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Bu Sayıda

Değerli okurlarımız merhaba,

Kış mevsiminin kendini yavaş yavaş göstermeye 
başladığı bu dönemde size elimizden gediğince 
dinamik bir sayı hazırlamaya çalıştık. 

Bu sayımızda, tamamlanmış olan ve mekanik tesisat 
işlerini başarı ile tamamladığımız bir projeden 
bahsedeceğiz. Dünyada bugüne dek yapılmış olan 
‘’Üçüncü Büyük Sismik İzolatörlü Bina’’ özelliği 
taşıyan Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ni kapak projemiz olarak inceleyebilirsiniz. 

Birbirinden değerli uzman yazılarımız, umuyorum 
ki mesleki yaşantınızda faydalı olacak. Teknik 
konular haricinde İstanbul’un ev sahipliği yaptığı 16. 
İstanbul Bienali’ne bu sayımızda yer vermek istedik. 
Bu konuyla bağlantılı olarak belirlediğimiz röportaj 
konuğumuz ile yine bienal içeriği ile ilgili olarak çevre 
kirliliği üzerine ilginç bir söyleşi yaptık.

Belirttiğim birkaç başlık haricinde farklı konuları bir 
araya getirdiğimiz bu sayımızı beğeni ile okumanızı 
temenni ediyorum.

Saygılarımla. 

Editörden

Kurumsal İletişim Yöneticisi
Gökçe ALAÇLI
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2018
Birleşim Mühendislik 2018 yılı 
İSO İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU arasında

Firmamız İSO İkinci 500 listesinde 2014 yılından beri 
yükselen bir ivme ile yerini koruyor.
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Başkanlardan

İLETİŞİMİN GÜCÜNE İNANIYORUZ

Bir önceki yazımı "Zaman artık kapsama alanımızı 
genişletme zamanı, zaman artık iletişimde en güç-
lü olma zamanı" diyerek bitirmiştim. Ürün odağın-
dan, insan odağına geçilen günümüz dünyasında 
iletişimin önemini vurgulamaya çalışıyorum her 
fırsatta.

Birleşim Grup olarak kurum içi ve kurum dışı ileti-
şimi arttırmak adına çalışmalarımız devam ediyor. 
İnsan ilişkilerinde ve kurumsal hayatta, güçlü bir 
araç olduğuna inandığım iletişimin dinamik adım-
lar atmamızda büyük rol oynadığını deneyimliyo-
rum. Bu kapsamda da 2019 yılı içinde ve gelecek 
yıl hepimize rehberlik etmesi için iletişim beceri-
lerimizi geliştirmek adına firma bünyesinde se-
minerler vermeyi hedefledik ve hedefliyoruz. Bu 
çalışmalarımızın sektörde çalışanlarının katkıları 
ile hazırlanan ender dergilerden biri olan Birleşim 
Dergi’ye de ayrı bir renk kattığını düşünüyorum. 

Firmamızda ve sektörde pozitif fark yaratmak adına yapılan çalışmalarımıza ek olarak firma dışında 
ekip olarak sosyal sorumluluk projelerimiz gerçekleşiyor. 03 Kasım Pazar günü gerçekleşecek Av-
rasya Maratonu’nda Kansersiz Yaşam Derneği yararına grup firmalarımızdan Birleşim Mühendislik, 
Erde Mühendislik, Birleşim İnşaat ve Toro Makina’dan çok sayıda çalışanımız koşacak. İş makinası 
kiralama hizmetleri veren firmamız Toro Makina’nın sponsorluğuyla maratonda koşacak arkadaşla-
rıma şimdiden başarılar dilerim. Ayrıca kanser hastası çocukların yaşamlarına dokunmak, yaşamak 
ve yaşatmak için 31 Ekim’de Four Seasons Bosphorus Otel’de yapılacak KAYD Alışveriş Şenliği’ne 
kendi el emekleriyle hazırladıkları ürünler ile katkıda bulunacak personelimizin bu konuda toplumda 
hassasiyet yaratma gayretini desteklediğimi belirtmek isterim. 

Firma içi ve dışında iletişim süreçlerini “Önce İnsan” anlayışı ile entegre etmeye odaklı bir firma ola-
rak fark yaratmaya çalışıyoruz ve iletişimin gücüne inanıyoruz.

Saygılarımla,

İdris ÇAKIR   
Birleşim Grup Yönetim Kurulu Başkanı
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Proje

KARTAL
Dr. LÜTFİ KIRDAR
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ 
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Proje

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, 
dünyada bugüne dek yapılmış 
olan "Üçüncü Büyük Sismik 
İzolatörlü Bina" olma özelliğini 
taşımaktadır.

Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 
hayata geçirilen ve mekanik tesisat işleri 
Birleşim Mühendislik tarafından tamamla-

nan Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
dünyada bugüne dek yapılmış olan ‘’Üçüncü Büyük 
Sismik İzolatörlü Bina’’ olma özelliğini taşımaktadır.

323.000 m2  kapalı alana sahip olan Dr. Lütfi Kırdar 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte İstan-
bul’da toplam üç hastaneden oluşan 921 bin metre-
kare kapalı alanda depreme karşı güvenli, deprem 
anında da hizmet verecek, teknolojik, çevre dostu ve 
modern birimlerde sağlık hizmeti sunulacaktır. 2006 
yılından bu yana valiliğin bünyesinde İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi tarafından yürütülen İstanbul 
Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık 
Projesi ile afet öncesi, afet anı ve afet sonrası için 
gerekli olan hazırlık, zarar azaltma, müdahale ve 
iyileştirmeye yönelik destekleyici ve önleyici uygu-
lamalar, proaktif bir biçimde ele alınmış ve hastane 
bünyesinde tatbik edilmiştir.
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Proje

Aynı zamanda hastane; İstanbul Valiliği, afet öncesi 
ve sonrası dönemde, oluşabilecek zararları en aza 
indirmek amacıyla, dünyanın en büyük deprem ya-
tırım projelerinden biri olarak gösterilen ‘İSMEP’ 
projesi ile gerçekleştirilen bir projedir.

Hastaneye ait 280.650 m2 araziden 55.000 m2 tahsis-
li alan üzerine 2 bodrum kat, zemin,12 kattan oluşan 
toplamda 15 katlı yeni binanın yapımı tamamlan-
mıştır. 2 bodrum katta toplam 55.000 m2’lik alanda 
826 kapalı, açık arazide ise 860 açık otopark olmak 
üzere toplam 1.686 araçlık otopark ve 1 helikopter 
pistine yer verilmiştir.

Hastane 4 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci blok 
"Poliklinik Bloku"; 205 adet doktor muayene bölü-
mü içermektedir. İkinci blok olan "Hasta Yatak Blo-
ku"; 15 kattan oluşur ve tek kişilik, çift kişilik ve süit 
olmak üzere 538 adet hasta odası ile 1100 yatak ka-
pasitesine sahiptir. Hastanenin üçüncü ana bölümü 
"Acil Servis ve Ameliyathane" bölümüdür; bu bö-
lümde 41 adet ameliyathane, 1 adet çok fonksiyon-
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Proje
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Proje

lu hibrit ameliyathane, 131 yoğun bakım ünitesi, 15 
adet çocuk yoğun bakım ünitesi, 35 adet yeni doğan 
bakım ünitesi ve 11 adet organ nakil ünitesi yer al-
maktadır. Ayrıca bina bünyesinde  obezite merkezi, 
kan transfüzyon merkezi ve sosyal donatı alanları 
bulunmaktadır. Dördüncü bölüm ise ‘’İdari Yönetim 
Binasıdır’’. Bu bina kapsamında idari işler birimleri 
ile birlikte 264 kişi kapasiteli konferans salonu da 
hizmet vermektedir. Ayrıca çocuk gündüz bakım evi, 
oyun parkı ve diğer sosyal alanlar da hastane bün-
yesinde hizmet verecektir.

Tüm bu ana bölümlere ilaveten 5.407 m2 alan üzeri-
ne inşa edilmiş  "Teknik Hizmetler Binası"nda has-

tanenin elektrik, su, gaz, ısıtma-soğutma ve trijene-
rasyon sistemleri konumlandırılmıştır. 
Projeyi besleyen toplam 16.500 kW lık trafo ve gene-
ratörlere ek olarak 4.2 MW gücünde bir trijeneras-
yon sistemi ve 484 panel güneş enerji sistemi yer 
almaktadır. 

Hastane 3 yöne hareket eden (Triple Pendulum) 855 
sismik izolatör içermesi nedeni ile dünyada bugüne 
dek yapılmış olan Üçüncü Büyük Sismik İzolatörlü 
Bina olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca, alınacak 
Leed Gold (Yeşil Bina ve Çevre) ve Edge (Enerji ve Su 
Verimliliği) sertifikaları ile dalında örnek ve öncü bir 
proje olacaktır.  
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Proje
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MEKANİK TESİSAT PROJE BİLGİLERİ:

Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi projesinin mekanik tesisat işleri, Birleşim Mühendislik tarafından 
üstlenilmiş ve çalışmalarımız mevzuata uygun bir şekilde tamamlanmıştır. Proje kapsamında tarafımızca yapı-
mı gerçekleştirilen yangın, havalandırma, pis su, temiz su, ısıtma ve soğutma, yakıt sistemleri ve diğer sistem-
lerin hepsi 855 adet deprem izolatörleri sayesinde, yaşanması olası en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında 
dahi tüm operasyonel faaliyetlerin hiçbir aksama olmadan yerine getirileceği şekilde tesis edilmiştir.

Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi’nde; tüm sistemin uygun konfor ve hijyen şartlarında hizmet ver-
mesi adına 61 adet hijyenik klima santrali, 69 adet konfor klima santrali ve 3000 adet fan-coil cihazı kullanıl-
mıştır. Cihazların ihtiyacı olan ısıtma-soğutma suyu Teknik Hizmetler Binası’nda (THB) bulunan 15 MW ısıtma 
kapasiteli çelik kazan,18 MW kapasiteli su soğutmalı soğutma grubu ile sağlanmış ve üretilen ısıtma ve soğut-
ma suları sisteme entegre 600 adet sirkülasyon pompası yardımı ile taşınmıştır. THB’ de ayrıca yangın pompa 
istasyonu ve temiz su arıtma istasyonu bulunmaktadır.

Ana binanın sismik izolatörler ile hareketli yapıda olması sebebi ile THB binasından ana binaya olan tüm bağ-
lantılar,  özel olarak V formunda imal edilmiş fleksibl kompansatörler ile sağlanmıştır. 

Yapının en yeni özelliği ise Türkiye’de ilk defa uygulanan modern Lejyonella Koruma Sistemine sahip oluşudur. 
Bu sistem sayesinde hiçbir hasta odası ıslak hacimlerinde soğuk su durgun halde kalmayacak, Lejyonella 
bakterisinin üremesine fırsat tanınmayacaktır. Sistem tasarımı Birleşim tarafından revize edilerek BMS aracı-
lığıyla kontrol ve kayıt edilebilir hale getirilmiştir.

Bu mükemmel yatırımın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor; çalışanlarına başarılar, muhtaç olanlarına 
acil şifalar diliyoruz. 

Mekanik Proje Bilgileri Yazısı: Kurtuluş Çetinkaya 
Birleşim Mühendislik Proje Müdürü

BİRLEŞİM DERGİ 13
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Haber

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında, Kansersiz Yaşam Derneği katkılarıy-
la merkez ofisimizde bir farkındalık semineri gerçekleştirdik.  Kadınlarda bu hastalık riski 
daha yüksek olsa da her 100 erkekten biri risk taşımaktadır. ‘’Meme kanseri cinsiyetsizdir’’ 
başlığı ile tüm çalışanlarımızın katıldığı seminer Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Emir Çap-
kınoğlu’nun verdiği bilgiler ışığında gerçekleşti. 

Unutmayalım ki erken teşhis sevdiklerinizi ve sizi kurtarır. 

Seminerlerimiz devam edecek...

KANSERSİZ YAŞAM İÇİN
SEMİNERLERİMİZ
DEVAM EDİYOR

BİRLEŞİM DERGİ14
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Haber

11. Geleneksel ETMD Gecesi 11 Ekim tarihinde Büyük Kulüp’te gerçekleşti.  Sponsorları 
arasında ERDE Mühendislik ’in de bulunduğu gece, sektörün önde gelen firma ve 
yetkililerini bir araya getirdi. Elektrik mühendislerinin ve firmaların buluşmasına vesile olan 
organizasyona katkılarından dolayı sponsorlara ve paydaş derneklere plaket verildi.

Bu geceye ev sahipliği yapan ETMD’ye teşekkürlerimizi sunmak isteriz. 

11. GELENEKSEL ETMD GECESİ 
GERÇEKLEŞTİ

BİRLEŞİM DERGİ 15

ETMD Başkanı Mustafa Cemaluğlu, MTMD Başkanı İbrahim 
Biner’e dernekler arası işbirliği plaketini verirken.

ETMD Başkanı Mustafa Cemaluğlu, ERDE Mühendislik Genel 
Müdürü Mehmet Pak’a gece sponsorluğu plaketini verirken.
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Haber

SEMİNERLERİMİZ DEVAM EDİYOR   
ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTALLEŞME

Birleşim Grup bünyesinde gerçekleşen 
"Değişim ve Dönüşüm" konulu seminerlerimiz 
periyodik olarak devam ediyor.

ABB firmasından Teknik Tanıtım ve Dizayn 
Uzmanı Sayın Mehmet Karakaya’nın "Endüstri 
4.0" ile ilgili verdiği seminere çalışanlarımızın 
ilgisi büyüktü.

ABB firmasına ve Sn.Karakaya’ya 
teşekkürlerimizi sunarız.

BİRLEŞİM DERGİ16

Mehmet Karakaya,
ERDE Mühendislik Koordinatörü Vahit Peket
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Haber

EEMKON 2019 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen "Elektrik Elektronik 
Mühendisleri Kongresi 2019 EEMKON", 14-16 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Harbiye Askeri 
Müzesi Kültür Sitesi’nde düzenlenecek. Ülkemizde ve dünyada hızlı gelişen elektrik, elektronik 
ve biyomedikal mühendisliği alanındaki yeniliklerinin paylaşılacağı kongrede bir çok sempozyum 
düzenlenecek.

17
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ELEKTRİK TESİSLERİNDE 
EŞZAMANLILIK FAKTÖRÜ 
ÜZERİNE YENİ YAKLAŞIMLAR

Uzman Görüşü

Elektrik mühendisi kendi elinde olmayan bu değişimi hesap ederken, tecrübe ve istatistiklerden ve bunların 
sonucunda ortaya çıkan eşzamanlılık tablolarından da faydalanır. 

Söz konusu tablolar, değişen hayat ve konfor şartlarıyla yenilenir ya da yenilenmesi gerekir. 

Elektrik mühendisi, bir tesise bağlanan tüm yükleri hesaplar ve buna 
"Kurulu Güç" denir. Ancak tesiste gerçekte çekilen güç bu değildir, çünkü 
elektrik yükleri farklı anlarda devreye girer ve çıkar, saatten saate, günden 
geceye, mevsimden mevsime değişir ve elektrik mühendisi kendi elinde 
olmayan bu değişimi hesap etmek ve tesisleri buna göre dizayn etmek 
zorundadır. Bu güce de "Talep Gücü" denir. Talep gücünün kurulu güce oranı 
da eşzamanlılık katsayısıdır. Yanlış hesaplanırsa tesisler aşırı tasarımla 
karşı karşıya kalır ve yapılacak israfın boyutları altından kalkılamayacak 
kadar büyük olur.

BİRLEŞİM DERGİ18
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Bu sayımızda Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Cemaloğ-
lu’nun eşzamanlılık faktörü üzerine yaptığı çalışmayı sizlerle paylaşıyor, kendisine faydalı çalışması için sektör 
adına teşekkür ediyoruz.

 Yaklaşım:  

60 daireden oluşan toplamı 300 konutluk bir yerleşkemiz var. Dairelerimiz 3+1, 130 m2 olarak tariflenen orta 
gelir gurubuna hitap eden konutlardır.

Uzman Görüşü

Cihaz Adı Tüketim Sınıfı
Günlük Tahmini
Çalışma Süresi 

(Saat)

Cihaz Anlık
Ortalama Tüketim

Gücü (Watt)
Açıklama

PRİZ TESİSATI

Büyük Boy buzdolabı A+ 24,00 962

Çamaşır makinesi A+ 0,43 2,500 Hafta da 3 saat

Elektrik süpürgesi A+ 0,50 1,450 2 günde 1 saat

Bulaşık makinesi A+ 1,00 2,500

Ütü 0,50 2,800 3 günde bir, 
1,5 saat

Saç kurutma makinesi 0,25 2,200 Günde 15 dakika

250 litre derin dondurucu A+ 24,00 120

21.000 Btu Klima (Kışın ısıtıcı) A+ 6,00 1,850

Televizyon A+ 6,00 150

Fırınlar (Mikro dalga, ocak dahil) 0,75 2,000 4 günde bir, 3 saat

Laptop (Dizüstü bilgisayar) 8,00 150

Hermetik kombi 4,32 98 6 ay 8 saat ve 
6 ay 45 dakika

16,780

AYDINLATMA TESİSATI

Tüm aydınlatma 1,560

(130m2 X 12W/m2 = 1.560 W Yönet-
melik m2)

Durum Oturma
Odası

Yatak 
Odası

Çocuk 
Odası Antre Hol Mutfak Banyo Salon Tuvalet Balkon Toplam

Aktif 1 2 1 0 0 5 2 3 0 0 14

Pasif 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 14

Toplam 2 3 2 1 1 8 3 6 1 1 28

Tablo 1: Prizler üzerinden tüketim noktaları cetveli. (Sınıfları belli olan ürünlerden)

Dairemiz içerisinde kabul edilen priz ve durumları;

BİRLEŞİM DERGİ 19
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Dairemiz içerisinde kullanılan aydınlatma aygıtları 10W gücünde LED ürünlerdir. Aydınlatma sorti sayısı 28 
adettir. Buna göre toplam aydınlatma gücümüz 280 W olmasına rağmen EİTY 2004’e göre: 

xi) Bir aydınlatma linyesine bağlanacak sorti sayısı, linyenin yükü (gücü) ve gerilim düşümüne bağlı olarak 
belirlenir. Aydınlatma gücü, aydınlatma hesabı yapılan binalarda bu hesap sonucunda elde edilir. Kullanılışı ba-
kımından özel bir durumu olmayan küçük alanlı yapı birimleri için aydınlatma hesabı yapılması gerekmeyebilir. 
Aydınlatma hesabı yapılmayan yerler için aydınlatma gücü, m² başına en az 12W/m² alınarak belirlenecektir. 

Buna göre EİTY 2004 esasında yapılan hesaplamamız:
Aydınlatma için: 12W/m2 ise; 130 m2 x 12 =  1.560 W
Prizler İçin:

EİTY 2004 Madde 52- BAĞLAMA AYGITLARI
viii) Konutlarda salonlar (20 m²’den büyük alanlı) ve mutfak için en az ikişer, odalar ve banyo için en az birer 
priz tesis edilmelidir. Barakalar, basit köy evleri hariç olmak üzere ayrıca; çamaşır makinesi, bulaşık makinesi 
ve müstakil linyeden için üç adet ayrı linye tesis edilmelidir.
Müstakil linyeden beslenen bu prizlerin güçleri, söz konusu elektrikli cihazların aşağıda verilen güçlerden az 
olamaz.

GÜCÜ (KW)
a. Çamaşır Makinesi: 2.500 W
b. Bulaşık Makinesi: 2.500 W
c. Elektrikli Fırın/Ocak: 2.000 W 

Müstakil linye çamaşır makinesi (1 Adet Priz) =  2.500 W  
Müstakil linye bulaşık makinesi  (1 Adet Priz)  =  2.500 W  
Müstakil linye elek.fırın/ocak  (1 Adet Priz)   =  2.000 W  

EİTY 2004 Madde 52- BAĞLAMA AYGITLARI
xii) Bir priz linyesine bağlanacak sorti sayısı, priz güçleri bir fazlı priz için en az 300W
(konutlarda müstakil linyeden beslenen priz güçleri hariç), üç fazlı priz için en az 600 W olmak üzere ihtiyaca 
göre belirlenecektir.

28 Priz linyesinden müstakil olan 3 adet çıktığında;
25 Ad x 300 = 7.500 W

Daire Sayısı Eş Zamanlı Katsayı

3-5 arası 45

5-10 arası 43

11-15 arası 41

16-20 arası 39

21-25 arası 36

26-30 arası 34

31-35 arası 31

36-40 arası 29

41-45 arası 28

46-50 arası 26

51-55 arası 25

56-61 arası 24

62 ve daha fazla 23

1 daire için "Toplam Kurulu Güç" = 16.060 W çıkmaktadır.

EİTY 2004 Madde 57- YALITILMIŞ İLETKENLER VE KABLOLAR
a.2-İletken kesitinin belirlenmesi için yapılan hesaplarda eşza-
manlı yüksek (bağlantı gücü) esas alınmalıdır. 

Eşzamanlı yükün (gücü) belirlenmesi: 
Eşzamanlı güç (aynı zamanda çekilen güç), kurulu güç değeri eş-
zamanlılık katsayısı ile çarpılarak bulunur. Konutlarda kurulu güç 
genel olarak aydınlatma gücü, priz gücü ve biliniyorsa elektrikli 
ev aletlerinin gücünden oluşur. Konutlarda bir dairenin eşzamanlı 
yükünün belirlenmesinde aşağıdaki eşzamanlılık katsayıları esas 
alınmalıdır.
• Kurulu gücün 8 kW’ye kadar olan bölümü için %60 
• Gücün kalan bölümü için %40 

Binanın eşzamanlı yükünü belirlenmesi için yandaki eşzamanlılık 
katsayıları esas alınmalıdır.

BİRLEŞİM DERGİ20
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1 daire için Toplam Kurulu gücümüz 16.060 W

8.000 W’a kadar %60  =  8.000 x %60  =  4.800 W
Üstü için   %40  =  8.060 x %40  =  3.224 W

Bir daire için toplam Eş zamanlı Güç = 8.024 W 

Bina; Eş Zamanlılık (EİTY 2004 Madde 57/ a.2)

Daire Sayısı Daire Gücü Toplam Eş Z.Katsayısı Toplam

60 8.024 W 481.440 W 24% 115.546

Ortak alanlar 15.000 W 15.000 W 55% 8.250

Binanın Eş Zamanlı Toplam Gücü = 123.796 W çıkmaktadır.
Bir daireye düşen güç ise 123.796/60 = 2.063 W/daire olmaktadır.

Buraya kadar olan hesaplamalar ve katsayılar EİTY 2004’e göre yapılmıştır. Değerlendirmemize göre EİTY 
2004’ün bu yaklaşımı kabul görür tutarlılıktadır. 

Örneğimizde 5 adet blok bulunmaktadır. 5 adet bloğun şebekeye yükü

5 x 123.796 = 618.980 W + Site Ortak Mahal Tüketimi

olarak yansımaktadır. Bu gücün bu hali ile şebeke hesaplarına yansımasını doğru görmemekte, bunlar arasın-
da da bir eş zamanlılık oranının olmasının gerekliliğini düşünmekteyiz.

Binalarımızdaki iç tesisat yükünün şebekeye bağlantı noktalarında birbirleri ile fiziksel ilişkisi olmasa bile eş 
zamanlı tüketim söz konusu olduğundan birbirinden bağımsız, ayrı ayrı olarak değil, bütünün toplamı şeklin-
de  “sitenin şebekeye irtibatı” olarak kabul etmeliyiz. Böylelikle toplam tüketimden başlayıp hane başına olan 
hesaplamaları yaptığımızda, ihtiyacımız olan bu oranı bulabileceğimizi düşünmekteyiz. 

Saha çalışmaları neticesinde toplanan ve dağıtım şebekelerinin istatistiki verileri değerlendirildiğinde;

Gediz Edaş verileri: 

Orta gelir grubunun oluşturduğu yerlerde, toplam tüketimden hane başına düşen ortalama tüketimin 
1.220 W/hane olduğu bulunmuştur.

Bedaş (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) verileri: 

3.190.443 Abonesi üzerinden yapılan çalışmaya göre;  % 79,3’üne tekabül eden 2.530.021 abonenin elektrik 
tüketimi 1 kW’a kadar, %20,7’si olan 660.421 abone ise 2 kW kabul edeceğimiz hane başı değere sahipler.
Bedaş’ın bu değerleri bize ((2.530.021 x 1)+(660.421 x 2))/ 3.190.443 = 1,207 kW hane başına ortalama tüketimi 
vermektedir.

IEC 60364-1 Standardında genel ifadeler olmasına rağmen (Daha çok yerel davranışlara, bölgesel koşullara 
ve mühendisin tecrübesine bağlanmıştır) toplamdan hane başına olan yaklaşımlar aşağıdaki değerlendirme-
mizi destekler yöndedir.

BİRLEŞİM DERGİ 21
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1 kişi 2 kişi 3+ kişi

Düşük gelir grubu 0.54 kW 0.89 kW 1.12 kW

Orta gelir grubu 0.64 kW 0.98 kW 1.34 kW

Yüksek gelir grubu 0.79kW 1.16 kW 1.78 kW

İngiltere’de kullanılan BS7671 Standartları esasında yapılan çalışmaya göre tüm yükün ortalama olarak hane 
başına yansıması; Orta gelir grubundaki tüketimin, 1 kişinin yaşadığı hanede 0,64 kW, 2 kişilik hanede 0,98 kW 
ve 3 ve daha fazla kişinin yaşadığı hanede 1,34 kW olarak yayınlanmıştır.

Eş zamanlılık faktörleri konut sayısının artması ile ters orantılıdır. Ebetteki bir sıfır noktası olmamaktadır. 

Farklı refah seviyelerine (eğitim, alışkanlıklar, ekonomik durumlar, konfor, alternatif kaynaklar doğal gaz gibi, 
yerel davranışlar, bölgesel koşullar, …) mensup insanların yaşam tarzları elektrik tüketimini doğrudan etkile-
mektedir.

Bu açıklamaların değerlendirilmesi, elimizdeki veri ve kaynaklara bakıldığında toplu tüketimden hane başına 
düşen ortalama tüketimin 1,207 ile 1,3040 kW arasında değiştiği görülmektedir. 100 konutun üstündeki bina-
larda tüketimin bu miktarların biraz üstünde olması kabul edilebilir. Ancak aynı sayıdaki hanenin birden çok 
binada olması ile tüketimlerinin “binalar eş zamanlılık” yaklaşımıyla hesaplanması gerekmektedir. 

Örneğimizdeki gibi bloklardan oluşan yaşam alanında hane başına düşen tüketim miktarının 1,220 W olarak 
değerlendirilmesi makul olacaktır.

Ortak mahallerin de dâhil olduğu 5 bloktan oluşan 300 dairelik sitemizde 300x1,220=366 kW’lık bir güç yeterli 
olacaktır.
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Bir Binada 
Bulunan
Daire Sayısı

3-
5

5-
10

11-
15

16-
20

21-
25

26-
30

31-
35

36-
40

41-
45

46-
50

51-
55

56-
61

62-
67

68-
72

73-
77

78-
83

84-
89

90-
95

96-
100

101
ve 
üstü

Eş Zamanlı 
Katsayı 45 43 41 39 36 34 31 29 28 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

*Yeşil alanlar önerimizdir.

Ülkemizdeki elektrik sektörünün büyük bir çoğunluğunun temsilcileri ile 20 yıldır faaliyetini sürdüren derne-
ğimiz, insanımıza, ülkemize, değerlerimize hizmet etmeye daima hazırdır.

Yaklaşımımızın evvelimizde olduğu gibi ebedimizde de böyle olacağını tereddütsüz ilan eder, çalışmalarımızın 
sizlere sağlayacağı katkıdan memnuniyet duyarız.

Mustafa CEMALOĞLU
ETMD YK Başkanı

Kaynaklarımız:
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği; (EİTY 2004)
16 Haziran 2004 Tarih ve 25494 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayınlanarak Yürürlüğe girmiştir. 
GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.
BEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.
ETMD Yayınları, Elektrik Tesisat Rehberi (IEC Standartlarına göre 1.Bölüm)

 Böylece:

İhtiyaç olan güç =  366.000 W

5 blok için güç hesabımızdaki değer:
5x123.796=618.980 W + 25.000 W (Site Ortak Mahal Tüketimi) = 643.980 W etmekte,
366.000/643.980 = 0,57 olarak bir "Binalar Eş zamanlılık" katsayısı bulunmaktadır.

 Sonuç: 

1. EİTY 2004’ün ilgili maddeleri tutarlıdır, değerlendirmemiz aynen korunması yönündedir. 

2. Bloklardan oluşan yaşam alanlarında yukarıda örneklediğimiz “binalar eş zamanlılık” katsayısı 
oluşturulmasını şiddetle önemsiyoruz. 

3. EİTY 2004’te ilan edilmiş olan daire sayılarında kullanılacak Eş Zamanlılık Faktörünün “tek bir binada 
bulunan daire sayısı” olarak değiştirilmesini öneriyoruz. 

4. Tek bir binada bulunan daire sayısının aşağıdaki şekilde düzenlenmesine ihtiyaç olduğunu 
düşünmekteyiz.
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TEST & COMMISSIONING  (T&Cx) 
Commissioning ne anlama gelir? Neden önemlidir ve amaçları nelerdir?

Uzman Görüşü

Commissioning terimi gemi inşasından gelir. 
Commissioning’i yapılmış bir gemi, hizmet için 
hazır sayılır. Ancak, bu unvanın verilmesinden 

önce, gemi birkaç kilometre taşını geçmelidir.
Ekipmanlar/sistemler kurulmalı ve test edilmeli, 
sorunlar belirlenmeli ve düzeltilmeli, muhtemel 
ekip kapsamlı bir şekilde eğitilmelidir. Commissio-
ning’i tamamlanmış bir gemi, malzemeleri, sistem-
leri ve personeli kapsamlı bir kalite güvence süreci-
ni başarıyla tamamlamış olan bir gemidir.

Binalarda "Commissioning" yeni binalarda yukarı-
daki aynı yaklaşımı benimser. 
Bir binanın Commissioning süreci tamamlandığın-
da, tasarımla başlayan, inşaat ve işletme boyunca 
devam eden yoğun bir kalite güvence sürecinden 

geçer. Commissioning, yeni binanın işveren beklen-
tisine uygun çalışmasını, bina teknik personelinin 
sistemleri, ekipmanları çalıştırmaya ve bakımına 
hazır olmasını sağlar.

COMMISSIONING’İN AMAÇLARI NELERDİR 

Tüm Commissioning türleri aynı amacı paylaşır; 
proje türüne göre işveren, bina sakini, ziyaretçi, 
hasta, işletme personeli beklentilerini karşılamak, 
verimli ve etkili bir işletme politikasının sağlanması, 
güvenli ve konforlu çalışma ortamı sunulması, işlet-
me ve bakım aktivitelerinin kalifiye, eğitimli perso-
nel tarafından yapılmasını sağlamaktır.
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COMMISSIONING NEDEN ÖNEMLİDİR?

• Günümüzün komplike binalarında, sistemler 
birbirleri ile oldukça etkileşimlidir. Artan sistem 
etkileşimi, küçük problemlerin performans üze-
rinde büyük etkiler oluşturmasına neden olur. 

• Sistem, ekipman ve malzemeler öngörüldüğü 
gibi kurulmaz, çalıştırılmaz ise binanın ne ka-
dar dikkatli bir şekilde tasarlandığı fark etmez, 
bina istenen,  beklenen performansı göstermez. 

• Günümüzde her zamankinden daha etkili iş-
letme aktiviteleri, etkin ve güvenilir bir şekilde 
çalışan alt sistemleri, bileşenleri, bunları işlet-
mek ve sürdürmek için bilgi ve kaynaklara sahip 
bina işletme personelini gerektirir. Ancak bugü-
nün inşaat ortamında, proje ekibi üyeleri her 
zamankinden daha fazla maliyet bilincindedir, 
bu nedenle nadiren kalite güvence süreçlerine 
yeterli bütçe ayrılmaktadır.

Commissioning, gelişmiş bina performansına ulaş-
manın kanıtlanmış bir yoludur. Bir süreç olarak 
bir dizi belirleyici önlemden ziyade, bina işletme-
ye alma, her binanın sahibinin, tasarım ekibinin ve 
gelecekteki kullanıcılarının benzersiz ihtiyaçlarını 
karşılamayı sağlar. Uygun bir şekilde uygulandı-
ğında, kısa vadeli, günü kurtarmaya dönük çözüm 
önerilerini ortadan kaldırır ve bina sistemlerinin 
verimli, etkili ve güvenilir bir şekilde çalışmasını ve 
iyileştirmelerin zaman içinde devam etmesini sağ-
lar.

COMMISSIONING (Cx) KOD VE STANDARDLAR

Commissioning aşağıdaki standartlara uygun ola-
rak yapılmakla birlikte, ilgili her bir sistem/ekip-
man için yazılmış, standartlar, yönetmelikler, işve-
ren beklentileri, proje teknik şartnameleri, dizayn 
kriterleri commissioning sırasında referans olarak 
kullanılmalıdır.
• Yerel Kodlar
• IBC
• IECC
• ASHRAE
• AIA
• ASHE
• CDC
• NFPA
• NEC
• NEB
• CIBSE
• BSRIA
• NIBS (National Institute of Building Sciences)

“Commissioning (Cx), tesislerin, 
sistemlerin ve montajların 
performansının, tanımlanmış 
hedefleri ve kriterleri karşılaması, 
bu kriterleri karşıladığının 
doğrulanması ve belgelendirilmesi 
için kalite odaklı bir süreçtir.” 

ASHRAE Guideline 0

Commissionability: Bir sistemin 
veya bileşenin etkili bir şekilde 
ölçülmesini, test edilmesini, 
çalıştırılmasını ve işletilebilmesini 
sağlayacak gerekli unsurlara sahip 
bir tasarım bileşenini veya yapım 
sürecini tanımlar.
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Uluslararası Enerji Koruma Kodu 2012  (International Energy Conservation 
Code 2012) Commissioning’i şart koşmaktadır. 
http://www.energycodes.gov/status-state-energy-code-adoption

PLANLAMA

Cx ekibinin atanması

OPR dosyalarının tanıml-
anması

Taslak Cx plan oluşturul-
ması

Taslak Cx bütçesinin belir-
lenmesi

 Cx ekibinin fizibilite ve 
program geliştirme çalış-

malarına entegrasyonu

İŞLETME

Ertelenmiş ve mevsimsel 
testlerin yapılması

Garanti bitişi öncesi son 
kontroller

Final Cx raporunun hazır-
lanması

İşveren kesin kabulü

 Sürdürülebilir sistem 
performansı

DİZAYN İMALAT

Cx'in proje kapsamına 
dâhil edilmesi

Dosyaların performans 
açısında değerlendirilmesi

Cx ekibi bulundurmak
Kontrol listelerinin 

oluşturulması/geliştiril-
mesi

OPR ve dizayn raporunun 
incelenmesi

Fonksiyonel performans 
testlerinin değerlendirilm-

esi ve kayıt edilmesi

Detaylı dizayn raporu 
oluşturmak

Cx toplantıları ve ilerleme 
raporları

Cx planın güncellenmesi İşletme personeli eğitimi

Cx şartnamesinin 
geliştirilmesi Cx raporlarının Teslimi

OPR ile Uyumlu Sözleşme 
Dosyaları

Sistem performansı 
belgelendi, onaylandı ve 

arşivlendi

A
ŞA

M
A

C
x 

G
Ö

R
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LE
R
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K

A
ZA
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IM

COMMISSIONING (Cx) SÜREÇLERİ
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Mahmut ÇETİNKAYA
Test ve Devreye Alma Müdürü

Birleşim Mühendislik 

COMMISSIONING (Cx) AVANTAJLARI VE 
MALİYETLERİ 

Commissioning sürecinin avantajları geniş kapsam-
lıdır. Tasarım ve yapım sürecindeki katılımcıların her 
biri, binanın sahibi, personeli ve gelecekteki sakin-
leri de bu sürecin avantajlarından yararlanacaktır.

• Tam anlamı ile fonksiyonel olan bir sistem, çalı-
şan/hasta/bina sakininin şikâyetlerini minimize 
eder.

• Yüksek hassasiyetle ayarlanmış bir sistem iş-
letme maliyetlerinin düşürülmesine olanak su-
nar.

• Sistemleri orijinal tasarım kriterlerine uygun 
şekilde çalıştırabilecek bilgi ve doküman kayna-
ğının mevcudiyetini sağlar.

• İlk işletmeye geçiş aşamasında karşılaşılan so-
runları minimize eder.

• Bina sistemlerinin güvenilirliğini arttırır.
• Bina sistemlerinin daha verimli çalışmasıyla 

mali tasarruf sağlar.
• Artırılmış iç ortam kalitesi sunar.

Commissioning maliyeti her proje için farklıdır ve 
projenin büyüklüğüne, karmaşıklığına ve kapsamı-
na bağlıdır.

Commissioning maliyetlerini hesaplamak zordur. 
Toplam commissioning maliyetine hangi maliyetle-
rin dâhil edildiğini belirlemek için standart bir he-
saplama yöntemi yoktur. Commissioning liderinin 
ücreti en bariz maliyettir, ancak bazen diğer ekip 
üyelerine ait maliyetler ve commissioning ile belir-
lenen problemlerin düzeltilmesi maliyeti de hesaba 
katılır.

Ülkemizde sıklıkla TAD (Test Ayar Dengeleme) işleri, 
commissioning süreci ile karıştırılmaktadır. Halbuki 
TAD işi, commissioning sürecinin içinde sadece bir 
bölümdür ve genellikle mekanik yüklenicinin uhde-
sindedir. Ancak commissioning süreci mutlaka bu 
işi profesyonel olarak yapan, işi sadece bu olan, tec-
rübeli ve sertifikalı firmalar tarafından yapılmalı ve 
doğrudan işverene muhatap olmalıdır. 

TAD konusunda ülkemizde son birkaç yıldır cid-
di mesafeler alınmış durumdadır. Konunun önemi 
sektör paydaşlarınca anlaşılmış, özellikle tasarım-
cı firmaların şartnamelerinde ayrı ve detaylı bir 
şekilde yer almaya başlamıştır. Konunun öneminin 
anlaşılmasında ve vurgulanmasında İSİB, MTMD ve 
TTMD gibi sektör dernek ve kuruluşlarımızın büyük 
emeği geçmiştir.

Şimdi sıra commissioning sürecinin ülkemizde iyi 

bilinir ve uygulanır hale getirilmesindedir. Zira bu 
süreç yukarıda bahsedildiği gibi bir kalite süreci 
olup, her kalite süreci mantığında olduğu gibi ülke 
menfaatinedir. Kavram henüz yeni olduğu için sek-
tör bünyesinde Türkçe bir isim de henüz yerleşmiş 
değildir. Bazı ortamlarda “İşletmeye Alma” veya 
“Devreye Alma” kavramlarının eş anlamlı olarak 
kullanıldığı görülse de tamamen yanlıştır. Commis-
sioning süreci bu kavramları da kapsayan ana sü-
reçtir. Türkçe isim arayışı sektör içinde sürmekte 
olup yukarıda bahsedilen sektör derneklerimizin 
konuya sıcak yaklaşımları sayesinde hem doğru bir 
tanım bulunacağını, hem de ülke menfaatine olacak 
bu uygulama alışkanlığının inşaat sektörüne kazan-
dırılacağını umuyorum. 
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BİRDEN FAZLA 
İŞVERENDEN ÜCRET ALAN 
BORDROLU ÇALIŞANLAR, 
BEYANNAME VERDİNİZ Mİ?
Maliye Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aldığı verilerle tespit 
ettiği, yıl içerisinde birden fazla işverenden ücret alıp beyanname 
vermeyenlere yazılar göndererek beyanname verilmemesinin izahını 
istemeye başladı.
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Aslında bu yeni bir şey değil. Gelir Vergisi Ka-
nunu’nun 85.Maddesine göre yıl içerisinde 
elde edilen kazançların tümünün toplu olarak 

beyana tabi olduğu,  aynı kanunun 86. Maddesinin 
(b) bendine göre ‘’ Birden fazla işverenden ücret 
almakla beraber, birden sonraki işverenden alınan 
ücretin Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesi’nde 
yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı 
aşmıyor ise beyan edilmeyeceği ‘’ söylenmekte.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre tek işverenden ücret 
alanların vergilendirilmesi bordroda stopaj yoluyla 
vergi kesintisi olduğu için tutar ne olursa olsun be-
yanname verilmesi gerekmiyor.

Ülkemizde ücretlerin vergilendirilmesi artan oran-
da hesaplanmakta. Brüt ücret ile çalışanların yılso-
nuna doğru kazançlarındaki artış dolayısıyla vergi 
diliminden dolayı kesilen vergideki artış nedeniyle 
ücretlerinde düşüşler yaşanmakta. 

2019 yılı için ücretlere uygulanan vergi tarifesi; 

• 18.000 TL’ye kadar %15
• 40.000 TL’nin 18.000 TL fazlası için %20
• 148.000 TL’nin 40.000 TL fazlası için %27
• 148.000 TL’den fazlası için %35 

oranlarında vergilendirilmektedir.

Yıl içerisinde işveren değiştiren çalışanların, yeni 
işverenin bir önceki işverenden çalışanın kümülatif 
vergi matrahını bilmek zorunda değildir. Her işveren 
ödediği ücret tutarı üzerinden vergi hesapladığından 
dolayı, birden fazla işverenden ücret alanların be-
yanname vermek zorunluluğu doğmaktadır.
Ancak; ikinci işverenden (birden fazla işveren olabi-
lir) toplam alınan ücret tutarı vergi tarifesinin ikinci 
dilimindeki tutarı aşıyor ise beyan edilmesi gereki-
yor.
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Örneğin; 2019 yılı içerisinde bir işverenden 35.000 
TL, başka bir işverenden 80.000 TL ücret alan bir 
ücretli, hangisinin ikinci işveren olduğunu belirleme 
serbestliği dolayısıyla, 35.000 TL ücreti ikinci işve-
renden aldığı varsayıldığında, tarifenin ikinci dili-
mindeki 40.000 TL’nin altında kaldığından beyanna-
me verme zorunluluğu olmayacaktır.

Diğer bir örnekte, 2019 yılı içinde bir işverenden 
70.000 TL, diğer bir işverenden 45.000 TL ücret alan 
bir çalışan, mutlaka ücretlerini birleştirerek beyan-
name vermesi gerekiyor. 

Maliye geriye dönük beş yılı inceleyerek yazılar gön-
derdiğinden son yılların vergi tarifesindeki ikinci di-
limini belirtmekte fayda var.

2018 yılı için 34.000 TL,  2016 ve 2017 yılı için 30.000 
TL,  2015 yılı için 29.000 TL, 2014 yılı için 27.000 TL. 
Bu yıllarda işveren değiştirdiyseniz, birden fazla ça-
lıştığınız işverenlerden aldığınız ücretlerin toplamı 
ilgili yıllardaki tutarları aşıyor ise vergi dairesinden 
yazı gelmeden pişmanlık hükümlerine göre beyan-
name verebilirsiniz. Bu takdirde sadece gecikme fa-
izi ile karşılaşırsınız.

Vergi dairesinin tespiti halinde pişmanlık hükümle-
rine göre beyanname verme hakkını kaybedersiniz, 
üstüne bir de tahakkuk eden verginin ½ tutarında 
cezaya maruz kalırsınız. 

Beyanname verirken lehinize oluşacak bazı husus-
ları belirtmekte fayda var. Gelir Vergisi Kanunu’na 
göre yıllık beyanname verenlerin kendisinin, eşinin 
ve çocuklarının eğitim, sağlık masrafları ile bazı ba-
ğış ve yardımların belgelemek kaydıyla vergi matra-
hından indirilebildiği için belki de ödeme yerine iade 
alacağınız çıkacaktır.
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ELEKTRİKLİ VE HİBRİD 
OTOMOBİL SATIŞLARI 
GAZA BASTI
Türkiye’de elektrikli ve hibrid otomobillerin yılın ilk yarısına ait satış 
rakamları belli oldu. Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) 
verilerine göre; 2019’un ilk yarısına ait açıklanan toplam otomobil 
satışları 4.900 adede ulaşırken, bunun 4.810 adedi hibrid modellerden, 
90 adetlik bölümü ise %100 elektrikli modellerden oluştu.

Yazı: Yılmaz İBRAHİMOĞLU



BİRLEŞİM DERGİ 33

Teknoloji

Elektrikli ve hibrid otomobil satışları otomotiv 
piyasasındaki yaşanan düşüşten etkilenmez-
ken, son rakamla birlikte Türkiye’de toplam 

1.216 adet %100 elektrikli, 14.193 adet de hibrid 
motorlu otomobil trafikte bulunuyor. Öte yandan 
söz konusu dönemde dünyada elektrikli otomobil 
satışlarında patlama yaşandı. Tesla yılın ilk 6 ayın-
da geçen yılın aynı dönemine göre %131 artışla 166 
bin 285 otomotiv satışı gerçekleştirdi. Bunun 134 bin 
154’ünü Tesla Model 3 oluşturdu.

İlk 6 ayda Çin pazarı tek başına tüm dünyada satılan 
elektrikli otomobillerin yarısından fazlasını oluştur-
du. Çin’de pazar payı bir önceki yıla göre %111 ora-
nında artış sağlayarak 430 bin adede ulaştı. Küresel 
pazarda C kompakt sedan en çok satılan segment 
aralığı oldu.

İşte Türkiye’de 2019’un ilk yarısında en çok satılan 
elektrikli ve hibrid otomobiller:
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COROLLA HYBRID ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Bugüne kadar tam 50 milyon adede yakın satılan 
Toyota Corolla efsanesi hibrid versiyonuyla geleceğe 
adım atmıştı. 2019 yılının ilk yarısında 3.348 adetle 
en çok satılan hibrid otomobil olan Corolla Hybrid, 
2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda da yoğun ilgi gör-
müştü.

12’nci jenerasyon olan Corolla Hybrid, kendi kendi-
ni şarj eden 122 HP güç üreten 1,8 litrelik hibrit bir 
motora sahip. WLTP normlarına göre 100 km’de or-
talama 3.5 ile 3.8 litre arasında yakıt tüketen Corol-
la Hybrid, 43 litrelik yakıt deposuyla 1131-1228 km 
arasında değişen bir  menzil sunuyor.

C-HR TASARIMI VE PERFORMANSI İLE ÇOK İDDİALI

Toyota’nın Türkiye ve Japonya’daki fabrikalarında üretilip dünyanın 90’dan fazla ülkesine ihraç edilen kompakt 
SUV Toyota C-HR Hybrid, 2018 yılında dünyanın en çok tercih edilen hibrit otomobil modeli olmayı başarmıştı.

Geçen yıl Türkiye’de 2.576 adetlik satışla rekor kıran model, bu yılın ilk 6 ayında ise 1.169 adetlik satış perfor-
mansı gösterdi. Bataryası sürüş esnasında şarj olduğu için ayrıca şarj edilmesi gerekmeyen Toyota C-HR’ın 
emisyon değeri ise 85 gr/km. Toyota C-HR Hybrid ise 1,8 lt’lik motoruyla 100 km’de ortalama 3,9 litre yakıt 
tüketim değeriyle dikkat çekiyor.
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ASALET ELEKTRİKLENDİ!

Jaguar’ın ilk tamamen elektrikli otomobili I-PACE, oldukça etkileyici özellikleri ile birçok teknoloji tutkununu 
kendine hayran bırakıyor. Yılın ilk yarısında ülkemizde 53 adet satılan araç, tamamen elektrikli bir SUV olarak 
tasarlandı ve 480 kilometrelik menzile sahip.

Araç hızlı şarj aparatı (100 kW) ile 40 dakika içerisinde %80’lik dolum sağlıyor. Tam şarj için ise 10 saatlik za-
mana ihtiyaç duyuyor. Anında tork ve dört çeker sistemi Jaguar I-PACE’e bir spor otomobilin hızlanma özelliğini 
kazandırırken, 4,8 saniyelik 0-100 km değeri sunuyor.

ZİRVEDEKİ 3. JAPON TOYOTA RAV4

Ülkemiz hibrid ve elektrikli otomotiv pi-
yasasının zirvesinde yer alan Toyota’nın 
bir diğer modeli olan Yeni RAV4 Hybrid, 
yılın ilk yarısında 131 adetlik satış perfor-
mansı sergiledi. 2017 yılında 248, geçen 
yıl da 254 adet satan aracın bu yıl önceki 
yıllardan daha iyi bir performans göster-
mesi bekleniyor.

Yeni RAV4 Hybrid’in 4x2 versiyonu 4.5 
lt/100 km ortalama yakıt tüketimi vade-
diyor. RAV4 Hybrid AWD-i olarak adlan-
dırılan 4x4 versiyonda ise bu değer 4.8 
lt/100 km’ye yükseliyor. CO2 emisyonları 
da sırasıyla 105 g/km ve 107 g/km olarak 
ölçülüyor.
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BMW i3 İSTİKRARLI ADIMLARLA İLERLİYOR

S modeliyle kullanıcılarından tam not almayı başaran BMW i3, son 3 yıldır istikrarlı satış performansıyla ön 
plana çıkıyor. Bu yılın ilk 6 ayında 14 adet satılan model, güncellenen motorla 0’dan 100’e hızlanmasını 7,3 
saniyede tamamlıyor.
BMW, i3’ün test koşullarındaki menzil değerini 290 ile 300 kilometre arası olarak açıklarken, bu değer i3S’te 
280 kilometre civarlarında geziniyor. Kullanıcılar dilerlerse menzil artırıcı niteliği taşıyan 38 beygirlik iki silindir 
benzinli motoru araçlarına ekletebiliyor.

LEXUS KALİTESİ ELEKTRİKLE YENİDEN
TANIMLANDI

Lexus CT 200h, dünyanın en ileri kendi ken-
dini şarj eden hibrit teknolojisi ile çalışan 
gerçek bir lüks kompakt araç olarak farkını 
ortaya koyuyor. Yılın ilk yarısında ülkemizde 
5 adet satılan CT 200h, gelişmiş 1,8 litre At-
kinson çevrimli benzinli motor ile 82 DIN HP 
gücünde elektrik motorunu bir araya getiri-
yor. Araç, ECB-R (Elektronik Olarak Kontrol 
Edilen Üretken Frenleme) sistemini kullana-
rak frenleme esnasında şarj oluyor ve kulla-
nıcılarına daha uzun menzil imkânı sunuyor.



BİRLEŞİM DERGİ 37

Teknoloji

RENAULT ZOE İLE ELEKTRİKTE GÜNLÜK
KULLANIM

İlk olarak 2012 yılında üretilen Renault Zoe, 2016 
yılında 41 kW gücünde bir pile kavuştu. Bu yıldan 
sonra satış rakamlarını artıran, geçen yıl 79 adet, 
bu yılın ilk yarısında ise 9 adet satan Zoe, 12 modül-
lü 192 hücreli bir pile sahip. Maksimum hızı saatte 
135 km olan aracın sıfırdan yüze hızlanması ise 13.2 
saniye. Zoe, 350 km bir menzil sağlarken, hızlı şarj 
noktalarında 2 saatte şarj olabiliyor. Ayrıca gaz pe-
dalından ayak çekildiğinde, yokuş aşağıya gidildiğin-
de veya frene basıldığında sistem kaybolan enerjiyi 
pillere aktarılıyor.

ELEKTRİKLİ VE VERİMLİ RANGE ROVER

Klasik motor yapısıyla ülkemizde yıllardır boy gösteren ve ciddi satış rakamlarına ulaşan Range Rover da elekt-
riklendi. Yılın ilk yarısında 52 adet satan araç 0’dan 100 km hıza yalnızca 6,8 saniyede ulaşıyor. PHEV P400e, 404 
HP güç üreten motor ve elektrikli motor kombinasyonuyla üstün performans sağlarken, 100 km’de yalnızca 3,2 
litre ve 72 g/km CO2 emisyonu ile şimdiye kadar grubun ürettiği en verimli araç olarak dikkati çekiyor.
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BAĞLAYICI NİTELİKLİ 
VE EMSAL NİTELİKLİ 
YÜKSEK YARGI 
KARARLARINA BİR BAKIŞ

Yasalardaki boşluklar veya yasaların uygulanmasındaki görüş ayrılıkları, 
aynı veya benzer konulardaki yargılamalarda değişik mahkemelerde farklı 
kararların çıkmasına sebep olmaktadır. Hatta yüksek mahkemelerin (Bölge 
Adliye Mahkemeleri, Yargıtay, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay) farklı 
dairelerinden dahi birbiriyle tamamen farklı kararlar çıkabilmekte hatta 
bazen aynı daireden bile benzer durumlarda birbiri ile uyumlu olmayan 
kararlar çıkabilmektedir.  

Hukuk
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Yerel mahkemelerin itiraza açık kararları önce 
istinaf mahkemelerinin incelemesine gitmek-
te, bunların verdiği temyize açık kararlar ise 

Yargıtay veya Danıştay’da temyize konu olmaktadır. 
Yargıtay ve Danıştay’daki ihtisas daireleri zaman 
içerisinde, şartların veya yargıçların değişmesi ile 
önceki verdiği emsal nitelikli kararlardan dönebil-
mekte ve yeni emsal olabilecek nitelikte kararlar 
verebilmektedir. Bu kararlar yerel mahkeme için 
bağlayıcı olmamakla beraber, genelde mahkemeler 
bu kararlara uymakta ve içtihat birliği sağlanmak-
tadır. Ancak bazı mahkemeler Yargıtay veya Danış-
tay’ın bozması üzerine önceki kararlarında direne-
bilmektedir. Bu durumda dava dosyasını Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu ve Danıştay Genel Kurulu ince-
lemekte ve bu kurulların verdiği kararlar mahkeme-
leri bağlayıcı nitelikte olmaktadır. Buna rağmen za-
manla aynı konularda başka Hukuk Genel Kurulları 
da farklı kararlar verebilmektedir. Bu durumlarda 
ve yasadaki boşluğun iyice sorun olmaya başladığı 
ve içtihatlardaki farklılıkların yargılamaların sağ-
lıklı yapılamamasına sebep olmaya başladığı ve yeni 
bir yasa da çıkmadığı durumlarda, Yargıtay’ın veya 
Danıştay’ın tamamının katıldığı Yargıtay İçtihadı Bir-
leştirme Hukuk Genel Kurulu veya Danıştay İçtihadı 
Birleştirme Büyük Genel Kurulu duruma el atmak-
ta, geniş müzakerelerin sonucunda bütün içtihatları 
birleştiren bir karar vermekte ve bu karar aynı yasa 
gibi, bu konuda yeni bir yasa çıkıncaya kadar tüm 
mahkemeleri bağlayıcı nitelikte olmaktadır.

Değerli okuyucularımız bu sayıda sizlere yukarıda 
anlattığım hususlarla ilgili olarak yeni çıkmış birkaç 
Yargıtay Daire içtihadı, Yargıtay Hukuk Genel Kurul 
kararı, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel 
Kurulu kararı ve Danıştay İçtihadı Birleştirme Bü-
yük Genel Kurul kararını incelemenize sunuyoruz. 
Daha sonraki sayılarda da bu kararlara geniş yer 
vermeyi düşünüyoruz.

1- Danıştay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kuru-
lu, limited şirketlerin kamu borçlarından dolayı or-
taklarının sorumluluğuna ilişkin radikal bir karara 
imza attı. Danıştay Büyük Genel Kurulu bu kararın-
da, ‘’Limited şirket tüzel kişiliğinden tahsil edile-
meyen veya edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun 
takip ve tahsiline ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu’nda ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah-
sili Usulü Hakkında Kanun’da kanuni temsilci ile or-
tak arasında bir öncelik sıralaması bulunmadığına 
ve limited şirketin vergi borcunun tahsilinde ortağın 
takibine başlanabilmesi için kanuni temsilcinin taki-
binin gerekli olmadığına…’’ hükmetti. 

Böylece kanuni temsilciye gitme önceliği olmaksı-
zın limited şirket ortağına kanuni icra takibi yapıl-
ması yolu açılmış oldu. DİBK 2013/1 E., 2018/1 K., 
20.06.2019 tarihli karar. Bundan sonra limited şirket 
kuracakların bir kez daha düşünmesi, limited şirke-
ti olanların da anonim şirkete dönüşmenin yoluna 
bakmaları menfaatleri icabı olacaktır.
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2- Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, 
işçinin sağlık nedenleriyle iş aktinin haklı sebeple 
derhal feshi bakımından köklü bir karara imza attı. 
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu bu 
kararında, ‘’İşçinin sağlık nedenleriyle bekleme sü-
resini aşan işe devamsızlığının bildirim süresine ek-
lenecek altı haftayı aşmasının, işveren tarafından iş 
sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi için yeterli 
olduğuna, dolayısıyla 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. 
Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince al-
mış olduğu sağlık raporları nedeniyle derhal fesih-
lerde, işçiden savunma alınmasının gerekmediğine’’ 
hükmetti. Böylece sağlık sebepleri bahane edilerek 
keyfi olarak işe devamsızlığın önü kapatılmış oldu. 
Y.İ.B.H.G.K. E.2017/9 K.2018/10 T. 19.10.2018 Bu ka-
rar ile birlikte, sağlık problemi ortadan kalktıktan 
sonra keyfi olarak rapor alıp işe gitmeyenlerin işleri 
epey zorlaşmış gözüküyor.

3- Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, ‘’İşçiye ödenen işçilik 
alacaklarından dolayı asıl işverenin alt işverenlere 
açtığı rücu davasında alt işverenlerin, işçiyi çalış-
tırdıkları süreyle sınırlı olarak, ihale şartnamesin-
de rücu konusunda özel bir hüküm bulunmuyorsa 
borcun yarısından sorumlu olduklarına, son alt iş-
verenin ise ihbar tazminatının tamamından sorumlu 
olduğuna, yargılama giderlerinin de oranlama yapı-
larak ödenecek miktarların belirlenmesine’’ karar 

verdi. Böylece ihale şartnamesinde özel bir hüküm 
olmadığı durumlarda alt işverenlerin işçilik alacak-
ları karşısında kendi işverenlik süresine ait borcun 
yarısından sorumlu olduğu hususunda emsal bir 
karar oluştu. Y. 13. HD. E.2016/3944 K.2018/10429 
T. 07.11.2018 Bu karardan sonra İhale şartnamele-
ri hazırlanırken veya ihaleye girerken bu şarta biraz 
daha dikkat etme ve durumunu bu şarta göre hazır-
lama zarureti önem arz etmektedir.

4- Yargıtay 2. Hukuk Dairesi verdiği emsal kararla, 
"Geçerli bir mazereti bulunmaksızın kayınvalidesi-
nin cenazesine gitmemeyi boşanma sebebi saydı." 
Yargıtay 2. HD verdiği bu kararla kayınvalideye say-
gı özelinde, eşlerin birbirlerinin ailelerine ve değer 
verdiklerine değer verilmemesinin boşanma sebe-
bi sayılmasının önünü açmış oldu. Yargıtay 2. H.D. 
E.2015/18254 K.2016/11230 kayınvalideye saygının 
önemi bir kez daha perçinlenmiş oldu.
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Bu Köşe Sizin

Bu Köşe SİZİN
“Şantiye - Ofis”

411 - VAHİT PETEK

412 - MICHEL AU BUCHON KOREAN WAR
VETERANS MEMORIAL FOUNDATION

WASHINGTON DC / ABD

413 - BİRLEŞİM FABRİKA

415 - MEHMET BOZTEPE
BİRBAHÇE 416 - ATATÜRK OLİMPİYAT STADI

414 - BİRBAHÇE
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Bu Köşe Sizin
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418 - MUHSİN İBRAHİM TOPAL BİRBAHÇE 419 - ATATÜRK OLİMPİYAT STADI

421 - SARUHAN GÜNAYDIN

417 - SERCAN ANGI ATATÜRK OLİMPİYAT STADI

420 - BİRLEŞİM FABRİKA
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Bu Köşe Sizin

Bu Köşe SİZİN “Şantiye - Ofis”

426 - TORO MAKİNA SARUHAN GÜNAYDIN

422 - FUNDA ALHAN

423 -  BİRBAHÇE

425 - MUSTAFA ERDOĞAN

424 - NESİP ÇERİ İKİTELLİ ESK
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Bu Köşe Sizin
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427 - SERHAT KÖSE THY ŞANTİYESİ

428 - MAHMUT ÇETİNKAYA

429 - BİRBAHÇE 430 - BİRLEŞİM FABRİKA

431 - İKİTELLİ ESK 432 - SELAHATTİN ÇARTI MANDARİN ORİENTAL
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ÖZGE BORAK’LA 
MARMARA
DENİZİ’NE DALDIK

Serkan Ocak, Özge Borak

Röportaj

BİRLEŞİM DERGİ46



BİRLEŞİM DERGİ 47

Röportaj

Dünyamız yeteri kadar kirlendi, daha 
fazla kirlenmesini istemiyorum.
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"
"

Yazı: Serkan OCAK 
Fotoğraf: Levent KULU
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Önce şu dalgıçlık konusuna bir açıklık getirelim. 
Siz bröveli yani lisanslı bir dalgıçsınız değil mi? 
Evet.

Peki Marmara Denizi’nde mercanlar için yapılan 
bu proje ile yollarınız nasıl kesişti? 
Anladığım kadarıyla benim dalış ve deniz sevdalısı 
olduğumu biliyorlardı. Dalış yapmayı ne kadar çok 
sevdiğimi sürekli paylaştığım için bana ulaşıldığını 
düşünüyorum. Ve doğal olarak böyle bir şeyin par-
çası olduğum için de çok mutluyum. 
Bu dalışımızda mercanları göremedik ancak bu 
proje aslında iki senedir devam ediyor. Yüzde 90’ın 
üzerinde başarı sağlamış. Deniz karanlıktı ve görüş 
düşüktü. Zaten Marmara Denizi genel olarak böyle. 
Bu nedenle bir dalışla herhangi bir şey bulamama 
olasılığı zaten çok yüksekti. Çok ezberlemiş ve çok 
iyi biliyor olmak gerekiyor. O sebeple bazen bu tür 
şeylerle karşılaşabiliyoruz. 

Marmara Denizi’ne daha önce daldınız mı? 
Hayır. İlk kez Marmara Denizi’nde dalış yapmış ol-
dum. 

Ne bekliyordunuz, ne gördünüz? Daha kötü bir 
manzara mı bekliyordunuz, yoksa şaşırdınız mı?
Şöyle düşünmek gerekir; şu an tabii ki Prens Adala-
rı’nın orada dalış yaptığımız için akıntının daha fazla 
olduğu ve kirliliğin doğal olarak (akıntıya bağlı) daha 
düşük olduğu bir bölgede dalış yaptık. Elbette izin-
ler alınıp tam Boğaz’ın ortasında dalış yapmış olsay-
dık, muhtemelen daha fazla kirlilikle karşılaşacak-
tık. Çok iyi biliyoruz ki Marmara Denizi’nde, özellikle 
iç deniz olması sebebiyle, deniz kirliliği çok yüksek 
seviyelerde. Bunun önüne geçmek için üstümüze 
düşen görevleri yapmamız gerekiyor. Ben güzel bir 
dalış gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Tabii tah-
min ettiğim gibi görüş alanı çok sınırlı ve düşük se-

Röportaj

Onu herkes oyuncu olarak biliyor. Şöhreti Eyvah Eyvah filmi ve 
sonrasında Ata Demirel ile evlenerek yakalamış gibi görünse de 
aslında oyunculuğu uzun bir geçmişe dayanıyor. Henüz 8 yaşındayken 

Şehir Tiyatroları’na adımını attı. 
Ancak bu söyleşi Özge Borak’ın oyunculuk yaşamı ile ilgili değil. Çünkü 
o aynı zamanda sıkı bir çevreci. Denizleri temiz tutmak için canla başla 
uğraşan bir dalgıç. Birlikte Marmara Denizi’ndeki mercanları korumak 
için yapılan bir proje kapsamında dalış yaptık. Denizden çıktıktan sonra 
da elimizde bir fincan çayla hem içimizi ısıttık, hem de çevre konusunda 
kurtuluşun nasıl olacağını konuştuk. 
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Röportaj

viyedeydi. Hepimizin alışık olduğu mavi deniz değil, 
yeşil bir deniz var. Marmara’nın özelliği de bu zaten. 
Bazı denizlerde 70 metrede karşınıza çıkan karan-
lık, Marmara’da 20 metrede karşılıyor sizi. Ama her 
şekilde ilk defa Marmara Denizi’nde dalış yapmış 
olmanın ve mercan ekimi için destek olmak adına 
burada bulunmanın gururu var. 

Eski balıkçılar “Boğaz’da orkinoslar titrerdi, Mar-
mara’da kılıçlar atlardı” tarzında hikâyeler anla-
tır. Bunları biliyor musunuz? Örneğin artık kofana 
yiyemiyoruz, bırakın yemeyi tezgâhlarda bile gö-
remiyoruz. Çünkü ‘yavru lüferleri’ tutup, ‘çinekop’ 
diye satıyorlar. Bu anlamda da bir hayal kırıklığı 
yaşıyor musunuz?
Elbette yaşıyorum. Bu hikâyeleri de biliyorum. Ben 
de Marmara Denizi’nde, Avşa Adası’nda büyüdüm. 
Çocukken kırlangıç balıklarını görürdük. Mutlaka 
başka canlılar da olurdu. Şu an biyoçeşitlilik azal-
mış durumda. Bu sebeple zaten mercan ekimi için 
çok umutlu ve hevesliyim. Hele ki yüzde 90 üzerinde 
başarı sağlamış bir proje olduğu için ayrıca mutlu-
yum. İstanbul’daki Marmara Denizi’nde hâlâ kırlan-
gıçların olduğu söyleniyor. Ben bugün görmedim. 

Sanırım tesadüf oldu, ben bir tane gördüm...
Kırlangıçlar hep eşleriyle gezerler. Belki biri tut-
muştur onun içindir. Ama umarım değildir. Tabii ki 
çeşitlilik eskiden daha fazlaydı. Zaten bu projedeki 
amaç da bu çeşitliliğin yeniden artması. Yine balık 
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yumurtalarının çoğalması. Biyoçeşitliliğin, canlılığın 
sürdürülebilirliği... Fakat bunun için dediğiniz gibi 
yanlış yapılan sportif dalışların, deniz kirliliğinin, 
trollerin vs. önüne geçmek gerekiyor ama bir şekil-
de bunu hayata geçirmemiz gerekiyor artık. Kendi 
geleceğimiz ve çocuklarımızın geleceği için koşar 
adım kötü tohumları ekmeye devam ediyoruz ne ya-
zık ki... 

Bir yandan bu bölgeyi korumaya, sürdürülebilirliği 
sağlamaya çalışıyoruz, ancak bir yandan da Yas-
sıada ve Sivriada’da inşaat projeleri devam edi-
yor... 
Biliyorum. Bu, dile getirilmesinden hoşlanılan bir 
konu değil. Bir yerden yapıp, bir yerden bozmak her 
zaman daha kolay. Umarım bu kadar emek boşa git-
mez. Koruma alanı haline dönüştürülür. 

Marmara Denizi’nin temizlenmesine dair bir umu-
dunuz var mı? Yoksa Marmara ölüyor mu?
Kesinlikle acilen bir şeyler yapılmalı. Zaten bir şey-
ler yapmak adına adım atmış insanlarla bir aradayız. 
Umut verici bir durum var. Bir yandan kirletmeye de-
vam edenler oldukça ve bu adımları baltalamaya se-
bep olacak insanlar bunları yapmaya devam ettikçe 
ne kadar başarı elde edilir bilemiyorum. O yüzden 
“Her şey karşılıklı ve herkes üzerine düşen görevi 
yapmalı!” derken bundan bahsediyoruz... 

Sizin çevre konusunda üzerinde çalıştığınız başka 
projeleriniz var mı?
Var tabii olmaz olur mu? Ben bu arada bir derneğe 
üye değilim ama biz 3-5 arkadaş bile olsa öylesine 
yüzmeye, serbest dalışa gittiğimizde denizden çöp 
topluyoruz. Kıyıları da temizlemeye çalışıyoruz. Bel-
ki sosyal medya paylaşımlarımdan da görmüşsü-
nüzdür. Bunu yapan ve bir elin parmağını geçmeye-
cek kadar sayılı başarıya ulaşmış kurum ve kuruluş 
var ama biz 3-5 kişi bile olsak bir yere bağlı olmadan 
bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. ‘Azdır, çoktur, hiç ol-
mazsa katkıdır...’ diye elimden geleni yapıyorum.

En büyük sorunlarımızdan biri de çöp. Her gördü-
ğünüz çöpü illa alır mısınız? 
Gördüğümü alırım ve atanı görünce de kesinlikle 
uyarırım. Biz neler çıkarttık suyun altından bir bil-
seniz... Bırakın plastiği, çöpü... Koca koca borular 
çıktı ya, tesisat boruları...

Nerede?
En son Kaş’ta çıkarttık. Tesisat boruları diyoruz... 
Hani artık iş ne raddelere geldi. Bir kere tek kulla-
nımlık plastiklerin, pipetlerin, poşetlerin kaldırıl-
ması gerekiyor. Bazı mekânlar metal pipete geçti. 
Keşke her yerde bu olsa. Tek kullanımlık plastiklerin 

Röportaj



BİRLEŞİM DERGİ 51

tamamen ortadan kalkması lazım. Öte yandan ‘geri 
dönüşüm kutuları’ diye bas bas bağırıyoruz. Bu ku-
tuların çok daha fazla olması lazım. Her köşe başın-
da bir geri dönüşüm kutusu olmak mecburiyetinde. 
İnsanların da eli kolu bağlı. Yapmayanı geçtim, ya-
pacak olan da yapamıyor. Atacak yer bulamıyor. Me-
sela, pil için ayrı kutular olmalı her yere. Ama yok!

Plastik poşetlerin ücretli olması bir adım belki 
de...
Bunu yanlış anlayan insanlar da var. Ben onun vi-
deosunda da oynadım. Plastik poşetlerin ücretli 
olmasını olumlu görüyorum. Ama insanlar “Poşete 
para mı vereceğiz?” diye düşünüyorlar. Poşete para 
verme diye poşet parayla satılıyor zaten. Mevzu bu. 
Bakış açıları o kadar yanlış yerde ki. Alma diye zaten 
paralı yani poşet. Ben kendi adıma pazar arabası, 
bez poşetler kullanıyorum. Hiçbir şey bulamazsam 
çantama tıkıştırıyorum, elimde taşıyorum. Mecbu-
ren almak zorunda kalırsam mutlaka geri dönüşü-
me bırakıyorum. 10 kuruş bile olsa o poşete para 
vermek istemiyorum. Çünkü zaten dünyamız yeteri 
kadar kirlendi. Daha fazla kirlenmesini istemiyo-
rum. 

Sizin setler, sahneler dışında nasıl bir hayatınız 
var? 
Ben mümkün mertebe hep deniz kenarındayım. Ça-
lışma hayatım İstanbul’da olduğundan çoğunlukla 
buradayım. Fakat fırsat bulup tatile çıkabilirsem ya-
zın, deniz kenarı olan bir çok yerde, güneyde, Ege’de, 
zamanımı geçirmeye çalışıyorum. Ayağımı sudan çı-
kartmadan yaşamaya çalışıyorum.

Röportaj

TÜRKİYE’NİN İLK MERCAN NAKLİ

Marmara Denizi’nde Prens Adaları çevresinde yaklaşık iki yıldır İstanbul Üniversi-
tesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Nur 
Eda Topçu Eryalçın’ın bilim danışmanlığında bir proje yürütülüyor. Projenin amacı 
adaların çevresindeki nadir bulunan mercanları korumak. TÜBİTAK ve Adalar De-
nizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği tarafından da desteklenen projenin artık bir 
de sponsoru var, Roche İlaç Türkiye.

"Denizler Yaşam Dolsun" adıyla başlatılan yeni çalışmayla Türkiye’de ilk kez mer-
can transplantasyonu (nakli) gerçekleştirildi. Oyuncu Özge Borak’la birlikte bu ilk 
deneyime tanıklık ettik. 
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-zamanın dışında-
MAYA SANAT GALERİSİ

1951-1955

Yaşam
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68 yıl önce açıldı.

Sadece 4 yıl açık kalmasına rağmen “ül-
kenin ilk uzun soluklu özel sanat galerisi” 
olarak tarihe geçti.

Açılışından 4 gün sonra yazar Fikret 
Adil, Yeni İstanbul Gazetesi’nde kaleme 
aldığı Maya adlı yazısında,

“Dün şehrimizde, sessiz sedasız bir hadise 
oldu. Beyoğlu’nda küçük bir sanat galerisi 
açıldı. Memleketimizde ve sanat merkezi 
olan İstanbul’’da güzel sanatların mah-
sullerini teşhir ve satışa arz için ne bir 
sergi salonu ne de bir galeri var idi” diye-
cek ama 4 yıl sonra ekonomik zorluklara 
direnen Maya için Bülent Ecevit, Mayıs 
1954 tarihli Ulus Gazetesi’ndeki “Maya 
Yaşamalıdır” yazısında galerinin kapanı-
şına, tarihi notunu şu sözleriyle düşecekti:

Adalet Cimcoz
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Adalet Cimcoz arkadaşları ile seslendirme yaparken

“İstanbullular bunu, kendilerine verilmiş 
son bir şans saymalıdırlar. Eğer bu şansı 
iyiye kullanmazlarsa, nüfusu bir milyo-
nu aşan ve Türkiye’nin en varlıklı in-
sanlarını toplayan tarihi İstanbul şehri, 
bir küçük sanat galerisini yaşatamamış 
olmanın yüz karasından kolay kolay kur-
tulamaz” 

Bugün bile üzerine tezler hazırlanıyor, 
kitaplar yazılıyor.
“Zamansız galeri Maya”yı farklı kılan 
belki kurucuları,  belki de hayatları Maya 
ile kesişen sanatçılar. 

Maya deyince akla gelen ilk isim, kurucu-
su Adalet Cimcoz.

Dostları O’na Ada dermiş.

Türkan Şoray, Belgin Doruk, Sezer Sezin, 
Muhterem Nur, Fatma Girik, Filiz Akın 
ve birçok oyuncunun belleğimizde yer 
edinen sesi olmuş Adalet Cimcoz, dönemin 
seslendirme sanatçısı Ferdi Tayfur’un 
kardeşiydi.

Dublaj kraliçesi, gazete ve dergilerde sanat 
yazıları, kitap, öykü ve roman değerlen-
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dirmeleri yazdı. Fitne Fücür mahlasıyla 
dedikodu tarzında eleştirel yazılar yayın-
ladı. 

Brecht, Büchner, Kafka, Traven gibi ya-
zarların eserlerini Türkçe’ye kazandırdı. 
Kafka’dan Milena’ya Mektuplar çeviri-
siyle 1962 TDK çeviri ödülünü kazandı.

1951’de Beyoğlu Kallavi Sokak 20 numa-
ralı apartmanın 1. katında küçücük bir 
dairede kurdu Maya Sanat Galerisi’ni.

Adalet Cimcoz, Orhan Veli ve Sabahattin 
Eyüboğlu birlikte karar verdiler bu kül-
tür-sanat projesini hayata geçirmeye.
Orhan Veli sergilerini açmak istediği 18 

sanatçının adını, tıpkı şiirlerini yazdı-
ğı gibi sigara paketinin arkasına yazdı. 
Kendisi de Anadolu’dan sergilemek için 
folklorik eşyalar getirecekti.

Ama Maya’nın açılışını göremeden öldü 
Orhan Veli.
Maya, müzecilik ve sanat galerisi kav-
ramlarının ayrılmaya başladığı bir dö-
nemde sanatçılarla sanatseverler arasında 
bir köprü görevi üstlendi.

Resimden karikatüre, plastik sanatlar-
dan edebiyata, fotoğraftan şiire her türlü 
sanat dalına kapılarını açan Maya, kısa 
zamanda sanat merkezi haline geldi.

Adalet Cimcoz, Sabahattin Ali, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Fikret Adil ve arkadaşları
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Maya’nın önceliği genç sanatçıları destek-
lemekti. Böylece dönemin genç sanatçıları 
eserlerini sergileme ve satış imkânı bula-
cak, geçim derdiyle sanatından vazgeçe-
bilecek gençler, tersine ülkeye yeni eserler 
kazandıracaktı.

Sergileri yenilikçiydi Maya’nın. 

1952 yılının ilk sergisi resimli şiirdi mese-
la. Resimlere şiirler yazılmış ya da şiirlere 
resimler yapılmıştı. Ressam Saynur Gü-
zelson’un bir resmi Orhan Veli’nin Cım-
bızlı Şiiriyle birlikte, yine Orhan Veli’nin 

İstanbul şiiri ressam Fikret Otyam’ın 
başka bir resmi ile kol kola girmiş, birbir-
lerini anlatıyorlardı.

Adalet Cimcoz’un sanatçı çevresi o denli 
ustalarla doluydu ki hemen hemen her 
ustanın hayatı Maya ile kesişti. Belki de 
Maya’yı bu denli  –zamanın dışında- kı-
lan bu hayatların ta kendisiydi. 
4. yılın sonlarında ekonomik sıkıntılar 
baş gösterdi. Adalet Cimcoz ekonomik 
sıkıntıları kendi imkânlarıyla aşmaya ça-
lışsa da bir müddet sonra sıkıntılar arttı. 
Kapanma haberleri çıkmaya başlayınca 

Adalet Cimcoz, Sait Faik Abasıyanık ve arkadaşları
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Adalet Cimcoz

Mayacılar galerinin kurtuluşu için kur-
tarıcı sergi açmaya karar verdiler. Birçok 
sanatçı destek için kurtarıcı sergiye eser 
gönderdi. Birçok gazetede destek yazıları 
çıktı. 

Bülent Ecevit “Eğer Maya, gördüğü 
ilgisizlik yüzünden kapanmak zorunda 
kalırsa, İstanbulluların bundan utanması 
gerekir” diye yazacak ancak tüm gayret-
lere ve kapanışa gösterilen dirence rağmen 
Maya ekonomik zorluklarla baş edemeye-
rek ve 1955’de kapanacaktı.

4 yıl önce Maya’nın açılış haberini ya-
pan Fikret Adil kapanış yazısı olarak 
aşağıdaki satırları kaleme aldı:

“Maya gelecek mevsim açılmayacak. 
Buna rağmen yine de büyük, çok büyük 
hizmetlerde bulundu. Maya, sanat tari-
hine geçecektir ve takdirle anılacaktır. Ve 
İstanbul, ilk hususi sanat galerisini açmış 
şehir olacaktır. Aynı zamanda kapatmak 
mecburiyetinde kalmış şehir !”

Mehmet PAK 
Genel Müdür - ERDE Mühendislik
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YEDİNCİ KITA 
İSTANBUL'DA

Sanat

16. İstanbul Bienal’i şehrin farklı köşelerinde 10 Kasım’a kadar bütün 
hızıyla sürüyor. Siz de çağdaş sanat etkinliklerini takip ediyor, Bienal 
mekânlarını ziyaret ediyor ama gördüklerinizi anlamlandırma konusunda 
zaman zaman zorluk yaşıyorsanız endişe etmeyin; yalnız değilsiniz! Bu 
yazımızda çağdaş sanatın tarihini ve ifade biçimlerini özetlemeye çalıştık. 
Ayrıca 16. İstanbul Bienal’inin kavramsal çerçevesine yakından bakarak 
eserleri yorumlarken gerekli olacak bağlam hakkında sizlere bazı ipuçları 
vermeye çalıştık.

ÇAĞDAŞ SANAT MESELESİ

Marcel Duchamp, Antik Yunan’dan beri klasik hale 
gelmiş tüm estetik kalıplarını tepetaklak etmek 
isteyen bir sanatçıydı. Duchamp 1917 yılındaki ba-
ğımsız bir sergi için “eserini” hazırlarken muzipçe 
bir yol seçti. Banyo malzemeleri satan bir dükkâna 
gidip oradan bir pisuvar satın aldı. Pisuvarın üstüne 
imzasını atan Duchamp, “eserini” böylece tamamla-
mış oldu ve ona ‘’Çeşme’’ adını verdi! Objenin seçi-
minde, asıl işlevinden koparılışında ve sunuluşunda 
farklı bir yaratıcılık görenler bu adımın devrimsel 
bir nitelik taşıdığını hemen anladılar. Çoğunluk ise 
bu işe saçmalık demekten başka bir yorum getir-
medi. Zaten “eser” önceleri sergilenmeye değer bile 
bulunmadı. Ama sanat tarihinin en büyük kırılma-
larından biri gerçekleşmişti. İzleyicilerin karşıların-
daki hazır nesneye ne anlam yükleyeceği artık sana-
tın temel sorunsalı olmuştu. 

Duchamp’ın pisuvarı, kendisini kabul edecek bir 
sergi bulduğundaysa yatay pozisyonda yerleştirildi. 
Bu nedenle izleyiciler baktıkları cismin ne olduğunu 
anlamakta zorlandılar. Bir tablonun veya bir heykelin 
karşısındaki sanat izleyicisinden çok daha farklı bir 
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pozisyondaydı Çeşme’ye bakanlar. Çünkü anlam-
landırma işi tamamen onların zihinsel performan-
sına bağlıydı. 2004 yılındaysa Çeşme, eleştirmenler 
tarafından modern sanatın en çok iz bırakan yapıtı 
seçildi…  

Duchamp’a kadar bir eseri sanat mertebesine yük-
selten onun estetik değeri olmuştu. Çağdaş sanatta 
ise estetik kaygısı birkaç adım geri gitmiş gibi gö-
rünüyor. Ama estetiğin görece ortadan kaybolması 
çağdaş sanatın yoğun bir yaratıcılık barındırmadığı 
anlamına gelmiyor. Hatta çağdaş sanatın yaratım 
olanakları klasik sanatların kalıplarıyla karşılaştı-
rıldığında neredeyse sınırsız bir özgürlük vaat edi-
yor. Sanatçının önce zihninde tasarladığı ardından 
da ete kemiğe büründürdüğü nesne, artık eser değil; 
“iş” olarak nitelendiriliyor. Çağdaş sanat literatü-
ründe iş, gocunulacak bir kavram olmaktan çoktan 
çıkmış durumda. Hazır nesnelerle yapılan tasarım-
lar, enstalasyonlar, video görüntüleri, performansa 
dayalı etkinlikler çağdaş sanatın ifade dili haline 
dönüştü. 

Bu dili anlamak için eserleri (işleri) görmek çoğu 
zaman yetersiz kalabiliyor. Eserlerin sergilendiği 
mekânda duvarlara konulmuş metinleri okumak 
da elzem. Gerçi bazı metinler de en az karşısın-
da durduğunuz iş kadar anlaşılmaz olabiliyor. Ama 
açıklayıcı metinler, gezdiğiniz serginin veya Bienal’in 
kavramsal çerçevesi hakkında sizi bir şekilde bilgi-
lendiriyor. Bazen çağdaş sanat işini inceleyip metni 

okumak bazen de metni okuyup ardından eseri in-
celemek faydalı olabilir. İyisi mi siz, metin ve eseri 
bir arada düşünmeyi alışkanlık haline getirin. Belirli 
saatlerde düzenlenen rehberli turlara katılmak da 
Bienal’in dilini daha iyi anlamınıza katkı sağlayacak-
tır…

Marcel Duchamp's Fountain absurd piece that changed art forever

Mariechen Danz'ın Bienal kapsamında sergilenen işi
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PLASTİKTEN OLUŞAN YENİ BİR KITA 
YEDİNCİ KITA İSTANBUL’DA  

16. İstanbul Bienal’inin kavramsal çerçevesini eko-
lojik sorunlar oluşturuyor. Küresel ısınmanın ya-
rattığı çözümsüz dertler karşımızda dururken bir 
başka korkutucu gelişme de plastiğin ölçüsüz kulla-
nımından kaynaklanan atıkların doğayı istila etme-
si. 16. İstanbul Bienal’i denizlerde ve okyanuslarda 
oluşan plastik adalarının yedinci kıta olarak hayatı-
mıza girişine dikkat çekiyor. Bu kabullenilmesi zor 
gerçek, doğal olarak tüm tüketim alışkanlıklarımızı 
sorgulamamız gerektiğine işaret ediyor. Özellikle pet 
şişe, bardak, pipet, çatal, bıçak gibi tek kullanımlık 
plastikleri bir an önce hayatımızdan çıkarmamız ge-
rekiyor. Atıklar doğaya veya şehirlerin sokaklarına 
bırakıldıklarında rüzgârlar ve nehirler yoluyla taşı-
nıp son durak olarak denizlere ulaşıyorlar. Pasifik 
Okyanusu’ndaki plastik atıklarının 3 milyon kilo-
metrekareden fazla bir alana yayıldığı ve 7 milyon 
ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle 
plastik atıklar için çöp demek artık yetersiz kalıyor. 

Bienal işlerinden biri. Koşu bantları, mezbalar ve robotik kollar

Piotr Uklansk'ın Pera Müzesinde sergilenen eseri
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Yapay adalar haline dönüşen kullanılmış plastikler-
den nasıl kurtulacağımız ise hâlâ belirsiz.    
Bireysel farkındalık yaratarak plastik kullanımını 
azaltmak elbette ki çok önemli. Ama devletlerin de 
bu konuda yaptırım koyucu olma zorunluluğu bulun-
makta. AB ülkeleri tek kullanımlık plastiklerin çok 
yakında tamamen yasaklanacağını açıklamış du-
rumda… Denizlerde oluşan plastik adalarıyla nasıl 
baş edileceği konusu gündemdeyken, mikroplastik 
denilen yeni bir sorunumuz olduğunun da altı çizil-
meli. Plastiğin mikroskobik boyuttaki parçacıkları 
artık balıkların vücuduna nüfus etmiş durumda. 
İçeceğimiz su ve soluyacağımız hava da mikroplas-
tikten yakında nasibini alacak gibi görünüyor.  

İçinde yaşadığımız çağa Antroposen (İnsan Çağı) 
deniliyor. Sanayi Devrimiyle birlikte başlayan bu dö-

nem, insanın doğaya karşı olumsuz etkilerinin zirve 
yaptığı bir çağ. Ve ne yazık ki artık geri döndürülme 
eşiğinin aşılıp aşılmadığı tartışılıyor. Kısacası gele-
cek koca bir muamma… İnsanlık artık 2050 gibi ya-
kın geleceği bile bir felaket senaryosu dışında hayal 
etmekte zorlanıyor. Böyle bir dönemde sanatın da 
ekolojik sorunları dert etmemesi düşünülemez. İşte 
16. İstanbul Bienal’ine katılan sanatçılar da yarat-
tıkları eserlerle ekolojik sorunları kendilerince dile 
getirmeye çalışıyorlar. 

Hem şehir merkezi hem Büyükada

16. İstanbul Bienal’inin bu seneki mekânlarına ay-
rıca değinmemiz gerekiyor. Çünkü Bienal, izleyici-
lerini çağdaş sanat ile buluşturduğu kadar birbirin-
den ilginç mekânları da kamusal ziyarete açmasıyla 

Tersane İstanbul Pera Müzesi Büyük Ada

Mizzi Köşkü - Büyükada
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dikkat çeken bir etkinlik. Bu senenin merkez deni-
lebilecek mekânı hiç şüphe yok ki Mimar Sinan Gü-
zel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel 
Müzesi. Uzun zamandır sanatseverlerin heyecanla 
beklediği müzenin inşaatı daha birkaç hafta önce 
tamamlandı. Tophane’deki İstanbul Resim ve Hey-
kel Müzesi’nin bir diğer özelliği de şehrin 200 yıllık 
modernleşme tarihinde müze yapılması için teme-
li atılan ikinci bina olması. (İlki İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’dir.) 16. İstanbul Bienal’i vasıtasıyla ilk defa 
kapılarını açan şehrin bu yeni sanat mekânı, dört 
kata yayılmış elliye yakın odasını Bienal etkinliğine 
ayırmış durumda. Metinleri okuyup, çağdaş sanat 
işlerini inceleyerek çıkacağınız bu yolculuk saat-
lerce sürebilir. Neyse ki müze binasının çatı katında 
kahvenizi yudumlayarak ve muhteşem bir İstanbul 
manzarasının keyfini çıkartarak çağdaş sanat yor-
gunluğunuzu atabileceğiniz bir kafe mevcut.    
     
Bienal’in Büyükada ayağı ise ziyaretçilerine unu-
tulmaz bir gezi güzergâhı sunuyor. Hani neredey-
se insana “Bienal bahane gezi şahane” dedirtecek 
cinsten! Büyükada’da normal zamanlarda ziyaret 
etme olanağı bulunmayan birbirinden ilginç köşkle-
ri ve sosyal yapıları keşfedebilirsiniz. Anadolu Kulü-
bü,  Hacopulo Köşkü, Mizzi Köşkü, Taş Mektep gibi 
mekânlar hem mimari estetiğiyle hem de Bienal 
kapsamında sergilenen işlerle öne çıkıyorlar. Küçük 
bir hatırlatma: Sergi merkezlerinden alacağınız reh-
berlerde Büyükada haritaları da mevcut.  

Bu sonbahar ekolojik sorunlar üzerine düşünmek 
ve 25 ülkeden 56 sanatçının bu konudaki yorumları-
nı görmek için bir fırsatınız var. 16. İstanbul Bienal’i 
birbirinden ilginç mekânlarda sizleri bekliyor.

16.İstanbul Bienali:

Mekânlar: MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müze-
si, Pera Müzesi, Büyükada.  

Kavramsal Çerçeve: Ekolojik Sorunlar, plastik 
atıklar, insan odaklı doğa algısının neden olduğu 
yıkımlar…

Küratör: Nicolas Bourriaud

Ziyaret: Pazartesi hariç, 10.00-18.00 arası.
Tüm girişler ücretsiz. Ziyaretçilerin İKSV Bienal 
sitesinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

Hacopulo Köşkü
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Yazı: Gökçe ALAÇLI
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YENİ BİR DEVRİN
BAŞLANGICI
DRONE YARIŞLARI
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Dünya üzerinde kullanım alanları günden güne yaygınlaşan drone, artık 
yeni nesil bir spor dalı. Ambulans, acil yardım, boru hattı kontrolleri, köprü 
yapımı, arama kurtarma ve buna benzer birçok dalda yararlandığımız 
drone’ların artık bir ligi dahi var. Ülkemizde milli sporcuları bile olan 
bu spor için yakın bir gelecekte milyonların izleyeceği müsabakaların 
yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Kısaca drone için yeni bir devrin başlangıcı 
dersek yanılmış olmayız. Geleceğin uçan tek-
nolojileri olma yolunda ilerleyen, hayatımıza 

inanılmaz bir hızla girip muhteşem görüntüler çek-
memizi sağlayan bu araçlarla harika bir hız parku-
runda buluştuk. 17-22 Eylül tarihlerinde Atatürk 
Havalimanı’nda düzenlenen Türkiye’nin teknoloji 
buluşması Teknofest, Dünya Drone Şampiyonası- 
WDC- World Drone Cup’a ev sahipliği yaptı. Şam-
piyonanın mimarı ve Drone Yarışçıları Spor Kulubü 
Derneği Başkanı Sait Göksel Kervancı bu yeni spor 
dalı ile ilgili bilmediğimiz pek çok bilgi paylaştı bi-
zimle ama bundan daha da önemlisi heyecanı ve gö-
nül vermişliği ile drone sporunu binlere hatta mil-
yonlara ulaştıracağı sinyalini verdi. 

Drone yarışları dünyada ciddi yatırımlar yapılarak 
gerçekleşen, sporcu sayısı çok, izlenme oranları 
yüksek bir spor dalı haline geldi. Ülkemizde Sivil 
Havacılık Kurumu’nun izni, Göksel Bey ve ekibinin 
girişimleriyle 2017 yılında Drone Yarışçıları Der-
neği’nin kurulması bu sporu ülkemizde de erişile-
bilir kıldı. Akabinde Hava Sporları Federasyonu’na 
katılabilecekleri Drone Yarışçıları Spor Kulübü’nü 
kurarak bu sporu yapmak isteyip bir araya geleme-
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yen sporcuları lisanslı sporcu olarak kulübe aldılar.  
Ayrıca kurulduğu günden beri İstanbul ve Türkiye 
genelinde birçok yarış organize eden kulüp, orga-
nizasyonlarına ev sahipliği yapacak bölgeleri büyük 
bir özenle, ülkemizin az bilinir, tarihi dokusu zengin 
yörelerinden seçmeye özen gösteriyor. Üç yıldır dü-
zenlenen Türkiye Drone Şampiyonası bu sene 2.500 
yıllık bir tarihi kent olan Anamurium Antik Kenti’nde 
eşsiz manzaralara sahne olarak gerçekleşti. Ve tabii 
ki Türkiye Şampiyonasından sonra dünya şampiyo-
nasına da sıra gelmişti iki sene önce. İlki 2018 yılın-
da Teknofest’te düzenlenen Dünya Drone Şampiyo-
nası bu sene yine Teknofest kapsamında 2019 WDC 
olarak büyük ses getirdi. 

2019 Dünya Drone Şampiyonası yurtdışından gelen 
yarışçıları, katılımcılar ve organizasyon anlamında 
çok daha profesyonel bir platformda gerçekleşti. 
Güçlü sponsor destekleri ile yurt içi ve yurt dışından 
gelen sporcuların her türlü ulaşım ve konaklama gi-
derlerinin karşılandığı organizasyona 37 ülkeden 60 
yabancı, 4 Türk yarışmacı katıldı. Şimdiden söyleye-
bilirim, gelecek sene şampiyonaya ister hazırlanın 
yarışmacı olarak katılın, isterseniz izleyici olarak 
katılın, büyük keyif alacaksınız ve kendinizi bir Yıldız 
Savaşları sahnesinde hissedeceksiniz. 

Biraz da bu çılgın yarış araçlarından bahsedelim. 
Drone yarış araçları video kaydı yapılan drone’lar-
dan farklı araçlardır. Yarış drone’ları süratli uçuş-
lar için dizayn edilmiş, bir kaç saniyede 150 km/sa 
hıza ve maksimum süratte 300 km/sa hıza ulaşan 
özel tasarımlardır. Yarış ekipmanı gözlük, kuman-
da cihazı ve drone’dan oluşan bir settir ancak set 
olarak satılmadığını eklemek isterim. Spora gönül 
verenler internetten satın alacakları ekipman, mo-
tor ve pervane gibi parçaları el becerileri ve video 
yardımıyla birleştirip kullanmak durumundalar. Bu 
cihazlarda diğer drone’lardaki gibi havada dengede 
durma, yere konma, düz gitme gibi hareketleri ya-
pabilmemizi sağlayan sensörler bulunmadığından 
aracı kullanmak ciddi bir beceri ve deneyim ge-
rektirmekte. Drone sporuna merak saracaklar için 
bilinmesi gereken diğer bir bilgi de araca ait tüm 
parçaların dolar bazında olduğu ve yarış esnasında 
yedek cihaz ve parça ihtiyacı çok olacağı için paha-
lı bir spor olduğu. Ayrıca bir diğer bilgi, yarışmacı 
olmak için Hava Sporları Federasyonu’ndan yarış 
pilotu lisansı alınması gerektiğidir. 

Lisans alındıktan sonra yarış drone’unuzu alıp uz-
man eğitmenlerle birlikte Ömerli’de bulunan DYD 
Park’ta antrenmanlara başlamak ve çılgınca yarış-
mak için önünüzde bir engel kalmayacak. 

Sait Göksel Kervancı

www.dyd.org.tr
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Bir tutkunun hikâyesi
Sait Faik Abasıyanık

“Söz vermiştim kendi kendime: Yazı bile yazmayacaktım. Yazı
yazmak da bir hırstan başka ne idi? Burada namuslu insanlar

arasında sakin, ölümü bekleyecektim; hırs, hiddet neme
gerekti? Yapamadım. Koştum tütüncüye, kalem kâğıt aldım.
Oturdum. Ada'nın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa

küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı
çıkardım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum öptüm.

Yazmasam deli olacaktım”

-Sait Faik Abasıyanık
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Sait Faik Abasıyanık
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18 Kasım 1906’da Adapazarı’nda doğdu.

İlköğrenimini Karamürsel ve Adapazarı’nda, 
lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi ve Bursa 
Erkek Lisesi’nde tamamladı.

Yazmaya bu yıllarda başladı.

1928’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne 
girdi. 2 yıl sonra memnun kalmadı ve edebiyat 
eğitimini yarıda keserek ekonomi eğitimi 
almak üzere Fransa’ya gitti.

Avrupa’da ekonomiden çok edebiyat 
tartışmalarına katıldı.

Yazmak bu yıllarda tutkuya dönüştü.

1934’de ekonomi eğitimini bırakarak 
Türkiye’ye döndü.

Bir süre Halıcıoğlu Ermeni Yetim Lisesi’nde Türkçe Öğretmenliği yaptı.

1936’da babasının kurduğu bir ticarethane ile iş hayatına girdi ancak ticarette başarılı 
olamadı.

1936’da “Semaver” adlı hikâye kitabı 
yayınlandı.

1938 yılında aile Burgazada’da bir köşk satın 
aldı. Aynı yıl babası vefat etti.

1939’da “Sarnıç”, 40’da “Şahmerdan” basıldı.

1945’de siroz hastalığına yakalandı ve 
Burgazada’da inzivaya çekildi.

1948’de “Lüzumsuz Adam”, 50’de “Mahalle 
Kahvesi”, 51’de “Havada Bulut”, “Kumpanya” 
ve  “Havuzbaşı”, 52’de “Son Kuşlar” adlı hikâye 
kitapları yayınlandı.

Yine 1952’de “Medar-ı Maişet Motoru” adlı 
romanı ve 53’de “Kayıp Aranıyor” adlı romanı 
ile “Şimdi Sevişme Vakti” adlı şiir kitabı 
basıldı.
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Sait Faik annesi ile birlikte
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1953’de Mark Twain Cemiyeti tarafından şeref üyeliğine seçildi. Türkiye’de Atatürk’ten 
sonra seçilmiş 2. kişiydi.

1954’de “Alemdağ’da Var Bir Yılan” ve “Az Şekerli” yayınlandı.

1954’de 48 yaşında hayatını kaybetti.

Sait Faik için yazmak bir tutkuydu, hakkında açılan davalar, romanının toplatılması, 
ekonomik zorluklar zaman zaman yazmaktan vazgeçirirdi Onu ama tutkusunun önüne 
geçemedi.

Devamlı yürürdü Burgazada ve İstanbul caddelerinde.

Yürüdü ve yazdı, insanları ve onların yüzlerinde saklı hikâyeleri, adayı ve denizi yazdı.
Hayatın içinden sessizce çekip çıkarttığı kesitler, O’nun hikâyeleri oldu hep.

Bu tutkuya tanıklık etmiş Burgazada’daki köşkü görmek için siz de peşinden gidin denizin, 
adanın ve Sait Faik hikâyelerinin.

Bizim gibi.

Mehmet PAK
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Sait Faik Abasıyanık Müzesi
Burgazada

Sait Faik denince akla Burgazada gelir. Belki de Sait Faik’i Sait Faik yapan denizi, martısı, 
balığı ve tabii kahveleriyle Burgazada’dır. Sait Faik Müzesi’ni gezmeden önce bir tur atın 
adada, önce hissedin Sait’in karış karış yürüdüğü adayı. Ona ilham veren ada hayatını görün 
sonra girin müze eve, tavan arasındaki odasına ... Ama tavsiyem Saitler’e gitmeden önce bir 
de onun hayatını okuyun. Okuyun ki bir müzeye gider gibi değil bizden biri, bildiğimiz tanı-
dığımız Sait Faik’in evine gider gibi, hikâyelerini yazdığı evi sanki onun sesinden dinler gibi 
gidin gezin burayı.

Gelin geziniz öncesinde kısa bir ziyaret yapalım adadaki bu köşke. 

Burgaz’a önceleri sadece yazları gelirken, sağlığının bozulması ile doktorunun tavsiyesi 
üzerine yerleşir Sait Faik ve ailesi. İlkin bir ev kiralarlar sonra Atatürk’ün öldüğü sene Dr. 
Spanudis’in Çayır Sokak 15 numaralı köşkünü satın alırlar. Köşke girdiğinizde giriş katta 
Spanudis tarafından aileye yeni ev hediyesi olarak armağan edilen ‘Kılıçlı Çıplak Adam’ 
tablosunu görebilirsiniz. Tablonun biraz yanında Sait Faik’in yakın arkadaşı Bedri Rahmi 
Eyüpoğlu’nun kendisine hediye ettiği testiyi de görebileceksiniz.
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"Yuvarlacık gövdeli, ince uzun boyunlu, zarif mi zarif bir vazo yapmıştı Bedri. Altını iple 
kesip kaldırdı turnetin üzerinden. Fırınlama işlemi başlayacaktı bundan sonra.

Sait, siyahlı yeşilli boyanacak olan bu testinin bir gün adaya şarap dolu halde kendine 
hediye olarak geleceğinden habersizdi şimdilik.

Hayranlıkla izlemeye devam ediyordu  Bedri’yi"

-  Özlem Esmergün,
“Yalnız Hatta Yapayalnız”

Üst katlara çıktıkça pencerelerinden Heybeli Ada’nın o muhteşem manzarası gözlerinizin 
önüne serilir ve Sait Faik’in can verdiği o satırları bu evde nasıl yazdığını daha iyi anlarsınız.

22 Ağustos 1959 tarihinde açılan bu müze evde Sait Faik’in eşyaları, fotoğrafları, mektupları 
ve kitaplarına konu olan birçok eşya ve belgeyi görebilirsiniz. Sait Faik Abasıyanık’ın annesi 
Makbule Abasıyanık, 8 Kasım 1954’de düzenlenen vasiyetname ile Sait Faik’in kitaplarının 
telif hakları, gayrimenkulleri ve uzun yıllar yaşadığı bu evi “Sait Faik Abasıyanık Müzesi” 
haline getirilmesi koşuluyla Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlar. Anne 1963’de vefat eder ve 
müze, 1964 yılından itibaren Darüşşafaka Cemiyeti’nin sorumluluğuna geçer.  

Makbule Hanım vasiyetinde ayrıca, oğlu adına her yıl bir hikâye armağanı verilmesini şart 
koşar. Aslına bakarsanız biraz ironik bir tarafı vardır bu vasiyetin bence çünkü oğlunun 
gençliğinde yazılarından dolayı başı derde girecek korkusu ile yazmasını istemez Makbule 

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun dostu Sait Faik'e hediye ettiği testi ve baskı tablo
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Hanım ama bilir bir yandan da oğlunun ka-
leminin nasıl güçlü olduğunu.
Sait Faik’in yazmasına gönülsüzlüğü kor-
kusundandır aslında, ona olan borcunu 
belki de ölümünden sonra vasiyet ettiğini 
bu dileğiyle ödemek ister. 
Bu vasiyet üzerine Darüşşafaka Cemiye-
ti,1964’ten bu yana ‘’Sait Faik Hikâye Ar-
mağanı’’ adı altında her yıl bir öykücüye 
ödül verir ve edebiyat dünyamızın en de-
ğerli nişanlarından biri olan bu ödül Tür-
kiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliği ile 
verilmeye devam eder. 

Sait Faik’i anlamak için çok uzağa gitmeni-
ze gerek yok, püfür püfür bir tekne yolculu-
ğundan sonra edebiyatımızın hikâye ustası 
ile evinde, onun yazdığı bir hikâye kitabı 
eşliğinde buluşabilir ve onu tanımanın key-
fini çıkartabilirsiniz. 

Gökçe ALAÇLI
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TRANSANATOLIA İLE 
EŞSİZ BİR DENEYİM 
YAŞAYIN
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Yazı: Gökçe ALAÇLI

Dünyanın en büyük rallilerinden biri olan Transanatolia Rally Raid 
Türkiye’de her yıl düzenleniyor.
Peki, tüm dünyada tanınan ve beklenen bu ralli nasıl gerçekleşiyor? 
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Yarışta enduro sınıfı arazi motorsikletleri, 4x4 ve 
6x6 arazi araçları ile buggy adı verilen çöl ya-
rışları için geliştirilmiş özel yarış araçları ayrı 

klasmanlarda ama bir arada yol dışı etaplarda yarışı-
yorlar. Transanatolia Rally Raid organizasyonuna ka-
tılımcılar üç ayrı sınıfta; ralli, raid, macera katılımcısı 
olarak kabul ediliyor.

Ralli sınıfında katılan yarışçılar özel etaplarda za-
mana karşı yarışıyorlar. Raid sınıfında yarışçıların 
navigasyon yetenekleri değerlendirilerek sıralama 
yapılıyor. Macera grubu olarak adlandırılan üçüncü 
grup katılımcıları ise parkurun istedikleri bölümle-
rini hiçbir değerlendirme kriteri olmadan gezmekte, 
ama gün sonu kamplarında yarışçılar ile aynı ortamı 
paylaşarak yarış atmosferini yaşayabilmekteler.
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Bu yıl 9’uncusu düzenlenen TransAnatolia 24 Ağus-
tos'ta Bolu’dan başlayıp, 31 Ağustos'ta Şanlıurfa'da 
sona erdi. Abant’tan start veren, tarih öncesine Gö-
beklitepe’ye uzanan rotası ile Transanatolia 2019 bu 
sefer Anadolu’nun dokusunu bambaşka bir deneyi-
me dönüştürdü. Türkiye Otomobil Sporları Federas-
yonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle 
düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası Ral-
ly Raid organizasyonu, 2.300 kilometrelik kültür ve 
tarih dolu bir rota üzerinde gerçekleşti. İnanılmaz 
bir performans ve adrenalin içeren yarış yurt içi ve 
yurt dışından katılımcıları ile toplam 7 ülkeden, 137 
yarışçı, 84 araçla kıyasıya bir mücadele içinde ger-
çekleşti.

Bu yıl FIA Cross Country Dünya Kupasına aday yarış 
olan organizasyonun onaylanması halinde Türki-
ye'ye ikinci bir FIA organizasyonu kazandıracağı da 
alınan haberler arasında. 
 
Bu arada parkurun dünya standartlarında olduğu-
nun altını çizmekte fayda var, 2.300 km'lik parkuru 
oluşturabilmek için 20.000 km'ye yakın bir ön keşif 
çalışması yapılmış. Oluşturulan parkurun yarışçıları 
zorlamasının yanı sıra Türkiye'nin gizli kalmış coğ-
rafi güzelliklerini de keşfettikleri bir eşsizlikte oldu-
ğunu paylaşmak isteriz. 
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YENİ NESİL 
SEYAHATLER 
Dünyada seyahat kavramı gün geçtikçe daha sıra dışı ve daha benzersiz olma 
yolunda değişime uğruyor. Seyahate gitme imkânı olanlar artık tur firmalarının 
bir uçak dolusu götürdüğü turistlerle aynı kalabalığı paylaşmak istemiyor. 
Yeni nesil seyahat severler kendilerini hem ayrıcalıklı hissetmek hem de 
bir kez yaşanabilecek özel deneyimlerin peşindeler. Yeni trend listesinde 
dünyanın vahşi bölgelerine ulaşmak, çok daha derinleri keşfetmek yer alıyor. 
Bu kimi zaman bir dağın zirvesinde, kimi okyanusun altında kimi zaman da 
çölün ortasında yaşanacak bir maceraya dönüşebiliyor. Birkaç yeni trend 
önerisi verdikten sonra sizi kendi hayalinizi keşfetmeye davet ediyorum.
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Yazı: Gökçe ALAÇLI
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Son zamanlarda çok revaçta olan okyanus tren-
dinden birkaç örnekle bahsedelim öncelikle... 
Derin sulardaki basınca dayanıklı yapılar inşa 

etmeyi göze alan ülkelerden birisi Norveç. Norveç’in 
en güney ucunda Båly Köyü’ne yakın bir lokasyonda 
‘’Avrupa’nın ilk su altı restoranı ‘’ inşa edildi. Bu yapı 
aynı zamanda deniz yaşamı çalışmalarının yürütül-
düğü bir araştırma merkezi olarak da kullanılıyor. 
Dolayısı ile burayı ziyaret etmek için birden fazla 
nedeniniz var. Batık bir periskoba benzeyen yarısı 
su altındaki yapının devasa camları, çeşitli hava ko-
şullarında ve mevsimlerde değişen deniz yaşamına 
tanık olmanızı sağlayacak. Su altı deneyimini bir 
adım öteye taşıyan bir başka seçenek ise Dubai’de 
önümüzdeki sene hizmete girecek su altı lüks gemi 
resortu… Floating Venice adıyla hizmet verecek bu 
tesis, ziyaretçilerin okyanus tabanını net bir şekil-
de görebileceği su altı platformu, restoranlar, SPA, 
mağazalar ve konaklama imkânı bulabileceğiniz bir 
sıra dışılıkta.
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Su altı restoranı - Under

Borneo yağmur ormanları
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Su altından yağmur ormanlarına geçiş yapıyoruz. 
Daha önce kimsenin kalmadığı ve hiçbir zaman da 
aynı şekilde kalamayacağı çok özel yerler sunan fir-
malar, kendi geçici konaklamalarını ve deneyimleri-
ni tasarlama olanağı sunuyorlar gezginlere. Mesela,  
Myanmar’da Mergui Takımadaları’ndan Bolivya’nın 
uzak tuzlu çanaklarına ve yağmur ormanlarına çi-
zilen rotalar, alışılagelmişin dışındaki seyahat de-
neyimini farklı bir seviyeye taşıyor. Ya da Güney 
Kore, Panama ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti 
gibi uzak destinasyonlarda hayatınızı değiştirecek 
farklı bir an yaşayacağınız geziler de mümkün. Bir 
macera kulübü eşliğinde fiziksel ve zihinsel sınırla-
rın test edildiği, mesela Berlin’e yapılan beş günlük 
Görgü Tanığı Programı’na katılarak mücadele dolu 
bir gezi içinde bulabilirsiniz kendinizi. Bu seyahat-
te ziyaretçiler eski istihbarat memurları, tarihçiler 
ve uzmanlardan oluşan bir ekiple savaş sonrası ve 
Soğuk Savaş dönemi Almanya’sına taşınıyorlar. Veya 
bütçeyi biraz daha yükseltirseniz Titanik ya da buna 
benzer batık gemileri araştırma seyahatine çıkıp 
hayatta bir kez yaşanabilecek bir araştırma macera 
turunda turist olarak değil gemi mürettebatı olarak 
yer alabilirsiniz. 

Hayatınızı değiştirecek bir macera yaşamak istiyor-
sanız bence araştırmaya başlayın.

Floating Venice - Dubai

Tuzlu çanaklar - Bolivya



BİRLEŞİM DERGİ84

Yaşam

İÇ İÇE GEÇMİŞ 
İLİŞKİLER   
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Ailelerin çocuk yetiştirmede uyguladığı yöntemler müdahaleci ile serbest 
bırakma arasında bir noktada olabilir, yani siyah-beyaz yerine 0-10 arası 
değerlendirebileceğimiz bir yerde. Her iki noktaya kaymanın da dezavan-
tajları var. 
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Fazla müdahaleci olmak veya çocuğu aşırı kol-
lamak benlik gelişimine zarar verip yetişkinlik-
te aileye veya başkalarına bağımlı davranışlar 

göstermesine neden olabilir. Aşırı serbest bırakılan 
veya hiç sorumluluk verilmeyen bir çocuk ise özde-
netimde sıkıntı yaşayıp, yetişkinlikte kendini diğer-
lerinden özel görebilir ve sorumluluk almaktan, sı-
kıntı yaşamaktan kaçabilir.

Çocukluktaki yetiştirilme tarzımız yetişkin yaşa-
mımızdaki eş seçimimizi ve sonrasında hem kendi 
ailemiz hem de eşimizin ailesiyle olan etkileşimimi-
zi etkiliyor. Bugün özellikle toplumumuzda sıklıkla 
normal, doğru olarak görülen iç içe geçmişlik hâ-
linden bahsetmek istiyorum. Çevrenizde veya ken-
dinizde ilişkiniz veya evliliğinizde belki şuna benzer 
işlevsel olmayan düşünceleri, inanışları gözlemiş-
sinizdir: “Anneme hayır diyemem, babama bunu 
yapamam, onlar benim ailem öyle yaparsam kötü 
evlat olurum. Benim için aile ilk plandadır, gerekir-
se boşanırım. Bunu yaparsam beni sevmezler. Ba-
bamın ağzından çıkan değişmez, emirdir. Anneme, 
babama çok düşkünüm.”
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Bu düşünceler belki hayatın normal akışında, rutin 
diyebileceğimiz günlerde ortaya çıkmazlar, ancak 
almanız gereken bir karar olduğunda belki etkileri 
daha yoğun hissedilir. Diyelim ki eşinizle önceden 
tatil için bir plan yaptınız ve aileniz de sizi tam o ta-
rihte davet ediyor.  Böyle bir durumda ne yapardınız?
Vereceğiniz karardan önce şuna benzer düşünce-
ler sıklıkla aklınıza geliyorsa ilişki doyumunuz dü-
şecektir: “Aile kesinlikle ziyaret edilmelidir, yoksa 
kötü evlat olurum.”, “Annem zaten hassastır, hayır 
dersem küser.”, “Babam görmezse çok sinirlenir.”
Eğer anne-babanıza karşı çabalarınıza rağmen hâlâ 
suçluluk veya onlara karşı sorumluluk hissediyor-
sanız, eşinizi/partnerinizi ailenizle ilişkinizi bozdu-
ğu konusunda suçluyorsanız, ailenizi ön plana alıp 
eşinizi ayrılıkla tehdit ediyorsanız veya eşinizi kendi 
anne veya babanızla sık sık kıyaslıyorsanız sağlıksız 
bir iç içe geçmişlik şemasından bahsedilebilir.
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Eğer ebeveynseniz ve sıklıkla çocuğunuzun ne yap-
tığını telefonla kontrol etme, her özel günde, tatilde 
yanınızda bulunmasını isteme, evlilikle ilgili sorun-
lara, planlara gereğinden fazla müdahil olma gibi 
durumları kendinizde gözlüyorsanız veya çocuğu-
nuzdan bunları duyuyorsanız yine işlevsel olmayan 
bir iletişim halinden bahsedebiliriz.

Burada bazı durumlarda gözlenen toplumsal cin-
siyete dair algılardan da bahsetmek gerekiyor. Er-
kekler eğer genellikle eşlerinin ve kendilerinin değil 
de aileleri memnun etme yönünde karar alırlarsa 
“normaldir, evin reisidir” diye etiketlendirilirken, 
kadın ise yine aynı hatalı toplumsal inanışlarla “ba-
şına buyruk” olarak değerlendirilebiliyor. Tam tersi 
durumlarda ise kişiler “kılıbık” veya “güçlü kadın, 
söz geçiriyor” gibi görülebiliyor.
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Yaşam

Ne birincisi ne de ikincisi doğru, önemli olan denge-
yi sağlamak.
Denge, yani eşinizin ve sizin anne-babalarınız bunu 
yapmamakta ısrar etseler bile sizin onlarla sağlıklı 
sınırları çizmeniz gerekiyor. Gerekli yerde hem ken-
di ebeveynlerinize hem de eşinizin ebeveynlerine 
“Hayır, bunun uygun olduğunu düşünmüyorum.” di-
yebilme becerisini geliştirmek normal olandır. 
Sınır çizmek her şeye hayır demek değildir tabii ki, 
mesela yukarıdaki örnekte aileleri önceden ara-
yarak şuna benzer şeyleri söylemek: “Gelip sizleri 
görmeyi çok isterdik. Yıl içerisinde izin alamadığı-
mız için tatil yapamıyoruz ve işten biraz uzaklaşıp 
dinlenmek için bir plan yaptık, bu tatilde görüşeme-
yeceğiz, ama gittiğimiz yerden sizi arayacağız.” veya 
“Sizi ziyaret etmememiz sizi sevmediğimiz anlamı-
na gelmiyor.”. Başlarda direnç görebilirsiniz, “Bu 

çocuk çok değişti, bizi sevmiyor, bizle ilgilenmiyor 
artık.” gibi yaklaşımlar normal.

Sağlıklı sınırları ısrarla sürdürdükçe ebeveynler de 
kendilerinin birer yetişkin olarak yaşamlarını sür-
dürmeleri gerektiğini görmeye başlarlar. Sınır çiz-
mede diğer beceriler gibi çalışıldıkça gelişebilecek 
ve sağlıklı ilişki sürdürmek, iyi hissetmek için geliş-
tirilmesi gereken bir beceridir.
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GELECEK NESİLLERE DAHA YEŞİL BİR DÜNYA BIRAKMAK
ARZUMUZ

Birleşim Grup Hatıra Ormanı projesi kapsamında Kasım 2014’te Beykoz İlçesi 
Rüzgarlıbahçe Mahallesi’nde dikilen fidanlarımız büyümeye devam ediyor.

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 !


