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Değerli dostlarımız,
Öncelikle hepinize sağlık, huzur, mutluluk ve başarıyla dolu yeni bir sene diliyorum. AE Arma-Elektropanç olarak
2017’yi iki dev projeye imza atmış olarak
mutluluk ve gurur içerisinde kapatırken,
her geçen gün büyümeye ve yeniliklere
imza atmaya devam ediyor ve önümüzdeki yıllara umutla bakıyoruz. AE ArmaElektropanç’ın en aktif olduğu ülkelerden
biri olan BAE’de, Dubahi Hills Mall ile WOW
Otel ve Rezidans olmak üzere iki yeni ve
prestijli projeyi portföyümüze katarak
2017’yi taçlandırmış bulunuyoruz.

Sn. Hayri Kartopu konuk oldu ve bizlerle
deneyimlerini paylaştı. Bu keyifli röportajı
zevkle okuyup bizler gibi bilgi dağarcığınıza
bir sürü yeni bilgi ekleyeceğinize eminim.
Seyyahname köşemizde ise bilgi yönetimi müdürümüz Mustafa Kemal Muci bizi
adeta Kaş’a kadar götürdü ve bizde kendisiyle ve caretta carettalar eşliğinde derin
mavi sulara dalış yapmış olduk. Kültür,
Sanat & Hobi köşemizde ise İnsan kaynakları müdürümüz Murat Çakmak bizi Rus
edebiyatının yapı taşlarından Knez İgor
Destanı ile bilgilendirdi.

Değerli CEO’muz Burak Ç. Kızılhan ise
Fortune dergisinin hazırladığı “En Başarılı
40 Yaş Altı 40 Yönetici” araştırmasında 12
sıra yükselerek 26. sırada yer alarak göğsümüzü ayrıca kabartmıştır. Başarılarından
dolayı sevgili CEO’muzu kutluyor ve devamını diliyorum.

Uzun yıllar Kazakistan’da ikamet eden
tercüman çalışma arkadaşımız Nuri Buğa,
Global Bakış köşemiz için detaylı bir şekilde ülkeyi ele aldı. Teknoloji köşemizde
çözüm ortaklarımızdan Norm Teknik firmasının değerli çalışanı Serkan Ceylan bizi
“Su Sisi Söndürme Sistemleri” konusunda
aydınlattı.

Proje köşemizde Moskova’nın gözde konutlarından biri olarak inşa edilen Fili Grad
(Faz 2) projemiz kaleme alındı. Röportaj
köşemize ise EEC Entegre Bina Kontrol
Sistemleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Daha pek çok güzel konuyu ve haberi ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz. Sağlıklı ve
huzurlu günlerde görüşmek dileğiyle…
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KISA KISA

DÜNYANIN EN BÜYÜK AVM’LERİNDEN BİRİNE
AE ARMA-ELEKTROPANÇ İMZASI

Türkiye’nin lider teknik müteahhitlik firması AE ArmaElektropanç, Dubai’nin yeni gözde yaşam merkezlerinden
biri olacak Dubai Hills Estate kapsamında, dünyanın en
büyük alışveriş merkezlerinden biri olarak inşa edilen Dubai
Hills Mall’ın teknik müteahhitliğini üstlendi. Tamamlandığında dünyanın en büyük ve en lüks alışveriş merkezlerinden biri olacak Dubai Hills Mall, 700 bin metrekarelik alanda,
750’den fazla mağazasıyla dünya markalarını Dubai’de buluşturacak. Yatırımcı firmanın Emaar, ana müteahhidin ALEC
olduğu ve AE Arma-Elektropanç’ın 158.5 milyon dolar kontrat bedeliyle teknik müteahhitliğini üstlendiği proje Aralık
2019’da tamamlanacak.
Dubai’deki Al Khail ve Umm Suqeim yollarının kesiştiği
noktada yatırımcı firması Emaar tarafından hayata geçirilecek 700 bin metrekarelik dev AVM’nin çevresine yine
04 AE MAGAZİN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2017

Emaar tarafından lüks villa ve site inşa ediliyor. AE ArmaElektropanç, 158.5 milyon dolar kontrat bedeline sahip projenin klima-havalandırma sistemleri, yangın söndürme, sıhhi
tesisat, elektrik dağıtım gibi önemli sistemlerin temini ve
montajı üstlenecek.
Dubai Hills Mall’ın üstlendikleri en büyük ve prestijli projelerden bir olduğunu belirten AE Arma-Elektropanç CEO’su
Burak Ç. Kızılhan “Teknik müteahhitliğini üstlendiğimiz
Dubai Hills Mall, tamamlandığında Dubai’nin ve dünyanın en
lüks ve en prestijli alışveriş merkezlerinden birisi olacak. 700
bin metrekarelik alana inşa edilen dev proje, Dubai’nin perakende sektörüne olduğu gibi turizm sektörüne de önemli
ölçüde katkı sağlayacak. AE Arma-Elektropanç olarak, dünyanın en prestijli projelerinde yer alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

KISA KISA

AE ARMA-ELEKTROPANÇ “EN YÜKSEKLERE” İMZA
ATMAYA DEVAM EDİYOR

Orta Doğu’nun en büyük 25 teknik müteahhitlik firması
arasında yer alan AE Arma-Elektropanç, bölgedeki prestijli
projelerine bir yenisini daha ekliyor. Dubai’nin gözde bölgelerinden biri olan Business Bay’de inşa edilecek ve 184.778
m2 kapalı alana sahip WOW Hotel and Hotel Apartments’ın
tüm elektromekanik taahhüt işlerini AE üstleniyor. 52 milyon
dolar kontrat bedeliyle Ekim 2017’de başlanan projenin Aralık
2019’da tamamlanması planlanıyor. 80 kat ve 336 metreyle
BAE’nin en yüksek binalarından biri olma özelliğini de taşıyacak olan WOW Hotel and Hotel Apartments, AE’nin üstlendiği dokuzuncu yeşil bina konseptli proje olacak.
Tamamlandığında Orta Doğu’nun en büyük Türk otellerinden biri olacak olan 80 katlı WOW Hotel and Hotel Apartments, AE’nin teknik müteahhitliğini üstlendiği en yüksek
binalardan biri olma özelliğini de taşıyor. WOW Hotel and
Hotel Apartments’ın Burj Khalifa manzaralı, otel süitleri ve
kiralık daireler olmak üzere 946 üniteden oluşuyor. Otel
süitleri, restoranlar, havuzlar, kiralık daireler gibi bölümler ise kulenin en yüksek kesimi olan ve manzarasıyla nefes
kesen 58. ve 74. katlar arasında yer alıyor. Binanın 10 kata

dağılmış 1000 araç kapasiteli otoparkı ise dikkat çeken diğer
ayrıntılardan. Projenin bulunduğu bölge, kısa bir süre içerisinde uluslararası şirketlerin ofislerinin yer alacağı yeni
bir iş merkezi olacak. Proje kapsamında binanın alçak, orta,
yüksek gerilim sistemleri, jeneratör sistemi, aydınlatma sistemi, akıllı bina otomasyonu, iklimlendirme, yangın algılama,
yangından korunma ve söndürme sistemleri gibi önemli sistemlerinin montajı ve teminini üstlenecek olan AE, bölgedeki
gücünü bir kez daha kanıtlıyor.
WOW Hotel and Hotel Apartments’ın bölgenin en önemli
konaklama ve eğlence merkezlerinden biri olacağını belirten AE Arma-Elektropanç CEO’su Burak Ç. Kızılhan; “WOW
Hotel and Hotel Apartments gibi önemli projelerde yer alarak ülkemizi global arenada en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Günal İnşaat’ın ana müteahhitliğini üstlendiği proje,
tamamlandığında Orta Doğu’nun en büyük Türk otellerinden
biri olarak da ülkemiz için gurur kaynağı olacak. Böylesine
büyük bir projenin teknik müteahhitliğini üstlendiğimiz için
mutluyuz.” diye belirtti.
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DR. LEVENT SÜMER BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2. İNŞAAT
EKONOMİSİ ZİRVESİ’NDE KONUŞMACI OLDU

2. İnşaat Ekonomisi Zirvesi 19 Ekim Perşembe günü Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de gerçekleştirildi. Türk
müteahhitliği ve malzeme sektöründen kentsel dönüşüme,
inşaatta insan kaynaklarından tasarım yönetimi ve teknoloji
kullanımına, global ve bölgesel politik gelişmelerin sektöre
etkisinden yatırımların tüm paydaşlar açısından karlılı06 AE MAGAZİN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2017

ğına, sektörü bekleyen tehlikelerden finansman sorunlarına
yönelik çözüm önerilerine kadar birçok konu AE ArmaElektropanç strateji, iş geliştirme ve sözleşmelerden sorumlu genel müdür yardımcısı Dr. Levent Sümer’in de kapsamlı bir sunum yaptığı, sektörün önde gelen profesyonel
ve akademisyenlerinin katılım gösterdiği etkinlikte ele alındı.

KISA KISA

AE ARMA-ELEKTROPANÇ CEO’SU BURAK Ç. KIZILHAN
FORTUNE 40 YAŞ ALTI 40 LİSTESİNDE YER ALDI

Türkiye’nin en prestijli ekonomi ve iş dünyası yayınlarından
Fortune’ın her yıl düzenli olarak hazırladığı “En Başarılı 40
Yaş Altı 40 Yönetici” listesinde AE Arma-Elektropanç CEO’su
Burak Ç. Kızılhan yer aldı. Geçen seneye göre 12 sıra birden yükselerek 26. sırada yer alan Kızılhan, listenin devamı
niteliğinde olan “Radardakiler” bölümüne daha önce 3 kez
adını yazdırmıştı. Kızılhan ayrıca, araştırmanın yayımlanmasının ardından 19 Aralık da gerçekleştirilen, listede yer alan
diğer yöneticilerin katılım gösterdiği “Aile Şirketlerinde Yeni
Kuşak Dönemi - Gelenekselden Dijitale...” konulu özel panelde konuşmacı olarak katılım gösterdi.
Orta Doğu’nun ve Körfez’in en prestijli yayın kuruluşlarından Construction Week’in her yıl belirlediği, bölgenin en
etkili 100 ismini kapsayan “Power 100” listesine 2017 yılında
da girerek 5. kez listeye adını yazdıran Kızılhan “En Başarılı
40 Yaş Altı 40 Yönetici” listesine girerek başarısını yeniden
tescillemiş oldu.

Londra’daki University of Hertfordshire’da Elektrik - Elektronik Mühendisliği üzerine lisans eğitim alan Burak Ç.Kızılhan, yine Londra’da bulunan Brunel University’de Mühendislik Yönetimi Master’ı yaptı. Ayrıca, Harvard Business School’da Finans alanında Executive eğitimini tamamlamıştır.
Eğitim hayatından sonra Schneider Electric İngiltere’de iş
hayatına başlamış, 2 sene proje müdürü görevini sürdürmüştür. 2010 yılında aile şirketleri olan AE Arma-Elektropanç’ta
İş Geliştirme Müdürü ve Orta Doğu-Kuzey Afrika (MENA)
operasyonlarının başında yer alan Kızılhan, 2014 yılından
itibaren şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür
Yardımcısı görevine getirilmiş ardından Haziran 2017’de
şirketin CEO’su olarak atanmıştır. Sivil toplum kuruluşlarında da çalışmalar yürüten Kızılhan, Türk Sanayicileri ve İş
İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyesi, Endeavor Türkiye Üyesi,
1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe SK Kongre Üyesi’dir.
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FİLİ GRAD
(FAZ 2)
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“FİLİ GRAD (FAZ 2)” PROJE

Teknik müteahhitlik işlerinin taahhüdü
2014 yılında başlayan Fili Grad (Faz 2)
projesi, 2017 yılı itibari ile AE Arma-Elektropanç tarafından geçici kabule
hazır hale getirilmiştir. Ekim ayı sonunda kiracıların tadilat işlerine başladığı Moskova’nın güzide projelerinden
biri olan bu yapının teknik özelliklerine
geçmeden önce genel özellikleri hakkında da özet bilgiler paylaşalım: 45
bin m2 3 katlı kapalı otopark, 20 bin m2
2 katlı alışveriş merkezi, 30 bin m2 22
katlı 1 adet ofis binası ve 96 bin m2 25’er
katlı 6 adet konut binası ile toplamda
191 bin m2 kapalı alana sahip Rusya’nın
başkenti Moskova’nın merkezi sayılabilecek konumda yer alan proje, ismini de
yükseldiği Fili semtinden almaktadır.

kına yürüme mesafesinde, tüm Moskova ile bağlantıyı sağlayan 3. transfer
yolunun hemen bitişiğinde inşa edilen
Fili Grad (Faz 2) tek başına Fili semtinin
siluetini değişmesini sağlaması, Moskova’nın konut açığını gidermesi, akabinde yapılacak yeni projelere örnek
olması açısından önemli rol oynamaktadır.

Moskova City Kompleksi ve Moskova’nın en yeşil parkı olan Filovski par-

Proje, 2000 kVA gücünde 12 adet kuru
tip trafodan beslenmekte olup trafo-

2016 yılında almış olduğu Rusya’nın en
prestijli ödülleri arasında olan Urban
Awards ile adından oldukça söz ettiren
Fili Grad (Faz 2) projesinin ilerleyen dönemde de benzer ödülleri alması kaçınılmazdır.
Enerji Dağıtımı

ların 3 tanesi K1 ofis binasını, 2 tanesi
otopark kısmını, 2 tanesi alışveriş merkezini ve 5 tanesi konut binalarını beslemektedir.
Güç dağıtımı trafolardan ana dağıtım
panolarına kadar 4000A busbar ile ana
dağıtım panolarından sonra ise kablo
ve busbar ile yapılmıştır. Enerji ölçümü
Askue ve Astue sistemleri ile yapılmakta olup ayrıca merkezden izlenebilmektedir.
Kullanılan değişik tip ve kesitlerdeki
enerji kablo miktarı 500 km’den fazla
olup, zayıf akım ve otomasyon sistemleri içinde 700 km’den fazla, çeşitli cins
ve kesitte kablo kullanılmıştır. Enerji
dağıtımı, kontrol ve otomasyon sistemleri için 2000 adete yakın değişik tip ve
ebatta özel tasarım panolar Moskova’da
Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2017 AE MAGAZİN 09

PROJE “FİLİ GRAD (FAZ 2)”

imal edilmiştir.
Genel mekanlarda özellik arz eden
yerlerin aydınlatması, seçilen merkezi
noktalardan senaryolara göre dimmer
kontrolü ile yapılmakta olup, çevre
cephe aydınlatma sistemi ve mekanik sistemler ile manuel sistemin yanı
sıra merkezi otomasyondan kontrol
edilmektedir. Aydınlatma sisteminde,
standart otopark armatürlerinin yanı
sıra özel imal edilmiş LED armatürler
ile özellikle bina giriş katları üst düzey
bir yapıya dönüşmüştür.
Projede uygulanan yıldırımdan korunma sisteminde Rusya’da standart
olarak uygulanan Faraday Kafesi sistemi kullanılmıştır. Koruma topraklama
sistemi tüm mekanları çevreleyen ring
sistemiyle eş potansiyel sisteminde ya10 AE MAGAZİN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2017

pılmıştır. 34 adet müşteri, 6 adet servis
asansörü projeye hizmet vermektedir.
Zayıf Akım Sistemleri
Proje günümüz teknolojisinin ulaşabildiği modern ve teknolojik zayıf akım
sistemleri ile donatılmıştır. Acil anons
sistemi, genel seslendirme sistemi,
yangın algılama ve ihbar sistemi, acil
çağrı sistemi, SMATV sistemi, CCTV
sistemi, access kontrol sistemi, radyo
sistemi, turnikeler ve bariyer sistemi,
yapısal kablolama ve kablolu/kablosuz
data erişim sistemi (Gpon sistemi) sayılabilecek ana sistemlerdendir.
Yangın algılama sistemi birbirlerine
fiber optik kablolar ile network edilmiş
15 adet yangın paneli ve 20 bin adete
yakın algılama ve kontrol elemanı ile

yapılmaktadır. Yangın alarmı esnasında, projenin tüm mekanik kontrol
ekipmanları öncelikli ve otomatik olarak yangın algılama sistemi ile kontrol
edilmektedir. Ayrıca alışveriş merkezinde, duman kontrolünün ve tahliyesinin manuel olarak yapılmasını sağlamak amacıyla, “Skylight” olarak tabir
edilen kısımda duman tahliyesi için 9
adet pencere bulunmaktadır.
Acil durum mesajlarının duyurulması
amacıyla acil anons sistemi tesis edilmiştir. Sistem, yapının yangın zonlarına
göre bölgelere ayrılmıştır. 2 bin adet
civarı acil anons hoparlörü ile yangın
algılama ve ihbar sistemi bütünleşmiş
biçimde çalışmaktadır. Sistemin en
önemli özelliklerinden biri, hatların sürekli olarak denetlenmesi ve hat kopmalarının veya arızaların anında sistem

“FİLİ GRAD (FAZ 2)” PROJE

odasından izlenmesidir. Diğer özellik
ise hat kopmaları nedeniyle sistemin
devre dışı kalmasını engelleyen loop
sistemine sahip olmasıdır.
CCTV sistemi, analog sistem olup, dahili ve harici olmak üzere toplam 250
kameradan oluşmaktadır. Sistem bu
haliyle 24 saat izleme yaparak kayıt
tutmakta ve projenin güvenliğini access
kontrol sistemi ile birlikte sağlamaktadır.
Access kontrol sisteminde projenin
tüm dış kapıları, teknik odaları, çatı
çıkışları, asansör hollerinde koruma
sağlanmış olup video domofon, turnike ve bariyer sistemi ile haberleşme
sağlanarak tek tip kart kullanımı ile
tüm sistemler kullanılabilir ve kontrol
edilebilir hale getirilmiştir. Turnike sis-

teminde mevcut kart okuyucular ile K1
ofis binasında programa göre
ofis çalışanının turnikeden geçişi ile
hangi kata çıkacağı otomatik olarak
sağlanmaktadır.
Bariyer sistemi ile alışveriş merkezi,
ofis ve konuttan oluşan proje araç giriş
çıkışları toplamda 12 adet bariyer ile
kontrol altına alınmış, özellikle kış aylarında müşterinin konforu düşünülerek araçlara konulan çipli kartlar yardımıyla kart okutmadan otomatik geçiş
sağlanmaktadır.
Bina otomasyon sistemiyle (BMS) havalandırma ekipmanları, ısıtma ve soğutma ekipmanları, kanalizasyon ve
drenaj pompaları, bina iç ve çevre aydınlatma elemanları otomasyon sistemi
ile 7 gün 24 saat yaklaşık 6 bin nokta

kontrol edilmektedir.
Mekanik Sistemler
Toplamda 191 bin m2 kapalı alana sahip
projemizin yaklaşık 33.7 MW ısıtma ihtiyacı şehirden alınan sıcak su ile bodrum 1. katta bulunan ITP ısıtma merkezinden Alfa Laval marka plakalı tip
ısı eşanjörleri ve Grundfos sirkülasyon
pompaları sayesinde aktarılmaktadır.
Tüm klima santralleri, FCU devreleri,
kullanım suyu hatları, hava apareyleri,
konvektör ve radyatör devreleri, sirkülasyon pompaları ve ilgili zonun eşanjör
grupları arasındaki kapalı çevrim ile ısıtılmaktadır.
Soğutma sistemi projemizin ofis binasında ve 2 katlı alışveriş merkezinde
mevcuttur. Korpus 1 ofis binasının
Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2017 AE MAGAZİN 11
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soğutma yükü 2.5 MW olarak hesaplanmıştır. Bu yük 22. katta bulunan soğutma odasındaki 2 adet 1260 kW Carrier chiller ve çatı katında bulunan 3
adet Baltimore soğutma kulesi ile sağlanmaktadır. Free cooling devresi dry
cooler ile geçiş mevsiminde soğutma
gereksinimi olan mahallerde soğutma
yükünü mahallere aktarmaktadır. Tüm
FCU devreleri işverenin yatırımı olan
ofis katlarında balanslama yapılarak
işverene teslim edilmektedir. Ofis binasının klima santralleri de yine 22.
katta ki eşanjör ile kapalı devre olarak
beslemektedir. 2 katlı alışveriş merkezinin soğutma yükü 1.25 MW olup bu
yük bodrum 1. katta bulunan soğutma
odasında ki 1 adet 1250 kW Carrier chiller ve 1 adet Baltimore soğutma kulesi
ile sağlanmaktadır. Bu sistem tüm FCU
12 AE MAGAZİN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2017

ve klima santralleri tesisatlarına hizmet
etmektedir. İşverenin yatırımı olan 1
katlı alışveriş merkezinin tüm FCU tesisatları balanslama yapılarak işverene
teslim edilmektedir.

veriş merkezinin bordum 1. katında
bulunan kiracı mahallerinin atık suyu
bodrum 2. katta bulunan Grundfos
marka drainlift ile şehir şebekesine aktarılmaktadır.

Sıhhi Tesisat Sistemi

Yangın Sistemi

Projenin temiz suyu 2 adet DN200’lük
boru ile şehir şebekesinden sağlanmaktadır. Temiz su bodrum 1. katta bulunan
ITP odasında ki 3 adet 124 m3/h Grundfos hidrofor grubu ile ofis binası, konut
binaları ve alışveriş merkezini beslemektedir. Projenin atık suyu ve yağmur
suyu bodrum 1. kattan şehir şebekesine
verilmektedir. Otopark drenajları bodrum 3. kattaki Grundfos marka drenaj
pompaları ile yine bodrum 1. kattan
şehir şebekesine aktarılmaktadır. Alış-

Ofis binası, alıveriş merkezi ve otoparklar sulu tip sprinkler ve yangın
dolabı ile korunurken konutların koridorlarında şartnamelere uygun şekilde
sadece yangın dolapları bulunmaktadır.
Bodrum 1. katta bulunan yangın pompa
odasında 6 pompa grubu ile bu sistem
basınçlandırılmaktadır. Ofis ve konut
binalarında yangın sistemi 2 zone olarak çalışmaktadır. Grundfos marka
pompa gruplarından biri 234 m3/h olup
otopark sprinkler sistemi için, ikincisi
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216 m3/h olup ofis binası alışveriş merkezi sprinkler ve yangın dolabı sistemi
için, üçüncüsü 38 m3/h olup otopark
yangın dolabı sistemi için, dördüncüsü
42 m3/h olup konut binalarının birinci
zone yangın dolapları için, beşincisi 42
m3/h olup konut binaları yangın dolapları ikinci zona ve son grup 220 m3/h
olup ofis binasının yangın dolapları ve
sprinkler sistemine hitap etmektedir.
Pompa odası 5 bar 2 adet DN250 şehir
şebekesi suyu ile beslenmektedir. Tüm
pompa grupları odada ring yapan bu
hat tarafından beslenmektedir.
Proje uygun şekilde test drain vanaları
ve havalıklar yerleştirilmiştir. Viking
marka izleme anahtarlı vanalar ve akış
switch’leri kullanılarak sistem takip
edilmektedir. Yangın kaçış koridorla-

rında sprinkler sistemine bağlı drencher hatları yangın senaryosuna bağlı
normalde kapalı selenoid vanalar ile
kontrol ediliyor. Yangın esnasında kapılarda su perdesi oluşturan drencher
devresi yangının zone değiştirmesini
engellemektedir. Her selenoid vananın yanında vananın arızalanması ya da
sinyalin çalışmaması halinde kullanılacak by-pass hattı üzerinde manuel bir
yangın vanası daha bulunmakta olup,
binanın birinci katında yol kenarında
itfaiye aracının bağlanabilmesi için dört
adet 3 inç ölçüsünde itfaiye bağlantı
ağzı daha bulunmaktadır. Herhangi bir
sebeple binada su olmaması durumuna
karşı, itfaiye pompaları sistem pompalarının basma hattına bu ağızlardan su
basar veya bu ağızlardan su alabilecek
yapıdadır. Rusya’da teknik müteahhitlik

sektörüne kazandırılmış olan bu muhteşem projeyi AE Arma-Elektropanç
olarak katkımızın olmasından dolayı
büyük mutluluk ve gurur duymaktayız.
Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

MEHMET URAS

ELEKTRİK ŞANTİYE ŞEFİ
FİLİ GRAD (FAZ 2) PROJESİ

TAYFUN UZUNOĞLU

MEKANİK ŞANTİYE ŞEFİ
FİLİ GRAD (FAZ 2) PROJESİ
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Orta Asya’nın bağımsız Türk devletlerinden biri olan Kazakistan, yüzölçümü
ile dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesidir. 2.7 milyon kilometrekare olan
ülke, tüm Türk ve Müslüman ülkelerin
en büyüğüdür. Doğal kaynaklar bakımından yine bu grup içindeki en zengin ülkedir.
Kazakistan Cumhuriyeti 1991 yılında
siyasi haritalarda belirerek Avrasya’nın
merkezinde konumlanmıştır. Kaynağı
Türkçe olan Kazak kelimesi “özgür, bağımsız, yiğit, cesur” anlamına gelmektedir.
Kazaklar binlerce yıl boyunca kalabalık
büyük baş hayvan sürülerini gütmüş,
bölgenin yamaçları ve nehir vadilerinde

zengin toprakları işlemişlerdir. Değerli
kürklerin sevk edildiği tarihi İpek Yolu
ve Baharat Yolu’nun her ikisi de bölgeden geçerek Kazakistan’ı kültürel, ticari
ve ekonomik anlamda Asya ile Avrupa
arasında önemli bir köprü konumuna
getirmiştir.
Kazakistan petrol, uranyum, demir,
kurşun ve altın rezervleri açısından çok
zengindir. Dünyadaki kromun yüzde
26’sı, altının yüzde 20’si ve uranyumun
yüzde 17’si Kazakistan rezervlerinde
bulunmaktadır. Ülkenin ana gelir kaynağı yer altı kaynaklarının ihracatına
dayanır.
Kazakistan pek çok değişik milliyette
ve inanca sahibi olan kişilerin ortak ta-

rihsel kaderi ile birleşmiştir. Bu gelenek
ile geçmiş ve dil çeşitliliğine Kazakistan Cumhuriyeti tarafından son derece
değer verilmektedir. 2017 yılı itibariyle
18.074.100 kişilik nüfusun %66.48’ini
Kazaklar, %20.61’ini Ruslar ve geri kalan
kısmını ise Özbekler, Ukraynalılar, Uygurlar, Tatarlar, Almanlar ve diğer milletler oluşturur. Yaygın dini inanışlar
ise Müslümanlık ve Hıristiyanlıktır.
Kazakistan’ın resmi dili Kazakça’dır
ancak genç nesil hızla üç dil konuşur
hale gelmektedir. Devlet daireleri ve
diğer kuruluşlarda hem Kazakça hem
de Rusça kullanılmaktadır. Kazakça
ataların dili olarak değerlendirilmekte,
Rusça yaygın olarak kullanılmakta ve
İngilizce büyüyen popülerliği ile özelEylül, Ekim, Kasım, Aralık 2017 AE MAGAZİN 15
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likle iletişim ve yabancılarla konuşmak
üzere kullanılmaktadır.
Kazakça’da ‘’başkent’’ anlamına gelen
Astana 1830 yılında göçebe halkı saldırılardan koruyan bir kale olarak ortaya
çıkmıştır ve 1998 yılından bu yana ülkenin başkentidir. Astana, genç ancak
hızlı büyüyen, geniş olanakları ile sonsuz fırsatların ve parlak fikirlerin oluştuğu bir şehirdir. Kentin simgesi 105
metre uzunluğunda, 6000 ton ağırlığındaki Bayterek Anıtı’dır ve anıtın
içinde kenti kuş bakışı olarak içine alan
bir gözlemevi bulunmaktadır.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbaev’de Astana’da yenilikçi
projelerin geliştirilmesinin sağlanması
16 AE MAGAZİN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2017

konusunda son derece isteklidir. Kazakistan’ın başkentinde hali hazırda pek
çok ilgi çekebilecek yer bulunmaktadır. Dünyaca ünlü İngiliz mimar Norman Foster tarafından tasarlanan ve
Türk müteahhitlik firması tarafından
inşa edilerek 2010 yılında alışveriş ve
eğlence merkezi olarak hizmete giren
150 metre yüksekliğindeki dünyanın en
büyük çadırı olan Han Şatır bu yerlerden biridir. Atameken Kazakistan haritası olarak bilinen açık hava müzesi, şehirde görülmesi gereken mekanlardan
bir diğeridir.
Kazakistan’ın en önemli kentlerinden
biri de eski başkenti ve Orta Asya’nın en
gelişmiş kenti olan Almatı’dır. Eski adı
Alma-Ata olan şehir elmanın ana vatanı

olarak biliniyor. Tarihsel olarak İpek
Yolu üzerinde bulunan kent tarihte her
zaman önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Büyük ölçekli ve Orta Asya’nın
en gelişmiş kenti olması sebebiyle gece
hayatı ve alışveriş olanakları oldukça
zengindir. Her şehirde olduğu gibi Almatı’da da tüm etkinliklerin yapıldığı ve
turistlerin, yerel halkın bir araya geldiği
bir meydan vardır. Almatı’da bu meydan
Cumhuriyet Meydanı’dır. Meydanda
bulunan Bağımsızlık Anıtı önemli bir
yapıttır. Ascension Ortodoks Katedrali,
Panfilov Parkı, Almatı Merkez Cami,
altın kubbeleriyle Aziz Nikola Katedrali
ilk görülecek noktalar arasındadır. Doğaya meraklı olanlar için Eliy Milli Parkı
ve Büyük Almatı Gölü mutlaka görülmesi gerekenler arasında yer almakta.

“KAZAKİSTAN” GLOBAL BAKIŞ

Almatı aynı zamanda değişik kültürlere
sahip insanları da bir araya getirmeyi
başaran bir şehirdir. Avrupa ve doğu
kültürleri burada iç içe geçerek, şehir
halkının açık görüşlü ve dostane davranışlar sergilemesine neden olmaktadır.
Şehrin çok gelişmiş bir altyapısı, yüksek hayat standardı, güçlü ekonomisi
ve uluslararası standartlarda dinlenme
merkezleri bulunmaktadır.
Kazakistan’ın doğal güzellikleri eşsizdir. Zirvelerinde her zaman kar ve
buzul bulunan Tyan-Shan, Tarbagatay
ve Altay dağları ülkenin güney, güney
doğu ve batı kısmında uzanırlar. Dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizi
ülkenin batısında yer alır ve Sary Arka
bozkırı yarısı tuzlu yarısı tatlı sudan

oluşan büyüleyici Balkaş Gölü’ne ev
sahipliği yapar. Kuzey Kazakistan benzer doğal güzelliklere sahiptir ve yüzlerce eşsiz çam ağaçları ile çevrelenmiş
buzul göllerini Kokshetau bölgesinde
barındırır.
Kazak kültüründe hayvancılık geniş bir
yer tuttuğundan Kazak mutfağı ağırlıklı
olarak etli yemeklerden oluşmaktadır.
Et ürünlerinin yanı sıra süt ve süt ürünleri, mantı, pişi, samsa gibi hamur işleri
de Kazakistan’da sıklıkla tüketilmektedir. Kazak mutfağında göçebe kültürünün etkileriyle hemen hiç tahıl yoktu,
sadece “nan” ismini verdikleri yassı ve
yağlı bir ekmek çeşidi vardı. Zamanla
yerleşik yaşama geçilmesiyle birlikte
mutfakta yağ tüketimi azaldı tahıl,

meyve ve sebzeler bu ülke mutfağında
ki yerini almaya başladı.
Etin, özellikle kırmızı etin çok sık tüketildiği bu ülke et severler için adeta
cennet niteliğindedir. Ülkede sığır, at,
keçi ve deve etleri sıklıkla tüketilir.
Ancak bunların içerisinde en değerlisi attır. At eti göçebe beslenmesinde
önemli bir yere sahiptir.
Kazak mutfağının en ünlü geleneksel
yemekleri; et ve bir çeşit yufka ile hazırlanan beşparmak, at etinden yapılan
“kazı”, etli, pirinçli ve yoğurtlu “Kazak
çorbası”, etli mantı ve koyun sakatatından yapılan “kurdak”tır. Hamur işi
“baursak”, bir kebap çeşidi olan şaşlık,
havuç, soğan ve pirinçle yapılan “plov”
Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2017 AE MAGAZİN 17
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da yerel lezzetler arasındadır. Kazakların en ünlü geleneksel içeceği ise kısrak sütünden mayalanarak elde edilen
“kımız”dır.
Orta Asya bölgesinde Türk iş çevrelerinin en büyük iş hacmine sahip oldukları Kazakistan, gelecek için de büyük
potansiyel arz eden ülke konumundadır. Bunun temel sebebi, Kazakistan’ın
diğer bölge ülkelerine nazaran gerek
ekonomik gerek siyasi açıdan daha istikrarlı bir ortama sahip olmasıdır.
Kazakistan yeraltı, yerüstü zenginlikleri
bakımından dünyanın en şanslı ülkelerinden birisidir. Başlıca yeraltı kaynakları; başta petrol ve doğal gaz olmak
üzere, krom, volfram, çinko, bakır, altın,
18 AE MAGAZİN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2017

demir, kömürdür. Ülkede üretilen başlıca tarım ürünleri ise, buğday, pamuk,
şeker pancarı ve hayvancılıktır. Temel
sanayi dalları ise, tarımsal sanayiler,
metalürji, hafif sanayi, petro kimyasallar ve tekstildir. Kazak ekonomisinin
diğer önemli sektörleri ise metal işleme
ve çelik üretimidir. Bu sektörler de
Sovyet sonrası dönemde ülkeye giren
yabancı yatırımlar sayesinde en çabuk
toparlanan sektörler olmuştur.
İnşaat sektörü tamamen petrol sektörüne bağımlı olup, sektörün GSYİH
içindeki payı petrol sektöründeki yatırımlarla birlikte aşamalı olarak artmıştır. Ekonominin geri kalanı, küçük
olmakla birlikte hızla gelişen hizmet
sektöründen ve verimsiz, emek-yo-

ğun tarım sektöründen oluşmaktadır.
Tarım sektörü en fazla istihdam sağlayan sektördür.
Çin’in, son yıllarda Avrasya bölgesindeki en büyük ekonomik atılımı olarak görülen “Bir Kuşak, Bir Yol” projesi
çerçevesinde Nursultan Nazarbayev’in
talimatı ile ülkenin kalkınması, ekonomiyi canlandırma adına “Nurlu Jol’’
(Geleceğin Yolu) adında yeni bir ekonomi politikası hazırlanmıştır. “Nurlu
Jol” temel olarak 7 alanda yatırımları
yoğunlaştırmayı hedefliyor. Kobiler,
sosyal altyapı, konut, kamu hizmetleri,
enerji, endüstri ve lojistik. Bu proje kapsamında Astana’da 200 bin metrekare
alana sahip Orta Asya’daki en büyük ve
modern tren istasyonu Türk inşaat ta-
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rafından inşa edilerek Haziran 2017’de
hizmete açıldı. Ayrıca 10 Haziran - 10
Eylül 2017 tarihleri arasında Geleceğin
Enerjisi temalı ‘’EXPO-2017’’ organizasyonu Astana’da gerçekleştirilmiştir. Organizasyonda “Sürdürülebilir enerji için
küresel sinerji’’ temasıyla Türkiye’de
yer almıştır.
Kazakistan’da 1.500’den fazla Türk şirketi çalışıyor. Türk şirketleri burada
gıda, petrol, ilaç-kimya sanayi, inşaat,
otelcilik, sağlık ve savunma sanayi alanlarında faaliyet gösteriyor. Türk yatırımcılar, Kazakistan’a bugüne kadar 2
milyar dolardan fazla doğrudan yatırım
gerçekleştirirken, inşaat alanında Türk
müteahhitlerince 20 milyar dolar değerinde inşaat projesi tamamladı.

Türkiye’den pek çok firma Kazakistan’a
yatırım yapmıştır. Petrol, inşaat, otel
işletmeciliği, gıda, finans, telekomünikasyon, iş ve alışveriş kompleksleri,
fabrikalar ve kozmetik alanlarında faaliyet gösteren pek çok Türk firmasına
rastlamak mümkün.
Özellikle Türk müteahhitlik şirketleri
ülkede çok önemli projelere imza atmıştır. Astana Uluslararası Havaalanı,
Parlamento Binası, Cumhurbaşkanlığı
Konutu, Regent Ankara Otel, Okan Intercontinental Astana, Çocuk Rehabilitasyon Merkezi, Ulusal Müze, Devlet
Konukevi, Ahmet Yesevi Üniversitesi,
Astana İkiz Kuleler, GSM telekomünikasyon altyapısı, Tengiz-Novorossiysk
boru hattının Kazakistan bölümü, Han

Şatır, Astana Expo Center, Astana Tren
istasyonu gibi önemli projeleri tamamlamıştır. Bu projelerin yanı sıra çeşitli
konut, spor merkezleri, alışveriş merkezleri, otoyollar ve fabrika projeleri de
tamamlanmıştır. Kazakistan’da bugüne
kadar Türk müteahhitleri tarafından
500’ün üzerinde büyük proje gerçekleştirilmiştir.

NURİ BUĞA
TERCÜMAN
TEKLİF DEPARTMANI
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Hayri Bey Merhaba, sizi kısaca tanıyabilir miyiz lütfen?
Öncelikle beni AE Magazin’e konuk
ettiğiniz için AE ailesine çok teşekkür
ederim. 1964 yılında Hatay’da doğdum.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimimi
orada tamamladım. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğrenimime 1982’de başladım ve 1986 yılında mezun oldum.
Mezuniyetim sonrası iş ararken EEC ile
tanışma fırsatım oldu. EEC’de ilk olarak
1986’da satış mühendisi pozisyonunda
çalışmaya başladım. Askerlik sebebiyle
1988’de kısa bir dönem ayrıldım. Askerlik sonrasında yine EEC ile çalışmaya
devam ettim. İki buçuk yıllık bir kopukluğumuz oldu ama kendi kurduğum
şirket ile sektördeki çalışmalarımı EEC
ile de çözüm ortağı düzeyinde devam
ettirdim. Yani EEC ile olan ayrılığımız
aslında sadece resmi bir ayrılıktı ve
1993 yılında da firmama geri döndüm.
O yıldan bu yana içinde bulunduğumuz

sektörün en iyi firması olarak kalmak
için, EEC’nin ortakları olarak çalışma
arkadaşlarımız ile birlikte mesai harcamaktan keyif alıyorum.
DEİK Türkiye-Özbek iş konseyi başkanı görevini de sürdürüyorsunuz.
Çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz lütfen bize?
Bilindiği üzere Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu (DEİK), Türk özel sektörünün
dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta
olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini
yürütme, yurt içi ve yurt dışında yatırım imkanlarını araştırma, Türkiye’nin
ihracatını artırmaya katkı sağlama ve
benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevlendirilmiş kurumudur. DEİK, kurucu kuruluşları,
üyeleri ve iş konseyleri ile birlikte, Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve
iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu

gönüllü bir “iş diplomasisi” örgütüdür.
Şirket olarak 10 yıldır DEİK Türk - Avrasya İş Konseyleri üyesiyiz ve ben de
çalışmalarımı son 4 dönemdir Türkiye Özbekistan iş konseyi içinde yürütüyorum ve son dönemde iş konseyinin
başkanlığını üstlendim. 32 milyondan
fazla nüfusa sahip Özbekistan; derin
tarihi, stratejik konumu, kadim ve zengin medeniyeti, geniş iç pazarı ve yatırım potansiyeli ile Avrasya bölgesinin
kilit ülkeleri arasında yer alıyor. Türkiye olarak, Özbekistan ile iş birliğinin
bütün alanlarda geliştirilmesine büyük
önem veriyoruz. Uzun yıllardır iki ülke
arasındaki ekonomik ilişkiler olması
gerekenin çok altındaydı. Son iki yıldır
karşılıklı olarak iki ülkenin ekonomik iş
birliği arzusu çerçevesinde ve iki ülkenin cumhurbaşkanları, hükümet üyeleri
ve iş adamlarının güçlü isteği ve katılımı çerçevesinde DEİK olarak organize
ettiğimiz iş formu ve toplantılarla iş
birliğinin bütün alanlarda geliştirilmesi
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için çaba harcıyoruz.
Kurduğunuz sistemler hakkında bizi
aydınlatabilir misiniz?
EEC entegre bina kontrol sistemleri,
yangın ve güvenlik sistemleri konusunda ithalat, mühendislik hizmetleri,
satış ve satış sonrası hizmetlerini yürütüyor. EEC’nin hizmetlerini yangın
algılama ve alarm sistemleri, CCTV ve
video kontrol, geçiş kontrol, acil anons
ve seslendirme, bina otomasyon ve yönetimi, ve üst düzey entegrasyon sistemleri alt başlıkları altında tüm elektronik güvenlik ve bina yönetim sistemleri olarak sıralayabiliriz. Özellikle
büyük bina veya tesislerde, ihtiyaca yönelik çözümleri, deneyimli mühendislik kadromuz ve temsilcisi olduğumuz
dünyada önde gelen firmaların ürünleri
ile gerçekleştiriyoruz. Kısacası, EEC bir
binada teknolojinin sunduğu her türlü
güvenlik ve konfora yönelik elektronik kontrol ve otomasyon sistemle22 AE MAGAZİN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2017

rini kuran ve bunları entegre eden bir
firmadır. Bunları entegre ederken de
maksimum faydayı müşterisine sunmaktadır.
Yaparken en çok mutluluk duyduğunuz projeleriniz hakkında bilgi alabilir
miyiz, bu projelerde hangi sistemleri
kullandınız? Örnek proje referanslarınızdan da bahseder misiniz?
Sektörümüzde hep ilkleri uygulayan
firma olmak bizi her zaman mutlu etmiştir. EEC’nin 35 yılı aşan iş yaşamında, bulunduğu sektördeki yeni
teknolojileri aldığı projelerde başarı
ile uygulamıştır. Örneğin 1990’lı yılların sonu 2000’li yılların başında zayıf
akım sistemleri entegrasyonu ile ilgili
çözümlerin ortaya çıkması ile birlikte
bu çözümü gündemimize alarak ilk
uygulamayı Tekfen Tower’da başarı
ile gerçekleştirdik. Tekfen Tower’da
2000’li yılların başında kurulan sistemler binanın yangın ve güvenlik ih-

tiyacını kesintisiz olarak karşıladı ve
halen karşılamaya devam etmektedir.
Entegrasyon artık birçok projede talep
edilmekte, örneğin yakın zamanda AE
Arma-Elektropanç ile birlikte yaptığımız Socar Tower binasında en yeni
teknolojilere sahip ürün ve sistemler
ile başarılı bir şekilde uyguladık. Bu tür
projelerin bizim en çok keyif aldığımız
projeler olduğunu söyleyebilirim.
Endüstriyel tesislerde kullandığınız
duman algılama sistemleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz bize lütfen?
Referans listemize bakıldığı zaman en
çok referansımızın endüstriyel tesisler
alanında olduğu görülecektir. Bilindiği
gibi, endüstriyel tesislerin devamlılığı
için en büyük tehdit yangındır. EEC’nin
en güçlü uzmanlık alanı da yangına en
hızlı müdahale etmeyi ve en az hasarla
atlatmayı sağlayan yangın algılama,
duman tahliye ve ihtiyaca göre uygu-
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lanan yangınla mücadele sistemleri ile
birlikte çalışan sistemleri tasarlaması
ve uygulamasıdır. Buna örnek olarak
Vestel Manisa tesislerini gösterebilirim.
Vestel Manisa fabrikası 800 bin m2 üzerinde bir kapalı alanda üretim yapan bir
tesisidir. Bu tesiste kullanılan cihazlar
ileri teknoloji yangın alarm ve duman
kontrol sistemi olan Edwards ürünleri
arasından seçilmiştir. Bunlar yüksek
teknolojiye sahip, mikroişlemci kontrollü, algoritma tabanlı yani belli uzun
süreçler sonunda elde edilmiş yangın
algoritmalarıyla karar verme yetisine
sahip algılama elemanlarını içermektedir. Bunun yanında bazı yüksek hacimlerdeki uygulama ve çözüm farklılıklarında ışın tipi duman detektörleri, bazı
özel mahallerde ve bazı yüksek hacimlerde erken algılama sağlayabilmek için
Aktif Hava Emmeli duman detektörleri
tercih ve tesis edildi. Endüstriyel tesislerin zorlu işletme gereksinimlerini ve
işletme sürekliliğinin önemini çok iyi
biliyoruz. Dolayısıyla 7/24 ayakta ka-

lacak sistemler kurmakta deneyimliyiz.
Akıllı binalarda kullandığınız sistemler hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz lütfen?
20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başı itibarı ile baş döndürücü şekilde hızlanan
yüksek bina inşaatları, beraberinde işletim ve kullanımını efektif hale getirecek teknolojilerin kullanılmasını da getirmiştir. Binalar tabi ki sadece en son
teknoloji elektronik sistemleri içinde
barındırarak akıllı olmuyor. Başta mimari olmak üzere, bir binayı ilgilendiren bütün mühendislik disiplinlerinin
koordineli bir şekilde gerçekleştirecekleri proje ve uygulamalar bir binaya
ancak “akıllı” kavramını yükleyebilir.
Elektronik sistemler de akıllı bir binanın beyni olarak tanımlanabilir. Diğer
bir deyişle algılar, algıya göre yüklenmiş emri bulur ve uygular.
Akıllı bina, binayı kullanan ve işletenle-

rin yaşam kalitelerini, performanslarını
ve güvenliğini en üst düzeye çıkaran,
sistemler arasında koordinasyonunun
sağlandığı ve verimliliğin ön planda
tutulduğu ve binada bulunan aktif ve
pasif sistemlerin entegre edildiği binadır. Akıllı bir binada bulunacak sistemlerin yerine getireceği temel görevler
güvenlik, konfor ve tasarrufa yöneliktir.
Akıllı bir binada bulunması beklenen
güvenlik amaçlı sistemler sırası ile yangın algılama ve alarm, güvenlik ve geçiş
kontrol, gaz algılama ve alarm, kapalı
devre televizyon, acil durum aydınlatma, yapısal bina denetim ve izleme
sistemleridir. Konfor amaçlı elektronik
sistemler HVAC kontrol ve otomasyon,
aydınlatma otomasyon, müzik yayın ve
anons, master uydu ve TV anten dağıtım, telefon ve data şebekeleri dağıtım
sistemleri ve dikey taşıma kontrol sistemleridir. Tasarruf amaçlı elektronik
sistemler ise sırası ile HVAC kontrol ve
otomasyon, aydınlatma otomasyonu,
enerji yönetimi ve güç dağıtım sistemEylül, Ekim, Kasım, Aralık 2017 AE MAGAZİN 23
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leri acil durum senaryoları şeklinde sıralayabiliriz.
Bütün bunların ötesinde de sistemler
arasında birlikte çalışma problemlerinin yaşanmayacağı bir entegrasyon
platformunun doğru seçilmesi çok
önemlidir.
Akıllı elektronik bina sistemleri tasarımı, uygulaması ve işletmesi ciddi ve
disiplinli çalışmayı gerektirmektedir.
Kurulan sistemin ayakta kalmasını
sağlayan en önemli etkenler bilinçli ve
eğitimli işletme elemanları ve bu sistemlerin bakım, onarım ve yeniliklerin
adaptasyonunu yapacak deneyim ve
kadroya sahip kurumlardır. Sistem maliyeti ile ilgili unutulmaması gereken
en önemli ayrıntı, maliyet değerlendirmesidir. Bir sistemin maliyeti yatırım
maliyeti değil, sahip olma maliyeti ile
ölçülür. Sistemlerin performans değerlendirmesinde; her zaman olduğu gibi
insan faktörünün etkisi unutulup göz
24 AE MAGAZİN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2017

ardı edilmemelidir. Çünkü sistemlerin
performansı; sistemleri işletecek kişilerin yetkinliği ve çalışma disiplinine
bağlıdır. Bu konu o kadar geniş bir konu
ki anlatmak ile bitmez. Özellikle Endüstri 4.0 ile hayatımıza girecek yeniliklere göz attığınızda, entegrasyonun
bu yeniliklerin bir başlangıcı olduğunu
görebilirsiniz.
Toplu taşımalarda can güvenliği nasıl
sağlanmalıdır?
Özellikle son yıllarda şehir içi ve şehir
dışı seyahatlerin yoğun olması ile birlikte toplu taşımalarda can güvenliği
ile ilgili önlemlerin alınması önemli bir
hale geldi. EEC olarak metro istasyonlarının ve havalimanlarının kendilerine
özgü can ve mal güvenliği gereksinimlerini biliyoruz. Bu gereksinimleri
karşılayan uluslararası standartlarda
yangın ve güvenlik sistemlerinin tasarım ve uygulamasında referanslarımızdan da görüleceği gibi deneyimliyiz.

Binlerce insanın aynı anda bulunduğu
metro istasyonları ve havalimanlarında
yüzlerce kameranın akıllı video içerik
analizi yazılımlarıyla izlendiği IP tabanlı
CCTV izleme ve kayıt sistemleri kuruyoruz. Bunun yanı sıra tünel, metro ve
havalimanlarında en büyük can güvenliği tehlikesi olan yangınla mücadele
için birbirleriyle entegre çalışan yangın
algılama, acil anons, duman kontrol/
tahliye ve otomatik yangın söndürme
sistemleri de kuruyoruz. Bu tesislerde
yangın ve güvenlik sistemlerinin tasarım ve uygulamasında geniş bilgi ve
deneyime sahibiz. Uç noktalardaki algılayıcı ve aktivatörlerden üst düzey
sistem entegrasyonu ve ergonomik
kontrol ve komuta merkezlerine kadar
anahtar teslimi çözümleri, uluslararası
standartlara uygun olarak tasarlayıp
uygulayabiliyoruz. Yanı sıra raylı sistemlere özel ve standartlara uygun,
araç için yangın algılama sistemleri
çözümlerimizde bulunuyor ve bu çözümlerimiz İstanbul metrosu’nun bazı
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araçlarında uyguladık.

yata geçirilebilir, neden olmasın?

Web sitenizde yer alan blog sayesinde,
sizin sektörünüz ile ilgili hiç bilgisi
olmayan insanlara bile detaylı olarak
sistemleriniz hakkında bilgi veriyorsunuz. Bu blogta yer alan makaleleri
bir kitapta toplamayı düşünüyor musunuz?

Boş zamanlarınızda neler yaparsınız,
hangi takımı tutuyorsunuz, en çok
sevdiğiniz yemek nedir?

EEC olarak bilgi birikimimizi meslektaşlarımızla her platformda paylaşmaktan
yıllardır hiçbir zaman geri durmadık.
Sektörümüzü ve mesleğimizi ilgilendiren oda, dernek ve benzer kuruluşlarda
etkinliklere katılarak veya etkinlik düzenleyerek, yönetim ve komisyonlarda
yer alarak yıllardır sektörün ve mesleğimizin gelişmesine katkıda bulunmaya
çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz.
Çünkü sektörümüzün gelişmesinin bilinçli firmalarla olacağına inanıyoruz.
Blogumuzda paylaştığımız bilgileri gereksinim duyulması halinde bir kitapta
toplama fikri önümüzdeki yıllarda ha-

İşten bana kalan zamanlarımda kitap
okumaya mümkün oldukça fazla zaman
ayırmaya çalışıyorum. Kitap okumayı
çok önemsiyor ve çevremde bulunan
herkesle okuduklarımı ve okuduğum
kitap isimlerini paylaşırım. Özelikle baş
döndürücü hızda olan teknolojik gelişmeleri yakın şekilde takip etmeye çalışıyorum. Bunun dışında fırsat buldukça
spor yapıyorum. Dostlarımla bir araya
gelmenin ve sohbet etmenin benim
vazgeçilmez keyiflerimden biri olduğunu da söylemek isterim.
Yemek konusuna gelince - Antakyalı
olmaktan kaynaklı olabilir - kendimde
mutfağa girmekten ve kendime has
yemekler yapmaktan keyif aldığım için
lezzet konusunda çok hassas olduğumu
söyleyebilirim. Yeni yemekler tadarken

mutlaka içinde kullanılan malzeme ve
baharatları sorgularım. Yeni yerlere seyahat ettiğimde yerel tatları denemekten de çekinmem. Takım meselesine
gelince fanatik (her anlamda fanatizme
karşı bir insanım) düzeyde olmaksızın
Beşiktaşlıyım.
Seyahat etmekten en çok hoşlandığınız yer neresidir?
Herkes gibi ben de seyahat etmekten
çok hoşlanan birisiyim. İş dolayısıyla
da çok seyahat ettim ve etmeye devam
ediyorum. Doğal olarak gördüğüm bazı
yerlere gitme isteğim olmuyor değil.
Ama sadece seyahat için ayırdığım zamanlarımda, yeni yerler keşfetmeye
öncelik veririm.

BURCU KIZILHAN
MÜDÜR
KURUMSAL İLETİŞİM DEPARTMANI
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SÖNDÜRME
SİSTEMLERİ
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Yangın söndürme sistemleri içerisinde
sprinkler sistemleri ya da Türkiye
Yangından Korunma Yönetmeliği’ndeki ifadesiyle “otomatik yağmurlama
sistemleri” yaygın olarak kullanılan
söndürme sistemlerinin başında gelmektedir. Sprinkler sistemlerinin güvenilirliği avantajı olmasına karşın, sistemdeki yüksek miktarda su tüketimi,
yüksek kapasiteli yangın pompaları ve
su depolarına ihtiyaç duyulması ve bu
nedenlerle sistemin kullanıldığı binada
alan kısıtlamaları sistemin dez avantajlarını oluşturmaktadır.
Günümüzde sıkça kullanılmaya başla-

yan bir başka sulu söndürme sistemi
teknolojisi su sisi söndürme sistemidir.
Su sisi söndürme sistemlerinde kullanılan suyun sprinkler sistemlerine
nazaran yaklaşık %90 oranında daha
az olması, düşük kapasiteli pompa kullanımı ve bunun yansıması olarak karşımıza çıkan enerji gereksinimindeki
azalma, düşük çaplarda boru kullanımı,
sistemin kullanıldığı binada yer avantajı
sağlaması gibi önemli özellikleri göze
çarpmaktadır. Olası yangınlarda, yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesinin yanı sıra amaçlardan bir
tanesi de yangından asgari hasarla çıkabilmektir. Bu açıdan da bakıldığında

sistemde düşük miktardaki su kullanımı
ve yangın anında püskürtülen küçük
tanecikli suyun aniden buharlaşması,
su sisi söndürme sisteminin kullanıldığı
yerlerde hasarın minimum düzeyde tutulmasına olanak sağlamaktadır.
Su sisi söndürme sistemi; arşiv odaları,
veri merkezleri, tarihi binalar ve müzeler, konveyörler, trafolar, gaz türbinleri,
elektrik odaları, jeneratörler, gemiler
gibi birçok alanda kullanılmaktadır.
Su sisi söndürme sistemlerinde temel
prensip; yüksek basınçlı suyun küçük
çaplı orifislerden geçirilmesiyle küçük
Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2017 AE MAGAZİN 27
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çaplı damlacıkların oluşturulmasıdır. Damlacık boyutu 1000 mikrondan
küçük olduğunda su sisi adını almaktadır. Sprinkler sistemlerinde damlacık
boyutu 1000 mikron veya bu değerden
daha büyüktür.
Damlacık çapı azaltıldığında damlacık
sayısı ve yüzey alanı arttırılmış olur.
Yüzey alanındaki bu artış soğutma etkisini arttırmaktadır. Yangın anında
oluşan ısı enerjisi emilerek buharlaşma
meydana gelir ve ortam ısısı düşer.
İlaveten buharlaşmayla, yani su sisi
damlacıklarının sıvı fazından gaz fazına
geçişiyle ortamdaki oksijen seyreltilmiş
olur. Oksijen konsantrasyonu yaklaşık
%15 seviyesine düşmektedir. Su sisi
söndürme sistemi mekanizması, ısının
28 AE MAGAZİN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2017

soğurulması ve oksijenin seyreltilmesi
prensibine dayanmaktadır. Yangın
anında sistemin çalışmasıyla oluşan sis
bulutu ışınımla ısı transferini de engellemektedir.

Amerikan Standardına göre (NFPA 750
Water Mist Fire Protection Systems);
Düşük Basınclı < 12,5 Bar
Orta Basınçlı = 12.5 -35 Bar
Yüksek Basınçlı > 35 Bar

Büyük yangınlarda püskürtülen suyun
buharlaşması ve ortamdaki oksijenin
seyreltilmesi küçük yangınlara göre
daha hızlı gerçekleşecektir. Su sisi
söndürme sistemi kullanımında büyük
yangınlar daha çabuk söndürülebilmektedir.

Avrupa Standardına göre (CEN/TS
14972 Water Mist Systems);
Düşük Basınçlı < 16 Bar
Yüksek Basınçlı> 16 Bar

Su sisi söndürme sistemleri basınca
göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır, bu noktada Amerikan ve Avrupa
standartları arasında farklılıklar söz
konusudur.

Düşük basınçlı su sisi söndürme sistemlerinde damlacık boyutu 200 - 1000
mikron aralığında iken bu değer yüksek
basınçlı su sisi sistemlerinde 200 mikrondan daha küçüktür.
Yüksek basınçlı su sisi söndürme sistemleri silindirli ve pozitif yer değiş-
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tirmeli pompa sistemlerinden; düşük
basınçlı su sisi söndürme sistemleri ise
silindirli ve santrifüj pompa sistemlerinden oluşmaktadır. Yüksek basınçlı
su sisi söndürme sitemlerinde çalışma
basıncı 120 - 200 bar; düşük basınçlı su
sisi söndürme sistemlerinde 12 - 16 bar
aralığındadır.
Su sisi söndürme sisteminde kullanılan vana, su sisi nozulu gibi ekipmanlar genellikle paslanmaz çelikten imal
edilmektedir. Su sisi nozullarının orifis çaplarının küçük olması sebebiyle
su kalitesinin ve su filtrasyonunun iyi
olması gereklidir. Standartlara göre
sistemde kullanılan suyun içme suyu
kalitesinde olması yeterlidir. Ayrıca sistemde kullanılan boru ve fittings ele-

manlarının da korozyona karşı dayanıklı olması çok önemlidir. Bu nedenle
de borulama elemanlarının paslanmaz
çelik malzemeden seçilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde küçük çaplardaki
nozul orifislerinin tıkanması kaçınılmaz
olacaktır.
Sistemde kullanılacak tesisat malzemeleri seçiminde sistem çalışma ve test
basınçları dikkate alınmalıdır.
Üreticiler sistemlerini FM, UL, VDS gibi
akredite laboratuvarlara tam kapsamlı
yangın testleri çerçevesinde test ettirmekte, sistemler ilgili kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmaktadır. Yapılan yangın söndürme performans testi
sonucunda nozul koruma alanı, mak-

simum nozul montaj yüksekliği, minimum nozul çalışma basıncı gibi tasarım
kriterleri belirlenmektedir.
Su sisi sistemlerinin kullanılacağı uygulama için test edilmiş ve onaylanmış
olması üzerinde durulması ve dikkat
edilmesi gereken oldukça önemli bir
husustur.

SERKAN CEYLAN
MÜHENDİSLİK & SATIŞ EKİP LİDERİ
NORM TEKNİK

Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2017 AE MAGAZİN 29

GAYRİMENKUL
GELİŞTİRMEDE
SORUNLAR
VE
ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ

30 AE MAGAZİN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2017

“GAYRİMENKUL GELİŞTİRMEDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” SEKTÖRDEN

Türkiye’de gayrimenkul sektörü biraz
yavaşlamaya başlamış olsa da son yıllarda ciddi bir gelişme ve büyüme gösterdi. Başta İstanbul olmak üzere büyük
ve sanayileşmiş şehirlerimizde özellikle
ticari ve konut projelerinin yoğunluğu
artıyor. Bu projeler, kentlerimizde yaşayan insanların ihtiyaçlarını kolayca
giderebilme, daha rahat yaşam imkanlarına kavuşma ve sosyalleşme açısından olumlu katkılar sağlarken beraberinde birtakım sorunları da getiriyor.
Ulaşım problemleri, aşırı yapılaşma,
altyapı yetersizliği, yeşil alanların azalması vb. kentsel ve ekolojik sorunların
yanında gecekondu mahallerinde yaşayanlarla hemen yanı başlarında yükselen lüks yapılarda yaşayanlar arasındaki
sosyo-kültürel farklılıkların getirdiği
entegrasyon sorunları da görülüyor.
Bu sorunların giderilebilmesi ancak
doğru bir şehir planlama ile mümkün.
Bu amaçla, günümüzde kentsel değişim
ve dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesiyle; eskimiş, depreme karşı güvenli
olmayan ve görsel kirlilik oluşturan yapıların yerine güvenli, estetik ve teknolojik olarak donanımlı fonksiyonel projeler yapılması hedeflendi. Ancak bunların yanında, ulaşım, ekolojik ve sos-

yolojik sorunlarının önüne geçilecek bir
planlamanın yapılması bir zorunluluk
olarak ele alınmadı ve altyapı ve ulaşım
sorunlarının arttığı, estetikten yoksun
yüksek katlı beton yığınlarının oluşturduğu yeni problemler doğurdu. Özellikle İstanbul’un ve diğer büyük şehirlerimizin her geçen yıl artan nüfusları,
bu şehirlerin daha da büyümesine ve
genişlemesine, beraberinde de bahse
konu çarpık kentleşme sorunların artmasına sebep oluyor. Bunun önüne
geçebilmenin ilk yolu olarak bu şehirlerimize göçü durdurmak, daha sonra
da tersine göçü oluşturacak hamleler
yapmak olabilir.

önemli. Bununla birlikte şehirlerin gelişimi açısından bakıldığında yolu ve
altyapısı olmayan bir yerleşim yerinin
gelişmesi mümkün değil. Yerleşimlere,
konumları, mevcut ihtiyaçları ve gelecekteki gelişme potansiyelleri doğrultusunda ulaşımın ve altyapının sağlanması en önemli hususların başında
gelmeli. Demiryolu taşımacılığıyla beraber deniz yollarının da etkin kullanılması, hatta Avrupa’da olduğu gibi nehir
taşımacılığının da değerlendirmeye ve
dikkate alınması önemli.

Şehirlerin dengeli bir şekilde gelişmesini sağlamak için birtakım tedbirlerin
alınması mümkün. Aşağıda bu tedbirlerin bir kısmına değinmek istiyorum.

Şehirlerimize yatırım hamlelerinin
sahip oldukları kaynaklar ve ihtiyaçları
doğrultusunda başlatılması önem taşımakta. Bugün başta Gaziantep olmak
üzere Anadolu’nun bazı şehirleri iş istihdamı açısından gelişme gösterdi. Bu
gelişme, büyüklükleri, konumları ve
sahip oldukları kaynakları nispetinde
Anadolu’nun birçok kentine de yayılabilir. Özellikle mevcut durumda birçok
kentimizde üniversitelerin açılması,
eğitim açısından iyi bir hamle olsa da
(nitelikli ve yeter sayıda akademik kad-

Ulaşım ve Altyapının Dengeli Dağılımı
Ulaşım, gerek şehir içi olsun gerek şehirlerarası olsun bir ülkenin ana damarlarından biri. Özellikle hızlı demiryolu taşımacılığının tüm ülkede yaygınlaşması, gerek zaman tasarrufu gerekse
rahat ve kolay ulaşım açısından oldukça

Gelişmede Kaynakları Ve İhyiyacı Gözetmek
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ronun sağlanması koşuluyla) bunun
şehirlere katkısını o şehirlerin imkanlarına paralel değerlendirmek gerekiyor. Kimi şehirlerimiz turizm açısından potansiyele sahip iken kimi tarım
ve hayvancılık açısından daha uygun,
kimi ise sanayi üretimine veya lojistik
açısından daha elverişli. Bunlar daha
da çeşitlendirilebilir. Bu doğrultuda, 81
vilayetimizin ilçeleri ve köyleri için ihtiyaçları ve kaynakları dikkate alınarak
detaylı raporlarla analiz edilip gerçek
manada birer cazibe merkezleri haline
getirilmesi büyük önem taşıyor.
Kültürel ve Ekonomik Bütünlük
Amerika’da yaşadığım dönemlerde
New York, Chicago, Los Angeles gibi
metropollerden Evanston, Albany, Madison, Highland Park gibi küçük birçok
şehri gezerek ciddi gözlemler yaptım.
Amerika’da genç, bekar ya da çocuksuz
genç çiftler “dowtown” olarak adlandırılan şehir merkezlerinde yaşarken,
çocuklu ve geniş aileler, büyük şehirlerin dışında “suburb” olarak ifade edilen
bölgelerde yaşıyor.
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Downtown dediğimiz şehir merkezi;
yüksek kulelerin, rezidansların, alışveriş merkezlerinin, ofislerin yer aldığı
bölge. Ancak yüksek yapıların arasında
büyük parklar, ağaçlık alanlar her yerde
kendini gösteriyor. Şehir yüksek devasa binalar arasında kurulu olsa da
nefes alıyor. Suburb ise maksimum 2-3
katlı bahçeli, özel otoparklı, çocukların
okullara veya insanların işlerine bisikletle gidebildikleri yemyeşil aile şehirleri. Alışveriş için de yine alçak katlı
bizde şehir içinde yer alan ama aslında
şehir dışındaki “outlet”lere gidiliyor.
Yurtdışındaki örneklerden özellikle
Amerika’daki büyük şehirlere bakacak
olursak, ulaşım raylı sistemle ve buna
entegre dikey tekerlekli sistemle çözülmüş. İhtiyacı olmayanın aracını kullanmamasını teşvik edercesine aracı
olan için pahalı otoparklar mevcut.
Suburb’lerde ulaşım daha çok kişisel
araçlar, otobüsler ve bisikletlerle sağlanıyor. Ekonomik göstergeler de burada
önemli tabi ki.
Amerika dışında İsviçre, Avusturya, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya gibi
gelişmiş Avrupa ülkelerindeki yapılaş-

maya, ulaşım ağlarına ve şehirleşmeye
baktığımızda büyük parkların içinde
veya büyük bir müzede kaybolabilirsiniz ancak şehrin içerisinde inşa edilmiş
büyük bir alışveriş merkezinde kaybolmazsınız, zira şehir içindeki alışveriş
merkezleri nispeten küçük, ve “street
store” olarak tabir edilen “cadde mağazaları” ile bütünleşik. Bu ülkelerde eski
tarihi yapının nasıl korunduğunu ve
bunun modern mimari ile nasıl entegre
edildiğini gözlemleyebiliyorsunuz.
Tüm bu ülkelerdeki gözlemlerimdeki
ortak sonuç bir şehri daha yaşanası
yapan, o şehirde yaşayanların ihtiyaçlarına cevap verecek bir master planın varlığı ve bu plan etrafında kurulu
yaşam alanları, sosyal donatı alanları ve
elbette tüm bunların sosyo-ekonomik
ve sosyo-kültürel yapıyla olan bütünlüğü olarak düşünülebilir.
Ülkemizde de özellikle kendine has
dokusu ve tarihi olan Mardin, Taraklı,
Kapadokya, Şanlıurfa, Safranbolu gibi
Anadolu kentimizin dokularına uygun
olarak restore edilmeleri, “suburb”
mantığında yeni yapılacak mahallelerin
ve yeni yapıların da eski tarihi dokuyla
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bütünleşik bir yapı arz etmesi, gerek
görsel gerekse toplumun ihtiyacı olan
işlevsellik açısından son derece başarılı
şehirleşme hamleleri olabilir.
Finansman Ve Yönetim
Yukarıda bahsedilen tüm bu şehirleşme
hamleleri, elbette beraberinde bir finansman ihtiyacını doğuruyor. Ayrıca
büyük şehirdeki yatırımcıyı Anadolu’ya
çekmek ve burada yatırımı cazip hale
getirmek de önemli bir husus. Bunun
için kamu-özel işbirliklerinin vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilerek düzenlenmesi, sermaye piyasası araçlarının proje fonlamada etkin
kullanılması, gayrimenkul ve altyapı
fonlarının emeklilik fonlarıyla entegre
edilmesi ve uluslararası varlık fonları
ve İslami fonların ülkemize çekilmesi
birer kaynak olarak değerlendirilebilir.
Bununla birlikte şehir içlerinde veya
hemen girişlerinde kalmış hazine arazileri de daha etkin bir şekilde değerlendirilebilir. Tüm bu süreçlerin tek
bir merkezden yönetilmesi oldukça
zor. Bu sebeple yerel yönetimlerin bu
konularda daha aktif ve inisiyatif alan,

merkezi yönetimlerin ise daha çok denetleme mekanizması görevi gördüğü
bir sistem kurulmalı.
Özetle;
Bugün şehirlerimizin daha yaşanası
olabilmesi için Türkiye’de eksik olarak
gördüğüm hususlar bulunuyor:
• İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizde ulaşım sorununun varlığı,
birbirine entegre olmamış ve yetersiz ulaşım hatları, şehrin çok farklı
yerlerinde hızlı ancak çarpık yerleşimler,
• İhtiyaç olmasına rağmen, yanlış lokasyonda olmasından, yanlış hedef
kitle seçiminden, aşırı yüksek faiz
oranlarından, yüksek arsa maliyetlerinden ve alıcının alım gücü ile satıcının satış fiyatı arasındaki makasın
açılmasından dolayı konut satışlarının gerilemesi,
• Şehir içindeki sosyal donatı alanlarının yetersizliği ve var olanların beklentiye cevap veremiyor olması,
• Kentlerimizin çarpık yapılaşmaya
maruz bırakılması,

• İhtiyaca cevap vermekten ya da ticari kaygılarla estetikten yoksun,
özgün olmayan tekdüze projeler
üretilmesi.
81 ili ve 80 milyon nüfusu olan Türkiye’nin her tarafı bir değişim ve dönüşüm hamlesiyle daha yaşanabilir bir
hale getirilebilir. Bu ancak; büyük şehirlerimizin yükünün azaltılması ve
tüm ülke genelinde bir dönüşüm ve değişim hamlesinin başlatılmasıyla mümkündür. Kısmen başlatılmış olan bu
hamlelerin daha da hızlandırılabilmesi
için alternatif finansman modellerinin
oluşturulması ve kullanılması, daha
serbest yerel yönetimlerin oluşturulması, şehir içindeki devlet arazilerinin
değerlendirilmesi, Anadolu’nun cazibe
merkezleri haline getirilmesi ve halkın
beklenti ve uzun vadeli ihtiyaçlarının
karşılanacağı bir planlama yapılması ile
mümkün olacaktır.
DR. LEVENT SÜMER
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
STRATEJİ & İŞ GELİŞTİRME &
SÖZLEŞMELER
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Likya’nın önemli kentlerinden olan
Kaş; ilçeyi çevreleyen antik döneme
ait kentler ve tarihsel değerlerle doyumsuz kültür seyahatleri, Akdeniz’in
derinlerde yarattığı heyecanları doruklarda hissettiren sualtı dalışları, nehirlerde yapılan macera dolu kano turları, ekolojik uyumun keşfedildiği doğa
yürüyüşleri, derin ve karanlık mağaralara teknik donanımlı mağara dalışları,
yüksek dağlardan turkuaz renkli suların manzarasına süzülen yamaç paraşütü, Akdeniz’de değerli taşları andıran
adalar ile çevreye yapılacak “Mavi Yolculuk” ve tekne turları, damak tadınıza
uygun deniz ürünleri ve dağlarda yetişen kokulu otlarla tatlandırılan yöresel
yemeklerden oluşan mönüsü, yüzlerce
yılın mirası, el sanatlarının çeşit ve
güzelliği, Kaş’ın bağlı olduğu Antalya
ve ilçelerine ait turizm merkezleri ile
tabiat, tarih ve kültür zenginliğini, alternatif turizm imkanları ve çevresinde
yer alan turizm merkezlerinden oluşan
renkli yelpazesi ile düşsel bir mekandır.
Kaş, tarihsel zenginlikleriyle ve eşsiz
doğasıyla konuklarına pek çok alternatif sunar. Kaş’da tatilinizi isterseniz
dalış, trekking, yamaç paraşütü gibi

doğa sporlarıyla, isterseniz kültürel
turlar yaparak değerlendirebilirsiniz.
Antik amfi tiyatronun basamaklarında
oturup şarabınızı yudumlarken Akdeniz’in mavisinde inci taneleri gibi sıralanan küçük adaları, sessizliğin sesini
dinleyerek seyretmenin zevkine doyamazsınız.
Sadece birkaç dakikalık yürüyüş mesafesindeki küçük dükkanları, sevimli
sokaklarıyla Kaş’da gezinti yaparken
minik hediyelik eşya dükkanlarında
mutlaka zevkinize uyan hoş objeler
bulabilirsiniz. Küçük bir kafede soluklanabilir, bir barda birşeyler içebilir, ya
da limanda oturup sohbet edebilirsiniz.
Size ilginç öyküler anlatacak bir Kaş’lı
veya bir yabancı mutlaka bulursunuz.
Kaş’da yolunuzu kaybetmeniz neredeyse imkansızdır. Tarihi kalıntıların
arasında, dağların yeşil yamaçları boyunca uzanan ünlü Likya Yolu’nda yürüyüş turlarına katılabilir, ya da ister
maske ve snorkelle, isterseniz scuba
ile denizaltını keşfedebilirsiniz.
Özellikle hava sıcaklığının 21-22 de-

recenin altına pek düşmediği Kasım
Aralık aylarında; Türkiye hatta Avrupa
donarken sizler Kaş’ta deniz - kum güneş üçlüsünün keyfini sürebilirsiniz.
Kaş köylerinden birine giderek, A’dan
Z’ye her şeyin organik olduğu nefis
bir kahvaltı ile yaşadığınızı hissedebilir, Kaş’ın bakir koylarının güzelliğini
keşfedeceğiniz bir mavi yolculuğa çıkabilirsiniz. Kaptanınızın size sunacağı
nefis balık ziyafetinin tadına bakabilirsiniz.
Bembeyaz çiçek açmış badem ağaçlarını görünce ilkbahar aylarında olduğunuz hissine kapılabilirsiniz. Mesela
40 dereceyi bulan yaz sıcağında yapamayacağınız Likya Yolu yürüyüşünü bu
dönemde yapabilirsiniz.
16 derecenin altına düşmeyen deniz
suyu sayesinde Türkiye’nin en önemli
dalış merkezlerinden biri olan Kaş’ta
dalış yapabilir ya da hiç yapmamış biri
olarak eğitimini alabilirsiniz.
Yazın yerli ve yabancı turistlerin akınına uğraması nedeniyle rahatça gezemediğiniz ne kadar yer varsa, ağız
tadıyla dolaşabilirsiniz.
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Neden Dalış Neden Kaş Ve Scuba
(Aletli Dalış) Nedir
Bir tutkudur dalış. Dalış demek, mavi
sonsuzlukta kendini kaybetmektir.
Dalış demek kendini gizemli boşluğa
bırakıp “Ben kimim?” sorusuna yanıt
aramaktır. Dalış demek hayatın başladığı yere bir sürelik de olsa misafir olmaktır.
Yüzeyden bağımsız aletli dalış olarak
bilinen bir spor türü olan scuba, yani
tüplü dalış “Self Contained Underwater Breathing Apparatus” ifadesinin
baş harflerinden oluşan bir kısaltma.
Tabir “su altında kendi kendine yeterli soluma aparatları” anlamına geliyor. Bir scuba dalışının gerçekleşmesi
için gerekli ekipmanın kullanılması ve
ciddi bir eğitim alınması gerekiyor.
Bunun dışında şnorkelle serbest dalış
da yapabilirsiniz ama bu yöntemle uzun
süre aşağıda kalmayı bekleyemezsiniz.
Ekipmanın temel aleti, içine yüksek basınçlı hava doldurulan, çelik ya da alüminyumdan üretilen tüplerdir. Tüpteki
havayı sualtında değişen basınca göre
rahat soluyabilecek seviyeye ayarla36 AE MAGAZİN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2017

yan regülatör, dalgıcın su içindeki yüzerliğini ayarlayan denge yeleği (BC),
maske, palet, dalış bilgisayarı, dalış elbisesi, şnorkel, derinlik ve zaman saati,
donanımın diğer malzemelerini oluşturur.
SCUBA, başka bir deyişle tüplü, aletli
dalış, son yılların yükselen sporu ve
yükselen bir sosyal aktivitesi oldu.
Yıllar önce TRT’de Jacques Yves Costeau’nun belgesellerindeki bizim için
ulaşılmaz sahneler, teknolojinin, ulaşım imkanlarının gelişmesiyle daha
yakın hale geldi. Üç tarafı denizlerle
çevrili ülkemizde şuan Türkiye Sualtı
Sporları Federasyonu’na kayıtlı 250’den
fazla dalış merkezi bulunmakta. Deniz
kıyısındaki her tatil yöresinde yetkili
dalış merkezlerine, dalış teknelerine
rastlamanız mümkün. Antalya ilimize
bağlı Kaş ilçesi de bulunduğu coğrafya
ve iklim koşulları açısından en önemli
dalış merkezlerimizden biri.
Dalışa Başlamak İçin 6 Neden
• İş hayatının stresinden uzaklaşarak
rahatlamanızı sağlar. Dertlerinizi su

üstünde bırakırsınız,ve tek duyduğunuz şey nefes alıp verişiniz olur.
Mavi dünyanın büyüsü ve gizemi
her şeyi unutmanızı sağlayarak üzerinizde doğal bir terapi etkisi yaratır.
• Sualtının sessizliği, ortamın loşluğu,
canlıların güzelliği sizi huzura götürür. Parmağınız büyüklüğünde
bir balığın karnını doyurma çabası,
sizin günlük hayatta ne tür boş şeylere kafa yorduğunuzu hatırlamanızı
sağlar.
• Dalışı öğrenirken; size hayat boyu
gerekli olan fizik, fizyoloji ve ilk yardım bilgilerini de tekrar etmiş olursunuz. Okul sıralarında öğrendiğiniz
insanın yaşam destek sistemi, solunum sistemi ve vücudun metabolik
işleyişini bir dalıcı gözü ile tekrar
edecek, kazazedeye müdahale, suni
solunum ve kalp masajı gibi hayati
öneme sahip uygulamaları yapabilecek yetiye sahip olursunuz
• Yeni insanlar tanır, yeni arkadaşlar
edinirsiniz. Ve inanın ki dalış teknesine gelip sizinle birlikte dalış
yapan insanların çoğunun sizinle
pek çok ortak noktası olduğunu göreceksiniz. Hemen konuşup kayna-
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şıvermeniz kaçınılmazdır. Sonra bir
bakıvermişsiniz ki telefon rehberi
hafızanızın büyük bir kısmını dalıcı
arkadaşlarınız işgal etmiş
• Farklı yerlerde dalmak için seyahat
edersiniz. Bir bakarsınız ki iki günlük hafta sonu tatili için bile “Nasıl
Kaş’a giderim, nasıl Saroz’da dalış
yaparım”ın planlarını yapmaya başlarsınız.
Sualtı dünyasını tanıdıkça çevreye
daha duyarlı bir birey haline gelirsiniz. Bazen, ne yazık ki, bu güzelliklerin
ortasında gördüğünüz bir pet şişe, sizi
üzecek, sinirlendirecek. Dalış liderinin dalış öncesi brifinginde “Birkaç yıl
öncesine kadar burada köpek balığı
görmemiz mümkündü, fakat su sıcaklıklarının birkaç derece artmasıyla göremez olduk.” cümlesine benzer sözler
günlerce kulaklarınızda yankılanacak.
Neden sorusunu soracaksınız kendinize. Bu dünya bize atalarımızdan
miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç
aldık. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz
bir “dünya”nın olmasını istiyorsak, ileri
yaşlarımızda susuzluğun, kuraklığın,
kıtlığın acısını yaşamak istemiyorsak,

gereken saygıyı göstereceğiz doğaya…
Bir otomobil lastiği, bir pet şişe veya
kısa bir cümle aslında size her şeyi anlatmaya yetecek. Kaş dalış noktalarından bir kaçı:
Limanağzı - Fener, C47 Uçak Batığı
Kaş’a en yakın mesafede ve çok çeşitlilik gösteren bir dalış noktası olduğundan çok popüler. Hurdaya ayrıldıktan
sonra 22 metre derinliğe yapay resif
olarak batırılmış olan C-47 Dakota
uçağı (kanat açıklığı 29m, uzunluk 20m)
daha iç tarafta, derinlik müsait, acemi
dalıcılar da kargo bölümüne girilebilir.
Kanyon - Dimitri (Pamuk) Batığı
Bir Kaş klasiği. Bazen balık az dalıcı bol
olabilir bu popüler noktada, ama manzaralar müthiş! İki ada arasındaki sığ
boğazdan geçerken güneyden gelen
sert bir akıntı sonrası, Kanyon 20 metreye düşen iki dimdik duvar şeklinde
karşımıza çıkar. Dalıcılar aşağıya “uçarken” duvarlardaki kırılgan oluşumlara
dokunmamaya özen gösterirler. Kanyonun içine doğru girerseniz duvarları

düğme mercan ve kırmızı karideslerle
kaplı dar bir mağaraya girilir.
Dimitri - Pamuk batığı
Kanyonun dışındaki bu koster 1968 yılında adalara vurmuş ve etrafa pamuk
balyaları saçmıştır.
Güvercin Ada - Tank Batığı
Güvercinler artık yok ama sığ kayalıklar
karagöz balığı cenneti! Kemal Tufan’ın
köpekbalığı heykeli deneme dalışı yapanlara kalp krizi geçirtiyor. Korunaklı
bu koy ve ufak adası, snorkelciler, dalış
eğitimine başlayanlar ve dalışa uzun bir
ara vermiş olanlar için Kaş’taki en ideal
dalış yeri. 15m ye bu sen içinde batırılan
Tank yapay resifi bu dalış noktasını çok
daha popüler hale getirmiş durumdadır.

MUSTAFA KEMAL MUCİ
MÜDÜR
BİLGİ YÖNETİMİ DEPARTMANI
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Knez İgor Destanı isimli manzum eser
Rus edebiyatının başyapıtı olarak kabul
edilir. Eserde, Rusya tarihinde yaşanmış gerçek bir olay destansı bir şekilde
anlatılır. Eserin ortaya çıkış hikayesi ve
içeriğine geçmeden önce uzman olmayanların da anlayabilmeleri için kısa bir
Rus tarihi ve yönetim tarzı bilgisi vermek doğru olacaktır.
Antik Rus tarihi vesikalarına (Nestor
Kroniği) göre; Slav kavimleri 862 yılında İsveç’ten gelen Varegler’in lideri
Rurik’in yönetimi altında birleşirler.
Rurik’in seçilmesinin ardından güçlenen kavimler o güne kadar vergi ödemek zorunda oldukları Hazarlar’ın
elinde bulunan Kiev’i fethederler ve
Kiev Knezliği’ni kurarlar. Rusların kurdukları bu ilk devlet şekline Knezlik
(княжество), denmektedir. Knezliğin
başındaki kişiye Knez (князь) denir.
Rus tarihinin dönüm noktalarından biri
Ortodoksluğun kabul edilmesi olayıdır.
Aslında Bizans ile olan ticari ve asker
ilişkiler sebebiyle Ortodoksluğun resmen kabulü öncesinde de Rusların arasında bu dine geçenler vardı. Örneğin;
Vladimir’in büyükannesi Olga, Orto-

doks’tur. Ancak geçiş hikayesi Bizans’ın
tanınmış kumandanlarından Bardas’ın,
Bizans İmparatoru II. Basil’e karşı giriştiği isyan hareketi üzerine Kiev Knezi
Vladimir’den yardım istenmesi ile başlar. Bizans İmparatoru ile Kiev Knezi
Vladimir arasında yapılan anlaşmaya
göre Kiev, 6.000 asker gönderecek,
buna karşılık Bizans imparatorunun kız
kardeşi ile evlenecektir.
988 yılında Rus askerlerinin de yardımıyla Bizans tahtı kurtarılır. Ancak imparator sözünde durmaz ve ancak Ortodoksluğu kabul ederse kız kardeşinin
evlenmesine müsaade edeceğini söyler.
Knez Vladimir, Ortodoksluğu benimser
ve Bizans prensesi ile evlenir. Daha bir
gün önce tapılan heykeller atlara bağlanarak Dnepr nehrine atılır. Böylece Slav
Ortodoks sentezi başlamış olur.
Knez Vladimir’in ölümünden sonra
oğulları arasında taht kavgaları sonucunda Yaroslav, Kiev Rusları’nın yeni
Knez’i olur. Zekası sebebiyle kendisine
Bilge Yarovlav olarak adlandırılır. Knez,
Peçeneklerle yaptığı bir savaşı kazanır ve bu sayede güney sınırlarında bir
refah dönemi başlar. Kiev Rusların da

sağlam bir veraset sistemi olmaması
her Knez’in ölümünden sonra taht kavgalarına sebep olur. Buna son vermek
adına Knez Yarovlav, daha hayatta iken
ülke topraklarını oğulları; İzyavlas (Kiev
ve Novgorod), Svyatoslav (Çernigov),
Vsevolod (Pereyaslavl) arasında paylaştırır ve yönetimlerini oğullarına bırakır.
Bu suretle Rusya knezliklere (Türklerin
Anadolu’ya gelmelerinin ardından kurdukları “Beylik” yapısına benzer şekilde)
bölünmüş olur. Knezler, kendi oğulları
için de aynı şeyi yapınca, ortaya birçok
knezlik çıkmaya başlar. Kiev Knezliği
ise sülalenin en büyüğünün elinde bulunacaktır.
1060 yılından itibaren güney Rusya
bozkırları, Rusların; “Polovsı”
(половцы) olarak isimlendirdiği göçebe yaşam süren Kumanlar ve Kıpçaklar tarafından işgal edilmeye başlar.
Aynı zamanda Peçenekler ve Oğuzlar,
Rus Knezliği’nin sınırlarında istedikleri
gibi hareket ederler. Bu dönemde Türk
kavimleri ile Slavlar arasındaki ilişki
özellikle Karadeniz’in kuzeyi ve Dnepr
bölgesinde başlamıştır. Rus köylerine
saldırılar düzenler, yağmalar, insanları
esir alırlar.
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Bu sırada knezlikler arasında taht kavgaları devam eder ve Türk kavimlerine
karşı üstünlük kuramazlar. 13.yy’da
Türk, Tatar ve Moğol kavimleri; Altın
Orda Devleti’nin altında birleşirler. Kiev
Knezliği bu güç karşısında mukavemet
gösteremeyerek yıkılır ve Altın Orda
Devleti’nin kolları haline gelir. 14.yy’da
Altın Orda Devleti’nin zayıflaması ile
birlikte bağımsızlığını ilan eden knezlikler birleşerek Moskova Knezliği’ni
kurmak suretiyle Kiev Knezliği’nin kültürel ve siyasi devamını sağlarlar. Moskova Knezliği, Polonya’dan Amerika kıtasına (Alaska dahil) kadar olan toprakları elinde bulunduran bir imparatorluk
haline gelir.

olma Oleg torunu, (Knyaz) İgor’un Seferi Üzerine Sözler” (Сло́ во о похо́ де
И́ гореве, И́ горя, сы́на Святосла́ вова,
вну́ ка Оле́ гова) şeklindedir.

Yazımızın asıl konusunda dönecek
olursak; tarihçi, devlet adamı, antikacı
ve koleksiyoncu Aleksey İvanoviç Musin-Puşkin (1744-1817, Moskova), 1791
yılında Yaroslav’daki Spasa-Yaroslav
manastırına başpapaz olarak tayin edilir. Aynı yıl 2 Ağustos’ta II. Ekaterina’nın
fermanıyla manastır arşivi ve kütüphanelerindeki eserleri tarama emri verilir.
A. İ. Musin-Puşkin, yapılan taramalarda
16. yy’a ait el yazması bir esere rastlar.
Eserin orijinal ismi “İgor, Svyatoslav’dan

Eser, Knez İgor Svyatosloviç’in 1185 yılında çıktığı bir sefere (Kayala Savaşı)
ithafen yazılmıştır. Manzumenin her
satırında çok güçlü bir vatan sevgisi ve
kendi halkına içten duygusal bağlılık
hissedilir. Askerlerin çarpışmaları, ölen
askerlerin eşlerinin ağıt yakmaları ve
Knez İgor’un dönüşü üzerine yaşanan
duygusal anlar anlatılır. Eserdeki “anlatıcı”; Rus halkına hitaben hatırlatmalar, uyarılar ve imalarda bulunur. Knez
İgor’un tek başına çıktığı ve yenildiği bu
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Musin-Puşkin, çok ilgisini çeken bu
eseri ünlü Rus tarihçisi N.M. Karamzin’in tavsiyesi ile 1800 yılında ilk kez
yayınlar. Başlarda orijinalliği konusunda ciddi tartışmalar olsa da, dönemin kültür ve edebiyat hayatında
muhteşem bir olay olarak karşılanır.
El yazması eserin orijinali 1812 yılında
çıkan bir yangında Musin-Puşkin’in
kütüphanesi ile birlikte kül olur. Günümüzde, II. Ekaterine için kopya edilmiş
nüshasından faydalanılmaktadır.

sefere atıfta bulunarak, dışarıdan gelecek tehlikelere karşı tüm knezliklerin
birleşmesi çağrısı yapar.
Eserde adı geçen olayın tarihsel temeli
ve içeriği şu şekildedir: Kıpçaklar, 1184
yılında Rus topraklarının güneydoğusuna büyük bir ordu ile gelirler. Büyük
Kiev Knezi Svyatoslav Vsevlodoviç, sınırlarına gelen düşman ordusunu karşılamaya giderken Dinyeper’in bir kolu
olan Orel nehri üzerinde Kıpçaklara
saldırır ve onları ağır bir yenilgiye uğratır. Han Kobyaka ve oğullarını esir alır.
Savaşa katılamayan, zaferi tadamayan,
Rusların birliğine olan inancını kanıtlama fırsatını kaçırdığını düşünen Knez
İgor kendine kızar. Ertesi yıl (1185) Kıpçaklar üzerine sefer düzenlemeye karar
verir. Kendisine imkansız bir hedef
koyar. Bir asırdır Moğol-Türk kavimlerinin elinde olan Karadeniz kıyılarına
kadar olan toprakları Rus topraklarına
katacaktır.
Eserde, doğasıyla, halkıyla ve tarihi ile
bütünleşmiş bir Rusya imajı yaratılır.
Manzume her ne kadar Knez İgor’un
seferinin ismini taşısa da asıl anlatılan
Rus halkı ve Rus doğası ve toprakları-
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dır. Yazara göre “Rus toprakları” sadece
doğal güzellikler ve şehirlerden oluşmaz aynı zamanda halktan oluşur.
Knez İgor, yanında oğlu ve yeğeniyle
birlikte 23 Nisan 1185 günü yola koyulurlar. Sefere çıkılırken tüm Rus doğası
Knez’e yardımcı olmaya çalışır. Don
nehrinin üzerine geldiklerinde güneş
tutulması olur. Bu, gelecek tehlikeye
karşı bir uyarıdır. Komutanları, daha
hızlı gidilmesi ya da geri dönülmesini
tavsiye ederler. Ancak Knez: “Savaşmadan geri dönmek bizim için ölümden
beterdir!” der ve tavsiyeleri reddeder.
Birkaç gün sonra küçük bir Kıpçak
grubuyla karşılaşırlar. Seferden haberi
olmayan Kıpçaklar neye uğradıklarını
şaşırır ve kaçmaya başlarlar. Knez İgor,
kaçanları yakalar ve değerli ganimet
elde eder. Gece sessiz geçer, etraftaki yeşillikler sıcak bir sis ile örtülür…
Ancak Knez ve askerleri ertesi sabah
şafak vakti etraflarının Kıpçaklarla çevrili olduğunu görürler. Çarpışma öncesinde kara bulutlar tüm gökyüzünü
sarar, yağmur yağar, şimşekler çakar,
yeryüzü gümbür gümbür sallanır…
Kıpçaklar, asıl güçlerini Güzak Han ve

Koçak Han’ın yanında toplamıştır. Acımasız bir can pazarı başlar. Knez ve askerleri, akşama kadar direnirler. Ertesi
sabah, Ruslar saldırılara dayanamayarak kaçmaya başlarlar. Knez, kaçanları
durdurmaya çalışır, kendini tanımaları
için başlığını bile çıkarır ancak kaçışı
durduramaz. Sonunda Knez İgor ve askerleri esir alınır ancak bir kısmı kaçmayı başarır, kalanlar ise öldürülür. Bu,
bir Rus Knez’inin esir düştüğü ilk seferdir. Bu yenilgi üzerine “Rus toprakları”,
hayatları pahasına vatanlarını savunan
yiğitler için ağlar, yas tutar.
Knez İgor’un karısı Yaroslavna öyle bir
ağlar ki, sesi Tuna nehrinden duyulur.
Dnepr nehrinden kocasını ona geri getirmesini ister. Nehir bu haykırışı duyar
ve Knez İgor’a Rus topraklarının yolunu
açar. Knez İgor, esir tutulduğu yerden
kaçar. Nehrin kenarına gelir, bir ata
biner ve vatanına doğru atını sürmeye
başlar. Atı yorgunluktan ölür ve İgor, on
bir gün yürüyerek Kuzey Novgorod’a
varır. İgor’un dönüşüne herkes sevinir.
Yaroslavna sembolü üzerinden, Rus kadını toprak, vatan, ana, sevgi temaları
tasvir edilmiştir. Onun nazarında Rus
kadınının kocasına olan sevgisi, savaşta

esir düşse dahi sadakati anlatılır.
Büyük Kiev Knezi Svyatoslav Vsevlodoviç, Knez İgor’u, savaşmakta acele etmekle suçlar. Rus Knezliklerine haber
göndererek İgor’un intikamını almak
üzere birleşmeye davet eder. Eserin yazarı, Knez İgor’un yenilgisinin,
Knezlikler arasında bir birlik olmasına
sonucu olduğunu belirtir ve birleşme
çağrısında bulunur. Birlik mesajı, eserin
ana temasıdır.
Bu eser, yüksek Rus kültürünün ve vatanseverliğinin bir kanıtı olarak antik
Rus edebiyatının gelişimini belirlemiştir. Birçok şair ve tarihçiye ilham vermiştir. Ünlü Rus şairleri A. Puşkin, V.
Jukovskiy, A. Maykov, L. Mey eseri dönemin Rusçasına tercüme etmişlerdir.
Aynı zamanda tüm Slav dillerine ve Batı
Avrupa dillerine çevrilmiştir.

MURAT ÇAKMAK
MÜDÜR
İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI
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LAMİA BELAHARET

ELEKTRİK DİZAYN MÜHENDİSİ / BÜYÜK CEZAYİR CAMİ PROJESİ (CEZAYİR)
Bize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?
32 yaşındayım, Cezayir doğumluyum.
Cezayir’deki Mouloud Mammeri Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği
eğitimi aldım. Sonatrach projesi ve
Cezayir Metrosu gibi birçok büyük ve
önemli projede çalıştım.
Kaç senedir AE Arma-Elektropanç’ta
çalışıyorsunuz ve hangi pozisyonla
başladınız?
9 senelik iş tecrübem var. 2012 senesinden beri AE ile, Büyük Cezayir
Cami projesinin elektrik dizayn departmanında çalışıyorum.
AE Arma-Elektropanç hakkındaki
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düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

meyi tercih ediyorum.

AE dünya çapında tanınan ve bilinen
bir teknik müteahhitlik firması. AE’nin
çalışanı olmaktan gurur duyuyorum.
AE’de çalıştığım günden beri kendimi
iş konusunda çok geliştirdim, herkes
çok tecrübeli; her gün yeni bir şeyler
öğreniyoruz. AE ikinci bir üniversite
benim için.

Bir kadın olarak teknik müteahhitlik
firmasında çalışmanın zorlukları var
mı?

Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?
Boş zamanlarımda sinemaya gitmekten çok hoşlanıyorum, kitap okuyorum, spor yapıyorum. Dalış ve rüzgar
sörfünü yapmayı seviyorum, değişik
kültürleri keşfetmeyi seviyorum. Tatillerimde hiç gitmediğim yerlere git-

Bilerek ve isteyerek bu bölümü okudum. Bence teknik müteahhitlik sektöründe kadın veya erkek olmanın
bir farkı yok; herkesin işi ayrı, tecrübesi ayrı. Ama erkek ağırlıklı bir ofis
ve şantiye ortamında olduğum için
bazen fikirlerimi kabul ettirmekte
zorlandığım olabiliyor bu durumlarda
aramızda bir konsensüs sağlıyoruz ve
doğru fikir neyse onu kabul ediyoruz.
Kesinlikle kadın/erkek ayrımcılığı yapılmayan çok huzurlu bir yerde çalışıyorum.

AE AİLESİNDEN

MUSTAFA DİRİ
UZMAN / MUHASEBE DEPARTMANI

Mustafa Bey, sizi kısaca tanıyabilir
miyiz?
1974 yılında İstanbul’da doğdum. Kabataş Ticaret Lisesi’nden 1991 yılında
mezun olduktan sonra 6 yıl muhasebe
bürosunda çalıştım. Bu arada Anadolu
Üniversitesi İşletme Fakültesin’e devam
ettim. 3. sınıfta okulu bırakıp 1997 yılında askerlik vazifemi yapmak üzere
KKTC’ye gittim. Hayvanları ve insanlara yardım etmeyi, sevdiğim yemekleri
yapmayı severim. Koç burcu olduğumdan inatçı bir kişiliğim var, başladığım
bir işi muhakkak bitirmeliyim.
Kaç yıldır AE Arma-Elektropanç’ta ça-

lışıyorsunuz?
Elektropanç Ltd. Şti.’de 1999 yılında
başladım. AE Arma-Elektropanç’ta kuruluş tarihi olan 2001 yılından beri çalışmaktayım.
AE hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
AE Arma-Elektropanç; çalışmaktan
gurur duyduğum, mesleki gelişmemde
bana çok şey katan, ailem gibi gördüğüm, kurumsal bir firma olmasına rağmen aile sıcaklığını da kaybetmemiş,
uluslararası alanda kendini ispatlamış,
faaliyet gösterdiği coğrafyalarda teknik

müteahhitlik sektörünün lider firmalarından biridir.
Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Alışveriş yaparak, elektronik ve teknolojik ürünleri inceleyerek, sinemaya
giderek değerlendiriyorum. Satranç
oynamayı da çok severim.
Hangi takımı tutuyorsunuz?
Fanatik bir Fenerbahçe taraftarıyım.
Maçlara gitmeye fırsat bulamıyorum
ama televizyondan kesinlikle takip ediyorum.
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SERAP ÇETİN

ELEKTRİK MÜHENDİSİ / GARANTİ BANKASI TEKNOLOJİ KAMPÜSÜ PROJESİ
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1990 yılında Artvin’in Şavşat ilçesinde
doğdum. İlköğretimi Aksaray, ortaöğretimimi İstanbul’da tamamladım.
2013 yılında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldum.
Aynı yıl içerisinde C sınıfı iş sağlığı ve
güvenliği uzmanlık belgesini derece
ile aldım. Daha sonra da AE ArmaElektropanç ailesine katıldım.
Kaç yıldır AE Arma-Elektropanç’ta
çalışıyorsunuz ve hangi görevle başladınız?
Üç yılı aşkın bir süredir AE ArmaElektropanç bünyesinde, Garanti
Bankası Pendik Teknoloji Kampüsü
projesinde elektrik saha mühendisi
olarak çalışıyorum.
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AE Arma-Elektropanç hakkındaki
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
AE Arma-Elektropanç, gerek yurt içi
gerekse yurt dışında büyük projelere
imza atmış, sektör içerisinde kendini
kanıtlamış saygın bir firma. Böylesine
saygın ve güçlü bir yapının parçası
olabilmek oldukça gurur verici. Ayrıca mesleki yetenek, bilgi ve becerilerimi her gecen gün daha da geliştirebilme imkanı bulduğum muhteşem
bir ekiple çalışıyor olmaktan mutluluk
duyuyorum.
Boş vakitlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Aslında yoğun iş temposundan bizlere
pek fazla boş zaman kalmıyor. İşten
arta kalan zamanlarda genelde ailem
ve arkadaşlarımla zaman geçiriyorum.
En büyük hobim Formula 1 yarışları-

dır. Yaklaşık 12 yıldır Formula 1 yarışlarını takip ediyorum ve iki kez canlı
izleme fırsatım oldu. Hayatımdaki en
unutulmaz anlardan biriydi. Bunun
dışında kitap okumayı severim. Kitaplar beni hem dinlendiriyor hem de
eğlendiriyor.
Bir kadın olarak teknik müteahhitlik sektöründe çalışmanın zorlukları
var mı?
Ülkemizde en zor sektörlerden birisidir inşaat sektörü. Ben mesleğimizin
gerektirdiği her zorluğu her koşulda
bilgi, yetenek ve çalışma azmimizle
aşacağımızı düşünüyorum. Ne derler
bilirsiniz “zoru hemen yaparız, imkansız zaman alır”.

AE AİLESİNDEN

DANIELLE SIMMONDS

TEKNİK RESSAM / BELGRAVIA GATE PROJESİ (BİRLEŞİK KRALLIK)
Bize kısaca kendinizden bahsedebilir
misiniz?
İngiltere’de doğdum ve 2012’de Northampton Üniversitesi’nde Mimari Teknoloji bölümünden mezun olduktan
sonra bir inşaat firmasında çalışmaya
başladım bir süre sonra da teknik müteahhitlik alanında faaliyet gösteren AE
ile yollarımız kesişti.

Türkiye’nin en büyük teknik müteahhitlik firmalarından biri. İngiltere pazarına da çok iyi bir proje ile giriş yapmış.
Teknolojiyi yakından takip eden, yeşil
binalar, enerji tasarrufu ve yüksek binalar konusunda özellikle uzmanlaşmış
bir firma.

AE’nin Birleşmiş Krallık ofisinde 2016
yılından beri çalışıyorum. Belgravia
Gate projesinde teknik resam görevini
sürdürüyorum.

Ofis ortamımız son derece keyifli, herkes çok cana yakın. Kurduğumuz arkadaşlıklar iş yükümüzü hafifletiyor ve
ofiste zevkle çalışıyoruz. Ekibin Türk
çalışanlarıyla beraber çalışmak, yeni bir
kültürü ve yeni bir dili öğrenmek benim
için çok mutluluk verici. Yöneticilerim
de son derece profesyonel, hepsini çok
seviyor ve onlardan çok şey öğreniyorum. AE ortamı bir okul gibi; her gün
yeni bir şey öğrenmekteyiz.

AE Arma-Elektropanç hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

AE, Orta Doğu, Rusya Federasyonu ve

Sağlıklı beslenme konusuyla ilgili ki-

AE Arma-Elektropanç’ta ne zamandan
beri çalışıyorsunuz ve hangi görevde
siniz?

taplar ve mimari konulu kitaplar okuyorum. Hafta sonları yakın bölgelere
gidiyorum; yeni yerler görmek ilgimi
çekiyor. Bu yaz fırsat bulursam Türkiye’nin Ege kıyılarını da gezmek istiyorum.
Teknik müteahhitlik firmasında bir
kadın olarak çalışmanızın zorlukları
var mı?
Bugüne kadar ağırlıklı olarak erkek çalışanların hakim olduğu bir sektörde
çalışmak benim için mutluluk verici
çünkü kadınlar da erkekler gibi eşit
haklara sahipler. Sektörümüzde erkek
personelin fazla olduğunu görüyoruz
ama bizde erkekler kadar her konuya
hakim durumdayız. Aynı teknik yeteneklere sahibiz. O yüzden bir zorlukla
karşılaşmıyorum.
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AE ARMA-ELEKTROPANÇ BİRLEŞİK KRALLIK İŞTİRAKİ
GAZİ KUPASI’NA ANA SPONSOR OLDU
14 Ekim 2017’de Londra’da destek amaçlı düzenlenen Gazi
Kupası (Veteran’s Cup) etkinliğine AE Arma-Elektropanç
Birleşik Krallık iştiraki ana sponsor oldu. The Royal British
Legion, Royal British Legionnaires ve International Legends
isimli takımların katılım gösterdiği turnuva, Monte Cassino
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Muharebesi’nde gazi olan askerler için bağış toplayıp, muharebede kaybettikleri silah arkadaşlarını ebedi istirahat
ettikleri yerde ziyaret etmelerine destek olmak amacıyla
düzenlendi.
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Genel merkezimizde Dağıtım Panoları Müdürü olarak görev yapan Sn. Yusuf Çakmak’ın 19 Eylül 2017 tarihinde biricik kızı Sena Asya Çakmak dünyaya geldi.
Çakmak ailesini tebrik ediyoruz.

İstanbul’da elektromekanik taahhüt işlerini üstlendiğimiz Aşiyan projesinde elektrik işçisi olarak görev yapan
Sn. Şemsettin Çakır’ın 5 Haziran 2017 tarihinde biricik
oğlu Muhammed Ali Çakır dünyaya geldi. Çakır ailesini
tebrik ediyoruz.
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İstanbul’da elektromekanik taahhüt işlerini üstlendiğimiz Manzara Adalar projesinde mekanik tekniker olarak görev yapan Sn. Devrim Köksal, 21 Ekim 2017 tarihinde dünya evine girdi. Kendisi ve eşi Sn. Işıl Ateş’e
AE ailesi olarak bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

İstanbul’da elektromekanik taahhüt işlerini üstlendiğimiz Manzara Adalar projesinde depo görevlisi olarak
görev yapan Sn. Hasan Taşpınar, 24 Ekim 2017 tarihinde dünya evine girdi. Kendisi ve eşi Sn. Hacer Elmas’a
AE ailesi olarak bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Genel merkezimizde satın alma personeli olarak görev yapan
Sn. Fatih Pamuk’un anneannesi

HALİSE ŞENTÜRK
vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
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