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Bu Sayıda
5 YAŞINDAYIZ
Birleşim Dergi, yayın hayatı süresince sizlerin
beğenisini kazanan ve merak ettiğiniz birçok konuyu
işledi. Yayınlanan bu 20. Sayı ile tam 5 yılı geride
bırakıyor dergimiz.
Birleşim Grup’un üstlendiği projelerden başlayıp
uzman görüşleri, iş ve özel hayata yönelik birçok
makale, edebiyat, sinema, müzik ve tiyatro
dünyasından konuk röportajlarıyla 400 ‘e yakın özgün
yazı üreterek okurlarımıza ulaşmaya çalıştık.
Her yeni sayıda siz okurlarımızdan aldığımız
geri dönüşler bir sonraki sayı için güç verdi bize.
Yönlendirmeleriniz ve beklentilerinizle her dönem
kendini geliştiren bu yayın gün geçtikçe aranan
ve beklenen bir dergi oldu. Bu enerji sayesinde
çalışmalarımızı daha bir özenle ve heyecanla yaptık.
Birleşim Dergi’nin editörü olduğum ilk sayıdan
itibaren bu çalışmanın nasıl yol kat ettiğini bire bir
yaşadım. Her zaman daha iyisinin yapılabileceğini
bilerek hazırlanan ve yeni sayıların bir öncekinden
daha nitelikli olmasına özen gösterilen bu sayfalarla
birlikte yaş almak, benim için mutluluk verici.

Editörden
Kurumsal İletişim Uzmanı
Gökçe AŞKIN

Doğum Günün Kutlu Olsun Birleşim Dergi…
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YAKINDA E-DERGI
OLARAK KARŞINIZDAYIZ

Başkanlardan
BÖYLE ZAMANLAR…
2018 yılı ikinci yarısı itibari ile ülke ekonomimiz enflasyon faiz
oranlarından, sanayi üretim endeksi ve işsizliğe kadar birçok parametrede çalkantılı bir dönem içerisindeydi. Yeni yıla gireceğimiz
şu günlerde finansal alanda bir denge sağlama yolundayız ancak
bunun reel sektöre yansıması yavaş yavaş olacaktır. Ekonomide istikrar ve ülke totalinde kalıcı bir refahın sağlanması, sanayinin ve
üretimin ciddi anlamda gelişmesi ile büyük ölçüde desteklenecek
gibi görünüyor. 2019 yılında ülke olarak hepimizi, özellikle de sanayicilerimizi kolay bir yıl beklemeyecek. İçinde bulunduğumuz bu
ekonomik durumda birçok yatırımcı ve üreticinin yurtiçi faaliyetlerinin belki de ötesine geçerek hizmetlerini yurtdışında programlamalarının, ekonomik dengenin yeniden sağlanmasında önemli bir
atılım oluşturacağı düşüncesindeyim.
Üstlenilmesi gereken sorumluluklar sadece hükümetlere, politikacılara ya da ekonomistlere düşmüyor. Bu ülkenin her ferdinin işçisiyle, işvereniyle, çalışanıyla, öğrencisiyle herkesin, özveriyle bu
zor günlerin üstesinden gelmeye çalışmasıdır belki de en önemli
konu.
Herkes doğduğunda farklı bir hayata açar gözlerini.
Herkesin önünde farklı bir yol vardır, tercih ve sorumluluklarının
sadece kendisine ait olduğu.
Ortak olan duygulardır. Mutluluklar, acılar, korkular, kaygılardır...
Bazen de bir millet olarak yaşanan acılar, geçilmesi gereken dar boğazlar vardır.
Böyle zamanlarda ortak olur hisler.
Gücün, kaynağını akıl ve mantıktan aldığını ama ‘Biz’ olmanın birlikten ve fedakârlıktan geçtiğini böyle zamanlar gösterir.
İşte o zaman her türlü zorluğun üstesinden gelmenin ‘Birlikteyken’ mümkün olduğunu, buna imkânsız gözle
bakanların ise aslında inancımız üstünde gedik açmaya çalıştığını anlarız.
Böyle zamanlarda "Ben tek başıma ne yapabilirim ki" demeden üzerine düşeni yapmanın önemini, kardeşliğin
aynı kandan gelmek olmadığını, bizi acının değil korkunun yok edeceğini öğreniriz.
Ve yine öğreniriz aynı zamanda umudun içine sebat eklendiğinde, biraz da azim katıldığında her fedakârlığın
aslında bir anlam bulduğunu ve evrenin umudu kullanmayı bilen herkese adil davrandığını.
İstediğimiz ve hak ettiğimiz yarını yaşayabilmek için bugün yaşamamız gerekenleri el birliği ile daha çok çabalayarak aşmalıyız.
Böyle zamanlar hep vardı ve olmaya devam edecek.
Ama biz yeniden ve yine hep birlikte zorlukları yeni fırsatlara çevireceğiz. Sıkı sıkı tutacağız birlikteliğin anahtarını ve doğru kapıyı açana kadar da bırakmayacağız.
Geleceğimize bir adım daha yaklaştığımız bu yeni yılın herkese huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.
Saygılarımla,
Mesut ALTAN
Birleşim Grup Yönetim Kurulu Başkanı
BİRLEŞİM DERGİ
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Proje

01 BURDA
ALIŞVERIŞ MERKEZI
2019 YILINDA ADANA’DA
AÇILIYOR
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Proje

Ticari gayrimenkul alanındaki yatırımlarına hız kesmeden
devam eden Esas Gayrimenkul Adana’da, 150 milyon dolarlık
yatırımla yepyeni bir projeyi hayata geçiriyor.

BİRLEŞİM DERGİ
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Proje

A

ğırlıklı olarak ticari gayrimenkul alanında
faaliyet
gösteren
Esas
Gayrimenkul;
yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Esas
Gayrimenkul, 150 milyon dolar yatırım ile Türkiye’nin
yüksek büyüme potansiyeline sahip, Akdeniz
bölgesinde yer alan Adana’da 01 Burda Alışveriş
Merkezi’nin kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Esas 01 Burda Alışveriş Merkezi, 150 mağazasıyla
65.000 m2 kiralanabilir alanda, 1.500 m2 eğlence
alanı, 2.750 m2 hipermarket alanı, 2.000 m2 elektronik
market alanı, 3.000 m2 yapı market alanı, 7 salonlu
sinema kompleksi ve 2.500 araç kapasiteli otoparkı
barındırıyor. Alışveriş merkezi her damak zevkine
hitap edecek kapalı ve açık yeme içme alanları, global
ve yerel markaları ile bölgenin yeni cazibe merkezi
olmayı hedefliyor. Birleşim Grup firmalarından
Bileşim Mühendislik ‘Mekanik tesisat işlerini’, ERDE
Mühendislik ise ‘Elektrik tesisat işlerini’ üstlenerek
bu projede yer alıyor.
Havaalanı, otogar ve tren garına yakınlığıyla tüm çevre
illerden de kolay ulaşımı ile Esas 01 Burda Alışveriş
Merkezi zengin marka karması, güçlü mimari yapısı
ve performans sanatları merkeziyle bölgenin yaşam
ve kültür merkezi olmayı amaçlıyor.

12

BİRLEŞİM DERGİ

Çukurova’da kültür ve sanatın kalbi Performans
Sanatları Merkezi’nde atacak!
Alışveriş merkezinde konumlandırılan performans
sanatları merkezi ise bölgenin kültür ve sanat hayatına
yeni bir soluk getirmeye aday. 3.400 m2 kapalı alanda
tasarlanan performans sanatları merkezi; 750 kişi
kapasiteli çok amaçlı salonu, 1.200 m2 3 kata yayılmış
fuaye alanı ile dünyaca ünlü etkinliklere ev sahipliği
yapmanın yanı sıra, ulusal anlamda ses getirmiş
gösterileri ve festivalleri de Adana’ya taşımaya
hazırlanıyor.
Esas Gayrimenkul CEO’su Sn. Kazım Köseoğlu:
“Adana bizim için hem lokasyon, hem sanayi, hem
de ticari açından çok değerli bir yatırım noktası oldu.
2019 yılında 01 Burda’nın inşaatını tamamlamayı
hedefliyoruz. 01 Burda ile ziyaretçilerimize alışveriş
keyfinin yanı sıra yeme içme alanları, eğlence
alanları, sinema salonları ve düzenli aktiviteleri ile de
kelimenin tam anlamıyla yeni bir buluşma ve yaşam
alanı sunacağız. 01 Burda AVM projemiz Adana’nın
batı girişinde konumlanan bir projedir. Şehrin en
önemli alışveriş caddelerine 2 km ve ortalama 5
dakika mesafede olan 01 Burda’nın konumu ile de
Adanalılar’ın beğenisini kazanacağını düşünüyoruz.

Proje
Bölgeye yaptığımız yatırımla yalnızca alışveriş merkezi
ile sınırlı kalmayıp, Performans Sanatları Merkezi ile
Adana ve çevre illerin kültür sanat etkinliklerine de
katkıda bulunacağız. İlerleyen dönemlerde de bölge
ve ülke ekonomisine katkı sağlamak, Adana halkımıza
yaraşır hizmetler sunmak için çalışmalarımıza hız
kesmeden devam edeceğiz.” dedi.

ESAS GAYRIMENKUL HAKKINDA:
Esas Gayrimenkul, 2009 yılından itibaren yurt içi
ve yurt dışında ticari gayrimenkul faaliyetlerine
devam etmektedir.
Esas Gayrimenkul; Esas 10 Burda (Balıkesir),
Esas 14 Burda (Bolu), Esas 67 Burda (Zonguldak), 41 Burda (İzmit), Esas 17 Burda (Çanakkkale), Esas 39 Burda (Lüleburgaz), Esas 01
Burda (Adana) Alışveriş Merkezleri ve Maltepe
Ofis Park & AeroPark ofis binaları ile toplam
380.000m2 kiralanabilir alanda yatırım yapmıştır.

BİRLEŞİM DERGİ
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Proje
ELEKTRİK TESİSAT PROJE BİLGİLERİ:
Açık, kapalı ve kiralık alanların genelinde 5 adet 2000 kVA trafo ile toplam 10 MVA kurulu güce sahiptir. Toplam
10 MVA kurulu güç, generatör ile tüm alanlar için %100 yedeklenmiştir. Bütün ticari alan beslemeleri en uzak
alana kadar busbar hatları ile yapılmıştır. ZA sistemleri, mekanik sistemler ve asansör sistemlerini destekleyen toplam 320 kVA UPS gücü bulunmaktadır.
Zayıf akım sistemleri olarak bina otomasyon sistemi, aydınlatma otomasyonu, yangın algılama ve ihbar sistemi, karbonmonoksit algılama sistemi, acil anons ve müzik sistemi, IP CCTV Sistemi, ticari alanlara kadar F/O
kablolu telefon ve data sistemi, SMATV, kartlı geçiş ve güvenlik sistemleri, sayaç otomasyonu, enerji izleme otomasyon sistemleri bulunmaktadır. Aydınlatma sisteminin tamamında LED ürünler tercih edilmiş olup, birçok
noktada özel üretim aydınlatma armatürleri kullanılmıştır.
Cephesinde bulunan DMX kontrollü Wallwasher aydınlatmayla geceleri otoyoldan geçenlere güzel bir görüntü
sunmaktadır. Ayrıca ön cephe boyunca bulunan büyük süs havuzu ile koordineli olarak çalışan ayrı bir müzik ve
fıskiye sistemi de bulunmaktadır.

Proje Bilgileri Yazı Sahibi: A.Ufuk YILDIZ
Proje Müdürü ERDE Mühendislik
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Proje

MEKANİK TESİSAT PROJE BİLGİLERİ:
174.000 m2 AVM kullanım alanı olan projede ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri için bina genelinde 3
adet 4.800 kW su soğutma kulesi, 3 adet 3915 kW chiller, 2 adet 2330 kW / 1 adet 1750 kW çelik kazan, 51 adet
sirkülasyon pompası, 36 adet konfor klima santrali,145 adet egzoz aspiratörü, 41 adet ısı geri kazanım cihazı
bulunmaktadır. Otopark katlarında çift ve tek yönlü olmak üzere 112 adet jet-fan ve 15 adet aksiyal fan kullanılmaktadır. Toplamda 4 hidrofor ve arıtma sistemiyle yumuşatılmış su bina geneline gönderilmektedir. Ayrıca 30
adet drenaj pompası kullanılırken, 4 adet yağ ayırıcı ve 4 adet yağ ayırıcı suyu transfer pompası kullanılmıştır.
Yangın tesisatında ise 2 adet 1.500 GPM elektrikli yangın pompası kullanılmıştır.
Proje Bilgileri Yazı Sahibi: Halil MECİT
Proje Müdürü Birleşim Mühendislik
BİRLEŞİM DERGİ
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Haber

ETMD GECESİ
10. GELENEKSEL
GERÇEKLEŞTİ
10. Geleneksel ETMD Gecesi, 19.10.2018 tarihinde Çiftehavuzlar Büyük Kulüp’te gerçekleşti. Sektörün önde
gelen firmalarının yanı sıra İTÜ, YTÜ, Kocaeli Üniversiteleri ve MTMD-Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği,
KTEMB-Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri de katılımcılar arasındaydı. Geceye
sponsor olan firmalara plaketleri ETMD Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından takdim edildi. Birleşim
Grup firmalarından ERDE gece sponsoru olarak plaketini Prof. Dr. Galip Cansever'in elinden aldı.
ETMD’ye elektrik sektörüne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Erde Genel Müdürü Mehmet Pak
Prof. Dr. Galip Cansever
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Haber

MTMD

SEKTÖREL BULUŞMASI VE YENİ
YAYINLAR LANSMANI GERÇEKLEŞTİ

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği, 1 Kasım 2018 tarihinde Grand Sheraton Ataşehir’de düzenlediği ‘’MTMD
Sektör Buluşması ve Yeni Yayınlar Lansmanı’nda’’ sektör paydaşlarıyla bir araya geldi. Etkinliğe, MTMD Yönetim
Kurulu Üyeleri, akademisyenler, alanında uzman mühendisler ve çok sayıda MTMD üyesi katıldı.
Gecede MTMD Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelimli, derneğin iki önemli yayını olan
‘DW 144 Sac Kanal İmalat ve Montaj İşleri Teknik Şartnamesi’ ve ‘DW 172 Mutfak Havalandırma Şartnamelerinin’
güncellenerek sektöre kazandırıldığını bildirdi.
MTMD’ye, sektöre katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Birleşim Müh. Genel Müdürü İbrahim Biner
MTMD Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelimli

BİRLEŞİM DERGİ
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Kurumsal Pencere
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Kurumsal Pencere

5 YIL ÖNCE
5 YIL SONRA
Değişim her zaman kaçınılmaz olmuştur
Zaman geçer
Eski alışkanlıklar yerini yenilerine bırakır
Zaman bazen insaflıdır
Müsaade eder size
Bazen etmez

BİRLEŞİM DERGİ
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Kurumsal Pencere

Değişim, her yerde olduğu gibi sektörümüzde de kaçınılmaz. Geleneksel
yöntemler ve sistemler yerine yenilerini bırakmaya hep devam eder. Bazen
fark edebiliriz değişimi bazen edemeyiz.
Bu olağandır.
Olağan dışı ise son 5 yılda ülkemizde yaşandı.
Teknolojik gelişimde sindirilmesi zor bir 40 yıldı.
Ne var ki teknolojinin gelişim hızından daha hızlı alıştık bunun yarattığı
konfora.
Teknolojinin getirdiği konforu, içerisinde olduğumuz binalar vasıtasıyla
yaşantımıza sokan sektördeydik.
Elektrik ve mekanik sektörü.
Endüstri 4.0, dijitalleşme, yapay zekâ kavramları devletlerin yatırım
programlarına girdi.
Bunlar da olağan artık.
Ancak hızla artan nüfusa söz konusu konforu ulaştırabilme isteği, dünyada
geliştirilen yeni yatırım kredi modelleri ile birleşince olağan dışına
çıkmaya başladık.
Bina büyüklükleri kat kat arttı, bina teknolojik yoğunlukları kat kat arttı,
işlerin finansal büyüklükleri kat kat arttı, iş yapım süreleri ise kat kat
azaldı.
Bu defa zaman insafsız davrandı.
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Kurumsal Pencere

Alışagelmiş, geleneksel iş yapım yöntemleri ve sistemler yetersiz kaldı,
hatta çöktü. Çöken yöntemlerin altında çok sayıda sektör oyuncusu kaldı.
Çöken sistemlerin yerine yenileri konulamadı, en önemlisi de buydu,
değişimin sürekliliği kesintiye uğradı.
Çok çok kısa bir zaman aralığında finansal gücü yüksek, verim ve bütçe
takip yöntemleri kuvvetli, sistem ve değişim öngörüleri yüksek firmalar
öne çıktı.
İşletme sermayesinin geçmişte yapılan yatırımlarla korunmuş ve
arttırılmış olması şimdiye dek hiç olmadığı kadar önem kazandı.
5 yıl sonra,
Birleşim Grup ve firmaları, 5 yıl önce başlatılan değişim sürecini, son
evresi olan “DİJİTALLEŞME” ile 2018 sonunda tamamladı.
5 yıl boyunca sektördeki tüm değişimler izlendi, ihtiyaçlar takip edildi,
geleneksel yöntemlerden vazgeçilmesi ve yerine yeni sistemlerin
getirilmesi ile ilgili maddi manevi hiç tereddüt edilmedi.
Yenilenen tüm sistemler artık özel olarak hazırlanmış ve geliştirilmeye
açık bir program ile dijitalleşti.
5 yıl önce 5 yıl sonra değişim ve dönüşüm programı tüm olumlu
sonuçlarına rağmen bir dönemin sonu değil başlangıcı aslında.
Çöken sistemlerin yerine yenisinin koyulamadığı bir dönemden geçiyoruz,
5 yıl öncesine dönme şansınız yoksa,
Zaman yine acımasız.

Mehmet PAK
Genel Müdür
ERDE Mühendislik A.Ş.

BİRLEŞİM DERGİ
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Uzman Görüşü

ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji verimliliği politikaları; dışa bağımlılık risklerinin azaltılması,
ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği
ile sera gazı salımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle,
hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında gelmektedir.

E

nerji verimliliği çalışmaları ile Türkiye'nin
enerji yoğunluğunun (milli gelir başına tüketilen enerji) 2023 yılına kadar, 2011 yılı baz alınarak en az %20 azaltılması hedeflenmiştir.
Türkiye’nin birincil enerji tüketiminde kömür, petrol
ve doğalgaz kaynakları ön plana çıkmakta olup bu üç
kaynağın toplam birincil enerji tüketimi içerisindeki
payları toplamı 2016 yılı için %87,3’tür.
Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgâr, jeotermal ısı, biyoyakıt) ise toplam arz içerisinde fazla
paya sahip olmamasına karşın, 2000-2016 döneminde yıllık bazda ortalama %14,4 oranında artış
göstererek kaynak bazında en hızlı artışı gerçekleştirmiştir.
Avrupa Birliği’nde ODYSSEE projesi kapsamında
geliştirilen ve ODEX olarak adlandırılan “Enerji Verimliliği Endeksi” sektörel bazda enerji verimliliği
eğilimlerini izlemek için geliştirilen alternatif bir
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göstergedir. Nihai tüketim sektörlerinde her bir alt
sektörün birim enerji tüketim katsayısı ile söz konusu alt sektörlerin enerji tüketimindeki payları esas
alınarak hesaplanmaktadır. Endeks değerindeki
düşüş enerji verimliliğinin iyileşmesi anlamına gelmektedir.
Söz konusu dönem için ODEX endeksi ile ölçülen
enerji verimliliğinde toplamda %24,8, yıllık bazda
ise %1,8 oranında bir iyileşme sağlanmıştır. Sektörel olarak bakıldığında ise ulaştırma sektöründe
%32,3, imalat sanayiinde %24,7 ve konut sektöründe
de %16,8 oranında iyileşme görülmüştür.
Ulaştırma sektöründe eşdeğer araç başına yakıt tüketiminin azalması, konut sektöründe yalıtım uygulamaları, verimli yakma sistemlerinin yaygınlaşması ve verimli elektrikli ev aletlerinin paylarının artışı
ve imalat sanayiinde, özellikle enerji yoğun sektörlerden demir-çelik, cam, kâğıt ve çimento sektörlerinde birim ürün başına enerji tüketiminin azalması
gibi faktörler sayesinde enerji verimliliğinde önemli
oranlarda iyileşme sağlanmıştır.
BİRLEŞİM DERGİ
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Türkiye söz konusu dönemde sağlamış olduğu enerji tasarrufu ile AB-28 ülkeleri arasında Almanya ve İngiltere’den sonra en çok
enerji tasarrufu sağlayan üçüncü ülke konumundadır.
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planında
enerji arz güvenliği, enerji maliyetlerinin
düşürülmesi, enerji kullanımından kaynaklı
emisyon değerlerinin düşürülmesi, enerjide
dışa olan bağımlılığın azaltılması ve makro
ekonomiye olan katkısı önceliklidir. Eylem
Planı ile 2023 yılına kadar kümülatif olarak
elde edilecek enerji tasarrufunun parasal
karşılığı ise 8,4 milyar dolardır.
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 20172023 kapsamında;
Bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve
teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere
toplam 6 kategoride tanımlanan 55 eylem ile
2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %14 azaltılması hedeflenmektedir.
Eylem planı ile 2023 yılına kadar enerji tasarrufu için 10,9 milyar ABD Doları yatırım
yapılması öngörülmektedir. 2017 yılı fiyatları
ile 2033 yılına kadar sağlanacak kümülatif
tasarruf miktarı 30,2 milyar ABD Doları olup
bazı tasarrufların etkisi 2040 yılına kadar devam edecektir.

Halil ÇOBANOĞLU
Bütçe Kontrol Departman Şefi
ERDE Mühendislik
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM
Dijital dönüşümün kesin bir sözlük tanımı olmasa da şirketlerin, markaların
veya yapıların dijital çağa ayak uydurmak için dijital, sosyal, mobil ve yeni
teknolojiler kullanarak öncelikle organizasyonel yapılarından başlayıp
iş süreçlerini geliştirmeleridir diyebilirim. Takibi olarak da bu yapıların
müşterilere ve ekosisteme değer katacak, yeni süreçler geliştirmeleri ve
tüm yapının yetkinliklerini artıracak iş yapış ve düşünüş şekillerine geçiş
sürecidir denilebilir.

S

istemin birbirine bağımlılığı, hayati derecede
önemli birçok taşıyıcı kolonun üzerine kurgulanmasıdır. Bu taşıyıcı kolonlar teknoloji
yatırımları, sağlam bir güvenlik sistemi kurulması,
güçlü ve yedekli bir altyapı-sunucu sisteminin kurulması, yine aynı kalitede yedekleme sisteminin
olması ve bunlardan çok daha önemlisi bu ölçekte
bir sistemi yönetebilecek yetkin ekibinizin olması
şeklide özetlenebilir.
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Türkiye’de dijital dönüşümün çok konuşulmasına
rağmen, rakamlara bakıldığında henüz yolun başında olduğumuz söylenebilir. “Türkiye’deki Dijital
Değişime CEO Bakışı” araştırmasına göre, geleceğin
iş dünyasına şekil verecek dijital değişim sürecine
şirketlerin %90’ında üst düzey yöneticiler liderlik
ediyor. Yine aynı araştırmada dijital değişimin ölçümü de yapılmakta. Rapora göre dijital kanallardan
gelen ciro yüzdesi, dijitale ayrılan yatırım yüzdesi,

Uzman Görüşü

dijital stratejinin net ve anlaşılır olması gibi dijital
olgunluk düzeyi ile ilgili değerlendirmeler göz önüne alındığında; dijital değişim açısından Türkiye yolun başında olsa da CEO’ların gözünden bu sürecin
hızla gelişeceği görülüyor. (Deloitte, 2016)
Üretim kelimesinin kapsamı öylesine değişti ki sanal mağazalar, sanal çiftlikler, sanal madencilik,
sanal para ya da sosyal medya alanlarında hizmet
üretmek gibi katma değeri yüksek veri üretimi artık
oldukça popüler. Bir bakıyorsunuz 12-13 yaşındaki
bir genç geliştirdiği uygulama ile milyon dolarlarla
ifade edilebilen bir gelir elde edebiliyor.
Dünyaya yayılmak mı? Hiç dert değil. Bu konuya girmemin nedeni, ‘’Gelecekte neleeer neler olacak’’
cümlesinin artık çok daha kısa bir zaman dilimini
ifade ediyor olduğuna dikkat çekmekti.
Blackberry’i, Nokia’yı ele alalım mesela, bunlar
yakın geçmişin güçlü, öncü, üstelik de teknoloji
firmalarıydı. Değişikliklere cevap verememe, uyum
sağlayamama ve yenilikçi ve güçlü rakiplerin ortaya
çıkması kısa sürede bu firmalar için sonu hazırladı.
Değişimin ihtiyaç olduğunu fark etmek, yeniliklere
açık olmak, sağlıklı ve disiplinli veriler üretmek, bu
verilerin analizi ile yön belirlemek artık çok daha
önemli. Buradan anlıyoruz ki yakın gelecekte ihtiyacımız olacak en önemli konu veridir.

İyi de bu veri nasıl olmalı? İşte sihirli anahtar kelime tam da burada ortaya çıkıyor “ Bütünleşik Bilgi
Sistemi’’. Bütünleşik bilgi sistemi; bilginin iş yapma
verimliliği ve etkinliğini arttırmak amacıyla, tanımlanmış kurallar ve düzen içinde elde edilmesi, depolanması, iletilmesi ve kullanılmasını yani sorgulanmasını, raporlanmasını sağlamak üzere bilgi ve
iletişim teknolojilerinden yararlanılmasıdır. Bütünleşik bilgi sisteminde, karar mekanizmasını destekleyen doğru bilgi; disiplinli, gerçek ve ayrıntılı veriler
tarafından beslenmektedir.
Günümüz şartlarını, sektörün gerek ve ihtiyaçlarını
iyi analiz eden Birleşim Grup olarak sürekli yenilenme, sağlıklı veriler üretme, kurumsal hafızayı güçlendirme ve üretilen bu sağlıklı verilerin analizleri
ile geleceği daha berrak görebilmek için çalışıyoruz.

Erkut AK
Bilgi Teknolojileri Sorumlusu
ERDE Mühendislik
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ELEKTRONİK
TEBLİGAT
15.03.2018 gün ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7101 sayılı
Kanun'un 48. Maddesi ile, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesi
değiştirilmiş olup yapılan değişiklik ile özel hukuk tüzel kişileri (ticaret
şirketi, dernek, vakıf vb.), avukatlar ve arabuluculara da elektronik yolla
tebligat yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

E

lektronik tebligat işlemleri için PTT tarafından ''Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)'' isimli sistem
kurulmuştur.

Elektronik yolla yapılan tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün
sonunda yapılmış sayılacaktır.
Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 06.12.2018 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan
''Elektronik Tebligat Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre, elektronik tebligat zorunluluğunun
başladığı 01.01.2019 tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili kurum veya kuruluşun, elektronik tebligat adresi
almak üzere PTT'ye müracaat etmesi gerekmektedir. Yapılacak olan başvuruda tüzel kişiler elektronik tebligat
adresiyle ilgili işlemleri yapmak üzere en az bir (1), en fazla on (10) ana işlem yetkilisi belirleyerek bildirmek
durumunda olacaktır.
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Dolayısıyla elektronik tebligat kullanma zorunluluğu
yılbaşından itibaren hemen başlamayacak olup, ilgili kurum veya kuruluşun PTT'ye yaptığı başvurudan
itibaren bir (1) ay içinde PTT tarafından elektronik
posta adresi sağlanarak müracaat eden kurum veya
kuruluşa bildirilecek ve bildirimden itibaren sistemin çalışmasına da bağlı olarak elektronik tebligat
kullanımı başlayacaktır.
Yukarıda belirtilen yasal düzenleme ile getirilen
zorunluluk ''elektronik tebligat adresi''ne münhasır olup, daha önce alınmış olan ''Kayıtlı Elektronik
Posta'' (KEP), elektronik tebligat zorunluluğu getirilen resmi işlemlerde geçerliliğini yitirmiş olacaktır.
Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen kişi
veya kuruluşlar, kullandıkları başka bir elektronik
posta adresi veya kısa mesaj (sms) yoluyla da ayrıca bilgilendirilebileceklerdir. Bunun için PTT'ye bilgi vermek istedikleri e-posta adresini veya telefon
numarasını bildirecekler, ilgilinin elektronik tebligat
adresine yapılan tebligatlar ile ilgili olarak PTT tarafından ayrıca e-mail veya sms yoluyla bilgilendirme
yapılacaktır.
İlgili kişi veya kuruluş elektronik tebligat adresine
elektronik imza veya e-devlet kapısı üzerinden şifre
ile girebilecektir.
PTT'nin elektronik tebligat hizmeti karşılığında alacağı bedele ilişkin ücret tarifesi henüz belirlenmemiş olup, belirlendiğinde PTT'nin resmi internet
sayfasında ilan edilecektir.
Elektronik tebligat uygulaması ile birlikte, özellikle
adli sistemde önemli zaman tasarrufu olacağını düşünmekteyiz. Zira birçok işlem, adres değişiklikleri
ve usulsüz tebligatlar sebebiyle aşırı zaman kaybına
sebep olmaktadır. Bu zaman kayıpları hak kayıplarına da sebep olmaktadır. ''Geciken Adalet, Adalet değildir.'' Adaletin hızlanmasına katkı sağlayacağından
dolayı bu sistemin sağlıklı çalışmasını ümit etmekteyiz.
Bu vesile ile tüm okurlarımızın ‘Yeni Yılını’ kutlar,
sağlık, huzur ve mutluluk dolu yıllar dilerim.

Av. Dr. Fikret ÖZKAN
Baş Hukuk Müşaviri
Birleşim Grup
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BEYİN KONTROLLÜ
ARAYÜZ
ÇALIŞMALARI
İLERLİYOR…
BRAIN CONTROL INTERFACE; BCI
Beyinin sırlarını çözmekle ve beyin okuma çalışmalarıyla ilgili
her gün yeni bir haber okur, duyar olduk.

Yazı: Ufuk TARHAN
Fütürist, Ekonomist, Ajans Başkanı, Yazar
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H

atta Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg’daki Wits Üniversitesi biyomedikal
araştırmacıları ilk defa insan beynini gerçek
zamanlı olarak internete bağlamayı başardılar.
‘Brainternet’ adı verilen proje ile beyin-bilgisayar
arayüzlerinde ve öğrenen makinelerin geleceğinde
çok önemli adımlar atılacağı kesin...
Bir cihazı sadece düşünerek hareket ettirdiğinizi
hayal edin, ya da sadece düşünerek bir bilgisayar
oyunu oynadığınızı...
Bilim kurgu gibi gelen bu konu hakkında bilim
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bir teknoloji ile düşünce gücüyle örneğin bir robot
kolun hareket ettirilmesi ya da bilgisayara komutlar
verilmesi üzerinde çalışıyor. Çalışmalar beyinin
bir takım hareketler için nasıl komut verdiğini ve
bu komutların nasıl eyleme dönüştüğünü çözmeye
çalışarak ilerliyor.
Beyin; kimyasal reaksiyonlar, elektrik sinyalleri ve
nöronlar aracılığı ile vücudun çalışma sistemini
kontrol ediyor. Beynin çalışma prensibi kaslarımıza, vücudumuza nasıl komut verdiği anlaşıldıkça,
bunlar algoritmalara dönüştürülüyor ve beyinin
cihazları da hareket ettirebilmesi, yapay zekânın
geliştirilmesi için çalışmalar ilerliyor...

insanları on yıllardır çalışıyor. Bu teknolojiye "Beyin
Kontrollü Arayüz" kısaca BCI deniyor. Teknoloji,
beyin dalgalarının bilgisayar sinyallerine dönüştürülmesi temeline dayanıyor.
Neuroengineer - Sinir Mühendisi Rajesh Rao'nun
Washington Üniversitesi'nde yaptığı çalışmalar
ABD Devlet Bilim Vakfı tarafından finanse ediliyor.
Rao, invaziv olmayan (cilt içinden veya vücut içine
aletler yerleştirme gerektirmeyen, vücudun içine
işlemeyen, sağlıklı dokulara yayılmayan), güvenli

Çalışmalarda iki tür yöntem kullanılıyor. Birisi dışarıdan diğeri de içerden, beyinin dış zarına cerrahi
müdahale ile takılan alıcılar vasıtası ile sinyalleri
toplamak ve bilgisayara aktarıp çözümlemeye
çalışmak. Bu çalışmalar beyinden ve beyine sinyal,
komut yollamak üzere iki amaç için de kullanılıyor.
Beyin "yürü" komutu verebildiği gibi, beyine de yürüme, duyma, konuşma vb. daha önce yapılamayan
bir takım hareketler için komut göndermek mümkün olabiliyor.
Rajesh Rao ve birçok bilim insanı, daha iyi bir gelecek için, bilim ve teknolojinin daha önce görülmemiş biçimde bir araya gelerek mucizevi gelişmelerin yolunu açması için durmaksızın çalışıyorlar.
Teşekkür borçluyuz...
Kaynak: https://futurism.com/researchers-have-linkeda-human-brain-to-the-internet-for-the-first-time-ever/
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REKLAM YAPAN
SOSYAL MEDYA
FENOMENLERİNE
VERGİ TEVKİFATI
Günümüzde sosyal
medya kullanımının
yaygınlaşmasından dolayı bu
alanda fenomenler oluşmuş
durumda.

Hatta son günlerin dünyada en popüler ve en çok
kazanan fenomenlerinden biri Amerika’da yaşayan
dokuz yaşındaki Ryan adında bir çocuk. YouTube
uygulamasında kendine bir kanal açıyor ve aldığı
oyuncakları alakasız bir kutuya koyarak yavaş yavaş
açıp, küçük sürprizler yaparak çocukların merakını
üzerine çekiyor. Oyuncakları test ederek yorumlar
yapıyor ve zamanla takipçi sayısı artarak 10 milyona
ulaşıyor. Yaptığı yayınların 17 milyar kez izlendiği gö-

G

eniş kitlelerin sosyal medya kanallarında takip ettiği kişiler bir anda sosyal medya şöhreti
oluveriyorlar. Yapılan istatistiklerde bir insanın
günde iki saate yakın bir süreyi sosyal medya hesaplarını kullanarak geçirdiği görülüyor, dolayısıyla
markalar ve reklam ajansları için cazip bir reklam
sahası olarak görülüyor ve etkili bir pazarlama kanalı haline geliyor. Beğenerek takip edilen kişilerin
ne giydikleri, ne yedikleri, ne kullandıkları takipçilerinin ilgisini çekiyor.
Bu alan ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda
markalar belli bir miktar fenomenlere verdikleri
bedava ürün karşılığında bu markaların tanıtımını
yapıyorlardı. Ancak son zamanlarda fenomen sayısı
arttıkça para karşılığında yapılmaya başlandı.
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rülüyor ve haliyle oyuncak markaları Ryan’ın peşini
bırakmıyor, Ryan’ın sosyal medyada tanıttığı oyuncakların ciddi sayıda satışı artıyor. Ryan’ın sosyal
medyada yaptığı bu reklam kampanyalarından yılda 22 milyon dolar kazandığı söyleniyor. Türkiye’de
henüz böyle kazanan fenomenlerin olup olmadığını
bilemiyoruz ancak hatırı sayılır kazançların olduğu
da aşikâr.
Hal böyle olunca maliyemiz hemen devreye girdi tabii ki.
‘’Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır’’ diyerek her bireyin kazancından vergi ödemesi sosyal yaşamın
değişmez bir sorumluluğudur. Bu alanda kazanç
elde edenleri kontrol altında tutmanın en kolay yolu
da bu gibi ödemeleri vergi tevkifatına tabi tutmak.
Aynen işyeri kiralayan gerçek kişilerin kiracı tarafından yapılan kira stopajı veya esnaf muaflığından
yararlananlara yapılan ödemelerden yapılan vergi
tevkifatı gibi.
19 Aralık 2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete
’de yayınlanan 476 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere internet ortamında alınan reklam hizmetleri karşılığında yapılan ödemeler artık vergi
tevkifatına tabi tutulacak.

İnternet ortamında reklam hizmeti verenler ile bunlara aracılık edenler, yani reklam ajansları da dâhil
olmak üzere ödeme yapılan kişi vergi mükellefi olsun veya olmasın vergi tevkifatı yapmak zorunluluğu
getirilmiştir.
Yapılan bu yeni düzenleme ile dar ve tam mükellef
gerçek kişi ve kurumlar ile aynı kapsamdaki aracılık edenlere yapılacak internet ortamındaki reklam
hizmeti ödemlerinden %15 Vergi tevkifatı yapılacaktır.
Türkiye’de Kurumlar Vergisi mükellefi olanlar ile
aynı şekilde bu gibi hizmetlere aracılık eden kurumlar vergisi mükelleflerine internet ortamındaki
reklam hizmeti ödemelerinden vergi tevkifatı sıfır
olarak belirlendiğinden tevkifat yapılmayacaktır.

Fahri KÖSE
S.M.Mali Müşavir
Birleşim Grup Mali Müşaviri
www.fahrikose.com
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Bu Köşe Sizin

362 - ADANA 01 BURDA AVM

Bu Köşe SİZİN
“Şantiye - Ofis”
364 - BIRBAHÇE

363 - IKITELLI ESK
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365 - MELEK YAVUZER

Bu Köşe Sizin

366 - MEHMET KARACA

367 - MUSTAFA GÖKÇEOĞLU

368 - MUSTAFA GÖKÇEOĞLU

370 - ELAZIĞ ESK
371 - KADIR ERBAY

369 - FILIZ YERLITUNA
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372 - BIRBAHÇE

Bu Köşe SİZİN
“Şantiye - Ofis”

373 - IKITELLI ESK

374 - IKITELLI ESK

375 - MEHMET BAYLAPAĞA

376 - ŞAFAK CINGI
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Bu Köşe Sizin

377 - GÖZDE ŞEKER

378 - IKITELLI ESK
379 - MUAMMER ÖZBAY

380 - IKITELLI ESK

381 - HALIL MECIT
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Bu Köşe Sizin

382 - KARTAL LÜTFI KIRDAR EĞITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI

Bu Köşe SİZİN
“Şantiye - Ofis”
385 - ŞAFAK CINGI

383 - KENAN AKSU

384 - DURAN ÇINGI
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386 - IKITELLI ESK

Bu Köşe Sizin

387 - IKITELLI ESK
389 - BIRBAHÇE

388 - SERKAN KAÇAR

390 - ADEM AYDEMIR
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Yaşam
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Yaşam

ÇALIŞMAK
BAKMAK
OYMAK
İtalyan Rönesans döneminin en önemli ve ünlü ressam, heykeltıraş,
mimar ve şairlerinden olan Michelangelo Buonarroti, 1475-1564 arasında
yaşamış bir dâhi. 6 Mart 1475´te Caprese’de doğar. Michelangelo ve
ailesi, o doğar doğmaz Floransa’ya taşınır. Michelangelo, altı yaşındayken,
annesini kaybeder; kendisini devamlı döven babası ve amcaları tarafından
büyütülür.
Yazı: Ufuk TARHAN
Fütürist, Ekonomist, Ajans Başkanı, Yazar
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Yaşam

Michelangelo Buonarroti

M

ichelangelo’nun hayatına dair kaynaklar,
onun bazı tuhaflıkları olduğundan ve otizmin
bir türü olan Asperger sendromunu çağrıştıran tavırlarından söz eder. Michelangelo, duygularını ifade edemeyen, kardeşinin cenazesine gitmeyen,
iletişim kurmakta başarısız, çok az konuşup çoğunlukla sessiz kalan biri olarak anlatılıyor.
Çok az arkadaşı olan Rönesans döneminin bu dâhi
sanatçısı, sık sık konuşmanın yarısında ortadan kaybolan, yalnız, asosyal, kötü karakterli, öfke nöbetlerine tutulan bir kişi, münzevi ve tuhaf biri olarak
nitelendiriliyor. İşte çocukluğundan itibaren böyle
bir profil sergileyen Michelangelo, hayli varlıklı olan
babası ve amcaları tarafından elinden bir iş gelsin
diye 14 yaşında dönemin önemli sanatçılarından
olan ve Floransa’da yaşayan fresk ressamı Domenico Ghirlandaio’nun yanına öğrenci olarak veriliyor.
Kısa zamanda ustasını geçen tuhaf genç, ilk heykeline 26 yaşında başlıyor. Michelangelo, 5,5 metrelik
bir mermer kütleden çıkardığı 4,34 metre yüksekliğindeki Davut heykelini 3 yılda tamamlıyor.
Davut, erkek vücudunu en iyi yansıtanlardan biri
olarak ve antik dönemden sonra sergilenen ilk büyük çıplak heykel olarak ünlü.
46
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Davut heykeli

Yaşam

Pieta: Öldürülmüş İsa'yı annesinin kollarında gösteren Michelangelo heykeli.

Heykele dair söylentiler pek çok. Kimilerine göre bu
heykel Hz. Davut´un heykeli, kimilerine göre değil;
çünkü Davut heykelindeki erkek sünnetsiz. Yahudi
olduğuna göre, eserin Davut olma ihtimali yok! Heykel aslında Michelangelo´ya modellik yapan erkek
modeli anlatıyor ama Michelangelo, kendi heykeline
daha kutsal bir anlam yüklemek için Hz. Davut olduğunu söylüyor gibi aktarımlar var.
Sonuçta gerçeği kimse bilmiyor. 89 yaşında ölen
Michelangelo yaşamı boyunca pek çok heykel ve
fresk yaratan, Roma’nın yeniden inşasına ve düzenlenmesine yardımcı olan olağanüstü bir karakter,
bir dâhi.
Bu bir sanat tarihi yazısı olmadığına göre Michelangelo’yu sizlerle paylaşmamdaki neden, bilgilerimizi
tazelemek değil. Amacım bu konuyu bir yere bağlamak...
Michelangelo 3 yılda tek başına bitirdiği, dünyanın
en ünlü ve önemli eserlerinden biri olan Davut heykeline başlamadan önce, aylar boyunca 5,5 metrelik mermer kitleye sadece bakıyor! Evet, öylece ve
yalnızca bakıyor! Tek kelime ve hareket etmeksizin!

Bu yazı, çalışmayı ve üretmeyi durmaksızın koşturmakla, sürekli hareketle ve telaşla özdeşleştirenlerin, birtakım şeyleri sorgulamaları için kaleme
alındı.
Bu yazı, aynı zamanda sadece bakan, hareket etmeyen, kıpırdamayan, belki de bundan korkan ve koca
mermer kütlenin kendi kendine Davut heykeli haline
gelmesini umanlarda bir şeyleri tetiklemek için de
aktarıldı.
Kütleler, bakılarak ve oyularak, yani öğrenerek, öğrenmeye devam ederek eser haline geliyor. Sadece
bakılarak ya da sadece oyularak değil!
Yazıya 77. yaşında "Ancora Imparo" yani "I am still
learning", "Hâlâ öğreniyorum " diyen, en büyük eseri olan Pieta'yı 87 yaşında tamamlayan Michelangelo´yu saygıyla hatırlayarak, teşekkür ederek nokta
koyalım..

Kendisini tuhaf tuhaf süzerek “Ne yapıyorsun?” diye
soran kişilere verdiği cevap ise yalın ve kısa:
Çalışıyorum
BİRLEŞİM DERGİ
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Röportaj: Serkan OCAK
48

BİRLEŞİM DERGİ

Röportaj

ASIL BİZ ONUN
"HASTASIYIZ"
Kimden bahsettiğimi eminim hemen anlamışsınızdır...
“Hastasıyım!” lafıyla neredeyse özdeşleşti Ayhan Sicimoğlu.
O, bir rehber olmanın çok ötesinde. Gittiği yerleri anlatırken kendi renkli kişiliğini
katan, yerel lezzetlerin peşine düşen, kimi zaman mutfağa dalıp yemek de yapan
bir gezgin. Onu kimi zaman Yeni Zelanda yerlileri gibi dövme yaptırırken, kimi
zaman Maldivler’de dalış yaparken, Yunanistan’da bin yıllık bir zeytin ağacıyla
konuşurken ya da Kolombiya’nın karanlık dehlizlerinde görüyoruz. Dünyada
gezmediği yer kalmadı.
Sicimoğlu, şimdi bu yaptığı gezileri bir kitapta topladı. ‘Hastasıyım’ adıyla
piyasaya çıkan kitapta Sicimoğlu’nun gittiği 25 farklı yerin hikâyesi yer alıyor.
Sicimoğlu ile yeni kitabı vesilesiyle buluşacaktık. Birkaç hafta boyunca onu
yakalamaya çalıştım, olmadı. Sonunda bir gece yarısı Fransa’da yakaladım
kendisini. Tabii ki Birleşim Dergi okurlarının yılbaşı sayısı için. Kendisi her daim
seyahatte olduğu için uzun bir telefon görüşmesi yaptık. Uzun uzun hem yazarlık
hem de müzisyenlik hayatını konuştuk. Biraz da geçmişten dem vurduk...

‘Hastasıyım’dan önce de sanırım bir kitabınız var.
‘Renkli Hayatlar’. Yine gezilerinize ait bir kitap
mıydı? Biraz onu anlatabilir misiniz?
Hayır. Hayaller var, başıma gelen anılar var bu kitapta. Olacakmış gibi şeyler var biraz da. Çok değişik bir kitaptı. Her daldan var yani. 4 yıl oldu çıkalı.
Mutlaka bulup okuyunuz onu da. Dört yılın ardından
çıkan ikinci kitabım bu.
Biraz ‘Hastasıyım’ kitabınızı anlatabilir misiniz?
Bu kitap aslında benim fikrim değildi. Teklif Hürriyet
Seyahat’ten geldi. Bu kitapta Hürriyet’te yazdığım
yazılarım var. Aslında çok yazı var ancak bu kadarını
seçtik, şimdilik...
Yani kitabın devamı gelecek mi?
Evet. Bir ‘Hastasıyım’ serisi olacak. Bu kitapta dünyadan 25 farklı yer var. Sonraki kitapta İtalya olacak.
Belki daha sonra Yunan adaları olabilir.
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Röportaj

Çok seviliyorsunuz. Sizce bunun bir nedeni var mı?
Doğal olmamdan bence, kendimi zorlamadan konuşuyorum. Arkadaşlarımla konuşur gibi konuşuyorum. Yolda beni çeviriyorlar, “Sizi dinlerken bir
arkadaşımla sohbet ediyor gibi oluyorum” diyorlar.
Kitleye değil de daha çok bireye konuşur gibi konuşuyorum. Sanırım bundan dolayı beni seviyorlar. Kendimi zorlamıyorum bir şey yaparken.
Şu anda neredesiniz, neler yapıyorsunuz?
Fransa’nın Bask Bölgesi’nde Biarritz kasabasındayım. İspanya’nın Bask Bölgesi’ne geçeceğim. San
Sebastian’a gidiyoruz. Bir ekiple televizyon programı
çekimindeyiz.
Peki, sizdeki bu seyahat tutkusu nasıl başladı? Doğuştan mı, sonradan mı?
Doğuştan gelen bir tutku. Merakla alakalı bir şey.
Meraklı insan seyahat eder. Türkiye’deki problem
de bu bence, fazla meraklı değil insanlar.
Gezi programları, yazıları nasıl başladı?
İşte o çok tesadüf oldu. 15 yıl önce müzik için Küba’ya
gidiyorduk. Pat diye beni Cüneyt Özdemir aradı. “Biz
de gelebilir miyiz?” dedi. Ben Amerika’da bir süre
yaşadım. Orada davul okulum vardı. 1990’ların ortası. Workshop’lar yapıyorduk. Okuldaki öğrencilere
“Küba’ya götüreyim sizi” dedim. 17 kişiyi Küba’ya
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götüreceğim Cüneyt Özdemir bunu duymuş, gelmek
istedi. “Serdar Akinan da gelmek istiyor ama davulcu değiliz biz” dediler. Birer kamera verdik onlara.
İşe gittik. Hem gezme hem de iş oldu. Tüm olayı kameraya çektiler. Cüneyt Özdemir Türkiye’ye döndü.
Beni aradı, “İçeride montaj yaparken çocuklar sürekli gülüyorlar” dedi. Öğle yemeğine çıkmayıp bunu
monte ediyorlarmış. Sonra CNN Türk’e götürdüler
çekimi. 5N1K’ya... Sponsor buldular. 1990’ların ortasında Cüneyt Özdemir ve Serdar Akinan’la başladı
gezi programım... Onlar beni bu işe iten adamlardır.
Profesyonel hayatınızda şu anda televizyonculuk
mu yoksa müzisyenlik mi var?
Profesyonel hayatım hep müzikti. İkisinin birden
‘Hastasıyım’. İkisini birden yapmaktan çok zevk alıyorum. Pinpon topu gibi... Yorucu ama çok zevkli.
Örneğin İspanyol Bask bölgesini görmüştüm ancak
Fransız Bask bölgesini ilk kez gördüm. Çok farklı.
Turist olarak gelecektim yoksa.
Turist olarak gezmemenin zorlukları neler?
İş yaptığın zaman lokantaya gidip yemek yiyemiyorsun sadece. Bir de lokantaya aşçı olarak gidip işin
bilimsel yönünü sorgulamak var. Profesyonel ralli
şoförü olsam aracın tüm teknik detaylarına bakarım. Şimdi ise ‘kamerayı nereye koyayım, ışığı nereye koyayım, açıyı nasıl ayarlayayım’ gibi sorunlarım
oluyor.

bizi aslında... Bu 15 gün önce oldu. Bir ay sonra
CNN International’da yayımlanacak. Bu tür konularda Türkiye için de ilk akla gelen isimlerden biriyim.
Bir seferinde de BBC Londra’dan aradılar. Röportaj
yaptılar benimle...”
Sıradaki projeleriniz neler?
Önce bir müzik albümü var. Aslında pek albüm denemez. 2-3 parçalı bir çalışma olacak. İlk projem
bu. Sonra yeni bir kitap daha yayımlayacağız. İtalya
ile ilgili olacak. Seyahat kitabı... Küba’ya müzik konserine gidecektim. Aslında Küba’da önemli bir müzik festivali var. Davet edildik. Ancak para bulamadık gitmek için. Bizden kaynaklandı yani. Küba’da
bir konser vermek benim hayalim. 11 kişiyiz. İki de
kameraman toplam 13 kişi. Tabi maliyetli bir iş. Gelecek seneye inşallah yaparız.
Bir zamanlar MFÖ sizin için ‘Peki Peki Anladık,
Sen neymişsin be abi’ şarkısını yazdı. Kızdınız mı
bu şarkı için, o hikâyeyi biraz anlatabilir misiniz?
Biraz bana kızdılar. İçinde kinaye var tabi. Ama hiç
kızmadım. Kızmadım ama onore de olmadım.
Sizden böyle bir şarkı için izin isteselerdi verir
miydiniz?
Onay verir miydim bilmiyorum.

Güzellikleri kimi zaman atladığınız oluyordur...
Maalesef oluyor. “Ne güzelmiş burası” dediğim zamanlar oluyor.
Türk insanı seyahat ediyor mu?
Başladılar. Çok tuhaf bir şekilde. Çok aç kalmışlar.
Abur cubur yiyorlar şu anda.
Seyahat etmek isteyenlere tavsiyeleriniz neler?
İlk yapmaları gereken şey kitle turlarından kaçmaları. Örneğin Türkiye’ye gelen turistler bizi farklı
sanıyor. Hamama gidiyorlar. Biz gitmiyoruz mesela.
Richard Quest geldi. İngiliz gazeteci, CNN International’da eski bir finans muhabiriydi. World of Wonders
adında bir programı var. İstanbul’u tanıtmak için ilk
kez geldi ülkemize. Dünyayı bilen bir Türk’le tanışmak istemiş. Lisanı çok iyi olsun demiş. Herkes beni
söylemiş. Menajeri beni buldu. Önce korkup kabul
etmedim. Ne çekeceği belli olmuyor. Bazen hoşumuza gitmeyen şeyler çekebiliyorlar. Richard Quest
de bunu şart koşmadım. Adam da demiş ki “Erkek
berberinde tanışalım.” Bir berberde buluştuk. Orada tanıştık. Sıcak havlular, kompresler, usturalar...
Kulaktaki kıllar pamukla yakıldı. Bildiğimiz eski
berberlerden... “Her hafta buraya mı geliyorsun?”
dedi. “İlk defa geldim” dedim. İşte böyle biliyorlar
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Röportaj
Kızınız da sizin gibi müzikle uğraşıyor, şarkı söylüyor. Onu daha sık televizyonlarda görecek miyiz,
ne dersiniz?
Kızımı televizyon kanallarında görebileceğinizi pek
düşünmüyorum. Bunun için biraz Televole olması
gerekiyor. Müzik kapasitesi bence çok iyi. Paris Konservatuarı’ndaki hocaları bana, kızınız "Ilık Akdeniz
sesine sahip" dediler. Etnik nüansları olan ‘Ilık Akdeniz sesi’ diye bir söylem var opera dünyasında.
Leyla Gencer’de olan ses gibi. Uluslararası bir marka olmadı henüz kızım. Karakteri değişik. Ben çok
beğeniyorum ama o kendini pek beğenmiyor.
Zeytinyağı ile uğraşmaya başladınız, hatta kendi
markanızla zeytinyağı üretiyorsunuz. Amacınız
para kazanmak mı?
Zeytinyağı benim için ticari bir iş değil. Nasıl başladığımı anlatayım. Çok sevdiğim bir iş bu. Çünkü
zeytinyağı dünyanın ilk yiyeceklerinden birisi. Antik
Grek’ten bu yana süregelmiş. M.Ö. 3 bin yıllarına
kadar gidiyor. Kutsal da bir ürün. Deriye, yaraya,
mideye iyi geliyor. Sihirli bir ilaç gibi. Üstün bir güç
zeytinyağı.
Bir röportajda beni bir yere çağırdılar. Bir bilim insanına rastladım. Zeytinyağı yarışmasında üstün
başarılar almış biri. Yunanistan 33 altın madalya
almış. Türkiye’nin tek bir gümüş madalyası var. Tek
bir Yunan firması üç altın madalya birden almış. Bizim için işin kötü tarafı altın madalya alan firmaların biri, aldığı ödülü ‘Ayvali’ adındaki bir zeytin ağacı
türünden elde ettiği zeytinyağından alıyor. Yani Ayvalık. Yani Yunanistanlı Ayvalık yağı ile altın madalya
alıyor.
O bilim insanı bana şunu anlattı: “Zeytinyağı benim
için bir hayat tarzı. Ticaret değil. ‘’
Zeytinyağının benim için de hayat tarzı olmasını istiyorum. İyisini yaptığımı düşünüyorum.
Türkler zeytinyağını iyi yapamazlar. Bunu şunun için
söylüyorum: 1 kg zeytinyağında 12 kilo zeytin var.
Her kiloda 69 TL’lik zeytin var. Yapamazlar dediğim
fiyat olarak yapamazlar. Zeytin olarak yemeyi tercih
ediyoruz biz. Ayvalık’ta bir kalibrasyon aleti var. Tek
tek en iyi zeytinleri seçiyor. Bu en iyiler 1 numaralı
sandığa düşüyor. Kahvaltıda yabancılar zeytin yeneceğini bilmez. Böyle olunca dünyada en çok zeytin
üreten ülkeyiz ama zeytinyağında dördüncü ya da
beşinciyiz.

kısmı da yine TEGV’e gidiyor. Kitaplarımı sağa sola
yolluyorum. Doğu’ya okullara yolladım bir kısmını.
Daha önceden ise Amerika’da yaşarken bir hastanenin 40 adet diyaliz makinesini, yenileri geldiği için
çöpe atıyorlardı. Türkiye’de de o dönem diyaliz makineleri kullanılıyordu. Amerika’daki eski makineleri New Jersey’de ambalajlattım. Bir gemi buldum.
Gemiyle Türkiye’ye götürdüm. 30 sene önceydi bu
tabii.
Amerika’da koca bir kütüphane arkeoloji ile ilgili kitaplarını veriyordu. Bu kullanılmış kitapları kutulara
koydurdum New York’ta, uçağa bindirdim ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ne koydurdum.”
Bunları diyebilirim size.
Birleşim Dergi adına size çok teşekkür ediyoruz,
bizi kırmadınız ve bu röportaj fırsatını yarattınız.
Rica ederim, okurlarımızın keyifle okumalarını dilerim.

Sosyal sorumluluk projeleriniz de var. Biraz onlardan bahsedebilir misiniz?
Bir filmde oynamamı istediler. Para istemedim.
Perge’deki harabelere mermer sütun dikin benim
yerime dedim... ‘’Ayhan Sicimoğlu tarafından dikilmiştir” yazıldı altına.
Kitabımın gelirinin bir kısmı TEGV’e (Türkiye Eğitim
Gönüllüleri Vakfı) gidecek. Zeytinyağının gelirinin bir
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YENİ BİR TUTKU İÇİN EL KİTABI:

AQUASCAPING
Aquascaping sandığınız kadar zor bir hobi olmayabilir. Zaman, emek ve kapsamlı bir araştırma gerektirdiği ise aşikâr.
Bu yazıda, aquascaping yapmaya başlamak için bilmeniz gereken temel bilgileri, prensipleri, kuralları ve bazen onların dışına çıkmak için gereken ilhamı,
ipuçlarını, önerileri, kısacası bu işin esaslarını toparladık. Okurken keyif ve ilham almanızı dileriz!
AQUASCAPING NEDIR?
Aquascaping; sucul bitkiler, kayalar, taşlar, yosunlar,
odunlar vb. elementlerle yapılan; kurulum, planlama, dekorasyon, bakım gibi süreçlerin tamamını
kapsayan ve ayrıca izleyen kişiye estetik haz vermesi
amaçlanan su altı tasarımlarıdır. “Su altı bahçıvanlığı” ya da “su altı bahçeciliği” olarak da ifade edilebilir.
Tutkulu akvaristler bilir, akvaryum demek sadece
balık yetiştirmek demek değildir. Akvaryum bir kez
54
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evinin parçası olduktan sonra, akvaristin gururu haline gelir ve rutinin bir parçası olur. Neticede ortaya
çıkan ve akvaristin yaratıcılığını yansıtan bu yaşam
alanı, ona bakanların hayal gücünü kuvvetlendirir
ve ilham almalarını sağlar.
Fizyolojik özellikleri bilmek, beslemek, budamak,
bakım yapmak gibi ihtiyaçlara ek olarak aquascaping; tasarım kaygısını da işin içine dâhil ederek
standart “akvaryum” kavramının biraz daha ötesine
geçer.

Bir Mola Ver...

TEMEL AQUASCAPING PRENSIPLERI
Aquascaping’in genelini anlamak zor gibi görünse
de, bazı basit prensipleri yerine getirerek işe başladığınızda formülü hızlı şekilde kavrayabilirsiniz.
Diğer tüm yaratıcı süreçler gibi aquascaping de güvenilir kaynaklardan edinilecek bilgilere ek olarak,
büyük ölçüde hayal gücünüze dayanır. Bilimsel ilkeler ile yaratıcılığı dengeli şekilde harmanlamak bu
işin belki de en ince noktası olabilir.
AQUASCAPING’E BAŞLARKEN AKILDA TUTMAK
GEREKEN BIRKAÇ KRITER:
Basitlik: Aquascaping “tasarımla’’ ilgilidir ve çoğu
zaman daha az element kullanmak daha çok şey
anlatabilir (less is more!). Farklı birçok bitkiyi gösterebilmek adına bir tank içerisine olabildiğince
fazla çeşit koymaya çalışmak sık yapılan bir hatadır.
Bu kadar çeşitlilik, bakan kişide karmaşa yaratır ve
elementlerin bu kalabalık içerisinde tekil olarak algılanma oranları düşer.
Çeşitlilik: Basit tutmak demek tüm tankta yalnızca 1 çeşit bitki kullanmak demek değildir. Belirli bir
tema üzerinden ilerlemek isteseniz bile, tasarımınızın sıkıcı olmasını istemezsiniz. Unutmayın, yaratıcılık aquascaping’in temelini oluşturur.

Proporsiyon (Oran): Tankınıza uyum duygusu vermek önemlidir, bu nedenle en az dolu alanlar kadar
boş alanlar da yaratmaya çalışmalısınız. Örneğin
tasarımınızda yalnızca geniş yapraklı bitkileri kullanmak, yaprakların kaplayacakları alan nedeniyle
tasarımınızdaki espaslarınızı yok edebilir ve uyumu
bozabilir.
Devamlılık: Yerleştirdiğiniz elementler, tankın uzağına geçip baktığınızda rahatsız edici durabilir, bu
ihtimal her zaman var. Bu nedenle yapıyı bozup yeniden kurmak ve bazen bunu defalarca yapmak için
hazırlıklı olmalısınız.
İçinize sinmeyen bir kısım fark ettiğinizde üşenmemek ve yeniden yerleştirmek bu işin olmazsa olmazıdır…
AQUASCAPING TANKININ TEMEL IHTIYAÇLARI
Işık: Aquascaping ekipmanları içinde en önemli
parçaların başında gelir. Bitkilerin tank içerisindeki
sağlıklı gelişimleri ışıkla sağlanabilir. Işığın ekipman
listesinde kritik bir yeri vardır. LED ışık bitki yetiştirmede en iyi sonuç veren kaynaklardan biridir. Fakat
duruma göre metal halojen ya da floresan lambalar
da kullanılabilir.
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Filtre: Bilindiği üzere filtreler sudaki besin atıklarını, hayvan dışkılarını ve zararlı bazı kimyasalları
arındırarak suyun olması gereken organik değerlerde daha uzun süre kalmasını sağlar. Suyu filtre
edebilmek için 3 yol vardır: Mekanik, biyolojik ya da
kimyasal filtrasyon. Piyasada kolaylıkla bulabileceğiniz filtreler bunlardan genellikle ikisinin kombinasyonudur.
Karbondioksit: Karbondioksit, bitki gelişimi için
ışıktan sonra gelen en önemli öğedir. Eğer aquascaping yapmak, uzun süre sağlam kalan ve kendi
potansiyelini gösterebilen bitkiler yetiştirmek istiyorsanız sistemin karbondioksit ihtiyacını mutlaka
düşünmelisiniz.
Sıvı gübreler: Gübreleri vücudunuzun güçlü ve sağlıklı kalması için gereken vitamin ve mineraller gibi
düşünebilirsiniz. Tankın ışık ve karbondioksit sistemine göre iki çeşit gübreleme yöntemi kullanabilirsiniz: Makro besinler (macronutrients) veya mikro
besinler (micronutrients). En iyi su dengesini sağlamak için bu iki türü doğru oranlarda kullanmalısınız.
Akvaryum tabanı (Substratlar): Bitkiler yalnızca gövde ve yapraklarından değil, köklerinden de
beslenirler. Bu da akvaryumunuzun taban kısmının
doğru seçilmesini gerektirir. Hangi bitki çeşidini yetiştirmek istediğinize göre (küçük ve ön planda olanlar ya da büyük ve arka planda olanlar) doğru taban
malzemesi kullanmak, bitkinin kendi potansiyelini
gösterebilmesi açısından diğer önemli unsurlardan
biridir. Taban tek katmandan oluşmaz, genellikle
bitkinin ihtiyacına ve istediğiniz tasarıma göre tabanınızı bir kaç farklı katmandan oluşturmanız gerekecektir.
Tüm bu temel bilgilerin yanı sıra aquascaping’de
tasarımı belirleyici bazı kurallar da bulunmaktadır.
Kurallar önce öğrenmek ve var olma nedenlerini
anlamak, sonra dışına çıkmak için vardır.
AQUASCAPING TEMEL TASARIM UNSURLARI
Üçler Kuralı ya da Üçte Bir Oranı
(The Rule of Thirds): İnsan beğenisinin altında bazı
geometrik kurallar yatmaktadır. En sık kullanılanlardan birisi ‘’Üçler kuralı’’ ya da diğer adıyla “Üçte
bir oranı”dır. Fotoğrafçılıkta ve daha birçok sanat
akımında karşımıza çıkar. Bu kural, bir rehber niteliğindedir. Her zaman kullanılması gerekmez, ancak
kullanıldığında büyük olasılıkla etkili sonuçlar yaratır. Tank içerisindeki alanımızı yatay ve dikey düzlemlerin her birinde sanal çizgilerle üçe bölmemiz
gerekir. Bu sanal çizgilerin kesişim noktalarından
birine kompozisyonun odak noktasını; yani akvaryumunuza bakan kişinin ilk görmesini istediğiniz ana
öğeyi yerleştirirsiniz.
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Diğer üç tanesine ise, bir bakışta fark etmesini istediğiniz diğer öğeleri serpiştirirsiniz.
Altın Oran: Altın oran 1,618 olarak kabul edilir. Bir
uzunluğu ikiye böldüğünüzde, kısa parçanın uzun
parçaya olan oranıyla, uzun parçanın bütüne olan
oranının aynı olması temelinden gelir. Sanatta, matematikte ve aynı zamanda doğada altın oran ile
odak noktası, birbirine çok güçlü şekilde bağlıdır.
Üçler kuralı, altın orandan doğan bir kuraldır. Odaklanılması istenilen elementin, tasarımın tam ortasına yerleştirilmesinden ziyade, altın oranda tutulması, tasarımın etkisini büyük ölçüde arttırmaktadır.

Üçler Kuralı

Odak noktası: Tasarımda konunun toparlandığı noktadır. Tasarıma bakan kişinin ilk olarak görmesini
istediğimiz yerdir. Odak noktası, üstteki kurallara
göre doğru belirlendikten sonra bu noktaya doğru
elementlerin yerleştirilmesi de gerekir.
Odak noktası olarak belirlenen noktaya, bu noktanın
gücünü ortaya çıkaramayacak elementler yerleştirilirse bu nokta odak olmaktan çıkacaktır.
Tasarımınızda başka elementlerin kompozisyonun
odak noktası ile yarışacak baskınlıkta olmamasına
da dikkat etmelisiniz. Çünkü tasarıma bakan kişi
birden fazla odak noktası fark ederse bütünlük bozulacak ve algı dağılacaktır.
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Zıtlık: Eğer her şeyi öne çıkarmaya çalışırsanız, hiçbir şeyi öne çıkaramazsınız. Çok fazla ve farklı renkte bitki çeşidi, farklı kaya tipleri, boşluksuz bir tasarım, tamamen kafa karışıklığı yaratır. Bunun yerine
tasarımda yeterince espaslar bulundurmalı; 2-3
farklı bitki türü, belki yalnızca tek çeşit akvaryum
tabanı, iyi bir yerleşimle taban malzemesine uygun
tek cins bir kaya kullanarak çok etkili tasarımlar
hazırlayabilirsiniz.
Aquascaping’e başlamak için gereken tüm malzemeleri Sutopya’da bulabilirsiniz.
Tankınızı seçip kaya çeşitleri ile denemeler yapıp
taslak hazırlayarak, doğru malzemeleri satın alma
esnasında belirleyebilirsiniz. Böylece daha eve gitmeden kafanızda yapacağınız tasarımla ilgili ipuçları
oluşturmaya başlamış olursunuz.
Detayları ise kendi kendinize veya birlikte yapmaktan keyif alacağınız kişi ile, belki biraz müzik eşliğinde ya da tamamen sessizlik içerisinde zihninizi açan
ve kendinize ayırmaktan keyif aldığınız zamanlarda
devam ettirebilirsiniz.
Aquascaping bir sanattır ve ondan gerçekten keyif
almak için bu duygunun içinizden gelmesi gerekir.
Eğer siz de hissediyorsanız, kendinize bu fırsatı tanımalısınız.

İsmail SÜZEN
Designer & Aquarist
www.sutopya.com
Instagram: Sutopya
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KIŞIN
RUHUMUZU
ISITAN YAPILAR
KIŞ BAHÇELERİ

İnsanın doğanın bir parçası olduğu gerçeği ve bitkilerle
olan bağ kurma isteği, bu bağ kurma isteğinin kışın doğanın
uykuya geçmesi ile durağanlaşması, soğuk ve yağışlı hava
nedeniyle kapalı mekânlarda daha uzun süre vakit geçirme
ihtiyacımızı arttırır. Kışın daha konforlu ve psikolojimize iyi
gelecek mekânların yapılmasına neden olan bu ihtiyaçlar kış
bahçelerini hayatımıza sokmuştur. Bu sayımızda sizler için bir
kış bahçesi için gerekli olan püf noktalarını aktarmak istedik.
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KIŞ BAHÇELERININ BAKIMI
Güzel bir kış bahçesi oluşturmanın ilk koşulu, ışığın
konumudur. Bahçenin güney cepheleri, en bol ışık
alan yeri ya da en çok ışık alan balkonlar bitkiler için
idealidir. Bitkiler çok fazla sıcaktan hoşlanmaz. Bu
nedenle kış bahçeleri sabit camlarla kapatılmamalı,
bitkilerin sıcaktan pişmesini engellemek için camlar açılmalı ve ortam serinletilebilmelidir. Geceleri
kış bahçelerinin havası biraz daha soğuyabilir. Kış
bahçesi ışığı tek yönden alıyorsa, bitkilerin yönleri
değiştirilerek gövdelerinin bozulması engellenmelidir. Kapalı mekânlar olan kış bahçelerinde bitkiler
için toprak seçimi oldukça önemlidir.
Açık mekânlar için sorun yaratmayan fakat kapa-
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lı mekânda görmek istemeyeceğiniz böcekler için
sterilize edilmiş toprak kullanmak gerekir. Ayrıca
bitkilerin taşınabilmeleri ve yerlerini değiştirme işini
kolaylaştırmak için hafif topraklar idealdir. Gübre ve
vitaminle beslenen toprağın her yıl yenilenmesine
gerek yoktur. Ancak bitkilerin kökleri saksının üstünden görülmeye başladığı zaman saksı değişimi
yapılır ve toprak ilave edilir. Görüntüleri doğal ve dekoratif olmakla birlikte toprak saksılar suyu emip,
tuz ve mineralleri azaltabilmektedirler. Diğer taraftan rahatça temizlenen fazla suyun drenajı için altı
delik, plastik saksıların hem bakımı kolaydır hem de
bitkiler için daha uzun ömürlü olabilir.
Sınırlı ve dış mekândan farklı koşullara sahip kış
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bahçelerinde özellikle flor, klor ve Ph oranı çok yüksek şehir sularını bir iki gün beklettikten sonra sulama için kullanmak iyi olacaktır.
Ayrıca 20 derece toprak sıcaklığındaki bir bitkiye soğuk şebeke suyu yerine bekletilmiş ılık su vermek
daha sağlıklıdır.
KIŞ BAHÇELERININ DEKORASYONU
Kış bahçelerinin dekorasyonunda pek çok seçenek
bulunmakla birlikte, evin ve kullanıcının tarzı ve
yaratıcılığı ile birbirinden farklı mekânlar oluşturmak mümkündür. Günümüz modasını takip etmek
isteyenler için bambu, ahşap ve çiçekli kumaşlar
önerilmektedir çünkü ahşap ve bambu gibi doğal
malzemelerin sahip oldukları kendilerine has sıcaklıkları sayesinde kullanıldıkları mekânın ruhunu
değiştirebilmektedirler. Yeşil bitkilerin yoğun olduğu
sade bir şekilde bitkilendirilmiş kış bahçeleri için
çiçekli kumaşlar, kışın o renksiz günlerinde ilkbahar ve yaz sıcaklığını getirme etkisine sahiptirler.
Kış bahçelerinde aydınlatma tamamen bitkilere
göre yapılır. Bitkilerin beslenmesini sağlayan ampul
türleri kullanılır. Bunların dışında, akvaryum, ahşap
kafeste kuş, kuş evleri, minyatür şelaleler, şamdanlar, mumlar ve fenerlerle kış bahçesini zenginleştirmek mümkündür.
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çek saplı Şamadora (Chamaedorea microspadi ve
Gövdesiz Şamadora (Chamaedorea radicalis) dona
dayanıklı olduğu için fazla ısıtılmayan ortamlarda
kullanılabilir.
Areka (Dypsis lutescens) ve Kentia (Howea forsteriana) kış bahçelerinde görsel etki sağlayabilecek
gösterişli palmiyelerdir.
Karton Sikas (Zamia furfuracea), Hint Sikası (Cycas Thouarsii) Japon Sikası (Cycas revaluta) ve Dev
Dion (Dioon spinulosum), Starliçe-Cennet Kuşu Çiçeği (Strelitzia regina), Cüce Starliçe (Strelitzia regina juncea), Altın Starliçe (Strelitzia regina Gold),
muzlardan Süs Muzu (Musa ornata), Dev Starliçe
(Strelitzia nicolai), Kırmızı Muz (Esnete ventricosum maurelii) ve Muz Palmiyesi (Ravanala madagascariensis), Para-Mücevher bitkisi (Crassula
ovata), Aloe Vera (Aloevera miller veya A.vera spp),
Fil Ayaklı Yukka (Yucca elaphantipes) ve küçük bitki olarak Mavi Ekeverya (Echeveria elegans) tropik
hava yaratmak için kış bahçelerinde kullanılabilecek eşsiz bitkilerdir.

KIŞ BAHÇELERI IÇIN ÖNERILEN BITKILER
Hemen hemen her bitkiyi uygun bir ortam sağlanmış kış bahçesinde yaşatmak mümkündür. Ancak
yine de bakım ve sürdürülebilirliği kolaylaştırmak
açısından bitki seçiminde dikkatli olmak gerekir.
Hızlı büyüyen ağaçlar, dış mekânda kolayca yetişmesine rağmen kapalı mekânda bunalabilecek bitkilerden özellikle kaçınmak gerekir. Batıcı, tahriş edici
veya zehirli bitkiler özellikle çocukların ve ev hayvanlarının bulunduğu kış bahçelerinde kullanılmamalıdır. Bitki seçiminde kişisel tercihlerin yanında
bitkilerin birbiri ile uyumları ve ekolojik istekleri de
göz önünde bulundurulmalıdır. Yüksek ısı ve nemli
bir ortamda az su isteyen çöl bitkilerini kullanamayacağımız gibi, kuru ve soğuk bir ortamda tropik bitkilerin kullanılmaması gerekir.
Şamadora türleri kış bahçelerine en uygun palmiyeleridir. Güneş ışığına dayanan Bambu Palmiyesi
(Chamaedorea seifrizii), Majestik Palmiye (Ravanea
rivularis) ve Balık Yüzgeç Yapraklı Palmiyeler(Caryota mitis, Caryota urens) bol ışıklı, yüksek tavanlı,
büyük mekânlar için uygundur.
Gölge isteyen, üzerlerine direkt güneş ışını geldiği
takdirde yapraklarının yanma riski olan küçük çi-

Çöl bitkisi olmasına karşın zarif ilgi çekici gövdesi
ve iç mekâna uyumu nedeni ile Avrupa ve ABD’de
sıklıkla kullanılan Nolina’lar (Beucarnea recurvata,
Beucarnea longifolia) kış bahçelerinin vazgeçilmez
gözdeleridir. Kış bahçesi su unsurları içeriyorsa küçük havuzlar içine Cüce Nilüfer türleri (Nymphaea
spp.), derin havuzlara ise normal nilüferler dikilebilir veya saksı ile yerleştirilirler. Bunun yanında lahana, brokoli, çavdar, pancar, havuç, soğan, fesleğen,
nane ve kekik gibi bitkiler yenilebilir bitkiler olarak
kış bahçeleri için önerilmektedir.

Doç. Dr. Reyhan Erdoğan
Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fak.
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
www.yazreyhan.com

Doç. Dr. Mustafa ARTAR
Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Twitter/ mustafa_artar
Instagram / mustafa.artar
www.mustafaartar.wordpress.com
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MOBİL, MİNİMAL, EKONOMİK BİR KÜÇÜK EVİNİZ OLSUN İSTEMEZ MİSİNİZ?

TINY
HOUSE –
KÜÇÜK EV

‘’Tiny House’’ ismini son zamanlarda sık sık duymuş olma ihtimaliniz
oldukça yüksek. Çünkü son yıllarda bir yaşam felsefesi olarak ortaya
atılan ‘’Tiny House’’ yani ‘’Küçük Ev’’ fikri, hızla yayılarak geniş bir hayran
kitlesine sahip oldu. Bu akımın çıkış felsefesi ise ev almak için harcanan
para ile aslında neler yapılabileceğinin sorgulanması…

Yazı: Gökçe AŞKIN
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Sadece evlerini küçülterek, hayatları boyunca hayal
ettikleri yaşamı gerçek kılacak maddi güce eriştiklerini keşfeden kişi sayısı dünyada hızla artıyor.
Amerika, Kanada ve İngiltere’yi etkisi altına alan
tiny house akımı, Türkiye’de de hızla popülerleşiyor.
Özellikle son 5 yıldır Amerika ve Kanada’da 5 milyon kişinin tiny house’larda yaşamayı tercih ettikleri
dikkat çekiyor.
Evinde minimalist ve sadelik arayanların, gezmeyi
seven ve bir yere bağlanmak istemeyen, gezerken de
konforlu bir evde yaşamak isteyenlerin tercih edebileceği bu küçük evler belki de hayatınıza bambaşka
bir boyut getirecek. Ayrıca bu yaşam tarzı, ekolojik
duyarlılığı geliştirmeye yönelik de bir alt yapıya sahip. İnsanların yaşam alanlarını küçültmesiyle birlikte, çevrelerine olan olumsuz etkileri ve tüketim
alışkanlıklarının otomatik olarak azalacağını savunuyor.
Bu akımın Türkiye’deki temsilcisi ise Vagoon House.
Tiny house akımının mimariye yansımalarını İngiltere’ye yaptığı seyahatler esnasında gözlemleyen
Vagoon House kurucusu Cem Demirer, bu vizyondan
yola çıkarak 2016’da Adana’da Vagoon House markasını kuruyor. Şirketin üretim merkezi Adana’da,
showroomu ise İstanbul Polonezköy’de bulunuyor,
merak edenler mutlaka olur yeni bir showroom da
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İzmir’e açılacak. Demirer; Vagoon House markasıyla hedef kitlesine mimar, iç mimar, inşaat mühendisi
tabanlı teknik kadro ve işinin ehli sanatkâr ustaların
iş birliği ile tiny house akımının en dikkat çeken projelerini sunuyor. Kompakt bir yaşam alanı vaat eden
Vagoon House’lar aslında plakalı, ruhsatlı ve uluslararası normlarda üretilmiş araçlar olarak karşımıza çıkıyor. Vagoon House, plakalı ve ruhsatlı ürünler sunduğundan projeleri daha çok imar problemi
olan yerlerde kullanılıyor. Bozcaada, Gökçeada, Kapadokya, Çeşme, Bodrum, Urla, İstanbul’un birçok
bölgesi bunlara örnek verilebilir. Doğa ile iç içe olurken konforu da elden bırakmak istemeyenlere hitap
eden Vagoon House, evinizde kullandığınız eşyaları
doğanın içinde kullanmanızı sağlıyor. Çocuklarınız
sahilde denizin ve kumun keyfini çıkartırken siz klimalı küçük evinizden onlara göz kulak olup kitabınızı okuyabiliyorsunuz.
YAZLIK DA OLABILIR IŞ YERI DE…
Vagoon House’un hedef kitlesine sunduğu konforla,
bireylerin doğada kalma süresini uzattığına dikkat
çeken Cem Demirer, “Mobil olduğunuzda ulaşabileceğiniz kitle de artarak çoğalıyor. Vagoon House’ları
yiyecek içecek satışı için kullanan müşterilerimiz
bulunuyor. Bunun yanı sıra yoga, fitness stüdyosu,
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mobil köpek oteli, bir spor aletleri markası ile mobil showroom projesi, İstanbul’da bir belediye ile çalıştığımız meslek edindirme kurslarının mobil satış
noktası, bir TV programı için çalıştığımız mobil bir
stüdyo fikri bunlardan sadece birkaçı…’’ diyor.
Tasarım sürecinin, mimar ve mühendislerden oluşan özel bir ekiple koordine edildiğini söyleyen Cem
Demirer, “Karayollarına çıkabilecek araçlar ürettiğimizden dingillerin taşıma kapasiteleri ve yapının
dengesi hesaplanarak projeler tamamlanıyor. Ürünlerimiz, en önemli konfor kriterleri olan ısı, ışık,
ve nem şartlarının optimum uygunluk derecelerini
sağlayacak şekilde üretiliyor. Vagoon House’lar mimari olarak metal ahşap ve cam ağırlıklı bir görünüme sahip. Dış cephede kullandığımız ahşaplar,
ThermoWood dediğimiz fırınlanmış Fin çamlarından oluşuyor. Vagoon House’lar, 2.55 m en ve 7-8 m
uzunluk içerisinde yani 17.5 ve 20 metrekarelik bir
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alanda çözümleniyor. İsteğe ve projeye göre daha
büyük ya da küçük projeler de tasarlanabiliyor. Tüm
mutfak ve banyo mobilyaları, ocak, fırın, davlumbaz,
aydınlatma ekipmanları, elektrik ve su sayaçları ve
nakliye dâhil olacak şekilde bir paket hazırlanıyor.
Heyecanla bekleyeceğimiz iki proje
Vagoon House’un gerçekleştirmeyi planladığı projeler arasında dikkat çeken iki proje ise şöyle; birincisi
Vagoon İstasyon projesi. Bu projenin amacı, Vagoon
House’u beğenip maddi olarak bütçesini ayarlamış
ancak arazisi olmayan ve altyapı peyzaj gibi işlerle
uğraşmak istemeyen müşteriler için Türkiye’nin
çeşitli yerlerinde kurmayı planladıkları Vagoon İstasyonlar. İkincisi ise Vagoon House’lardan oluşan
Vagoon Hotel projesi.
Görünen o ki her koşulda tiny house deneyimini yaşayabileceğiz.

Bir Mola Ver...

AKLINIZA TAKILANLAR:
VAGOON HOUSE'U ÇEKMEK İÇİN NASIL BİR ARACA
İHTİYACIMIZ VAR?
Vagoon House; tasarımı ve yapım aşamasında mühendislik kontrolleriyle yapılan ve ağırlığı dengeye
alınarak tasarlanmış bir araçtır. Yani Vagoon House'u hareket ettirmek için sadece tekerleklerdeki
sürtünme kuvvetini aşmanız gerekir. Binek bir otomobil ile rahatlıkla çekebilirsiniz. Ancak dik rampa
ve yokuşlarda 4x4 bir araca ihtiyacınız olacaktır.
Uzun yol yapacağınız zaman dört çekeri bulunan bir
arazi aracı öneriyoruz.

AĞIRLIĞI NE KADAR?
Vagoon Houselar'ın ağırlıkları modelden modele
farklılık göstermekle birlikte 2500-3500 kg aralığında değişmektedir.

VAGOON HOUSE'UN GÜVENLİĞİNİ NASIL SAĞLIYORSUNUZ?
Güvenlik, Vagoon House'u nerede kullanacağınızla
ilgili olarak değişebilmektedir. Güvenliğinden şüphe
etmediğiniz bir arazide olduğunuzu düşünüyorsanız
herhangi bir güvenlik önlemi almak gerekmeyebilir.
Ancak talepler doğrultusunda kapı ve pencerelere
kepenk sistemleri kurulabilmektedir. Ayrıca cep telefonunun çektiği her yerde kurulumunu sağlayabildiğimiz mobil güvenlik sistemleri; kamera ve siren
sistemi ile caydırıcı bir önlem almak mümkündür.

VAGOON HOUSE' UN LASTİKLERİNİN BİR ÖZELLİĞİ
VAR MI?
Vagoon House'u taşıyan lastikler her biri 1 ton taşıma kapasitesine ait özel yük lastikleridir.

VAGOON HOUSE'DA YAŞAMAK İÇİN HERHANGİ BİR
YASAL İZİN ALMAMIZA GEREK VAR MIDIR?
Vagoon House bir ev/ofis/iş yeri gibi gözükse de aslında plakası, ruhsatı, kara yolları çıkış izinleri bulunan bir araçtır. Ruhsatı olduğundan aracınızı park
edebileceğiniz her yerde yaşayabilirsiniz.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR?
Vagoon House bir motora sahip olmadığından
MTV'ye tabii değildir. Ancak kara yollarında seyir
halinde iken geçerli muayenesinin yapılmış olması
gerekir.

VAGOON HOUSE'A GÜNEŞ PANELLERİ EKLENEBİLİYOR MU?
Vagoon House içerisinde bulunan elektrikli aletlerinizden hangilerini güneş panelleri ile çalıştırmak
istediğinize göre hesaplanan güneş paneli gücüne
göre güneş panelleri konulabilmektedir.

www.vagoonhouse.com
instagram.vagoonhouse
BİRLEŞİM DERGİ
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BAŞKA BİR ŞEHİR MÜMKÜN:

SAKİN ŞEHİRLER
CITTASLOW

Cittaslow organizasyonu edebiyatçı Milan Kundera’ nın bir cümlesinin altını
özellikle çizmiş: Bir şey anımsamak isteyen insan yürürken yavaşlar, buna
karşın az önce yaşadığı kötü bir olayı unutmak isteyen insan yürüyüşünü
hızlandırır.” Sakin Şehirler durmak, düşünmek, idrak etmek, yaşadığını
hissetmek isteyenler için “Başka bir şehir mümkün diyor.”

S

akin Şehirlerin tarihi öyle çok eskilere dayanmıyor. Bu fikir, 1999 yılında İtalya’daki bazı belediyelerin ortak kararıyla doğdu ve İtalyanca
‘şehir’ ile İngilizce ‘yavaş’ kelimelerinin birleşimi ile
Cittaslow olarak tanımlandı. Bu örgütlenmenin resmi logosunun bir salyangoz olması da hiç şaşırtıcı
değil! Türkçeye önceleri motamot bir çeviriyle Yavaş
Şehir olarak tercüme edildiyse de, ‘’Sakin Şehir’’
kullanımı içeriği daha iyi yansıttığından olacak genel kabul gördü. Çarpık yapılaşan, adeta ucu bucağı
olmayan, kargaşa ile özdeşleşen, temposuyla kısır
döngü yaratan büyük kentlere bir alternatif yaratma
fikri elbette ki dünya çapında ilgi uyandıracaktı. Öyle
de oldu. Sakin Şehir idealinin üzerinden sadece yirmi yıl geçmişken, 30 ülkeden 236 kent ve ilçe yavaş
şehir olmayı tercih etti.
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Hikâyeye biraz öncesinden başlayalım. Modernleşme ve ilerleme fikri 19. yüzyıldan beri batının endüstri kentlerine kendi normlarını dayatmıştı. Bu
normların başında ise hiç şüphesiz hız geliyordu.
Modern dünya hız üzerine kuruldu. Mesai saatleri,
toplu taşımanın dakik seferleri, yemek için kalan
kısıtlı zaman, eve dönüş ve insanın kendine ayıracağı birkaç saatlik o “boş” zaman… Modern dünyanın üretim ve tüketim dizgesi, insanı sürekli olarak
koşuşturan bir canlıya dönüştürdü. Hızlı yaşam bir
tür yabancılaşma doğurdukça, kaçılası uzamların
arayışı da çoğaldı.
İçinde yaşanılan ama bir türlü duyumsanamayan
yaşamın antitezi olarak doğdu yavaş şehir fikri. Hızdan kaçış, bir anlamda yaşama dönmek demektir.
Güneşi, okuduğumuz kitabı, çiçeği, yanımızdaki insanı hatta kendimizi idrak etmek ancak yavaşlamakla mümkündür.
Sakin Şehir listesine girebilmenin öyle kolay olmadığını da söylememiz gerekiyor. Uluslararası
normlara uymak ve denetçilerin onayını almak için
yerine getirilmesi gereken kriterler var. Her şeyden
önce Sakin Şehir olmak isteyen yörelerin nüfusu
50 bin sınırını aşmamalı. Bunun dışında çevre, altyapı, kentsel yaşam kalitesi, tarım, turizm, sosyal
uyum gibi çeşitli kategoriler altında birçok farklı kriter mevcut. Bunlardan bazılarını şöyle listelemek
mümkün:

KRİTERLER
•

Çevre konularına duyarlı olup, ekolojik
nitelikler göstermek,

•

Temiz bir havaya sahip olmak, altyapı
sorunlarını tamamen çözmek,

•

Sürdürülebilir enerji kaynaklarına
yönelim, trafik kaynaklı kirlilik ve
gürültünün en aza indirilmesi, bisiklet
yollarının geliştirilmesi,

•

Engelli vatandaşların sosyal çevrelerinde
karşılaşacağı tüm engellerin kaldırılması,

•

El yapımı otantik ürünlerin geliştirilmesi,
yerel ürünlerin desteklenmesi,

•

Kentlerin kendi kültürel ve tarihi
miraslarını koruma konusunda özenli
davranılması,

•

Esnaftan yerel halka kadar yayılmış içten
bir misafirperverlik,

•

Azınlıklara, farklı kimliklere saygı, başka
bir deyişle kültürel çeşitliliğin bir zenginlik
olarak yaşanması.

İzmir Seferihisar

BİRLEŞİM DERGİ

73

Gezi
Kaos, kargaşa, gürültü ve kirlilikten arındırılmış bir
yöre yaratmak ideali ile yola çıkan Sakin Şehir felsefesi, sadece yerel yöneticilerin yönlendirmesiyle
hayata geçirilebilecek bir ütopya değil. Aktif yurttaşlık ilkesi de burada önemli bir rol oynamakta. Alınacak kararlar ve uyulması gereken kurallar ancak
ve ancak yöre insanının onayı ve gönüllü katılımı ile
hayata geçirilebilir. Bu nedenle Sakin Şehirler’de
yaşayanların, yerel sivil toplum kuruluşlarında faal
olmaları beklenmektedir.
Türkiye’de Cittaslow komisyonunun belirlediği 72
kriteri yerine getirerek adını dünya yavaş şehirler
listesine yazdıran 15 ilçe bulunuyor: İzmir Seferihisar, Muğla Akyaka, Çanakkale Gökçeada, Isparta
Eğirdir ve Yalvaç, Urfa Halfeti, Sinop Gerze, Bolu Mudurnu ve Göynük, Artvin Şavşat, Kırklareli Vize, Ordu
Perşembe, Sakarya Taraklı, Erzurum Uzundere, Aydın Yenipazar…

TÜRKIYE'NIN
YAVAŞ ŞEHIRLERI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İzmir Seferihisar
Muğla Akyaka
Çanakkale Gökçeada
Isparta Eğirdir ve Yalvaç
Urfa Halfeti
Sinop Gerze
Bolu Mudurnu ve Göynük
Artvin Şavşat
Kırklareli Vize
Ordu Perşembe
Sakarya Taraklı
Erzurum Uzundere
Aydın Yenipazar

Artvin Şavşat

Son yıllarda farklı bölge ve coğrafyalardan ilçelerin
listeye eklenmesi dikkat çekici bir durum oluşturuyor. Dünya çapındaki Cittaslow listesine onlarca yöresini sokan İtalya’dan sonra, 15 ilçe ile Türkiye’nin
ikinci sırada geldiğini görmek oldukça sevindirici.
Ama listeye girmek bu unvanı sonsuza kadar elde
etmek anlamına da gelmiyor. Nüfusun fazlalaşması,
çarpık yapılaşma, maden ocağı veya enerji santrali
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açılması gibi birçok faktör ilçenin listeden çıkartılmasına neden olabiliyor… Sakin Şehirler’ in, sakinlerine daha uzun bir ömür vaat ettiğini söylemek
aşırı bir yorum gibi görünebilir. Ama stresin, hızlı ve
niteliksiz beslenmenin, kirli havanın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri kanıtlandıkça, büyük şehirlerdeki yaşam biçiminin insanı hasta ettiğini söylemek
pekâlâ mümkündür.

Gezi

Teos’ta bulunan bilge zeytin ağacı

Türkiye’de Sakin Şehirler ‘in öncüsü olan iki ilçeyi
ve de dünyanın ilk sakin adasını daha yakından tanımaya ne dersiniz?

Bolu Mudurnu

SAKIN ŞEHIRLER ’IN ÖNCÜSÜ SEFERIHISAR:
2009 yılından beri Sakin Şehir olan Seferihisar, bu
konuda öncü durumda. Sığacık Körfezi ile Kuşadası
Körfezi arasında kalan Seferihisar bu eşsiz coğrafi
konumundan fazlasıyla yararlanıyor. 49 kilometrelik sahiliyle dikkat çeken Seferihisar’da mandalina
ve zeytin yetiştiren yöre halkı, şimdilerde parlak bir
turizm cenneti olmanın keyfini çıkartıyor. Yerel tohumun desteklenmesi, yöresel bitki örtüsünün ilçe
peyzajında etkili kullanılması, sokakların güneş
enerjisiyle aydınlatılması, yerel üreticiler ile tüketicileri doğrudan buluşturan pazarların kurulması
Seferihisar’ın ayırt edici özelliklerinden bazıları.
Seferihisar’ın en az kendi kadar ünlü bir de antik
yerleşimi var. Teos antik kentinin tarihi 4000 yıl gerilere gidiyor. Sakin Şehirlerin kültürel geçmişine
sahip çıkması ilkesi doğrultusunda kazılara yeniden
başlanan Teos’ta bulunan 1800 yıllık bilge zeytin
ağacı da son yıllarda hayli popüler olmuş durumda.
Seferihisar’da yaşı 500’ün üzerinde 200 zeytin ağacı
tescillenmiş halde. Teos antik kentinin tam merkezinde bulunan 1800 yıllık en eski zeytin ağacınaysa
Buket Uzuner’in bir romanından esinlenerek Umay
Nine adı verilmiş.
BİRLEŞİM DERGİ
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Belediye her yıl Umay Nine’nin zeytinlerinden elde
ettiği zeytinyağını açık artırmayla satıyor. Bu yıl yarım litre için ödenen bedel 30 bin TL! 1800 yıllık bilgeliğini lezzetine yansıtan bu zeytin ağacından elde
edilen gelir, belediye tarafından Seferihisarlı öğrencilere burs olarak dağıtılıyor. Böyle yaratıcı projeler
ise uluslararası Cittaslow organizasyonu tarafından
örnek gösteriliyor.
SAKLI CENNET AKYAKA:
Gökova Körfezi’nin tam ağzında bulunan bu Ege kasabasını birkaç sene öncesine kadar sadece bilenler bilirdi. Bodrum ve Marmaris gibi devasa iki tatil
başkentinin arasına sıkışmış Akyaka, hep atlanmıştı.
Marmaris’e inen karayolu üzerinde göreceğiniz Akyaka tabelası aslında çok da davetkâr değildir. Ama
direksiyon kırılıp, Akyaka’ya doğru inildikçe ilk önce
yoğun bir çam kokusu duyulur. Gökova Körfezi yemyeşil bir şekilde karşılar sizi. Yazın bile serinletici
özelliği bulunan bir meltem esmektedir denizden.
Akyaka kendisini ilk kez görene, saklı bir cennete
kavuşulduğu izlenimi verir.
Akyaka’yı eşsiz kılan bir diğer unsur ise begonvillerin sarıp sarmaladığı evleridir. Doğa ile bütünleşmiş, yoğun bir şekilde ahşabın kullanıldığı Akyaka
evlerinden bahsederken Nail Çakırhan’ı anmamak
olmaz. Aslen Ula’lı olan ve 1910 yılında doğan Nail

Muğla Akyaka

Muğla Akyaka
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Çakırhan edebiyat dünyasının yakından tanıdığı bir
şairdir. Hitit medeniyeti üzerine yaptığı kazılarla
adından söz ettiren arkeolog Halet Çambel’in de
eşidir. 1970 yılında küçük bir köy olan Akyaka’ya taşınan çiftimiz, kendileri için bir ev yaparlar. Nail Çakırhan’ın tasarladığı bu ev, Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü kazanır. Nail Çakırhan bir mimar olmamasına
rağmen Akyaka’nın kaderini değiştirmiştir. Yaptığı ev
o kadar beğenilmişti ki o tarihten sonra Akyaka’da
yapılan evler hep Çakırhan tarzı inşa edilir. Hatta belediye kararıyla başka tarz mimari üslup yasaklanır.
Ve böylece günümüzde Akyaka mimarisi denilen
tarz bölgede hâkim olur… 2010 yılında yapılan yerel
referandumla Sakin Şehir olma kararı alan Akyaka,
aranan kriterleri yerine getirerek bir yıl sonra bu
unvanı alamaya hak kazanır.

Gökçeada

EGE’NIN SAKINI GÖKÇEADA:
Homeros İlyada Destanı’nda “Deniz tanrısı Poseidon’un adasıdır,” der İmroz için. Türkiye’nin en batı
ucunda yer alan başka bir deyişle güneşin son battığı yer olan Gökçeada, şimdilerde doğallık arayanların uğrak noktası olmuş durumda. 2011 yılında
Sakin Şehir unvanı kazanan dünyadaki ilk ada olan
bölgenin, kış nüfusu dokuz bin civarındadır. Yazın
nüfus artsa da Gökçeada dinginliğinde bir şey kaybetmez. Çünkü ada konuklarını turistlik bir kılığa
girmeden, en doğal haliyle karşılar.
Gökçeada Balkan Savaşları sırasında İtalyanların
egemenliğine girse de Lozan Anlaşması ile tekrar
Türkiye toprağı olur. Bademli, Zeytinli, Tepeköy gibi
tarihi köyleri koruma altına alınmış olan Gökçeada,
geçmişte yoğun olarak barındırdığı Rum nüfusunu
kaybetmiştir. Yılın belki de en eğlenceli günü her 15
Ağustos’ta Yunanistan’dan gelen eski Rum yerle-

şimcilerin düzenlendiği Meryem Ana Şenliği’dir. Ayrıca Gökçeada organik tarım ve su sporları meraklıları için de bulunmaz bir cennettir. Zeytin, peynir ve
şarap üreticiliği organik sertifikalarla sürmekteyken
Türkiye’nin ilk sualtı milli parkı da adada bulunur…
Bitirirken şunu da ekleyelim: Mevsim ne olursa olsun tatil planı yaparken Sakin Şehirlere öncelik tanınmalı; ama yine de bu “sırrın” aramızda kalmasında fayda var!

Emre CANER
Yazar
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MASLOW’UN İHTİYAÇLAR
HİYERARŞİSİ
"Kendi kendisiyle barış yaşamak istiyorsa; müzisyen müzik yapmalı, ressam
resim yapmalı, şair şiir yazmalıdır."
Abraham Maslow
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A

merikalı psikolog Abraham Maslow, 1943 yılında sağlıklı bir insanın belli sayıda ihtiyacı
olduğu görüşünü ortaya attı. Bir hiyerarşi
içerisinde düzenlenmiş bu ihtiyaçların bazıları daha
primitif (fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları gibi), bazıları ise sosyal ve ego ihtiyaçları gibi daha kompleksti. Maslow’un görüşüne göre bir ihtiyaç giderildikten
sonra piramitte başka bir ihtiyaç ortaya çıkmaktadır.
Piramidin ilk dört basamağı "yoksunluk ihtiyaçları"
olarak ifade edilebilir çünkü bunlar karşılanmadığında kişi kaygı hisseder. En üstteki basamak ise
"büyüme ihtiyaçları" olarak isimlendirilir; bunlar
kişinin “kendini gerçekleştirmesine” veya bir insan
olarak potansiyelinin tümüne ulaşmasına olanak
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sağlayan gereksinimlerdir. Yoksunluk ihtiyaçları
karşılandıktan sonra kişi kendini gerçekleştirmeye
yönelebilir ancak çok az kişi bunu başarabilir çünkü kendini gerçekleştirmek dürüstlük, bağımsızlık,
farkındalık, tarafsızlık, yaratıcılık ve özgünlük gibi
kabiliyetleri gerektirmektedir.
Maslow (1943) başlangıçta, üst seviyelerdeki büyüme ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmeden önce,
alt seviyedeki eksiklik ihtiyaçlarının giderilmeleri
gerektiğini belirtti. Ancak daha sonra, bu ihtiyaçların
da keskin bir "ya hep ya hiç" düzleminde olmadığını,
yüzde yüzlük bir tatminin gerekli olmadığını ifade
etmiştir.

Ne zaman büyüme ihtiyaçları makul bir biçimde tatmin edilirse, kişi de ancak o zaman en üst seviye
olan kendini gerçekleştirme seviyesine ulaşabilir.

Kişi, yoksunluk ihtiyaçlarını giderdiğinde bilinç dışı
ve yarı bilinçli bir şekilde kendini gerçekleştirmeye
yönelik güdülenir. Kişi bu dönemde varoluş kaygısı
hissederek aynı anda hem ölümün kaçınılmaz olduğu ve hayatın anlamsız olduğu korkusunu hem de
yaşamının önemli olduğu inancını tecrübe edebilir.
Bazı insanlar için varoluşsal kaygılar o kadar yoğundur ki ne pahasına olursa olsun bundan kaçınırlar ve kendileri için ahlaki kodlar, burjuva değerler,
kültür gibi konforlu bir gerçeklik inşa ederler.
Bir eksiklik ihtiyacı az ya da çok giderildiği zaman
ortadan kalkacaktır ve eylemlerimiz alışıldığı şekilde henüz tatmin edilmemiş bir üst seviyedeki ihtiyaçları gidermek üzerine yönelecektir. Bunlar, daha
sonra bizim belirgin ihtiyaçlarımız haline gelir. Yine
de büyüme ihtiyaçları bir kez devreye girdiğinde hâlâ
hissedilmeye devam edecek ve hatta daha da güçleneceklerdir.
Büyüme ihtiyaçları herhangi bir şeyin yokluğundan
ziyade birey olarak büyüme ve gelişme arzusundan
ortaya çıkarlar.
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Başta beş basamaklı olan piramide 60 ve 70'li yıllarda bilişsel, estetik ihtiyaçlar ve aşkınlık ihtiyacı
eklenmiştir:
1.

Fizyolojik İhtiyaçlar: Açlık, susuzluk ve buna
benzer temel yaşamsal ihtiyaçlar.

2.

Güvenlik İhtiyacı: Dış faktörlerden kaynaklı
tehlikelerden korunma.

3.

Sevgi ve Ait Olma İhtiyaçları: Güven, kabul,
samimiyet, bağlanma, bir gruba ait olma.

4.

Saygınlık İhtiyacı: 1) Kendine olan saygı (başarı,
bağımsızlık vb.), 2) Başkaları tarafından saygı
görme arzusu (mevki, prestij).

5.

Bilişsel İhtiyaçlar: Merak, anlam arayışı, bilgi
birikimi.

6.

Estetik İhtiyaçlar: Güzellik arayışı, denge, biçim
vb.

7.

Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: Kişisel potansiyelini fark etme, kişisel tatmin için çabalamak.

8.

Aşkınlık İhtiyacı: Değerler çerçevesinde güdülenmek (bilim, estetik deneyimler, dini inanç
vb).

Yaşam

Kendini gerçekleştirme, yaşam boyu süren bir keşif ihtiyacıdır. Maslow’a göre insan sürekli “olmaya” devam eder, bir anlam bulmaya yaklaşır. Bazı
insanlar için kendini gerçekleştirme sanat ve edebiyat aracılığıyla, diğerleri için spor veya eğitimle
sürebilir. Kendini gerçekleştiren kişiler yaşamsal
deneyimlerden yoğun haz alırlar, mizah anlayışları
gelişmiştir. Dürüst davranırlar, güçlü etik standartları vardır ve sorumluluk hisleri yüksektir.
Kendini gerçekleştirme üzerine yapılan üç aşamalı
bir çalışmada statü arayışının kendini gerçekleştirmede yüksek oranda belirleyici olduğu gözlenmiş
ancak örneklemin belli bir grubu temsil ettiğini hatırlamakta fayda var. Günümüzün yoğun rekabetçi
ekonomik modelinde yüksek statünün çoğunlukla
aidiyet, birliktelikten çok diğerlerini yenilgiye uğratarak ve hırsla gelmesi bir sonuç olabilir. Birlikteliğin onaylandığı modelde ise belki tutumu bu yönde
olanlar kabul görüp hırslı olanlar elenecekti.
Eğitimde kullanılan teori, bir sınıfın fiziksel yeterliliği ve öğrencilerin güvende ve kabul gördükleri koşullar sağlandığında bilişsel ve estetik ihtiyaçlarına
odaklanabileceklerini öngörmektedir. Eğitim uygulamaları için önemli çerçeve sunan teori, belli açılardan ise eleştirilmektedir.

Maslow'un teorisi, biyografilerden elde edilen istatistiklerle oluşturulduğu için öznelliğe dayalı yapısı
teorinin sınırlılıklarından biridir. Analiz çalışmaları
beyaz, yüksek eğitimli kişilerden (Örneğin: Thomas
Jefferson, Abraham Lincoln, Albert Einstein vb) elde
edilmiş veriye dayanarak yapılmıştır. Örneklemde
genel olarak kadın sayısı azdır bu yüzden teorinin
kadınlara ve düşük sosyoekonomik düzeydeki ve
farklı etnisitelerden kişilere genellenmesini güçleştirmektedir. Kendini gerçekleştirme üzerine yapılan
tanımlamalar güdülenme üzerine fikir verebilse de
deneysel anlamda kavramın test edilmesi zordur.
Maslow'un teorisi ayrıca bir kişinin potansiyeline
ulaşması için alt seviye ihtiyaçlarını gidermeleri gerektiğini vurgular, ancak bu her zaman geçerli değildir. Yoksulluk yaşanan bazı ülkelerde insanların
sevgi ve ait olma gibi daha üst seviye ihtiyaçları karşıladıkları görülebiliyor. Yine Vincent van Gogh gibi
birçok sanatçının ömürleri boyunca yoksulluk yaşasalar da estetik anlamda oldukça üretken oldukları
da gözlenmektedir.
Psikologlar, artık güdülenme üzerine yaptıkları
çalışmalarda, ihtiyaçların eş zamanlı olarak işleyebildiğini düşünüyorlar. Bir kişinin üst seviyedeki
ihtiyaçlarıyla aynı anda alt seviyedeki eksiklik ihtiyaçları tarafından da güdülenebildiği düşünülüyor.
5 yıl süren bir çalışma yapan araştırmacılar Tay ve
Diener, evrensel ihtiyaçların kültürden bağımsız olduğunu ancak hiyerarşi içindeki ihtiyaçların sıralamasının doğru olmadığını ifade etmektedir. Açlık gibi
temel ihtiyaçlar çabuk dikkat çekmelerine rağmen
aç olsak da arkadaşlarla zaman geçirip mutlu olabiliriz.
Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi bilimsel temelinin
eksikliği nedeniyle eleştirilse de insanın nasıl güdülendiğini anlamaya dair sezgisel ve faydalı bir teoridir. Aç karınla felsefe yapılamayacağına dair söylemde haklılık payı olduğu söylenebilir.

Kaynaklar:
http://gorgondergisi.org/maslowun-ihtiyaclar-hiyerarsisi/
https://www.psychologytoday.com/us/blog/experimentations/201707/what-does-self-actualization-really-mean
https://www.psychologytoday.com/us/blog/hide-and-seek/201205/our-hierarchy-needs

Psikolog Taylan ÖZKUZUCU
Bilişsel Davranışçı Terapist
taylanozkuzucu.wordpress.com
twitter.com / taylanozkuzucu
Instagram: @bdterapistim
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HAYATINIZ

DENGEDE

Mİ?

Bireylerin sağlık ve mutluluk içinde bulunma durumu olarak tanımlanan
esenlik ya da literatürdeki ismiyle ‘Wellbeing’’ durumuna daha fazla ihtiyaç duymaya başladık.

N

eden günlük hayat diyoruz, zira esenlik, ‘’Pozitif Psikoloji’’ literatüründe 1980’leden beri
araştırılan ve üzerinde çalışılan bir kavram.
Aynı zamanda toplumların ve bireylerin iyi oluşlarını
sürdürmeyi amaçlayan pozitif psikolojinin alt dalı.
Pozitif psikoloji her ne kadar terminolojinin dışında
‘iyi düşün iyi olsun yaklaşımı’ olarak algılansa da
ekolün kurucusu Dr. Martin Seligman, pozitif psikolojiyi bireylerin hastalanmadan, tedaviye ihtiyaç
duymadan mutlu ve sağlıklı oluşlarını bilimsel araçlarla sürdürebilmek olarak tanımlıyor.
Bu başlıklar gerek kurumlarda gerekse özel yaşamlarımızda neden ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaya başladı?
Neden her geçen gün terazinin kefesinin dengesini
yitirdiğini hissederek yaşamaya devam ediyoruz?
Çünkü her geçen gün gerek politik gerek ekonomik
konjonktür gerekse büyük şehirlerdeki zorlayıcı yaşam koşulları bizi kendi özbenliğimizden ve kendi öz
değerlerimizden uzaklaştırıyor.
Sosyal varlıklar olarak yaşadığımız her durumdan
etkilenerek her gün değişiyoruz ama değiştiğimizin
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ne kadar farkına varıyoruz? Hâlâ 10 yıl önce olduğumuz kişi miyiz yoksa farklı hayaller ve amaçlarımız
mı var? Eğer hayatımızı 10 yıl önce olduğumuz kişinin hayalleri ya da yükümlülükleri doğrultusunda
yaşamaya devam ediyorsak özbenliğimizden uzaklaşma halinde oluyoruz. İşte bu hâl uzun vadede
bize iyi gelmediği gibi içsel dengemizi alt üst ediyor.
Zaman geçtikçe farkına varmadan gelişen fiziksel
hastalıklar ya da ‘mutsuzluk’ hâlleri bu durumdan
kaynaklansa da bunu ‘stres’ olarak genelleyip geçiyoruz. Oysa büyütecimizi alıp kendimize çevirsek
denge bozulmadan küçük manevralarla ibreyi lehimize çevirmek pek mümkün.
Dengenin bozulmasının nedenlerinden bir diğeri de
günlük hayatta farklı sorumluluklar üstlendiğimiz
geçişken rollerimiz bulunması. Örneğin iş yaşamındaki rolümüz takım arkadaşı, çalışan, yönetici olmakken sosyal bir varlık olarak ebeveyn olmaktan
evlat olmaya, eş/partner, arkadaş olma rollerine
kadar değişken. Bunda ne var ki eskiden de insanlar böyle yaşamıyor muydu, dediğinizi duyar gibiyim.
Evet bu roller her daim vardı ancak rollerle gelen
sorumlulukları yerine getirmek metropollerde
yaşayan bizlere her gün daha fazla yük getirmeye

Yaşam
devam ediyor. Rollerden gelen sorumluluklarımızı
gerçekleştirirken ne kadarında kendi isteklerimizi ya da kendi değerlerimizi yaşatıyoruz ne kadarı
toplumdan geliyorun cevabını bulduğumuzda aslında dengenin nerede kaybolduğunu da yanıtlamak
mümkün.
Bedeninize dikkatle baktığınızda göreceksiniz ki sağ
gözümüz ile sol gözümüz bile simetrik değilken biz
nasıl dengede olacağız. Bu sorunun yanıtını ancak
bireyler olarak kendi yaşamımız için kendimiz vermemiz söz konusu. Sizin için dengede olmak ne ifade ediyor?
Kimisinin ihtiyacı kendi kendiyle her gün rutin zaman geçirmek iken diğerinin ihtiyacı sosyalleşmek,
başkasının da bir hobi ile haftada 1 saat ilgilenmek
olabilir. Özümüz ile buluştuğumuz herhangi bir aktivite bizi dengeye getirirken bunun cevabını ancak
kendimizin bugünkü haline baktığımızda yanıtlamak
mümkün.
İşte esenlik kavramı burada devreye giriyor.
Neden kendimiz cevaplayacağız?
Çünkü Sonja Lyubomirsky’nin Mutluluğu Etkileyen
Faktörler üzerine yaptığı araştırmadan öğreniyoruz
ki esenlik seviyemizi etkileyen aslında 3 faktör söz
konusu.

Yani bunun bir formülü var!
Mutluluk = Genetik + Kişisel çaba + Demografik /
Dışsal faktörler
Gelelim bunların Mutluluğumuz içinde aldıkları
paya.
• Genetik: %50
• Kişisel Çaba: %40
• Demografik / Dışsal faktörler: %10
Kaynak: Sonja Lyubomirsky
Mutluluk neden gündemimizde?
Çünkü bireylerin her türlü davranışlarının bilinç
altındaki nedeni ‘mutluluğu’ yakalamak! Yani bir
fincan kahve içiyorsak o sırada aslında bunu mutlu
hissetmek için yapıyoruz. Bir arkadaşımıza yardım
ediyorsak, herhangi bir ilişkimiz için fedakârlıktan
bahsediyorsak aslında bu fedakârlığın bilinçaltında
yine bir şekilde bize döneceğini düşünerek gerçekleştiriyoruz, yani yine mutlu olma motivini taşıyoruz.
Maddesel dünyada edindiğimiz varlıkların hepsi aslında mutluluk seviyemizi artırmaya yönelik çalışıyor. Oysa mutluluğu dış etkenlerde aradığımız zaman mutluluk bir serap gibi bizden uzaklaşabiliyor
yani şu arabaya sahip olduğumda, çocuğum istediği
okula girdiğinde, uzun zamandır beklediğim terfiyi
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aldığımda mutlu olacağım dediğimizde aslında mutluluğu hep dışsal faktörlerle koşullandırmış oluyoruz.
Oysa Lyubomirsky’nin araştırmasında da gördüğümüz gibi dışsal faktörlerin bireylerin esenlik
seviyesi üzerindeki payı %10-15 seviyesinde. Bu
araştırmanın en sevindirici tarafı ise genetik faktörler bertaraf edildiğinde, yani mizaç aslında kendi
mutluluğumuz üzerindeki kontrolümüz tartışmasız
bizim ellerimizde. Yani birey olarak eğer kendimiz
‘mutlu’ hissetmeyi seçersek esenlik seviyemizi ve iç
dengemizi yakalamamız mümkün.
O halde neden dengemizi yitiriyoruz?
Eğitimlerdeki katılımcılarımız ve danışanlarımda
gözlemlediğim ana faktörler;
1- Metropollerde yaşamanın getirdiği faktörler:
Zamana yetişememek ve rollerden kaynaklı stresin
altında bunalmak.
2- Değişen benliklerimizin başkalaşan değerlerinin
farkında olmamak: Kendimize koyduğumuz başarı
kriterleri, hedefler gerçekten bizim özbenliğimize
mi ait yoksa bize pompalanan, toplum tarafından
alkışlanan hedeflerin peşinde mi koşuyoruz?
Kariyer, para, maddi olarak sahip olmayı arzuladıklarımız gerçekten bizim istediklerimiz mi?
Örneğin üniversiteden mezun olduğunuzda size aileniz tarafından kurumsal bir şirkette çalışmanın
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size iyi bir gelecek sağlayacağı hissettirilmiş olabilir. Oysa sizin arzunuz yaratıcılığınızı kullanıp yeni
fikirler ortaya koyarken yarattığınız etkiyi yakından
gözlemleyebileceğiniz samimi bir ortamda çalışmaksa yıllar geçtikçe kurumsal ortamın size uygun
olmadığını farkedip mutsuz olabilirsiniz. Ya da bireylerle iletişimde çalışmakta iyiyken sırf bu pozisyonun önü açık olduğu için daha fazla masa başı ya da
raporlama içeren bir görevi üstlendiğinizde zaman
içinde bu pozisyonun ne kadar kariyeriniz açısından
olumlu gibi gözükse de öz benliğinizle uyuşmadığı
için burada çalışmanın katlanılmaz bir hâl alması
dengenizi yitirmenize neden olabilir. Aldığımız kararlarla yaratıcılık, samimiyet, özgürlük, statü gibi
özdeğerler örtüşmediği zaman bu kararların sonuçlarının yaşamınızda ağır bedellere neden olduğunu
gözlemliyoruz.
3- Roller karmaşası: Çalışan, yönetici, ekip arkadaşı, patron, eş, partner, arkadaş, ebeveyn, evlat olmanın getirdiği pekçok rol üstleniyoruz.
Her rolün kendine göre farklı sorumlulukları içeren
heybeleri var.Tek bir hebeyi taşımak yükü arttırmazken gün içinde heybeden heybeye geçmek ya da
heybeleri üstüste aynı omuzda taşıyor olmak zaman
içerisinde yorgunluk ve daha da çok bıkkınlık yaratabiliyor.
İşte bu üç faktörden bir tanesi ağır bastığında kendimiz olmaktan uzaklaştığımızı ve sorumluluklar ile
beğendiğimiz arasındaki dengeyi yitirdiğimizi düşünüyorum.
Burada koçluk devreye giriyor. Kendi kendimize
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%40’lık mutluluk payımıza katkıda bulunabilmek
için şu soruyu sorabiliriz.
Yaşamda nasıl bir iz bırakmak istiyorum?
Benim için ne önemli / olmazsa olmazlarım neler?
Beni ne mutlu eder?
Gerçekten neye ulaşmayı istiyorum?
Ve en önemlisi kendi esenlik seviyemi korumak artırmak için sorumluluk almaya ve çaba göstermeye
hazır mıyım?
Şu soruyu sorduğunuzu duyar gibiyim, çünkü zaman
zaman danışanlarım soruyorlar.
Kendi mutluluğum için de kendim mi çaba göstermek zorundayım?
Mutluluk kendiliğinden gelir, artık bunun için de
çaba mı göstereceğiz?
Eğer bilinçaltımızda aldığımız her karar aslında bu
motiv ile alınıyorsa bence bu konuya daha fazla özen
ve emek göstermekte fayda var!
İşte şimdi bu soruyu tekrar kendinize sorabilirsiniz
kendi mutluluğum için çalışmaya hazır mıyım?
Cevabınız evetse burada bilinçli seçimler devreye
giriyor.
Neler benim esenlik mutluluk seviyemi arttırır?
Karşılıksız iyilik yapmak mı, bedenime iyi bakmak
mı?
Sağlıklı beslenmek mi?
Çalışmak mı?
Sevdiklerimle zaman geçirmek mi?
Zihnimi beslemek mi yoksa denizin kenarında uzanıp dinlenmek mi?
Herkesin mutluluk tanımı ve mutluluk seviyesi birbirinden farklı olduğu için bu yazıda size mutlu olmanın ilk 10 anahtarını sunmam maalesef mümkün
değil!
Kendi mutluluk kaynaklarınızın tanımını kendiniz yaptıktan sonra bu kaynaklara rutin bir şekilde
ulaşmanın anahtarı da yine sizin elinizde. Koçlukla
bu kapıyı aralamanıza aracılık ederken bu aktiviteleri yaşamınıza ne kadar çok dâhil ederseniz gerek
dengenizin gerek esenlik seviyenizin yükseleceğini
garanti edebilirim!
Hedefi belirledikten sonra ilk adımı belirlemekle
işe başlarız. İlk adımın büyük değil gerçekleştirilebilir bir adım olması önemlidir.
Şimdi kurduğum hayal ya da arzuladığım şeylerle ilgili tek bir şey yapacak olsaydım ilk adımı ne
olurdu? Çok uzak bir zamanda gerçekleştirmeyi
hayal ettikleriniz söz konusuysa onları ütopyadan
realiteye getirmek için zaman dilimlerine bölmenizi tavsiye ederiz. Yani önümde yelken öğrenip bir
tekne alıp dünyayı dolaşma hayali varsa, bugün bu
hayal için ne yapabilirim sorusuna yanıt bulmak

ve bu yanıtı uygulamak bizi hayalimizle ilgili yolda
tutar. Yani Google’a yelken eğitimi veren kurumları sormak da olabilir bu, bir rota çizmek de… Zaten
mutluluğun, hedefi gerçekleştirdiğimiz an değil, o
hedefe giderkenki yolculuktan tad almak olarak tanımlanmasının nedeni de tam olarak budur. Ya da
ben 10 kg vererek mutlu olacağımı düşünüyorsam
ve bunu bir yıl içinde yapmayı arzu ediyorsam ilk üç
ayda kaç kilo vereceğimi belirlemek, sonrasında da
bunu nasıl yapacağıma karar vermek önemli. Bunu
yaparken dengeyi bulabilmek için aslında bir nasıl
olacağımıza, iki ne yapacağımıza karar vermektir.
Burada koyduğumuz hedefte yine kendi öz değerlerimizle paralel örtüşen bir hedef olduğundan emin
olmamız değerli.
Dengeyi bulurken atacağınız adımların sağlaması
için şahane bir formül önerisi;
Yapacaklarım benim için iyi mi?
Bütün için iyi mi?
Bugün için iyi mi?
Yarın için iyi mi?
Bu sağlamayı yaptıktan sonra esenliğinizi arttırmak
için atacağınız adımlardan sadece ve sadece siz sorumlusunuz…Çünkü mutluluk hayatla baş etmeyi
öğrenmektir!!!

Zeynep Yetkin YILMAZ
Limitsiz Koçluk Kurucu Ortağı, Profesyonel Koç-ACC, Takım Koçu, Eğitim
Tasarımcısı, Fasilitatör
www.limitsizkocluk.com
www.zeynepyetkinyilmaz.com
Linkedin: Zeynep Yetkin Yılmaz
Instagram: limitsizkocluk
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HAVAI FIŞEK
FOTOĞRAFI
NASIL ÇEKILIR
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Kadraj
HAVAI FIŞEK FOTOĞRAFI ÇEKMEK, EĞER BAZI DETAYLARA DIKKAT EDILIRSE ÇOK DA
ZOR OLMAYAN BIR FOTOĞRAF ÇEKIM TEKNIĞIDIR.
KONUMUNUZU BELIRLEYIN
Muhtemelen daha ışık ve havai fişek gösterisi başlamadan düşünmeniz gereken ve önceden belirlediğiniz
yere gidip insanların önünüzden geçemeyeceği ve fotoğraf karesine almayı planladığınız objeleri gören bir
noktadan yer tutmanızda fayda var. Uzun pozlama yapacağınız için önünüzden kesinlikle kimsenin geçmemesi
gerekiyor.
TRIPOD KULLANMAK
Eğer konumunuzu belirlediyseniz havai fişek fotoğrafı çekmek için ikinci önceliğiniz tripod kullanımı olacaktır. Tripodsuz çekim yapmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Eğer elde çekim yaparsanız fotoğraflarınız bulanık
çıkacaktır.
KABLOLU YA DA KABLOSUZ KUMANDA KULLANMAK
Konumunuzu belirlediniz ve bir tripod aracılığıyla çekim yapacağınız fotoğraf makinenizi sabitlediniz. Havai
fişek fotoğrafı çekmek, çok uzun olmasa bile belirli aralıklarda uzun pozlama yapmayı gerektirdiği için deklanşöre basarken bile yaratacağınız titreşim fotoğraflarınıza etki edecektir.
Bu yüzden kablolu veya kablosuz uzaktan kumanda yardımıyla çekimlerinizi yapmanız gerekmektedir. Eğer
uzaktan kumandanız yoksa 2 veya 10 saniyelik otomatik gecikmeli zamanlayıcı kullanarak çekimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
LENS TERCIHI
Havai fişek fotoğrafı çekmek için hem geniş açı hem de zoom lens kullanabilirsiniz. Ekipman olarak elinizde
varsa ikisini de yanınızda bulundurmanızda fayda var.
MANUEL ÇEKIM MODUNU KULLANIN
Manuel çekim modu, sizin doğru pozlama yapabilmek için uygun gördüğünüz enstantane ve diyafram değerlerini ISO ile beraber atayabileceğiniz çekim modudur. Havai fişek fotoğrafı çekmek için ayarlar neredeyse belli
olduğundan DSLR fotoğraf makinenizi “M” moduna getirip değişiklikleri kendiniz yapabilirsiniz.
DÜŞÜK ISO KULLANIN
En yüksek görüntü kalitesi elde edebilmek için ISO hassasiyetini aşağı çekin. En düşük ISO değerini kullanın.
Böylelikle çekeceğiniz fotoğraf karelerinde kumlanma ve gürültüyü doğal olarak azaltmış olacaksınız.
LENSIN TITREŞIM ÖZELLIĞINI KAPATIN
Havai fişek fotoğrafı çekmek için öncelikle lensimizin varsa titreşim azaltma özelliğini kapatmalıyız. Aksi halde çekim sırasında titreşim yaratacak ve karelerimizde netlik kaybına yol açacaktır. Zaten tripod kullanırken
bu özelliğe ihtiyacımız yoktur.
POZLAMA NASIL OLMALI
Artık diyafram ve enstantane ayarlarına geçebiliriz.
Havai fişek fotoğrafı çekmek için f/8 ile f/16 arasında bir diyafram aralığı ve 4 ile 10 saniyelik enstantane
hızları yeterli olacaktır.

Özgür MEREY
Teknik Ressam
Birleşim Mühendislik
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ANA YEMEĞİN YARDIMCI
KAHRAMANLARI
Yılın en sevdiğim dönemlerinden biri geliyor. Yeni yıl, kalabalık sofralar demek benim için. Eğer siz de yeni yılı sevdiklerinizle evde kutlayacaksanız, bu sayıda ana yemek yanında kolayca hazırlayabileceğiniz
iki tarif önerim var sizler için: Fırında Pancar Salatası ve tadı gibi görselliğiyle de beğeni toplayacak Fırında Patates. Tatlısız olmaz tabi ki,
hem çok hafif hem çok leziz bir kabak tatlısı hazırladım sizler için. Bu
kez kabağı tatlandırmak için Trabzon hurması kulandım.
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Lezzet
FIRINDA PATATES
Malzemeler:
• 6 adet ince kabuklu patates
• Birkaç dal taze biberiye
• 6-7 diş sarımsak
• Zeytinyağ
• Tuz
• Eski kaşar (üzerine rendelemek için)
Hazırlanışı:
Patateslerin kabuklarını fırçayla güzelce yıkıyoruz. Patateslerin
tepside düz durması için altlarını hafifçe kesiyoruz. Keskin bir
bıçak yardımıyla, ince ince dilimler kesiyoruz ama sonuna kadar
gitmiyoruz. Sonuna kadar kesersek patatesleri dilimlere ayırmış
oluyoruz ki bu istediğimiz bir şey değil. Yağlı kâğıt serdiğimiz tepsiye patatesleri diziyoruz. Sosu için sarımsakları eziyoruz. Zeytinyağı ve tuz ilave edip patateslerin üzerine güzelce sürüyoruz.
Taze biberiyeleri de üzerlerine ekleyip, yağlı kâğıt ve alüminyum
folyoyla kapatıyoruz. 220 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık
20 dakika pişiriyoruz. Patatesler piştikten sonra, üzerine eski kaşar rendeleyip birkaç dakika fırında tutuyoruz.

FIRINDA PANCAR SALATASI
Malzemeler:
• 1 kg pancar
• Birkaç diş sarımsak
• 1 portakal (suyu sıkılacak)
• Balzamik sirke
• Zeytinyağı
• Birkaç dal taze biberiye
• Nane
• Tuz
Hazırlanışı:
Pancarları (kabuklarıyla) biraz zeytinyağı ve tuzla harmanlıyoruz. Sarımsakları da ekleyip, yağlı kâğıt ve alüminyum folyoya sarıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 1 saat 30 dakika pişiriyoruz. Fırından çıkınca
soğumalarını bekleyip, kabuklarını soyuyoruz. Dilediğimiz şekilde dilimleyip sosunu hazırlıyoruz.
Sos:
Portakalın kabuğunu rendeliyoruz ve suyunu sıkıyoruz. Biberiyeleri ve naneleri küçük küçük doğruyoruz. Bir
kâsede zeytinyağı, balzamik sirke, tuz ve kalan malzemeleri ekliyoruz. Dilimlediğimiz pancarların üzerine sosu
döküp güzelce karıştırıyoruz.
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Lezzet
TRABZON HURMALI KABAK TATLISI
Malzemeler:
• 1 adet Trabzon hurması
• 1 su bardağı* kabak
• 1 adet tarçın çubuğu
Hazırlanışı:
Kabakları tarçın çubuğu ve üzerini biraz geçecek suyla pişiriyoruz. Kabaklar iyice yumuşadıktan sonra altını
kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan kabakları çatalla eziyoruz. Trabzon hurmasının da kabuğunu
soyuyoruz ve çatalla ezip kabağa karıştırıyoruz. Kabağa şeker ilave etmediğimiz için kullandığımız Trabzon hurmasının tatlı olması önemli.
Üzeri için:
• 1 adet muz (ince dilimlenmiş, dondurulmuş)
• 1/3 su bardağı* Hindistan cevizi sütü (konserve olanlardan)
• 1 yemek kaşığı* bal
Hazırlanışı:
1 gece önceden dondurduğumuz muzları, Hindistan cevizi sütü ve balla blenderde karıştırıyoruz. Karışım dondurma kıvamına gelince kabak tatlımızın üzerinde servis ediyoruz.

İnci ORFANLI EROL
Heykel Pasta Tasarımcısı
Instagram: inciorfanlierol
Instagram: sekersizdetatli
email: inciorfanlierol@gmail.
com
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İSTANBUL TOWER 205

İstanbul Tower 205, İstanbul’un en seçkin iş ve finans merkezi Levent Büyükdere
Caddesi’nde Zincir Yapı A.Ş. tarafından inşa edilmektedir. Türkiye’de bir ilke imza atan
İstanbul Tower 205 yapısının çekirdeği betonarme, diğer taşıyıcı sistemleri ise çelik olarak
tasarlanmıştır. İstanbul Tower 205 Levent, pek çok birimi içinde taşıyan zarif bir siluete
sahip özel bir projedir.
Birleşim Grup firmalarından Birleşim Mühendislik’ in "Mekanik Tesisat Taahhüt İşlerini"
üstlendiği proje "LEED Platinum" kalite standardına sahip olarak tamamen çevreci ve
tasarruf odaklı tasarlanmıştır.
İstanbul Tower 205’in tasarımı, dünyanın önde gelen mimari firmalarının katıldığı yarışma
sonucunda seçilen Amerikan SOM firmasının eseridir.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 3
Ümraniye 34776 İstanbul, TÜRKİYE
Tel: +90 216 - 499 49 59 - Fax: +90 216 - 499 49 60
info@birlesimgrup.com - www.birlesimgrup.com
BİRLEŞİM DERGİ
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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.

Geleceğe İZ Bırakıyoruz

BİRLEŞİM GRUP

Tel.: +90 216 - 499 49 59 - Fax: +90 216 - 499 49 60 - info@birlesimgrup.com - www.birlesimgrup.com

