yüzden orgeneral alın dedi. İlk genel müdürümüz de bir generaldi. Önemli uyarıları oldu. Daima da onu takip etti.
Dünya markası olma hayaliniz var mıydı?
Birleşmiş Milletler Yaşam İçin Toprak Ödülü’nü
TEMA’ ya verdi. Amerikan kongrelerinde de çalışmalarımız oldu. Dış işlerinde hep faal olmak istedik.
TEMA’ nın bir dünya kuruluşu olmasını hep hayal ettik.
İçinizdeki doğa aşkı hep var mıydı?
Çocukluğum Artvin’de geçti. Müthiş bir biyolojik
zenginliğin olduğu bir yer. Şimdi değişti tabi. Çocukken akşamları ateşböceklerini kovalardık. Gündüzleri kelebeklerin peşinde koşardık. Onları severek
kovalardık. TEKFEN olarak ortaklarımla iş hayatında sosyal sorumluluk alanını hiç bir zaman ihmal
etmedik.
BİRLEŞİM DERGİ
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Hayrettin Karaca ve Deniz Ataç

50 İLDEN DAHA BÜYÜK
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç
Gönüllü sayınız bu rakama nasıl ulaşıldı, anlamı
nedir?
700 bin rakamı dünya ölçeğinde bile çok önemli. Hayrettin Karaca “TEMA bir halk hareketi” der.
Gerçekten öyle. Esnafı, öğrencisi, beyaz yakalısı,
gazetecisi, orman teşkilatı, ev kadınları çok sayıda
farklı kesimden gönüllüsü var. 577 noktada Türkiye’de temsilcimiz var. Türkiye’de bu gönüllülerimiz
etrafında tanıtım yapıyor, stant açıyor. İnternet sitesi
üzerinden erişim var. Okullardaki etkinliklerimizde
çocuklar gönüllü oluyor. Zaman içinde o öğrenciler
mezun oluyor. Artık temsilcilerimizi genç TEMA örgütlenmesi üzerinden seçiyoruz. TEMA artık kendi
kadrolarını yaratıyor.
Yavru TEMA’ dan gelen biri şu anda TEMA’ nın kadrolu çalışanı.
Bundan sonraki hedefiniz nedir?
Hayrettin Bey dünyaya açılmak istiyordu. Bu bizim
için de bir vizyon. Tüm süreçleri gözden geçiriyoruz. Vakıf kendi kaynağını kendi yaratıyor. Bir yandan
kaynak yaratıp bir yandan da daha çok iş yapmaya
çalışıyoruz. Yurt dışına da açılıp faydamızı genişletmek istiyoruz. Bir dünya markası olmak istiyoruz.
İki kurucumuzun da dileği budur.
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Doğayı korumak ne demek sizce, insanlar ne yapmalı bunun için?
Bulduğumuz her ortamda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Tüketim davranışlarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Dünya artık ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. İklim değişikliğinin sonuçlarıyla karşı karşıyayız.
Milyarlarca insanın yaptığı küçücük hareketin yaratacağı etkiyi biliyoruz. Örneğin Türkiye’de inanılmaz
bir elektrik sarfiyatı var. Lambalar boşa yanıyor.
Elektrik üretmek için doğaya zarar veriyoruz. Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz.
Hayrettin Karaca neden sürekli aynı kazağı giyiyor?
Birkaç tane var. Artık delik deşik. Gömleklerinin
manşetlerini, yakalarını değiştirir. Ayakkabılarına
pençe yaptırır. Sürekli aynı şeyleri giyer. Çünkü şunu
söylüyor: ‘Param var ama hakkım yok.” Fazladan aldığınız her bir tüketim malzemesinin doğaya bedeli
var. Su, boya vs... Aldığı bir ürünü 30 yıl giyiyor. “Eğer
dünyada bir şeyi değiştireceksek biz değiştireceğiz
bunu da tüketim alışkanlıklarımıza dikkat ederek
yapacağız” diyor. “Eğitim, sağlık hakkım var ama
fazla tüketmeye hakkım yok” diyor. Hayrettin Karaca
söylediği gibi yaşadı, yaşıyor. İhtiyacı olmayan hiç bir
şeyi almıyor.
Hepsinin doğaya bir bedeli var.

Röportaj

Bir kişinin yaptıkları çok önemlidir.
Milyarlarca insanla çarpılınca doğada
inanılmaz bir etki yaratıyor.
Geçmiş dönemin kalkınma modellerini değiştirmemiz gerekiyor. Santrale ihtiyacımız elbette var ancak
doğayı koruyarak bunu yapmalıyız. Doğayı bozmadan
para kazanmanın, istihdam yaratmanın yolunu bulmalıyız.
“Artvin Cerattepe’de doğal orkide tarlalarını nasıl
korursak para kazanabiliriz” diye düşünmemiz gerekiyor. Altın çıkararak değil. Trakya’daki İğneada
longoz ormanları da böyle.
Burada artık geçmiş dönemin yatırım modellerini
kullanmamız gerekiyor. Gelecek dönemler için bunu
yapmamız gerekiyor. Doğmamış çocuklarımıza borcumuz var.
Doğal kaynaklarımızı korumamız gerekiyor.

Hatrettin Karaca ve Serkan Ocak
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SOLOTÜRK

ÇELİK KANATLI
KARTAL

Yazı: Yzb. Yusuf KURT

1

911 yılında kurulan Türk Hava Kuvvetleri, 2011 yılında kutlayacağı
100. yılına hazırlanırken Türk milletine kalıcı, etkin ve anlamlı bir hediye
sunmak istedi. Birçok fikir arasından
dünyada bazı hava kuvvetlerinde bulunan ancak Türk Hava Kuvvetleri’nde olmayan tek uçaklık performans gösterisi
yapan bir ekip kurmak fikri kabul gördü
ve 2009 yılında çalışmalara başlandı.
O günlerde "Tek F-16 Uçağı ile Gösteri Uçuşu" olarak anılan ekip, Ocak 2010 tarihinde gönüllü pilotlar
arasından seçilen kurucular olarak Bnb. Murat Keleş, Yzb. Fatih Batmaz ve Yzb. S. Yalın Ahbab ile ilk
çalışmalarına başladı.
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SOLOTÜRK adı ise daha sonraları Hava Kuvvetleri
personeli arasında yapılan bir ankette önerilen 300
kadar isim arasından seçildi.
SOLOTÜRK ekibinin gösterilerde kullandığı uçak,
F-16 tipi savaş uçağıdır. Gösteri uçuşlarında salınan
beyaz duman, her iki kanat ucuna takılan duman
üreteçleri vasıtası ile salınmaktadır. Uçak üzerine
boya haricinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır
yani diğer F-16’lar gibi her türlü göreve planlanabilmektedir.
Dünya’nın çeşitli ülkelerinde de örnekleri bulunan
tek F-16 gösteri ekiplerine karşın SOLOTÜRK’ ün
ayırıcı bir özelliği bulunmaktadır. Diğer ekipler gösteri uçuş eğitimlerini başka bir ülkenin hava kuvvetleri gösteri ekibinden almaktadır ve dolaylı olarak
da olsa, aldıkları eğitim neticesinde, belli bir sınır
içerisinde gösteri paketleri hazırlamaktadır.
SOLOTÜRK kurucu ekibi ise gösteri paketlerini belirlerken “milli” olmak üzerinde durmuştur.

Bir Mola Ver...

Kurulan yeni gösteri ekibinin amacı öncelikle Türk
Hava Kuvvetleri pilotlarının dolayısı ile Türk insanının yüksek kabiliyet ve gücünü göstermekti. Kendi
insanının tanıtımını yaparken başka bir ülkeden eğitim almak doğru değildi. Bunun üzerine kurucu ekip
büyük bir özveri, günler süren hesaplamalar, simülatör uçuşları ile kendi uçuş paketlerini düzenlemiş ve sonrasında öncelikli olarak deniz üzeri uçuş
eğitimleriyle ardından yüksek irtifa ve sonra alçak
irtifada gerçekleştirdikleri eğitimler ile kendilerini
ve kendinden sonra gelecek pilotları bu gösterilere
hazırlamışlardır.
SOLOTÜRK’ü efsaneleştiren özelliklerinden birisi
de pilotlarının becerisinin yanı sıra tasarımının etkileyiciliğidir. Uçak dizaynından, üniformalara ve en
ufak aksesuarlara kadar tasarımları en ince ayrıntılarına kadar düşünüp hayat veren isim profesyonel
tasarımcı Murat Dorkip‘ tir. Yani tasarımı, uçuşu,
eğitimi, hareketlerinin anlamı her şeyi ile milli olarak düşünülmüş ve kurulmuş bir ekiptir.
BİRLEŞİM DERGİ
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Uçak üzerindeki her bir çizgi, her bir noktanın bir anlamı vardır. SOLOTÜRK uçarken altında görülen
ay yıldızın altın renkli olması, ulusal simgemizi göklerde dalgalandıran Türk Hava Kuvvetlerinin, Türk
Milletinin onur timsali olan bayrağımıza ve temsil ettiği manaya bağlılığını ve verdiği değeri göstermektedir. Ayrıca bu ay yıldız motifinin uçağın alt kısmında yer almasının da çok naif bir nedeni vardır;
uçağın altında olduğu için sadece uçtuğunda yani başımızın üstündeyken görüyoruz, başımız dik olarak, her zaman en yüksekte. Uçağın üstündeki gümüş renkli yıldız, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk
Hava Kuvvetleri’nin 21’inci yüzyılın yıldızı olma idealini simgeler. Kanadın üzerinde görülecek olan
mat siyah üzerine parlak siyah renkte yerleştirilmiş kartal, havacıların ruhundaki özgürlüğü ve kararlılığı simgeler. Ayrıca bu kartal yalnızca ters ışıkta görünmektedir, yani imkânsız durumlarda bile
umudu kaybetmeyip kararlı olmayı ve bu sayede kurtuluşa ulaşılacağını da ifade etmektedir. Uçağın
burun kısmına doğru uzanan siyah ve gri çapraz çizgiler ise havacıların hızlı düşünme ve karar verme,
sürekli ilerleme ve sınır tanımama gibi niteliklerini betimler.
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İlk gösteri uçuşunu 15 Nisan 2012’de, dönemin
Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün de katılımı
ile düzenlenen birçok devlet büyüğü ve yabancı ülke
temsilcilerinin davet edildiği bir törenle icra etmiştir.
SOLOTÜRK’ ün ilk yılında gerçekleştirdiği gösteriler arasında iki tanesi büyük önem taşımaktadır:
4-5 Haziran 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen Hava
Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 100. Yılı
etkinliklerinde uçan SOLOTÜRK, burada en geniş
katılımlı halk gösterisini gerçekleştirerek ilk defa
olarak halka arz edilmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Hemen ardından 16-17 Temmuz 2011 tarihlerinde İngiltere’de düzenlenen “Royal International
Air Tattoo (RIAT) 2011”e katılan SOLOTÜRK burada
"Best Overall Flying Display" (En İyi Uçuş Gösterisi)
seçilerek "The King Hussein Memorial Sword" ödülünü kazanmıştır. Henüz ilk yılında alınan bu ödül
tarihte benzeri görülmemiş bir başarının göstergesi
olmuştur.
BİRLEŞİM DERGİ
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2012 yılbaşından itibaren görevi Yzb. Fatih Batmaz’ın
devir aldığı SOLOTÜRK 2012 yılında yurt içi ve yurt
dışında pek çok önemli gösteriye imza atmıştır. 2013
yılında ise görev SOLOTÜRK’ ün son kurucu pilotu
olan Yzb. Sedat Yalın Ahbab’a geçmiştir. Yzb. Ahbab
döneminde yurt içi ve yurt dışında birçok gösteri
gerçekleştirilmiş, dünyaya SOLOTÜRK adını artık
sık sık duyacaklarının sinyali verilmiştir. SOLOTÜRK
ekibine kurucu ekip sonrasında katılan ilk pilot Yzb.
Yusuf Kurt’un da uçuş eğitimleri de bu dönemde tamamlanmıştır.
Yzb. Kurt, 2014 yılında
SOLOTÜRK kokpitine
geçtikten sonra gerçekleştirilen gösteriler
yurt içi ve yurt dışında
pek çok kez ses getirmiştir.
Yzb. Kurt doğumundan, SOLOTÜRK pilotu
olarak görev süresini tamamladığı Nisan
2016’ya kadar yaşadıklarını “Göklerin Kurdu”
adını verdiği kitabında
derleyerek, pilot olmak
isteyen gençlere ilham
kaynağı olmayı ve bilgi
vermeyi hedeflemiştir.
Kitabında köy yaşantısı
ile başlayan hayatının,
gurbetçi dedesinin yurt
dışına gidiş-gelişlerde
uçuşlarını ve pilotlara
olan hayranlığını anlatması ile başlayan pilot
olma hevesini, sonrasında jet pilotluğuna
dönüşen hayallerini ve
gerçekleştirmek
için
geçtiği yolları bir bir
anlatmıştır. İlk gösterisini Sarıkamış Harekâtı’nın 99’uncu yılı dolayısıyla Kars’ta gerçekleştirmiştir. Bu gösteri ile SOLOTÜRK, akrobasi tarihinde bir ilk gerçekleştirmiştir.
Ankara’dan havalanan SOLOTÜRK, Kars üzerinde
tanker uçakla buluşarak yakıt ikmali yapmış, gösterisinin ardından tekrar Ankara’ya iniş yaparak toplam 3 saat 15 dakika süren uçuş gerçekleştirmiştir
ve böylece dünya tarihinde de havada yakıt ikmali
yapılarak gerçekleştirilen ilk akrobasi gösterisine
imza atmıştır.
2014 ve 2015 gösteri sezonlarında SOLOTÜRK’ ün
kokpitinde yer alan Yzb. Kurt bu dönemde İstanbul
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Boğazı üzerinde gerçekleştirdiği gösteri ile de boğazı üzerinde gerçekleştirilen ilk hava gösterisine
imza atmıştır.
Dünya gösteri literatürüne eklediği, birçoğu henüz
diğer ülkeler tarafından denenmemiş manevraları
olan Yzb. Kurt, son olarak bir F-16’ya müzik eşliğinde Harmandalı oynatarak izleyenlerin gönlünde taht
kurmayı başarmıştır.
Ayrıca İngiltere Waddington’da yaptığı iniş tüm dünyada çokça duyulmuş
ve milyonlarca kez izlenmiştir.
2016 yılı itibariyle görevi devir alan Yzb. Erhan
Günar yurt içi ve yurt
dışında gerçekleştirmiş
olduğu gösterilerle ay
yıldızımızı dünyanın pek
çok semasında, büyük
bir başarıyla taşımış
ve taşımaya devam etmektedir. Yzb. Günar’ın
görev süresi tamamlandığında Yzb. Serdar
Doğan görevi devir alacaktır.
2013 yılı itibariyle SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Subayı olarak göreve başlayan
Hv. Svn. Ütğm. Emrah
Bayrı, coşkulu ve içten
anlatımıyla SOLOTÜRK
gösterilerinin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Pek çok defalar şahit olduğum; gösteriyi
ağlayarak izleyip ardından ekibin yanına gideYzb. Yusuf Kurt
rek onları kucaklayıp
bağrına basan ninelerin, dedelerin, çocukların, 7’den 70’e bu insanların
kendilerini bu denli bir duygu seline kaptırmalarında Ütğm. Bayrı’nın nefis anlatımının da gösteri kadar etkili olduğunu düşünüyorum. Yaptığı işte o kadar iyi ki yurt dışından ödülleri dahi bulunmaktadır.
SOLOTÜRK’ÜN GÖSTERİSİ
SOLOTÜRK, gösterilerinde sadece boyaması ve bir
dakika gibi sürede takılıp sökülen duman gereçleri
dışında diğerlerinden farkı olmayan F-16 ile yapılmaktadır. Öyle ki SOLOTÜRK uçağı gösteri görevi olmadığında her türlü görevde kullanılıyor veya SOLO-
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TÜRK uçağı bakımdayken pilotları herhangi bir F-16
ile antrenman yapıyor. 14 ton itiş gücü üreten F-16
savaş uçağı ile gerçekleştirilen gösterilerde SOLOTÜRK pilotu yerden 30 metre yükseklikten 4-5 km
yüksekliğe yaklaşık 15 saniye gibi bir süre ulaştığını
gösteriyor, üstelik kendi etrafında dönerek. Gösteriler sırasında ses hızını geçmeyen SOLOTÜRK ekibi
buna rağmen (ses hızının hemen altında) 1200 km
gibi çok yüksek süratlere ulaşmakta ve bunu yerden
sadece onlarca metre yükseklikte gerçekleştirmektedir. İniş sürati olan 300 km/h altına inerek 180 km/
h‘e kadar hızlarda uçuşlar, ters uçuşlar, 1000 km/h
üzeri hızla yere 90 derece açı ile dalışlar gibi birçok
yürekleri ağıza getiren hareketleri yapıyorlar.
Gösteriler sırasında +9 G kuvvetindeki yerçekimi
yüküyle mücadele etmek zorunda kalan SOLOTÜRK
pilotları, ayrıca SOLOTÜRK uçuşları esnasında limitleri zorladıkları için uçağın bitmeyen uyarıları ve
ikazlarını dinlemek zorunda kalmaktadır.

SOLOTÜRK gösterisi talebi için bulunduğunuz il valilikleri veya ilçe kaymakamlığının
Hava Kuvvetleri’ne bir önceki yılsonuna kadar
talepte bulunması gerekiyor. Genelkurmay
Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı
tarafından değerlendirilen bu talepler, uygun
bulunursa bir yıl sonra gerçekleştirilecek
olan gösteri takviminde bölge halkına armağan olarak planlanıyor ve takvimde yerini alıyor.
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Röportaj: Gökçe AŞKIN
Fotoğraf: Uzay HÜLAGU
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LAVANTA
KOKULU KÖY
Yaz takviminize mutlaka eklemeniz gereken bir yerden
bahsedeceğim size bu sefer. Kokusu ayrı rengi ayrı
güzel bir yer burası.
Hiç özenmeyin Fransa’nın Provence’sine gitmeye,
yurdumun "Lavanta Kokulu Köyü" sizi kendine
yeterince hayran bırakacak, garanti veriyorum.
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Fotoğraf: Renat BUT

B

u köy Isparta'ya 47 kilometre uzaklıkta olan
Kuyucak’ta; Torosların eteğinde yüksek bir tepeye kurulmuş, etrafındaki yamaçların ve ovaların çoğu lavanta tarlalarıyla çevrili şirin bir köy.
1315 yılından bu yana yerleşim olan Kuyucak, bugün
250 kişilik nüfusa sahip. Kıraç ve susuz arazileri yüzünden yıllar önce göç vermeye başlayan Kuyucak
Köyü’nün kaderi bugün lavanta ile tersine dönüyor.
Lavanta ilk defa 1975 yılında köye getirilmiş ve 30
aileye 15'er kök şeklinde dağıtılarak üretime başlanmış. Bugün yaklaşık 3 bin dekarlık alanda Türkiye'deki toplam lavanta üretiminin TÜİK 2013 verilerine göre yüzde 93'ünü karşılıyor. Lavanta sayesinde
dışarıya olan göçü tersine çevirmeye başlayan Kuyucak köylüleri “Turizmde biz de varız” diyorlar.
Sokakları, kerpiç evleri ve kaldırım kenarlarından
adeta fışkırırcasına yetişmiş lavanta öbekleri görenleri kendisinden geçiriyor. Bir lavanta cenneti
olan köy doğal güzelliğini hatta ekonomisinin ciddi
bir bölümünü lavantaya borçlu. Öncelikle evlerin
bahçelerinde, sokak kenarlarında, gül bahçelerinin
kenarlarında hobi olarak başlayan lavanta üretimi,
bugün ticari bir üretime dönüşmüş, araziler lavanta
ile kaplanmaya ve köy mora boyanmaya başlamış.
Bu projenin nasıl hayata geçirildiğini ve hikâyesini
Lavanta Kokulu Köy Proje Koordinatörü Sayın Ali
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Sağdaş’ tan öğrendik sizler için. Bazı şeyler çok
emek ister, yılmadan vaz geçmeden çalışmak gerektirir; çorak diye göç veren bir köyün el birliği ile
geleceklerini nasıl yeşerttiğini Ali Bey’den hep birlikte dinleyelim.
Ali Bey öncelikle ülkemize kattığınız güzellikler
için teşekkür etmek isterim size. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
Ali Sağdaş Lavanta Kokulu Köy Proje Koordinatörüyüm. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Keçiborlu
İlçe Müdürlüğü’nde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak
görev yapmaktayım. 15 yıla yakın bir süredir kurumda görev alıyorum.
Kuyucak Köyü’nün, Lavanta Kokulu Köy’ e dönüşmesinden bahseder misiniz?
Kuyucak köyü 248 nüfuslu küçük bir köy. Ancak Proje öncesine kadar sadece Kuyucak olarak biliniyordu. Şu an Lavanta Kokulu Köy Projemiz sonrasında
‘’Lavanta Kokulu Köy’’ olarak anılmakta. T.C. Kültür Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı ve Anadolu Efes ortaklığında sürdürülen
‘Gelecek Turizmde’ projesi teklif çağrısına 2015 yılında ‘Lavanta Kokulu Köy’ projesi ile Keçiborlu Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği, Keçiborlu
Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve
Kuyucak Muhtarlığı ortaklığında başvuru yaptık.
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Projemiz ‘’Gelecek Turizmde’’ projesi ile desteklendi ve 2016 yılında uygulamaya alındı. 2017 yılında da
proje bitmesine rağmen destek almaya devam etti.
412 proje arasından ilk 3’ e seçilerek desteklenmeye hak kazandı.
Isparta’yı özellikle gül üretimi konusunda duymuştuk, lavanta yetiştiriciliği bu proje öncesinde
de yapılıyor muydu?
Köyde lavanta yetiştiriciliği 1970’li yıllardan beri yapılmakta. İlk olarak bir gül yağı fabrikası sahibi tarafından (Zeki Konur) Fransa ziyareti sonrası kendisine hediye edilen bir saksı lavanta ile başlamış. Bu
bir saksı lavanta çelikleme metodu ile çoğaltılmış
ve Keçiborlu çiftçisi 30 aileye 15’ er kök şeklinde
dağıtılmış. Aynı fabrikanın çalışanlarından olan Nahit Yılmaz isimli kişi Kuyucak köyünden olduğu için
kendi köyüne daha fazla fide verilmesini sağlamıştır.
İlk önce fideler kaldırım kenarlarına, ev bahçelerine, gül bahçeleri etrafına çit olarak dikilmiş. 90’lı
yıllarda gül üretiminde fiyatlar oldukça düştüğü için
alternatif olarak Kuyucak köyünde ticari olarak lavanta yetiştiriciliği yaygınlaştı ve şu an 3500 dekar
alana ulaştı.

Köyünüz artık Lavanta Kokulu Köy olarak anılıyor,
Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimciler Kooperatifi’nin önemi nedir?
Kadın Kooperatifi, Lavanta Kokulu Köy Projemiz esnasında 17 kadın tarafından 2016 yılı sezonu sonlarına doğru resmi olarak kuruldu ve turistlerin köyde
ilk uğradığı kurumsallaşmış bir işletme oldu.
Lavanta en çok hangi sektörlerde kullanılıyor?
Lavanta Türkiye’de en çok temizlik sektöründe
kullanılıyor. Proje öncesinde lavanta sadece kuru
olarak satılmaktaydı. Şu an köyde lavanta yağı, bal,
krem, kese, lavanta demeti, kolonya, şampuan, duş
jeli, taç, sabun, kahve, çay, oyuncak bebek, yastık, reçel gibi birçok ürün üretilmekte ve satışı yapılmakta.
Misafirlerin en çok tercih ettiği ve beğendiği lavanta ürünü hangisi, sizin favoriniz nedir?
Keseler ve sabun, yağ ve kolonya çok rağbet görmekte. Benim favorim lavanta yağı. Şu bilgiyi de
paylaşmak isterim; 1 litre lavanta yağı için ortalama
75-100 kg arası yaş lavanta gereklidir ve yağı, su buharı distilasyonu yöntemi ile çıkartmaktayız.

Fotoğraf: Gülden ÖZENLİ
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Fransa ve Bulgaristan’ın dünyanın en büyük lavanta üreticilerinden biri olduğunu biliyoruz, projenizle birlikte Türkiye’nin dikili lavanta alanında
bir değişiklik oldu mu?
Kuyucak Köyü istatistiklere göre 2013 yılında Türkiye üretiminin %93’ ünü karşılamaktaydı. Şimdi bu
oran %80’e kadar geriledi. Bu da gösteriyor ki alanlar çoğaldı. Çünkü Kuyucak’ta bile dikim alanları
arttı. Ayrıca yeni dikilen ve henüz istatistiğe girmemiş şu anki miktardan belki daha fazla alan oluştu.
Lavanta yetiştiriciliğinin finansal kazanç getirmesinin yanında toprağa ve çevreye katkı sağladığını
söyleyebilir miyiz?
Lavanta öncelikle doğa dostu üretim konusunda en
uygun bitkilerden biridir. Tıbbi aromatik bitkiler zaten az su tüketen bitkiler olduğu için toprağa ve çevreye zarar vermeden herhangi bir kimyasal gübre
ve ilaç kullanımı gerekmeden yetiştirilebilir. Lavanta
böyle bir bitki olduğu için çevreye zarar vermeyen
bir üretim modelinin olmazsa olmazlarındandır.
Özellikle nektar bitkileri arasında en fazla nektar
içeren ve arıları cezbeden bir bitki olduğu için lavanta balı üretimi köyde oldukça yaygın durumdadır.

Fotoğraf: Hasan GÜZEL

ZİYARET İÇİN ÖNERİLEN DÖNEMLER:
25 Haziran - 25 Temmuz arası görsel,
25 Temmuz - 15 Ağustos arası hasat için en iyi
dönemlerdir.
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Fotoğraf: Mustafa GÜMÜŞ
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Fotoğraf: Mustafa GÜMÜŞ

Lavantanın dikim, çiçeklenme ve hasat zamanları
hakkında da bilgi almak isteriz. Hasat dönemi çok
hareketli oluyordur.
Bizdeki tür hibrit bir çeşit olduğu için çelikten çoğaltım yapmaktayız. Bunun için ekim ayı başından
kasım ortalarına kadar dikim yapılabilir. Ayrıca mart
başından nisan ayının 15’ine kadar da dikim yapabilmek mümkün. Hasat temmuz ayı sonlarında başlıyor ve ağustosun 20’sine kadar devam edebiliyor.
Köyde hasat genellikle motorlu testere ucuna bir
aparat geçirip onu kullanarak yapılıyor ve hasat edilen lavantalar kurutularak köy deyimi ile uğçalama
(ovalama) yapılarak tanelerini dökmesi sağlanıyor.
Daha sonra kuru tane olarak satılıyor.
Köyünüze ziyaretçi ilgili nasıl? Okuyucularımıza
burayı hangi dönemlerde ziyaret etmelerini önerirsiniz?
Projenin ilk yılı olan 2016’da ziyaretçi sayımız 21.000
civarındaydı ve bunun 1.500’ünü yabancı turistler
oluşturmuştu. 2017 yılında bu sayı 140.000’i ulaştı
ve yabancı turist sayısı 10.000’ni aşmıştı. 2018 yılı
sezonunda ise şu an sezonun bitimine 1 aydan fazla zaman olmasına rağmen yerli ve yabancı turist
sayımız 105.000 civarında. Köyümüz özellikle Uzak
Doğu turistlerinin oldukça ilgisini çekiyor.

Fotoğraf: Gülsün ÇEKİÇ
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ROBOTEL
Dünyada yüz binlerce çocuk
ve yetişkin farklı nedenlerden
dolayı el ve parmak kaybı ya
da uzuv deformasyonu yaşıyor.
Yetişkinler için maliyetli de
olsa uygulanabilen protezler
maalesef büyüme çağındaki
çocuklar için ancak gelişimlerini
tamamlandıktan sonra
kullanılması mümkün hale
geliyor.
Röportaj: Gökçe AŞKIN

Ç

ocukların hem bedensel hem de psikolojik olarak daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamak için proteze alternatif geliştiren bir hareketle tanıştıracağım bugün sizi. ROBOTEL… Robotel
Derneği’nin kurucusu Zeynep Karagöz, araştırın
internetten göreceksiniz tüm enerjisi ile miniklerin
hayatında kocaman bir fark yaratmaya çalışıyor, tabi
ki kendisi gibi bu işi heyecan, özveriyle yapan ekibi
ile birlikte. Her gün daha, daha çok insana ulaşıp
ihtiyacı olan çocuklara gönüllülerin desteği ile dokunabilmek adına çoğu kişinin gösteremeyeceği bir
sahiplenme ile kolları sıvamışlar. Zeynep Hanım’dan
ROBOTEL’in hikayesini hep birlikte dinleyelim.
Robot el yapılma hikâyesi nasıl başladı?
Hikâyemiz şöyle başladı… 5 Dakika Tasarım Ajansı
ekibi olarak 3 boyutlu yazıcıların insan hayatını etkileyen örnekleri üzerinde çalışırken ‘Enabling The
Future’ sitesinde gördüğümüz “Give world a helping
hand' ile heyecan verici bir kullanım alanı bulduğumuza inandık. Çünkü kişiye, işe özel parça yapmak
3D Printer teknolojisinin en önemli özelliği.
Enabling The Future protez ihtiyacı duyan bireylere,
özellikle çocuklara kişiye özel ölçü ve niteliklerde
3 boyutlu yazıcılarla üretilmiş, ekonomik ve kulla-
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Zeynep Karagöz

nılabilir robot el uygulamalarının paylaşıldığı bir
platform. İlk 3D yazıcıdan çıkan mekanik ellerin ki
bunlardan ilki Güney Afrika’dan çıktı, tasarımlarının
açık kaynaklı olarak paylaşılmasını takiben imkân,
enerji ve kaynaklarını ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için bir araya getiren bir sosyal grup ile başlamış. Daha sonra ABD’de bir vakıf haline gelmiş ve
tüm dünyada ülke bazında Chapter denilen uygulamaları olan bir gönüllü ağına dönüşmüş durumda.
Biz de Robotel olarak Türkiye Chapter’ı oluyoruz.
Robotel olarak biz örnek bir model oluşturduğumuz
için Washington’da yapılan ENABLECON kongresine
davet edildik. Çünkü süreçleri parçalayarak daha
çok sayıda gönüllü ile daha çok insana ulaşmak
üzere bir model uyguluyoruz.
Sizin Robotel ile tanışmanız nasıl gerçekleşti?
İlk Robotel’i 2014’te yaptıktan sonra projeyi paylaşmak, herkesin yapabileceğini anlatmak için www.
robotel.org sitesinde yayınladık. Duyuldukça bize
gelen talepler çoğaldı ve yeni projeler üzerinde
çalışmaya başladık ve nihayet Robotel Türkiye ile
başta çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaşarak gönüllüler ile buluşturan bir ağ oluşturduk.
2014 yılında bir sosyal sorumluluk projesi olarak 5
Dakika Tasarım Ajansı tarafından başlayan hikâye-
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miz 2017 yılında bir Sivil Toplum Örgütü olarak gelişti ve büyük bir aile olduk.
Bu organizasyonun büyüklüğünden bahsetmek ister misiniz?
Bugün Türkiye’nin her yerinden 2200'den fazla gönüllü ve 300’den fazla 3 boyutlu yazıcı ile gelen taleplere destek olmaya çalışıyoruz. Başvuran ihtiyaç
sahiplerine Robotel yapmak için organize oluyoruz.
Şu anda Türkiye çapında duyuru, ihtiyaç sahiplerini belirleme, ölçü alımı ve belgeleme, tasarım, 3
boyutlu baskı, montaj gibi aşamalarda ve projenin
koordinasyonunda çalışan gönüllü ekipleri koordine
ve organize ediyoruz. Tüm başvurular internet sitemiz üzerinden yapılıyor. Hem Robotel talepleri hem
de gönüllü olmak için www.robotel.org adresimizde
formlar bulunuyor.
Bugüne kadar 60’tan fazla el yaptık… Ama şu anda
sistemde 270 kadar vaka çeşitli aşamalarda yapılıyor durumda. Gönüllü olduğumuz için süreçler uzayabiliyor ama bu aralar neredeyse her hafta bir el
teslim eder hale geldik.
Mekanik ellerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılma süreci nasıl ilerliyor? Sivil toplum örgütleri mi devreye giriyor yoksa kullanıcı mı size ulaşıyor?
Tüm başvurular internet sitemiz üzerinden yapılıyor.
Hem Robotel talepleri hem de gönüllü olmak için
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www.robotel.org adresimizde formlar bulunuyor.
Robotel’de gönüllü olup destek olmak için tasarımcı ya da üretici olmaya gerek yok! Aranan tek özellik
heves ve özveri. Robotel’deki süreçler başvuru, duyuru ve tespit, belgeleme-ölçü alımı, tasarım, baskı-montaj ve en sonunda teslim ve kontrol. Bununla
birlikte gönüllüler bu süreçlerin dışında da destek
olabilir. Bağış yapma/toplama, organizasyon, dokümantasyon, moderasyon ve bunun gibi konularda da
çalışabilirler.
Robotel gönüllülük formunu http://www.robotel.
org/?page_id=3673 adresinden doldurarak sisteme
kayıt olunabiliyor. Detaylı bilgilendirme için herkes
çekirdek ekiple telefonda görüşebilir, atölyemize
uğrayabilir. İstanbul, Ankara, İzmir illerinde yaşayanlar Robotel aylık toplantılarına katılabilir. Ayrıca
Konya, Kocaeli, Aydın ve Eskişehir grupları da buluşmaya başlıyor.
Robotel Türkiye ekibi gelen ihtiyaç taleplerini değerlendirdikten sonra gönüllülere çağrıda bulunuyor.
Her vaka için isteyenlerden ekipler oluşturuluyor.
Tüm süreci bir kişi veya bir ekip takip edebiliyor ya
da yardımlaşma ile ortak bir çalışma yapılabiliyor.
Sonrasında Robotel teslimi ile uyumu ve çalışırlığı kontrol edilip eğer bir değişiklik veya iyileştirme
gerekiyorsa tasarım sürecine geri dönerek işlemler
tekrarlanıyor.
Gönüllüler ekip halinde çalışabileceği gibi hangi kısımda yardımcı olunabileceğini daha iyi anlamak
için bir vakada baştan sona yer alıp, diğer gönüllülerin çalışmalarını gözlemlemeyi de tercih edebilir.
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Roboteller sadece çocuklar için üretilmiyor sanırım?
Robotel kullanabilmek için bilek veya dirsek ekleminin olması gerekiyor. Bu nedenle gelen başvuruları
önce değerlendirerek dönüş yapıyoruz. Çocukların
protez ve ortez erişimi olmadığı için onlara öncelik
veriyoruz tüm başvurularda. Ancak yeri geldiğinde
yetişkin başvurularını da kabul ediyoruz. El ve parmak deformasyonu olan tüm bireylere destek vermeye çalışıyoruz.

Yaşam
dolayı mevcut protezler, gelir seviyesi orta ve düşük
olan ailelerin karşılayabileceği fiyatlardan çok yukarıda. Özellikle çocuklarda protez takma süreci daha
sıkıntılı; çünkü çocuğun gelişimiyle birlikte sık sık
değiştirilme zorunluluğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla
çok sayıda hastada gelişimini tamamlayana kadar
çocukların protezden yoksun kalması durumuna yol
açıyor. Bu da sadece Türkiye’de değil tüm dünyada
protez uygulamasında sorun yaratıyor. Kısaca ‘’Robot-eller’’ hem yetişkinler hem de çocuk ve gençler
için kullanışlı; çünkü hem ucuz hem fonksiyonel.

Bu soruyu sormak istedim çünkü kullanıcısı çoğunlukla çocuklar olan bir üründen bahsediyoruz.
Ürünün malzemesi nedir?
Kullandığımız malzeme 3D yazıcılarda kullanılan
plastik malzemelerden PLA dediğimiz, doğada çözülebilen ve nişasta bazlı bir plastik. Hem petrol
esaslı olmadığı için zehirli değil hem de geri dönüşümü olan bir malzeme. ABD’de FDA tarafından
gıda ile teması onaylanan PLA için henüz Türkiye’de
bir standart bulunmuyor. Ama biz global bilgilere
dayanarak ilerliyoruz.

Son olarak Robotel olarak hedefleriniz nelerdir?
Robotel olarak hedefimiz bireysel gönüllü ağının
tüm Türkiye’yi kapsayan aktif ve sürdürülebilir bir
model ile çalışmasını sağlamak ve kurumsal destekler ile Robotel Türkiye Projesini genişleterek
daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak. Bunun için haberdar olan her bireye artık siz de sorumlusunuz
diyoruz… En azından böyle bir imkân olduğunun bilinci ile bildiklerini paylaşabilirler.

Tasarımları bir çocuğun istediği renkte veya istediği bir çizgi film kahramanı figürü ile üretebiliyor
musunuz?
Robotel tasarımları neredeyse çocukların fiziksel
ihtiyaçları kadar önemli… Çünkü amacımız onları,
kendilerini eksik değil ÖZEL hissettirmek. Her ne
kadar kavrama işlemini gerçekleştirmelerini sağlayarak hayatlarını kolaylaştırmak, kol kaslarını çalıştırarak kas erimelerinin önüne geçerek sağ ve sol
beyin gelişim dengesini korumak gibi faydaları ön
planda olsa da bizim için çocukların duygusal gelişimi de çok önemli. Onların sosyal entegrasyonu,
özgüvenlerinin gelişmesi ve güçlü hissetmeleri için
kendi seçtikleri temalarda, hayal kahramanları veya
idollerinin renk ve şekilleri ile eller yapıyoruz. Hatta
bazen kendilerinin boyamaları, süslemeleri için de
yüreklendiriyoruz.
Yaptığınız tasarımları protez diye adlandırmıyorsunuz. Robot-ellerin protezden farkı nedir?
Dünyada protezlerin çoğu gerçekçilik üzerine yoğunlaşırken önem sırasında hareket kabiliyeti
özellikle el ve parmak protezlerinde ikinci planda
kalmış durumda. Bu nedenle el ve parmak protezlerinde fonksiyonellik kazandıran basit kavrama ve
tutma işlemlerini dahi bulmak oldukça güç. Bunun
yanı sıra gerek protez tiplerinin malzemelerinden
gerek patent uygulamalarından gerekse imalat,
dağıtım, perakende satış zinciri dezavantajlarından
BİRLEŞİM DERGİ
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YETİŞKİN OLMA
BECERİSİ ÜZERİNE
Yetişkin olmak ne demek; bugüne kadar hiç düşündünüz
mü? Birçok düşünür, şair, bilim insanı, kuramcı buna yanıtlar vermişler. Kaynağını aşağıda belirttiğim yazıda ise yetişkinlik 8 maddeyle tanımlanmış.

İnsanlar başaklara benzer, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.
Montaigne
Yetişkinlik 18 yaşına girince bir anda gelen bir aydınlanma veya Eureka! diyebildiğimiz bir keşif noktası değil, bir süreçtir. Olgunlaştıkça sorumluluk duygumuz, baş etme becerimiz artar,
bakış açımız değişir, tabii bununla beraber de zaman zaman hepimiz, bir direnç noktası veya
tetikleyiciyle karşılaştığımızda içimizdeki çocuk sızlanıp şikâyet edebilir. Yetişkinlik, tıpkı yüzme öğrenmek gibi uygulama yaptıkça gelişen ve bizi o çocuk yanımızla da dengede tutan bir
beceridir.

Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen kişidir.
Konfüçyus
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İçimizdeki çocuk erken dönem yaşadıklarımız yüzünden kendini bazen incinmiş, bazen öfkeli, bazen de dürtüsel olarak gösterebilir. Önemli olan ebeveynlerimizin bize nasıl davrandığını bir kenara koyup ‘yetişkin olma’
becerisine çalışmaktır. ‘Yetişkin’ kelimesine de bakış açımızın zamanla değişmesi bile aslında bu becerinin bir
parçası.
Daha gençken arkadaşımıza saçma mesajlar atmayı çocukça zannediyorduk belki, ama aslında hayatlarımızda
‘saçmalama’ hakkımız olması da yetişkinliğin bir parçası. Önemli olan dengeyi sağlamak.
Dozajı tutturarak kendimizi çok da ciddiye almamak da yetişkin olmanın bir parçası. Peki, her gün çabalayarak
pekiştirebileceğimiz yetişkin olma becerisi hangi özellikleri çalışmayı gerektiriyor?
1.

Bir tepkiden önce davranış ve sözlerinizin hem sizin hem de başkası üzerinde nasıl etkileri olacağını
düşünün.
‘Aklın başına gelince pişman olacağın bir işi sakın yapma.’ Mevlana

2.

Yaşamınızda bulunduğunuz yerin önce sorumluluğunu alın, sonra ise bunu değiştirmek için harekete
geçin.
‘İnsanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil, prensipleri, sorumlulukları ve inançlarıdır.’ Albert Einstein
Korkuları, tahminleri, beklentileri bir kenara koyup birisini olabildiğince ve sorumluluk sahibi bir şekilde
sevin.

3.
4.

Çocuklar kendi yalanlarına inanıp fantezi dünyasında yaşar, kendinize ve başkalarına yalan söylemeyin.
‘Hiç kimse yalanı sürekli sürdürecek kadar zeki değildir. Ve hiç kimse bu yalanlara sonsuza kadar inanacak kadar aptal değildir.’ Aldous Huxley

5.

Etrafınızdakileri manipüle ederek tüm ilgiyi üzerine çeken biri olmayın, egonuzu kontrol edin.
‘Gerçekten akıIIı oIanIar, aynı zamanda aIçak gönüIIü oIanIardır.’ Andre Gide

6.

Teknolojinin insan ilişkilerini bozmasına izin vermeyin, mesaj atmak yerine insanlarla konuşun.
‘Kulak, yüreğe giden bir caddedir.’ Voltaire

7.

Çocuklarda sınır kavramı olmaz ve çocuk oldukları için bizler buna izin veririz. Yetişkin olarak ise kendinin, sorunlarının, nelerin tetikleyici olduğunun ve bunların diğer kişileri, özellikle de ilişkinizi nasıl
etkilediğinin farkında olmak gerekir.
‘Gnothi Seauton / Kendini Bil.’ Delfi’deki Apollo Tapınağı Girişindeki Yazı

8.

Minnettar olun. Çocuklar sürekli hep daha fazlasını ister, yetişkin olmak ise başka şeyler istemektir.

Kaynakça:
https://www.psychologytoday.com/blog/the-angry-therapist/201702/how-adult-when-its-time-grow
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Bilişsel Davranışçı Terapist
taylanozkuzucu.wordpress.com
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FOTOĞRAF MAKİNESİ
ÇEKİM MODLARI
Dijital bir fotoğraf makinesi aldığınızda üzerinde çekim modları seçeneği
bulunur. Bu modlar size, çekeceğiniz fotoğrafı en uygun enstantane hızı ve
diyafram değeriyle çekmenizi sağlayan ön program ayarlarıdır. Bu ayarlar özellikle yeni başlayanlar için veya profesyonel olup da hızlı fotoğraf
çekmek isteyenler için kullanışlıdır. Bugün sizi bu ayarlar ile tanıştırıyor
olacağız. Ama unutmayın ki her bir fotoğraf makinesi için bu ayar modları
değişkenlik gösterebilir.

D

ijital fotoğraf makinelerimizde, doğru pozlamayı yakalamak için karar vermemiz gereken ayarlar vardır.
Bunlar: ISO – Diyafram – Enstantane.

Fotoğraf makinelerimiz bu ayarları
• Otomatik çekim modlarında kendisi yapar.
• Yarı otomatik çekim modlarında bazı parametrelere bizim karar vermemizi ister.
• Manual modda ise bütün ayarlara biz karar veririz.

Otomatik Çekim Modları

Otomatik Mod:
Fotoğrafçılar bu modda bütün ayarları fotoğraf makinesine bırakır. (Enstantane Diyafram ISO ve flaş ayarları gibi.) Bize sadece kadrajı ayarlayıp deklanşöre basmak kalıyor.

Portre Modu:
Bu çekim modunda fotoğraf makinemiz otomatik olarak küçük bir diyafram değeri seçer
ve yalnızca portresini çekmek istediğiniz modele odaklanıp arka planı bulanıklaştırır.
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Manzara Modu:
Bu çekim modunda fotoğraf makinemiz diyaframı kısabildiği kadar kısıyor. Böylelikle daha fazla
alan net oluyor.
Makro Modu:
Çiçek böcek ve küçük eşyaları
çekmek için kullanılan bir moddur. Bu çekim modunda fotoğraf
makinemiz diyaframı orta bir
değerde tutuyor. Çektiğimiz fotoğrafta hem netlik fazla oluyor
hem de arka plan bulanık bir görünüm kazanıyor.
Spor Çekim Modu:
Hareket eden nesnelerin ve kişilerin net görüntülerini elde
etmek için kullanılır. Bu çekim
modunda fotoğraf makinemiz
enstantaneyi en yüksek değerde
tutmaya çalışıyor. Böylelikle hareketi donduruyor.
BİRLEŞİM DERGİ
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Gece Çekim Modu:
Gece Modu ışık miktarının yeterli olmadığı ortamlarda kullanılır. Kameranın enstantane
ve diyafram değerini düşürerek uzun pozlamayla çekim yapmanızı sağlar. Gece Çekim
Modu’nu kullanacaksanız mutlaka tripod kullanmanız gerekecektir.

Yarı otomatik çekim modları
Diyafram öncelikli mod (Av-A):
Bu modu seçtiğinizde makine, diyafram hariç diğer bütün pozlama değerlerine kendi
karar verir. Siz bu modda sadece diyaframı ayarlayabilirsiniz. Bu mod genellikle alan
derinliğinin önemli olduğu durumlarda kullanılır.

Enstantane öncelikli mod (Tv-S):
Bu modda makinamız diyaframı kendi ayarlarken perde hızını ise kullanıcıya bırakır.
Özellikle hızlı hareket eden bir obje çekileceği zaman, hareketi dondurmak veya harekette devamlılık hissini vermek istediğimizde bu modu seçip fotoğrafımızı çekebiliriz.

Program modu (P):
Bu modda ISO, beyaz dengesi, pozlama telafisi ve flaş gibi belirli değişkenlere müdahale
edebildiğiniz; ancak enstantane ve diyafram değerlerini makinenin otomatik ayarladığı
moddur. Yani diyafram ve enstantaneye bu modda müdahale edemezsiniz.

Manual mod (M):
Bu modda makinamızdaki tüm pozlama (Diyafram, enstantane, ISO, beyaz ayarı gibi)
değerleri tamamen kullanıcı ayarlar. Manuel çekim modu özellikle ileri seviye kullanıcıların mevcut ışığa göre tüm ayarları kendilerinin yapabildikleri en profesyonel moddur.
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Fotoğrafçılığa Yeni Başlayanlar İçin İpuçları
• Her gün fotoğraf çekin: Kendinizi geliştirmenin daha
iyi bir yolu yok. Devamlı çekin, fotoğraf makinenizi yanınızdan ayırmayın.
• Ulaşabildiğiniz bütün kaynakları kullanın: 500px gibi
internet sitelerinde gezinin, fotoğrafçıların fotoğraflarını inceleyin. Farklı bakış açılarını görmenize yardımcı
olacaktır.
• Makinenizin ayarlarıyla oynayın: Makinenizin üzerinde bulunan çekim modlarının ne anlama geldiklerini
öğrenin ve her birini mutlaka deneyin.
• Tripod almayı düşünebilirsiniz: Eğer çekim yaparken
elinizin titremesinden dolayı net fotoğraflar çekemiyorsanız tripoddan yardım alabilirsiniz.
•

Diğer fotoğrafçılarla bağlantı kurun: Kurslar ve sosyal medya aracılığı ile diğer fotoğrafçılar ile bağlantı
kurun. Fotoğraf gezilerine katılın. Bu sizin gelişiminize katkı sağlayacak ve fotoğraf çekmeyi daha eğlenceli
kılacaktır.

Manzara Fotoğrafı Çekim Teknikleri
Manzara fotoğrafları, kompozisyon zengin tutulduğu veya ışığı iyi yakalandığı sürece mükemmel sonuçlar
verir. Her şeyden önce iyi bir manzara fotoğrafı çekmek için sık sık gezmeniz gerekiyor.
•

Doğru zamanda çekin: Fotoğraflarımızda istediğimiz renk sıcaklığını yakalamak için en uygun zamanlar “Altın Saat” diye tabir edilen güneşin doğuş ve batış saatleridir. Sebebi fotoğraflarımızı etkileyen
güneş ışınlarının en yumuşak ve etkisiz olduğu zaman bu saatlerdir.

•

Düşük ISO Kullanın: Kesin ve net fotoğraf çekmek için düşük ISO değeri ile çekim yapın. Çünkü yüksek
ISO değerleri fotoğrafta gürültü (noise) oluşturmaktadır. Elinizden geldiğince ISO hassasiyeti olarak
fotoğraf makinenizin sağladığı en düşük (ISO100–200) değerleri ile çekim yapın.

•

Doğru Diyafram Değeri: İyi bir manzara fotoğrafı çekmek için yüksek diyafram değeri kullanmanız
gerekecektir. Özellikle manzara çekimlerinde daha geniş bir alanın net çıkmasını isteyeceğinizden diyafram değerini yüksek tutmanız gerekecektir. Genellikle f/8, f/10, f/11 ve f/13 gibi diyafram değerleri
ile sonuçlar alabilirsiniz.

•

Herkesin Çektiğini Çekmeyin: Fotoğrafı önce kafanızda çekin. Mümkünse çekim yapacağınız yeri
farklı ışık koşullarında önceden gözlemleyin. Çektiğiniz fotoğrafın daha değerli olmasını istiyorsanız.
Kimsenin görmediği farklı bir bakış açısıyla fotoğrafınızı çekmelisiniz.

Özgür MEREY
Teknik Ressam
Birleşim Mühendislik

BİRLEŞİM DERGİ

77

Bu Köşe Sizin

313 - BIRLEŞIM FABRIKA

Bu Köşe SİZİN
“Şantiye - Ofis”

314 - MEHMET PALTA

315 - MELEK YAVUZER

317 - MUHSIN İBRAHIM TOPAL

316 - MUAMMER ÖZBAY

78

BİRLEŞİM DERGİ
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318 - MUAMMER ÖZBAY

319 - SEVCAN BEYAZ

297 - BÜNYAMIN ERBEK

321 - ESRA GÜZELLER

320 - RASIM BAŞ

322 - BIRLEŞIM FABRIKA
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323 - MUSTAFA GÖKÇEOĞLU

324 - GÜLSÜN KAMIŞ

Bu Köşe SİZİN
“Şantiye - Ofis”

325 - HAKAN BALIKÇIOĞLU
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Bu Köşe Sizin

327 - ELVAN BAKIR

328 - MUAMMER ÖZBAY

Bu Köşe SİZİN
“İlkbahar”

329 - HÜLYA NALBANT

330 - ÜMRAN ALKAN
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MASUM VE SERİNLETİCİ
YAZ TATLILARI
Bu sayıda sizler için yine hafif, yine masum ve sıcaklarda içinizi serinletecek
tatlılar hazırladım: Masum Çikolatalı Pasta, Şekersiz Sorbe ve Masum
Puding.
Malum yaz sezonu geldi. Kendimizi dondurma ve pastadan mahrum
bırakmayalım ama kilo da almayalım değil mi..
Çikolatalı kekin nemli bir dokusu var, tam sevdiğim gibi. Bu nemli dokuyu
ne veriyor derseniz; kabak veriyor. Evet evet, bildiğimiz yeşil kabak. Ama
yerken tadı hiç mi hiç hissedilmiyor, test edildi onaylandı.
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Çikolatalı Pasta
Gerekli malzemeler:
• 1 ½ su bardağı* pirinç unu (bir dahaki sefere badem unuyla deneyeceğim, dilerseniz fındık vs.. alternatifleri
kullanabilirsiniz)
• 1 ½* su bardağı hurma püresi
• ¾ su bardağı* kakao
• ¾ su bardağı* Hindistan cevizi
• 2 çay kaşığı* kabartma tozu
• ¼ çay kaşığı* karbonat
• ¼ çay kaşığı* tuz
• 240 g rendelenmiş kabak ( mutfak tartınız yoksa; 1 adet iri boy kabak yeterli olacaktır )
• 1 1/3 su bardağı* Hindistan cevizi sütü (konserve olanından)
• Süslemek için çilek
Hazırlanışı:
Kuru malzemeleri bir kapta karıştırıyoruz. Sıvı malzemelerle birlikte mutfak robotuna koyup, homojen bir karışım elde edene dek karıştırıyoruz. Kekimizi 175 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35 dakika pişiriyoruz.
Keki bir gece bekletmenizi tavsiye ediyorum, böylece nemli dokusu daha belirginleşiyor. Kek pişerken kremasını hazırlıyoruz.
Çikolatalı Krema:
Gerekli malzemeler:
• Bir kutu Hindistan cevizi sütü (konserve olanından, bir gece dolapta bekletilecek)
• 1 yemek kaşığı kakao
• 2 yemek kaşığı bal
Hazırlanışı:
Konserve olarak aldığımız Hindistan cevizi sütünü dolapta bekletmemiz önemli, çünkü üzerindeki kaymağımsı
tabaka dolapta bekleyince katılaşıyor. Tüm malzemeleri karıştırıyoruz. Karışımın yarısını ayırıp buzdolabına
kaldırıyoruz. 1 kutu Hindistan cevizi sütü bu çikolatalı krema için fazla geliyor. Kalanı değerlendirmek için onunla pudding yapacağız. Kremamızı soğumuş kekimizin üzerine döküyoruz ve çilekle süslüyoruz.

Şekersiz / Katkı Maddesiz Sorbe
Yaz için benim en sevdiğim masum tatlılardan: masum dondurma/ sorbeler. Okulların yaz tatiline girmesiyle
evde sizden dondurma isteyen çocuklarınızı da keyiflendirecek bir dondurma bu.
Sizler için 3 farklı sorbe hazırladım: Kavun, Karpuz ve Limon Sorbe.

Kavun Sorbe
Gerekli malzemeler:
• 1 küçük muz (ince ince dilimleyip 1 gece önceden buzluğa atıyoruz)
• 250 g tatlı kavun (çekirdeklerini ayıklayıp, küçük küçük dilimleyip buzluğa atıyoruz)
• Süt
• Bal (damak zevkinize göre)
Hazırlanışı:
Buzluktan çıkardığımız donmuş muz ve kavunları mutfak robotunda dondurma kıvamı alana dek
karıştırıyoruz (robotun rahat dönmesi için biraz süt ilave ediyoruz). Bu aşamada tadına bakıp damak zevkinize
göre bal ilave edebilirsiniz.
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Karpuz Sorbe
Gerekli malzemeler:
• 1 küçük muz (ince ince dilimleyip 1 gece önceden buzluğa atıyoruz)
• 250 g tatlı karpuz (çekirdeklerini ayıklayıp, küçük küçük dilimleyip buzluğa atıyoruz)
• Süt
• Bal (damak zevkinize göre)
Hazırlanışı:
Buzluktan çıkardığımız donmuş muz ve karpuzları mutfak robotunda dondurma kıvamı alana dek
karıştırıyoruz (robotun rahat dönmesi için biraz süt ilave ediyoruz). Bu aşamada tadına bakıp damak zevkinize
göre bal ilave edebilirsiniz.

Limon Sorbe
Gerekli malzemeler:
• 2 küçük muz (ince ince dilimleyip 1 gece önceden buzluğa atıyoruz)
• 200 g ananas (küçük küçük dilimleyip 1 gece önceden buzluğa atıyoruz)
• Yarım limon (küçük küçük dilimleyip 1 gece önceden buzluğa atıyoruz)
• Bal
• Süt
Hazırlanışı:
Buzluktan çıkardığımız donmuş muz, ananas ve limonları mutfak robotunda dondurma kıvamı alana dek
karıştırıyoruz (robotun rahat dönmesi için biraz süt ilave ediyoruz). Bu aşamada tadına bakıp damak zevkinize
göre bal ilave edebilirsiniz.
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Lezzet
Masum Puding
Pudingi hazırlamak için Çikolatalı Pasta için hazırlayıp artanını buzdolabına kaldırdığımız çikolata kremamızı
kullanacağız. Yok, ben çikolatalı pasta yapmayacağım, pudding istiyorum derseniz, tarifi yeniden paylaşayım:
Gerekli malzemeler:
• Bir kutu Hindistan cevizi sütü (konserve olanından, bir gece dolapta bekletilecek)
• 1 yemek kaşığı kakao
• 2 yemek kaşığı bal
• Çilek, muz, fındık (süslemek için)
Hazırlanışı:
Konserve olarak aldığımız Hindistan cevizi sütünü dolapta bekletmemiz önemli, çünkü üzerindeki
kaymağımsı tabaka dolapta bekleyince katılaşıyor. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıyoruz.
Not: Eğer pudingin biraz kıvamlı olmasını isterseniz, konserveden çıkan Hindistan cevizi suyunu biraz az ilave
edebilirsiniz.
Pudingimizi kaselere paylaştırıp (1 kutu Hindistan cevizi sütünden 2 ölçü puding çıkıyor) buzdolabında
katılaşması için bir süre (tercihen 1 gece) bekletiyoruz. Üzerini mevsim meyveleriyle süsleyip, afiyetle yiyoruz.
Hindistan cevizi seviyorsanız mutlaka deneyin derim.

(*)
Kullanılan su bardağı, yemek kaşığı, çay kaşığı
ölçüleri, tariflerin bir standartı olması açısından
Amerikan kap, yemek kaşığı ve çay kaşığı ölçülerinde kullanılmıştır.

İnci ORFANLI EROL
Heykel Pasta Tasarımcısı
Instagram: inciorfanlierol
Instagram: sekersizdetatli
email: inciorfanlierol@gmail.com
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İSTANBUL BİR
SAYFİYEYDİ…
Yazın en sıcak günleri başlamışken İstanbul’un deniz kültürü
üzerine bir yolculuğa çıkmak istedik. Günümüzün modası “beach”lere gelinceye kadar denize girme ritüeli birçok evreden
geçmişti. Bunlardan en sarsıcı
olanıysa Osmanlı dönemindeki “deniz hamamlarının” yerini
Cumhuriyetle birlikte plajlara
bırakmasıydı.
Yazı: Emre CANER

B

ildiklerimizi bir tarafa bırakalım… Başka
bir İstanbul hayal edelim. Çok da geriye
gitmemize gerek yok. 50’li yaşlarında olanlar rahatlıkla hatırlayacaklardır. İstanbul eski zamanlarda bir sayfiye şehriydi! Başka bir deyişle
yaz aylarında nüfusuna deniz göçü alan bir şehirdi. İstanbul’un sakinleri Ege ve Akdeniz’e akın
etmeyi aklından bile geçirmezlerdi. Adalar’da,
Suadiye’de, Florya’da veya Boğaz hattında bir
yazlığınız varsa, temmuz ve ağustos aylarının yakıcı güneşini atlatmak oldukça kolaydı.
Plaj kültürünün oluşmaya başladığı 1920’li yıllardan itibaren 60 seneye yakın bir süre İstanbullular denizle iç içe yaşadılar. 1980’lere gelindiğinde ise şehir büyümüş, nüfusu 5 milyona
yaklaşmıştı. Artan sanayileşme, yetersiz altyapı,
çevre konularına duyarlı olmama gibi nedenlerden dolayı İstanbul’da denize girmek hayal bile
edilemez oldu. Bir kuşak öncenin anıları birdenbire inanılması güç bir efsane haline geldi. 1980
sonrası artık sadece Büyükçekmece-Kumburgaz-Silivri hattı ile ters istikametteki Bayramoğ-
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lu İstanbulluların deniz ihtiyacını karşılamaktaydı. Ama İstanbul’un il sınırlarındaki bu bölgelerin
gözden düşüşü de yükselişi kadar hızlı oldu.
1990’larla beraber artık deniz, kum ve güneşe
kavuşmak için İstanbulluların tek çaresi “güneylere” akın etmekti!
Yazın bu en sıcak günlerinde İstanbul’un deniz
kültürüne tarihsel bir perspektiften bakmak istedik. Hikâye elbette ki Osmanlı’da başlıyor ve
plaj kelimesinin esamesinin bile okunmadığı bir
döneme kadar geri gitmemiz gerekiyor.
TAHTA PERDELI DENIZ HAMAMLARI
Bazı kaynaklar 1872 yazında İstanbul’da 60’dan
fazla deniz hamamı olduğunu yazmaktadır. Yaz
mevsimi yaklaşınca deniz hamamı yapılmak istenen yerde bir hareketlilik başlar denize kazıklar çakılarak küçük bir kulübeye benzeyen yapı
sahile oturtulurdu. (Deniz hamamları kışın çetin
şartlarında yıkılmamaları için sökülür gelecek
yaza tekrar kurulurlardı.)

Kadınlar Deniz Hamamı

Tarih

Kadınlar için yapılanlarının üzerleriyse bir bezle
örtülürdü. Böylece tahta paravanların ortasında
oluşturulan 40-50 metre karelik alan deniz hamamı müşterilerinin serinlemesi için ayrılmış
olurdu. Haremlik selamlık ayrımının şaşmaz bir
kural olduğu deniz hamamlarında yüzmek pek
mümkün olmadığından yapılan işe deniz banyosu denilmişti. Zaten deniz hamamları da Osmanlı’daki köklü hamam kültürünün yaz mevsiminde
sahillere taşınmasından başka bir şey değildi!
Haziran ayıyla birlikte Moda’dan Üsküdar’a Yedikule’den Boğaz hattına kadar her yerde deniz
hamamı görmek mümkündü. Önceleri gayrimüslimlerin ağırlıklı olarak kullandığı deniz hamamlarına zaman içinde Müslüman ahali de ilgi
göstermeye başladı. 1875 yılında devlet, denize
girmeyi de kurallara bağlayan bir nizamname
çıkartma ihtiyacı hissetmişti. Bu nizamnamenin
mantığı özetle şöyleydi: Ey ahali açıktan denize
girmek yasaktır, buyurun deniz hamamlarına!
Yalı sahipleri bile mülklerinin önüne sadece kendilerinin yararlanacağı bir deniz hamamı inşa etmek zorundaydılar.
Deniz hamamları dışarıdan gözlenemeyen “kamusal alanlardı.” Belediye tarafından yerleri
belirlenir ve işletmecilere kiralanırlardı. Deniz
hamamlarının sıkı kuralları vardı. Edebe aykırı davranışların gerçekleşmemesi için yetkililer
tarafından denetlenirlerdi. Henüz mayo kültürünün gelişmediği 19.yüzyılda erkekler için ideal deniz hamamı kıyafeti, klasik hamamlardaki
gibi peştamallardı. Kadınlar ise gecelik gömleği
denilen ve boğazdan ayak bileklerine kadar inen
kıyafetle serin sulara atlarlardı. Kadın ve erkek
deniz hamamlarının arasındaki mesafe ise seslerin bile birbirine karışamayacağı uzaklıkta olmalıydı.
BIR DEVRIM: PLAJ KÜLTÜRÜNÜN DOĞUŞU
Denize girmenin özgürlük hissi ile harmanlanacağı yer plajlardı. İstanbul 1920’li yılların başında
Rusya’dan göç almaya başlamıştı. “Beyaz Ruslar” olarak tarif edilen bu insanlar Sovyet devriminden kaçanlardı ve dolayısıyla da Rusya’nın
elit tabakasını oluşturuyorlardı. Beyaz Rusların
İstanbul’a ayak basmasıyla şehrin toplumsal yaşamında çeşitli yenilikler baş göstermeye başladı. Beyoğlu bölgesinin yeme içme, eğlenme
alışkanlıkları değişmekteydi. İstanbullular birbiri peşi sıra açılan Rus restoranlarında ilk defa
kadın garsonlarla karşılaşmışlardı.

Ama en köklü değişiklik Rusların Fülürye kumsalında kadın erkek bir arada denize girmeleriyle
gerçekleşti.
Ayastefanos (Yeşilköy) ile Küçükçekmece arasında kalan bu bölgeye ismini veren, Fülürye
kuşlarıydı. Ama bölgenin adı kısa sürede Rus
şivesiyle söylendiği biçimiyle Florya’ya dönüştü. Dönemin gazeteleri Rusların Florya’da sere
serpe denize girmeleriyle ilgili anlatım ve karikatürleri ile dolup taşmaktaydı. İtiraf etmeliyiz ki
Sirkeci’den kalkan trenler bu sahneleri görmek
isteyen meraklı İstanbullularla doluydu! Ünlü
yazarlarımızdan Vedat Günyol, çocukluk yıllarına
gelen o günleri yazdığı anılarında şöyle anlatır:
“Türkiye’de mayolu, yarı çıplak deniz banyosunu başlatan Beyaz Ruslardı. Açılıp saçılmaktan
korkmayan göğsünü, bacağını cömertçe güne
güneşe açan, kumda kumsalda sere serpe uzanıp yatan bu öncüler olmasa adına plaj denilen
deniz banyosunun ne olduğunu daha yıllarca bilemezdik.”
İstanbullular için bu tam bir kültürel şoktu. Birkaç ay öncesine kadar böyle bir davranış hayal
bile edilemezdi. Ama plaj kültürüne çabuk uyum
sağlandı. Çünkü ülkede yaşanmakta olan devrim, kadın erkek ilişkilerinin toplumsal yapısını
da değiştirmekteydi. Cumhuriyetle birlikte plaj
kültürü hızla yaygınlık kazanırken deniz hamamları da bir bir yok oldu. Dönemin gençleri
için deniz hamamları mazide kalmış gülünç bir
adet olarak görülmeye başlanmıştı.
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Salacak plajı erken Cumhuriyet Dönemi

Florya şehirden biraz uzaktı ama iki kilometre
uzunluğundaki ince kumlu sarı plajıyla en çok
tercih edilen yerdi. Hem plaja şehirden trenle
ulaşmak mümkündü.
1930’lu yıllarda Atatürk’ün de buraya bir sahil
köşkü yaptırması ve yaz mevsiminde Florya’yı sık
sık ziyaret etmesiyle birlikte plajın popülaritesi
iyice arttı. 1940’lı yılların ikinci yarısında yaz aylarında Sirkeci’den Florya’ya haftada 30 bin yolcu bileti kesiliyordu. O dönemde şehrin nüfusu
da ilk defa 1 milyonu geçmişti. Bölgeye ilgi o kadar yoğundu ki Ataköy’de baruthane yapılarının
bulunduğu yere 1957 yılında ikinci bir plaj daha
açıldı. Kabinler, kilitli dolaplar, duş da düşünülmüştü. Belediye ise Florya’ya oldukça modern
dinlenme evleri yaptırmış, böylece Florya’nın
yerleşik yazlıkçıları bile oluşmuştu.
Aynı yıllarda Anadolu yakasındaki Moda, Fenerbahçe ve Caddebostan Plajları da tıklım tıklım
doluydu. Bağdat Caddesi ve Suadiye’deki evler
yaz mevsiminde ya oda oda ya da komple yazlıkçılara kiralanmaya başlanmıştı. Yusuf Atılgan’ın kült roman karakteri ‘’Aylak Adam’’ da
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Florya'nın en ünlü konuğu; Atatürk

Deniz hamamları
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yaz mevsimini tam da buralarda geçirmekteydi!
Süreyya Plajı ise karşı tarafın Florya’sıydı. Süreyya (İlmen) Paşa Kadıköy yakasının ileri gelen
girişimcilerinden biriydi. Süreyya Paşa Yoğurtçu
Parkı’nın yapılışında, Kadıköy’e tramvay gelmesinde, bölgenin elektriğe kavuşmasında, Süreyya
Sineması’nın inşasında hep başrolde olmuştu.
1946 yılında Maltepe’de açılan Süreyya Plajı ise
şehrin deniz kültürüne unutulmaz anılar kazıyacak olan bir mekâna dönüşecekti. Plajda 80
adet 1. mevki soyunma kabini, 200 adet de 2.
mevki kabin bulunuyordu. Büfesi, gazinosu, oteli
ile büyük bir tesisti Süreyya Plajı. Adeta zamanının tatil köyüydü! Banliyö trenleri gelen yoğun
talep üzerine plajın hemen arkasında durmaya
başlamıştı. Plajın simge yapısı ise denizin 50-60
metre açığında bulunan ve halk arasında “Bakireler Mabedi” olarak adlandırılan sütunlu ve
kubbeli yapıydı. Süreyya Bey benzer yapıları Avrupa parklarında görmüştü ve kendi plajı için de
bir benzerini sipariş etmişti. Ortasında bir Venüs
heykeli olan anıt, plaj sakinleri için denizin ortasında hem bir dinlenme alanı hem de bir atlama
tahtasıydı. “Bakireler Mabedi” hemen ünlenmiş,
Yeşilçam filmlerine de doğal bir set olarak hizmet vermeye başlamıştı.
Plajdaki gazinoda akşamüzerleri danslı caz gösterileri düzenlenir, geceleriyse operet temsilleri
verilirdi. Cambazlık gibi çeşitli varyete gösterileri
de eğlencenin vazgeçilmezlerdendi. Plaj, sadece
denize girilen bir yer olmaktan çıkmış şehrin en
önemli eğlence merkezine dönüşmüştü. En çok
ilgi çeken etkinlik ise plajlarda düzenlenen gü-

Kız Kulesi'nin karşısında deniz hamamı
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zellik yarışmalarıydı. Ertesi günkü gazeteler güzellik kraliçesinin fotoğraflarını sayfalarına boy
boy basarlardı. Anadolu yakasının plajlarından
Kadıköy istikametine gece yarısından sonra bile
otobüsler kalkıyordu. Vapurlar ise gece saat ikiye
kadar işliyor, plaj yorgunlarını Köprü’ye (Galata)
taşıyorlardı.
“Bakireler Mabedi” zaman içinde doldurulan
kıyı şeridinin kara tarafında kaldı. Sahil yolunun
inşaatından sonraysa denizden iyice uzaklaştı.
Şimdiki halini görenler ise bir zamanlar onun
üzerinden denize atlandığını hayal bile etmekte
zorlanıyorlar. Aslında “Bakireler Mabedinin” kaderi, İstanbul deniz kültürünün hazin sonunun da
bir simgesi oldu. Denizin kirlendiği ile ilgili ilk haberler gazetelerde 1950’li yılların ikinci yarısında
çıkmaya başlamıştı. Henüz 1,5 milyon olan nüfus
bile, yetersiz alt yapı nedeniyle şehri kirletmeye
yetmişti. Yine de sahil bölgelerinde oturan İstanbulluların birçoğu 1970’lere kadar denize düzenli
bir şekilde girmeyi sürdürdü.
İstanbul’da yaz mevsimini denizle iç içe yaşayıp
da ayaklarını bile suya sokamayan bizler için
bu eski günleri anmak biraz üzücü olabilir. Ama
İstanbul’un bir sayfiye olduğu o günleri tekrar
yaşamak isteyenlere, dönemin gazetelerinin,
çarpıcı fotoğraflarının, filmlerinin ve orijinal plaj
eşyalarının gözler önüne serildiği bir serginin
hatırlatmasını yapalım: “İstanbul’un Deniz Sefası” adlı sergi, Pera Müzesi’nde 26 Ağustos’a kadar devam ediyor.
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ARZUMUZ

GELECEK NESILLERE DAHA YEŞIL BIR DÜNYA BIRAKMAK
Bir ağaç,
çevre toksinleri ve zehirleri ile
yılda 13 ton zehirli gazı kendi bünyesine hapsederek çevreyi korur ve
bunu 30 ton
temiz hava olarak bizlere geri verir.
AĞAÇLARI KORUYALIM !
Birleşim Grup Hatıra Ormanı projesi kapsamında Kasım 2014’te Beykoz İlçesi
Rüzgarlıbahçe Mahallesi’nde dikilen fidanlarımız büyümeye devam ediyor.
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