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EDİTÖRDEN

Değerli dostlarımız,
AE Arma-Elektropanç olarak her geçen
gün büyümeye ve yeni projelere imza
atmaya devam ediyoruz. Son olarak,
ülkemizde ve dünyada benzerine az
rastlanan özelliklere sahip TIER-4 seviyesinde kurgulanan Garanti Bankası
Pendik Teknoloji Kampüsü Veri Merkezi’nin tüm elektromekanik taahhüt
işlerini üstlenmiş olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz.
Başarılarımızı ve büyüklüğümüzü tasdikler nitelikteki çalışmalarımızı, sadece
yeni projeler üstlenmekle sınırlı kalmayıp, sermaye piyasalarındaki faaliyetlerimiz ile de tescillenmiş bulunmaktayız.
Öyle ki, AE Arma-Elektropanç olarak
sektörümüzde bir ilke daha imzamızı
atmış bulunuyoruz. Geçtiğimiz sene
sektörümüzün ilk ve tek tahvil ihracını
gerçekleştirmiştik, bu sene de kendi
öz kaynaklarımız ile gerçekleştirdiğimiz 10 milyon TL’lik bono itfa işlemi
ile sermaye piyasalarındaki güvenimizi
tazeleyip, büyüklüğümüzü bir kez daha
kanıtladık.
Yönetim kadromuzun süregelen başarılarına yerli ve yabancı yayımlarda
kayıtsız kalmamakta. Başarısı Orta Doğu’da tescillenmiş olan Yönetim Kurulu
Üyemiz Burak Ç. Kızılhan, Türkiye’nin
en prestijli ekonomi ve iş dünyası yayınlarından Fortune’un, her yıl düzenli
olarak hazırladığı “En Başarılı 40 Yaş Altı
40 Yönetici” listesine 38. sıradan girerek
yer aldı.
Yönetici kadromuzda yer alan, genel
müdür yardımcılarımızdan Levent Sümer’de, Türkiye İnşaat Sanayicileri

İşveren Sendikası (İNTES) ve İstanbul
Tahkim Merkezi’nin (İSTAÇ) ortaklaşa
düzenlediği İnşaat Konferansı’na konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini
dinleyiciler ile paylaştı.
Projelerimize yenilerini eklerken, bir
yandan da var olan projelerimizi teslim
etmenin de haklı gururunu yaşıyoruz.
Yakın zaman içerisinde teslim ettiğimiz
Legoland® Dubai projemizi, bizler içinBirleşik Arap Emirlikleri ticari müdürümüz Ersen Yücel bu sayımızda kaleme
aldı.

M. Asım Coşkun

Genel Müdür Yardımcısı
Satın Alma ve Lojistik
& İdari İşler

Global Bakış köşemizde binlerce çalışanımızın ana vatanı Hindistan kaleme alınırken, değerli kardeşim Burcu Kızılhan,
röportaj köşesini bu sayıda bana ayırdı.
Teknoloji köşemizde, şirketimizin de
çok değer verdiği konulardan biri olan
ERP, yazılım uzmanımız Mustafa Dilmen tarafından detaylı olarak bizlere
aktarıldı.
İnsan Kaynakları müdürümüz Murat
Çakmak ise “Personel Bölümü mü?
İnsan Kaynakları Yönetimi mi?” sorunsalına cevap niteliğindeki makalesini
bizler ile paylaştı. Seyyahname köşemizde Stockholm kaleme alınırken;
kültür, sanat & hobi köşemizde Cüneyt
Özyıldırım, uğraşısı pek zevkli gözüken
maket hobisinin inceliklerini bizlerle
paylaştı.
Yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlar, ülkemize barış dolu günler getirmesini temenni eder ve sizlerle sağlıklı,
huzurlu günlerde görüşmeyi dilerim.
Esen kalın…
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KISA KISA

GARANTİ BANKASI PENDİK TEKNOLOJİ KAMPÜSÜ VERİ
MERKEZİ AE’YE EMANET

Türkiye’nin lider teknik müteahhitlik firması AE ArmaElektropanç, Garanti Bankası Pendik Teknoloji Kampüsü’ne
ek olarak Veri Merkezi (Data Center) Projesi’nin de tüm
elektromekanik taahhüt işlerini üstlendi.
Üç kıtada dokuz ülkede hizmet veren teknik müteahhitlik
firması AE Arma-Elektropanç; ulusal ve uluslararası alanda
büyük projelere imza atmaya devam ediyor. AE ArmaElektropanç, Garanti Bankası Pendik Teknoloji Kampüsü’nün
elektromekanik taahhüt işlerinin ardından, Uptime Enstitüsü tarafından onaylı olacak TIER-4 sertifikalı Veri Merkezi
Projesi’nin de tüm elektromekanik taahhüt işlerine imza atmaya hazırlanıyor.
Garanti Bankası Pendik Teknoloji Kampüsü’ne ek olarak
planlanan Veri Merkezi Projesi, AE Arma-Elektropanç için
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bir referans özelliği taşıyor. Türkiye’de ilk TIER-4 sertifikalı
veri merkezlerinden biri olacak olan merkezde, tüm sistemler yüzde yüz yedekli ve sıfır hata toleransı prensibine göre
projelendirilerek, uygulaması yapılacak. Yedek elektrik şebekesi, yedek enerji ve yedek soğutma sistemleri içerecek tesis,
96 saatlik kesintiye dayanıklı olup, %99.995 kullanılabilirlik
sunacak. Yüksek güvenlik sistemleri ile donatılacak tesise,
biometrik geçiş kontrol sistemleri ile erişim sağlanacaktır.
Kapalı alanı yaklaşık 7.000 m2 olan Veri Merkezi Projesi’nin
kontrat bedeli 32 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Temmuz 2016’da inşaatına başlanan Veri Merkezi Projesi’nin 2017
Haziran ayı itibariyle tüm Garanti Bankası Pendik Teknoloji
Kampüsü ile birlikte bitirilmesi hedefleniyor.

KISA KISA

AE ARMA-ELEKTROPANÇ 10 MİLYON TL’LİK ÖZEL SEKTÖR
BONOSU İTFA İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

AE Arma-Elektropanç sektöründe ilklere imza atmaya
devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sektörün ilk ve tek bono ve tahvil ihracını gerçekleştiren AE, bu yıl kendi öz kaynakları ile
gerçekleştirdiği 10 milyon TL’lik bono itfa işlemi ile sermaye
piyasalarındaki güvenini tazeledi.
Devam eden projelerinin kontrat bedeli 1 milyar USD’ye yaklaşan AE Arma-Elektropanç; ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğü büyük projelerin yanı sıra sermaye piyasalarındaki
yeri ile de ön plana çıkıyor. 23 Kasım 2016 tarihinde nitelikli
yatırımcılar tarafından alınan 10 milyon TL’lik özel sektör bonosu itfa işlemi ile sermaye piyasalarında önemli bir başarıya
imza atan AE Arma-Elektropanç, Türkiye sermaye piyasasına verdiği önemin altını çizmiş oldu.
Konu ile ilgili açıklama yapan AE Arma-Elektropanç Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ç. Kızılhan; “AE Arma-Elektropanç
olarak sektörümüzde birçok başarılı projeye imza atıyor ve
üç kıtada çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.
Geçtiğimiz yıl sektörümüzde ilk olarak bizim gerçekleştirdiğimiz bono ve tahvil ihracının yanında bu yıl da ülkemizde
çok nadir görülen itfa işlemini şirketimizin öz kaynakları
ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. AE ArmaElektropanç olarak bugün yurtiçinde 4, yurt dışında devam
eden 16 projemiz bulunuyor. Devam eden projelerimizin
kontrat bedeli ise yaklaşık 1 milyar USD. Teknik müteahhitlik ve teknolojik alandaki gösterdiğimiz başarının yanında finansal piyasalarda ortaya koyduğumuz bu güven ile piyasa-

lardaki değerimizi de bir kez daha gözler önüne serdik. Bizim
gibi ülkesini üç kıtada temsil eden ve uluslararası projelere
imza atarak Türk mühendisliğini geleceğe taşıyan firmaların yaptığı bu çalışmalara destek veren ve bize güvenen tüm
yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın, bizim gibi teknik
alanda yer alan tüm firmalara örnek olacağını düşünüyoruz”
dedi.
2016 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin sahip olduğu güçlü demokrasi ile böylesine önemli
bir krizin üstesinden geldiğini belirten Burak Ç. Kızılhan:
“Türkiye yaşadığı mevcut durumu çok hızlı ve başarılı bir
şekilde atlatmayı başaran önemli bir ülke… Yaşanan olumsuzluklardan sonra Türkiye’nin kısa vadede ekonomik büyümede yavaşlamalar olabileceğini öngörmüştük ancak ülkemiz başarılı bir şekilde yürütülen ekonomik politikalar ile
piyasaların etkilenmesini en aza indirerek oldukça başarılı
bir süreç yürüttü. AE Arma-Elektropanç olarak ülkemizin
gösterdiği bu başarılı süreçte yatırımlarımıza devam ederek,
güven endeksimizi daima üst seviyelerde tuttuk. Finansal
sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz itfa, sermaye piyasalarının yakın gelecekte derinleşeceğine olan inancımızın
ve ülkemizin geleceğine olan güvenimizin göstergesi diyebiliriz. İtfamız, yatırımcılarımıza sunduğumuz, projeksiyonlarımızdaki tüm hedeflerin tutmasıyla daha da önemli hale
geldi” açıklamasında bulundu.
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KISA KISA

LEVENT SÜMER İNŞAAT KONFERANSI’NA KONUŞMACI
OLDU

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ve İstanbul Tahkim Merkezi’nin (İSTAÇ) ortaklaşa düzenlediği
İnşaat Konferansı 19 Ekim 2016’da Tekfen Tower’da gerçekleşti.
İNTES Genel Sekreteri Necati Ersoy ve İSTAÇ Başkanı Prof.
Dr. Ziya Akıncı’nın açılış konuşmalarıyla başlayan konferansta değerli akademisyenler ve sektör temsilcileri inşaat
projelerinde ek süre ve ek ücret kazandıran durumları, ek
süre talep ve analizlerinin nasıl yapılması gerektiğini, taraflar
arasındaki uyuşmazlıkların nasıl giderildiğini anlattılar.
Sektörün üst düzey yöneticileri, mühendis ve hukukçula06 AE MAGAZİN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2016

rının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte AE Arma-Elektropanç
Strateji & İş Geliştirme & Sözleşmelerden sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Levent Sümer, kontratlarda zamana ilişkin kavramlara değinerek projelerdeki gecikme sebeplerine
ve ek süre kazandıran durumlara yönelik fikirlerini ve sektör
tecrübelerini; akademik bakış açı ve pratik uygulamalarla örnekleyerek dinleyiciler ile paylaştı.
Konferansın sonunda dinleyicilere katılım sertifikası verilirken İNTES tarafından konuşmacılara günün anısına binaen
kendileri adına dikilen fidanlara ait sertifikalar takdim edildi.

KISA KISA

BURAK Ç. KIZILHAN, TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI 40 YAŞ
ALTI 40 YÖNETİCİSİNDEN BİRİ

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 Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ç. Kızılhan yer aldı. Listenin devamı
niteliğinde olan “Radardakiler” bölümüne daha önce 3 kez
adını yazdıran Kızılhan bu yıl ana listeye 38. sıradan girerek
yer buldu.
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 2016 yılında
da girerek 4. kez listeye adını yazdıran Kızılhan “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 getirilmiştir. Sivil toplum kuruluşlarında
da çalışmalar yürüten Kızılhan, İstanbul İnşaatçılar Derneği
(İNDER) Yönetim Kurulu Üyesi, Endeavor Türkiye Üyesi,
1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe SK Kongre Üyesi’dir.
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“LEGOLAND® DUBAI” PROJE

AE Arma-Elektropanç olarak tüm
elektromekanik taahhüt işlerini üstlendiğimiz LEGOLAND® Dubai projesini
başarı ile tamamlamış bulunmaktayız.
Bu proje, birbirinden farklı yapıya sahip
45 binadan oluştuğu için iş planlaması
ve saha koordinasyonu olarak çok zorlayıcı bir proje olmuş, buna rağmen ana
müteahhit ile birlikte teknik müteahhit
bizler tarafından bu zorluklar aşılarak
yatırımcı tam anlamıyla memnun edilmiştir.
Ekim 2016’da Dubai Parks and Resorts’un bir parçası olarak kapılarını
açan LEGOLAND® Dubai ve LEGOLAND® Water Park, 2-12 yaşları arasındaki çocuklu aileler için Orta Doğu’daki
en üst düzey tema parkı merkezlerinden biri. LEGOLAND® Dubai ve LEGOLAND® Water Park, ailelerin; interaktif
gezintiler, su kaydırakları, modeller ve
yapılar ile LEGO® temalı maceralara
katılmalarını ve uygulamalı olarak bun-

ları deneyimlerini sağlamaktadır.
Yönetim binası, ziyaretçilerin ve mekanın güvenliğini sağlamak için güvenlik
kulübeleri ile restoranlar ve kafeler de
dahil olmak üzere 45’ten fazla binadan
oluşan LEGOLAND® Dubai, Dubai’de
eğlencenin merkezini nitelemektedir.
Üstlenmiş olduğumuz elektromekanik
taahhüt işlerinin değeri 32 milyon dolardan fazla olan projenin uygulaması
iki yıla yayılan bir süreçte yapıldı. Bu
işlerin yapımı için yaklaşık iki milyon
saat çalışma yapılmıştır.
Projenin kalbi olan MINILAND binasında, yapının kubbesel karakteristiğine uygun olması açısından yeraltı kanalları ile soğutma gerçekleştirilmiş ve
çocukların ağırlıkta olacağı bu parkta
güvenliğe özel bir önem verilmiştir.
Yaklaşık 4 kilometrekarelik proje alanı

ile çocukların ve yetişkinlerin birlikte
oynadığı LEGO® oyunlarına benzer
şekilde kendisine özgü ve benzersiz
olarak oluşturulan bina biçimleri, bu
binalara ek olarak, karakteristik iklimlendirme sistemleri, duman temizleme
sistemi, çok erken duman detektörü
sistemi (VESDA), yangın koruma sistemi, acil durum aydınlatma sistemi
ve diğer sistemler ile birlikte sağlanan
çelik ve yalıtılmış alüminyum paneller
kullanarak MINILAND adlı çelik kubbe
yapısı inşa edilmiştir.
Dünyadaki en uzun kuleler, Mısır piramitleri, Hindistan’daki Taj Mahal anıt
mezarı, Ürdün’deki Petra gibi birçok
şehrin ikonu ile Birleşik Arap Emirlikleri Havaalanları, Dubai metrosu, Abu
Dabi’deki Büyük Cami gibi Birleşik Arap
Emirlikleri’ne özgü ikonların maketleri;
aydınlatma, hareket ve 15 metreden
daha fazla boyuta sahip özellikleri ile
gerçekleri taklit edilerek, milyonlarca
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gerçek LEGO® taşı ile bu kubbenin
içine inşa edilmiş ve destekleyici sütunlarla ayrılmayan bu kubbe altında
5800 m2’ye ulaşan alan içerisinde yer
almaktadır.
LEGOLAND ® Dubai’de 6.500 kW’a
kadar yük ve 6 alt istasyonda dağıtılan
elektrik enerjisi ile proje, acil durumlar için dizel yakıtla çalışan 7 jeneratör
içermektedir. LEGOLAND® Dubai’nin
her binasında ayrı bir yeraltı hendeğine
yerleştirilmiş zırhlı kabloların içinden
geçen alt istasyonlardaki ana panellerden (MDB) beslenen ikincil elektrik
dağıtım panellerini (SMDB) içeren bir
ya da daha fazla elektrik odası bulunmakta ve bu SMDB’ler, tüm park sistemini besleyen diğer dağıtım panellerini
(DB) beslemektedir.
Proje, LEGO®’nun oyun ve çocuk dünyasını simule eden kendine özgü bir aydınlatma içermektedir; gösteri ışıkları,
10 AE MAGAZİN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2016

tiyatro ışıkları, cephe ışıkları ve sokak
ışıkları ve bu ışıkları kontrol etmek için
benzersiz bir sistem ile 10 binden fazla
ışık bulunmaktadır.
Buna ek olarak, parktaki 230’u aşkın kapıyı kontrol etmek için giriş kontrol sistemi, giriş kartları ile çalıştırma, aydınlatma kontrol sistemi ve yangın alarm
sistemi ile bağlantılı olarak ana kontrol
istasyonuna entegre açma ve kapama
panelleri, güvenlik kabinlerindeki video
monitörlerine bağlanan 1600’den fazla
kamera için depolama ekipmanına ve
sunucuya sahip CCTV sistemi, yangın
durumunda doğrudan alarmı çalıştırmak üzere sivil savunma ile bağlantılı
duman detektörü ve yangın alarm sistemleri mevcuttur.
Elektrik kesintileri durumunda elektrik veya dizel ile çalışan pompalarla
desteklenen yangın söndürme sistemleri (su püskürtme sistemi), FM 200 ve

köpük sistemi gibi etkili yangın söndürme sistemleri ile sağlanan sistemler, elektrik odaları ve jeneratörler gibi
suyun kullanılmasının tehlikeli olduğu
tüm yerlere kurulmuştur.
Bu eser niteliğindeki tema parkı ziyaret
etmeyi düşünenlerimiz için burada yer
alan oyun alanlarının genel tanıtımlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum:
FABRİKA
LEGOLAND® Dubai’ye hoş geldiniz!
FABRİKA, aile eğlencesinin başladığı
yerdir. Güneş gözlüğü ve güneşlik gibi
günün ihtiyaçlarını alabilir, bir bebek
arabası kiralayabilir veya atıştırmalık
bir şeyler alabilirsiniz. Ardından ilk durağınız LEGO® FABRİKA turu olacaktır.
Burada, LEGO® tuğlalarının nasıl yapıldığını görebilirsiniz ve LEGOLAND®
Dubai’yi ziyaretinizin hatıra eşyası olarak döküm hattından yeni çıkan size
özgü LEGO® tuğlanızı alabilirsiniz. Ay-
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rıca Orta Doğu’da LEGO® oyuncaklarının en geniş ürün yelpazesini sunan
The BIG Shop’u ziyaret etmek isteyeceksiniz!
LEGO® CITY
LEGO® CITY’deki göstereceğiniz azim
ve ekip çalışması LEGOLAND® gezintinizin yapı tuğlasıdır! Yeteneklerinizi
sergileyip Tersane’de bulunan mürettebatın bir parçası haline gelebilir,
Sürüş Okulu’nda elektrikli bir arabayı
nasıl kullanacağınızı öğrenebilir ve
resmi LEGOLAND® Sürücü Belgenizi
alabilirsiniz. Ayrıca bu eğlenceli LEGO®
mini şehrinde bir uçağı uçurabilir,
tekne kullanabilir veya yanan bir binayı
kurtarabilirsiniz!
KRALLIKLAR
Günü bu Orta Çağ ülkesinde kurtarın!
Genç şövalyeler ve prensesler Ejderha
Çırağı’nı kullanıp Kral’ın kalesi boyunca
binilen bu heyecan verici hız treninde

Ejderha’yı ele geçirebilir. Merlin sana
büyü yaptı... Büyüyü bozmak için Merlin’in Uçan Makineleri’nde yukarı ve
aşağı pedal çevirmen gerekiyor. Maceraya hazır olan aileler de Merlin’in
Mücadelesi’nde yer almayı sevecekler.

rasında LEGO® dalgıçlarına katılmıyorsunuz? Daha sonra Pharaoh’un çalınmış hazinesini kurtarmak için eski tapınak kalıntıları üzerinde bir yolculuğa
katılmadan önce Dalga Yarışçıları’nda
su patlamalarından korunun!

HAYAL GÜCÜ
Burası her LEGO® fanının keyif alacağı
bir alan. Burada, LEGO® arabalarını
inşa edebilir ve yarıştırabilirsiniz ya da
MINDSTORMS® robotik ile inşa etmek
için bir sınıf oluşturabilirsiniz. LEGO®
TECHNIC Twister’da, sizi heyecanla
döndüren merkezkaç kuvvetlerine
karşı geleceksiniz. Ancak bu bölgede
yalnızca cesaretten fazlası var; parkın
tamamını görebileceğiniz Kid Power
Towers’a kadar yukarı çıkabilirsiniz.

MINILAND
Her aile, kapalı, özel iklimlendirmeli,
interaktif alandaki 20 milyon LEGO®tuğlasına sahip MINILAND’ı ziyaret
etmeli! LEGOLAND® Dubai, Dubai’nin
ikon maketlerini ve Orta Doğu’nun
önemli şehir simgelerini sunmakta. Konuklar, beyaz LEGO® tuğlalarına sahip
10 metre uzunluğundaki bir oyun masası olan Build A City’de kendi maketini
yaratma şansına sahip olacaklar.

MACERA
Macera arayan genç kaşifler, bunu bu
alanda bulacaklar. Neden bütün ailenin
keyif alacağı büyüleyici bir sualtı mace-

LEGO, LEGO logosu ve LEGOLAND, LEGO Group’un ticari/tescilli markalarıdır. LEGOLAND bir Merlin Entertainments ürünü/markasıdır.

ERSEN YÜCEL

TİCARİ MÜDÜR
SÖZLEŞME DEPARTMANI
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
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İçerisinde İslam, Hinduculuk, Hristiyanlık ve Budacılık gibi birçok dini barındıran Hindistan, Asya’da bulunan ve
yüzölçümü bakımından dünyada yedinci, nüfus bakımından ikinci sırada
yer alan devlettir.
Kuzeyinde Keşmir ve Çin, kuzeydoğusunda Nepal ve Bhutan, doğusunda
Bangladeş ve Birmanya, güneydoğusunda Seylan, güneyinde Hint Okyanusu, kuzeybatısında Pakistan bulunur.
Üçgene benzeyen Hindistan yarımadası, ülkenin en büyük kısmını kaplar.
Hindistan fiziki yapı bakımından üç ayrı
bölüme ayrılır. Bunlar Dekkan Platosu,
Ganj Ovası ve Himalayalar bölgesidir.
Dekkan Platosu, Hindistan yarımadasının güneyinde, doğu ve batısı Gat Dağları ile çevrili bir platodur. Gat Dağları’ndan dolayı denizin tesirinden uzaktır. Dekkan Platosu, ülkeyi ikiye ayıran

Vindiya Dağları ile Ganj Ovası’ndan
ayrılır. Ganj Ovası, Himalaya Dağlarından doğan Ganj Nehri’nin ve kollarının
suladığı çok verimli bir ovadır. Alüvyonlarla örtülü olup, Brahmaputra Nehri ve
Ganj Nehri’nin deltası da bu ovaya aittir. Bu ovanın genişliği yaklaşık olarak
320 kilometredir. Himalayalar Bölgesi,
kuzeyde Hindistan’ı Tibet Yaylası’ndan
ayıran ve tarih boyunca istilalara engel
teşkil eden tabii bir duvardır. En yüksek
yeri Everest Tepesi’dir. Himalaya Dağları, Hindistan’ın kuzey sınırını çizer.
Çok yüksek olan bu dağlar ancak Muztag, Karakurum ve Hayber gibi yerlerden geçit verir.
Kuzeyde Himalayalar, doğuda Doğu
Gatlar, batıda Batı Gatlar ve ortada
Vindiya Dağları bulunur. Himalayalar’ın
Hindistan sınırları içindeki en yüksek noktası Nanda Devi Dağları’dır. En
önemli nehirleri Ganj, Brahmaputra,

Narbada, Godavari, Krişna ve İndus’un
bir kısmıdır. Ganj ve Brahmaputra en
büyük nehirleridir. Brahmaputra 2900
km uzunluğundadır. Bu iki nehrin suları bazı bölgelerde ulaşıma elverişlidir.
Ganj Nehri, Hindularca kutsal sayılır. Sonbahar ve Kuç yarımadasındaki
küçük göllerden başka birkaç göl vardır.
Bunlar da önemli ölçekte değildir. Bütünüyle Ekvator’un kuzeyinde kalan Hindistan, sıcak bölge içerisindedir. Ovalık
bölgeler yıl boyunca nemli ve sıcak olur.
Hindistan ikliminin başlıca özellikleri;
musonlar, alize rüzgarları, sıcaklık ve
düzensiz yağışlardır. Hindistan’da yazlar yağışlı, kışlar ise kurak geçer. Aylık
sıcaklık ortalaması 25-35°C arasında
değişir. 4.500-5.000m yüksekliklerde
karlarla örtülü bölgeler bulunur. Muson
rüzgarlarının getirdiği yağmurlar bölgelere göre değişmektedir.
Din Hindistan’da bir hayat tarzıdır.
Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2016 AE MAGAZİN 13
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Bütün Hint geleneklerinin ayrılmaz bir
parçasıdır. Birçok Hintli için din, günlük
işlerden eğitim ve politikaya kadar hayatın her safhasına nüfuz etmiştir. Laik
Hindistan; Hindu, İslam, Hıristiyanlık,
Jainizm, Sihizm ve diğer sayısız dini
geleneğe ev sahipliği yapar. Hinduların
yanında Müslümanlar önde gelen dini
gruptur ve Hint toplumunun ayrılmaz
bir parçasıdır.
Hindistan Endonezya’dan sonra sayıca
en kalabalık Müslüman nüfusa sahiptir. Hindistan’da tüm dinlerce kabul
edilen ortak uygulamalar vardır ve her
yıl çeşitli müzik ve dans festivalleri
tüm topluluklarca kutlanır. Her birinin kendi hac yerleri, kahramanları,
efsaneleri ve hatta mutfak alışkanlıkları vardır ki bu toplumun temel özelliği olan özgün farklılık içinde karışır
gider. Hindistan, din zenginliği ile birlikte bir kültür zenginliğine de sahiptir. Değişik dallarda kendi biçemine
14 AE MAGAZİN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2016

sahiptir. Bunlardan bazıları: Hint sineması, Hint mutfağı, Hint müziği, Hint
dansı… Hindistan’da kast birbiriyle
yemek yiyebilen, birbirleriyle evlenebilen, bu iki özel ilişki alanına başkalarını sokmayan kişiler grubudur.
Ayrıca, herhangi bir kasttan olan bireylerin, herkesin hangi kasta bağlı
olduğunun bilinmesi için, kendilerini
başkalarından ayırt eden bir işaret taşımaları gerekir. Kast düzeni, Hindistan’da uzun süredir hüküm sürmektedir. Hinduizmin en belirgin yönü,
toplumu kastlara bölmesi ve insanları
sınıflara ayırmasıdır. Brahmanlar (rahipler, din adamları), Kşatriya (hükümdar sülalesi ve savaşçılar), Vaisya
(tüccar, esnaf, çiftçi), Sudra (işçiler)…
Ayrıca kast sistemine dahil edilmeyen,
kast dışı kabul edilen paryalar (dokunulmazlar) vardır. Kastlar arasındaki
ilişkiler sınırlıdır. Ancak aynı kasttan
insanlar birbirleriyle evlenebilir veya

birlikte yemek yiyebilirler.
Hinduizmde sadece inek değil, bütün
canlılara karşı bir saygı ve sevgi vardır.
Bu nedenle halkın birçoğu vejeteryan
olarak beslenir. Bunun nedeni canlılara
kıyma, yalan söyleme, hırsızlık yapma
gibi kötü davranışların Hindistan’da
yasaklanmış olmasıdır. Canlılara olan
saygılarının başında reenkarnasyona
olan inançları gelmektedir. Bütün canlıların ruhları olduğuna inanan Hindular
ölümden sonra tekrar dünyaya gelineceğine bir önceki hayatını uygunsuz
biçimde geçiren bir ruhun hayvan vücudu içinde yeniden doğabileceğine
inanırlar. Bütün hayvanlara büyük saygı
gösterirler. Hayatlarının her alanında
bu düzenin etkisi hâkimdir.
Hindistan’a gidildiğinde gezilebilecek
yerlerin birçoğu tapınaklardan oluşmakta. Tac Mahal, bugün Hindistan’ın
en fazla turist çeken bölgesidir. Ancak
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çevresinde oluşan çarpık yapılaşma, bu
tarihi yapıtın geleceğini tehdit etmekte.
Bulunduğu şehrin bir çok noktasından
açıkça görülebilen Tac Mahal, Türk-İslam Mimarisi’nin en önemli yapıtları
arasında yer almakta. Dünyada aşk için
dikilmiş en büyük ve en güzel anıt olarak kabul edilen bu türbe, Şah Cihan’ın
büyük bir aşkla sevdiği eşi Ercümend
Banu Begüm’ün doğum sırasında ölümü
üzerine, onun anısına yaptırılmıştır.
Çocuk doğururken ölen kadınların kutsal olduğuna inanılır.
Yapının mimarları; Mimar Sinan’ın talebelerinden Mehmet İsa Efendi ve
Mehmet İsmail Efendi ile yapıdaki yazıları yazan Hattat Serdar Efendi, eserin
yapımı için Şah Cihan tarafından İstanbul’dan davet edilmişlerdi. 1632’de inşasına başlanan eser, 20 yıl sonra 1652’de
tamamlanmıştır.
Yeni Delhi, Hindistan’ın başkenti ve
üçüncü büyük şehridir. Janpath diye

bilinen cadde Yeni Delhi’ye gelen her
turistin mutlaka uğraması gereken bir
yerdir. Burası çok zengin bir tekstil pazarıdır. Burada ağırlıkla Rajastan ve Gujarat işleri olmakla birlikte, Hindistan’ın
hemen her yerinden gelen el işi ürünlerinin satıldığı yerdir. Janpath’da aradığınızı bulamazsanız hemen yanındaki
Palika Bazaar’a gidebilirsiniz.
Yeni Delhi tren istasyonundan çıktığınız zaman tam karşınızdaki sokak, Main
Bazaar denilen çarşı ve daha ilerisi de
Pahar Ganj bölgesidir. Burası, turistlerin
yoğun olarak bulunduğu, ucuz otellerin,
ucuz restoranların ve birçok dükkanın
faaliyet gösterdiği, canlı bir kalabalığın
görüldüğü, çok hareketli bir bölgedir.
Eski Delhi’nin ana caddesi, rengarenk
bir pazar yeri görünümündeki Chandi
Chowk’tur. Burası 24 saat süren müthiş kalabalığı, düzensizliği ve kaosu ile
Hindistan’ın başka bir yönünü yansıtı-

yor gibidir. Yeni Delhi’nin düzgün, açık
ve geniş caddelerine hiç benzemez.
Chandi Chowk’un bir ucunda Red Fort
öbür ucunda ise Jama Masjid (Cuma Camisi) karşı karşıya bulunur. Tam köşede,
ünlü kuş hastanesi ve çıplak gezen rahipleriyle Jain tapınağı vardır.
Chandi Chowk’un içlerine doğru ilerlerseniz kaldırımlara kadar tertemiz
mermerler ile kaplı bir Gurudwara ‘Sikh
Tapınağı’ göreceksiniz. İçeriyi ziyaret
etmek, fotoğraf çekmemek şartıyla serbesttir. Amritsar’daki Altın Tapınağı göremeyenler için kaçırılmaması gereken
bir fırsat. Biraz ileride de Su nehri Mescidi vardır. 1739 yılında Pers Kralı Nadir
Şah’ın, Delhi işgali sırasında askerlerinin katliamlarını bu caminin çatısından
seyrettiği söylenir.
Kelime anlamı olarak ‘Halkı Dinleme
Salonu’ olan Divan-ı Aam’da imparator,
halkın şikayetlerini ve önerilerini dinEylül, Ekim, Kasım, Aralık 2016 AE MAGAZİN 15
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lermiş. Bu salonun duvarları mermer
kaplı ve kralın oturduğu taht çeşitli değerli taşlarla süslüymüş, ancak iç savaş
sırasında soyulmuş. Bu salon, daha
sonra Lord Curzon tarafından restore
edilmiştir.
Lahore Kapısı, Red Fort’un ana giriş
kapısıdır. Hemen girişte bulunan dükkanlar aslında eskiden Mine Pazar denilen halkın alışveriş ettiği bir yermiş,
giderek turistik bir yer olmuş. Kapının
hemen arka ucu, müzisyenlerin oturduğu ve Nöbet Hane denilen geniş bir
salona açılır.
Hint mutfağı ve eşsiz baharatlara sahip
yemeklerinden bahsetmemek olmaz
sanırım. Bölgeleri arasında mutfak ve
yeme alışkanlıkları arasında farklılık
olsa da Hint mutfağı kendi içinde bir
bütündür. Bölgenin coğrafi ve iklim
yapısını incelediğimizde bunun yemek
kültürüne çok yansıdığını görürüz. Hint
16 AE MAGAZİN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2016

mutfağında güçlü mason yağmurları
ve sıcak iklimin sunduğu tatları bulacaksınız. Baharatlarıyla meşhur olan
Hindistan mutfağı dünyanın en büyülü baharat ve yemekleriyle tanınıyor.
Kültürü, ırk yapısı ve coğrafyası gibi
çeşitlilikler Hint yemeklerinde farklılık ve lezzet olarak karşımıza çıkıyor.
Hindistan mutfağı deyince ilk aklımıza
gelenler tabii ki baharatları. Dünyanın
hiçbir yerinde bu kadar özel ve çeşitli
baharat yok. Bölgesel yemek alışkanlıkları arasında farklılıklar bulunsa da
büyüleyici Hindistan mutfağı, kendi
içinde bir bütün oluşturuyor. Baharat
cenneti Hindistan’ın geleneksel lezzetleri aloo banda, tavuk tikka, tumbo karides tikka, somon tandoori, tavuk, dana
ve kuzu masala, Hint pilav çeşitlerinden
kashmiri pilav, mantarlı biryani, geleneksel ekmek çeşitleri, barfi, mango
kulfi, jalebi gibi tatlılar deneyebileceğiniz lezzetlerden sadece birkaçı. Baharat
zengini yemekler Hindistan mutfağında

neredeyse her yemeğin kendine özel
birkaç baharatı var. Doğu’nun gizemli
ülkesi Hindistan, baharat temeline
dayanan mutfağıyla ilgi çekiyor. Köri,
siyah kimyon ve hardal taneleri, tarçın
çubukları ve zencefil çok sık kullanılan
baharatlardır. Körinin bilinen kesin bir
reçetesi yok. Tüm dünyada olduğu gibi
Hindistan’da da çok sevilen bu baharatın aileden aileye değişen formülleri var.
Baharatlar aperatif ve hazım kolaylaştırıcı olarak da kullanılıyor. Kuzeyin diğer
olmazsa olmazları, yoğurt ve sarımsak.
Yoğurtla birçok baharatlı içecek de hazırlanıyor. Doğu Hindistan yani Bengal
bölgesi, hardal gibi sert aromalı baharatlarıyla biliniyor. Bengalliler kırmızı
et yerine deniz ürünlerini tercih ediyor.
Güney Hindistan ise çok tüketilen Hindistan ceviziyle tanınıyor.
Son olarak Hindistan’ın ekonomi yapısından da bahsedip yazımı toparlamak
istiyorum. Hindistan ekonomisi son yıl-
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larda yapılan önemli ekonomik reform
ve hamlelerle büyük bir ivme kazanmış, dünya üzerinde en hızlı büyüyen
ekonomi olmuştur. Bombay, Kalküta,
Ahmedabad, Madras, Bangalore, Delhi,
Jodhpur, Bhopol, Menharpur, Nagpur,
Srinagar kentleri ise Hindistan sanayisi
için önemli üretim merkezleridir. İmalat ve madencilik Hindistan ekonomisinin temel dinamiğidir. Petro kimya,
demir filizi üretimi, kömür rezervi ve
petrol rezervi Hindistan üretim ve zengin tabi kaynaklarının başlıcaları arasında yer alırken aynı zamanda dünya
demir rezervlerinin %25’ine, Mika rezervlerinin %80’ine tek başına Hindistan sahiptir. Aynı zamanda Hindistan
boksit rezervleri olarak dünyada ikinci
manganezde ise dünyanın üçüncü
büyük rezervlerine sahiptir. Hindistan
yer altı kaynakları bakımından son derece zengin ve şanslı bir konumdadır,
sanayileşme her geçen yıl gelişme gösterirken Hindistan halkının halen büyük

kısmı tarımla uğraşmaktadır. Hindistan
tarım hayatı ülke halkı için önemli bir
gelir kaynağı oluştururken Hindistan
topraklarının yarısı tarım arazisi olarak
kullanılır. Kutsal Ganj nehrinin suladığı
Ganj ovası son derece önemli bir tarım
bölgesi olurken verimli ve yıl boyunca
ekime müsait bir ortam hazırlar. Yetiştirilen tarım ürünlerinin %80’ini tahıllar oluşturmakta pirinç ve şeker kamışı
yine Hindistan tarım ürünleri arasında
en fazla yetiştirilen ürünler arasında
bulunmaktadır. Çay, susam, mercimek,
yer fıstığı ve nohut üretiminde dünyada
birinci; pirinç, şeker kamışı, soğan keneotu ve Hint keneviri üretiminde ise
Hindistan dünyada ikincidir.
Hindistan şu an itibariyle dünyanın en
büyük 10. ekonomisi. Özellikle son 10 yıl
içinde büyük bir atılım gerçekleştiren
bu devasa ülke, büyük nüfusu ve buna
paralel oluşan işgücü ile dikkat çekiyor.
Hindistan 1.2 milyarlık nüfusu ile dün-

yanın en kalabalık 2. ülkesi konumunda.
Dünyanın en kalabalık ülkesi olarak bilinen Çin’in elinden bu ünvanı 2040 yılı
yıllara doğru alması bekleniyor. 2050
yılına gelindiğinde Hindistan’ın dünyanın en büyük 3 ekonomisinden biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 2000’li
yıllara kadar çok büyük bir gelişim gösteremeyen Hindistan bu tarihten itibaren atağa kalktı. Özellikle yazılım ve bilgisayar programlama alanında çok ciddi
yatırımlar yaparak bu konuda bir dünya
gücü haline geldi. Hindistan bugün
dünyanın en büyük ikinci yazılım ihracatçısı konumunda, kısa bir süre sonra
birinci olan Amerika’yı geçmesi hiç de
sürpriz olmayacaktır.

ERDİNÇ ÖZNUR
PERSONEL
SATIN ALMA & LOJİSTİK DEPARTMANI
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M. ASIM COŞKUN
Genel Müdür Yardımcısı / Satın Alma ve Lojistik & İdari İşler
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“M. ASIM COŞKUN” RÖPORTAJ

Asım Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1952 İzmir doğumluyum. 5 erkek kardeşin en küçüğüyüm. Çocukluğum
İzmir’de geçti. İlkokulu bitirdikten
sonra, 1963 yılında Darüşşafaka Lisesi’nde okumak için İstanbul’a geldim. 8 yıl boyunca burada yatılı olarak okudum. Daha sonra Yıldız Teknik
Üniversitesi Elektrik Mühendisliği
Fakültesi’nde üniversiteye başladım
ve 1976 Şubat ayında mezun oldum. O
yılın haziran ayında ETA Elektrik Tesisat ve Tic. Lim. şirketinde işe başlayarak, meslek hayatıma ilk adımı atmış
oldum. Bu şirkette çalıştığım süre içerisinde birçok şantiyede görev yaptım.
1979 yılında Jale Hanım’la evlendim.

Evliliğimizden 2 tane prensesimiz
oldu. Büyük kızım; Yasemin bilgisayar
mühendisi, diğer kızım Selin ise genetik uzmanıdır. 1987 yılında Sn. Kemal
Kızılhan ile tanıştık ve bunun ardından
Arma Mühendislik San. Tic. A.Ş.’de
beraberce birçok başarıya imza attık.
2001 yılında Elektropanç Elektrik Ltd.
şirketi ile birleştik. O zamandan beri,
uluslararası arenada çalışmalarımız
devam etmektedir.
Siz Arma’dan geldiniz, sonra AE ArmaElektropanç oluşumunda yer aldınız.
AE Arma-Elektropanç hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Tüm ortaklarım ve ben özverili çalış-

malarımız sayesinde firmamızı dünyanın her yerinde tanınan bir firma haline getirdik. Bu bize büyük bir gurur
ve övünç kaynağı olmaktadır. Bu başarılarda beraberce omuz omuza birbirimize güç vererek çalıştığım ortaklarım
Sn. Kemal Kızılhan, Sn. A. Medih Ertan,
Sn. Hasan İnce, Sn. Demir Özkaya ve
Sn. Ersan Can ile tüm teknik ve idari
elemanlarımıza teşekkür ederim.
Mesleğinizde zorluklarla karşılaştınız
mı?
Mesleğimin ilk yıllarında tabii ki sıkıntılarım oldu. Ancak aynı şirkette çalıştığım tecrübeli büyüklerim sayesinde bu
zorlukları kısa sürede aştım.
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Meslek hayatınızda 40 yılı geride bırakmış bir duayen olarak, genç arkadaşlarımıza önerileriniz nelerdir?

tediğini bize iletti. Kemal Bey telefonu
alınca kendini tanıtıp nasıl yardımcı
olabileceğini sordu.

Mesleklerini çok sevmelerini ve çok çalışmalarını tavsiye ederim.
Bizimle meslek hayatınızda yaşadığınız güzel bir anınızı paylaşmak ister
misiniz?

İlhan Bey “firmanızın ilanını inşaat dergisinde gördük ve sizinle tanışmak istiyoruz. Müsaitseniz sizi yarın Ankara’ya
bekliyoruz” dedi. Kemal Bey bu telefon görüşmesinden sonra bana dönüp
“Asım ne yapalım?” diye sordu.

Yıllar önce bir gün Arma Mühendislik’te bir sabah Kemal Bey’in odasında
sabah kahvemizi yudumlarken telefon
çaldı, Kemal Bey telefonu açtı. Sekreterimiz Ankara’dan Kalkınma Holding
Genel Müdür Yardımcısı İlhan Bey’in
aradığını yetkili birisiyle görüşmek is-

Ben de “İnsanlar bizimle bu kadar ilgilenip aradıklarına göre denemekte
hayır vardır.” dedim. Biletleri alıp
Kemal Bey ile toplantıya katıldık. Kalkınma Holding’in Genel Müdürü Şenel
Emanetoğlu bizi çok sıcak ve sevecen karşıladı. Bizde bu durumdan çok
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memnun olmuştuk ve rahatlamıştık.
Talepleri Kızılay’da renevasyon yapılan
Balin Oteli’nin Kalkınma Bankası Genel
Müdürlüğü haline dönüştürülmesiydi
ve bu işin üstesinden sizin kalkabileceğinizi düşünüp sizleri buraya davet
ettik dediler. İhale keşif özetini dosyalarını bize verip bir kaç gün içinde geri
dönüş yapmamızı söylediler.
Bizde dosyaları alıp İstanbul’a döndük.
İyi bir dosya hazırladıktan sonra , dosyayı elden teslim etmek için Ankara’ya
gittik. Hazırlanmış olan dosyadan ve
teklif fiyatımızdan çok mennun kaldılar. Ve o gün orda el sıkıştık. Burda bir
davete katılmamız yeni bir iş almamıza
vesile oldu. Bu Ankara’da aldığımız ilk
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iş oldu. Ve bu olaydan sonra Kalkınma
Holding yöneticileri ile bir çok güzel
işlere imza attık. Bu benim güzel anılarımdan biridir...
Tuttuğunuz takım, en sevdiğiniz
yemek, seyahat etmekten en çok hoşlandığınız yerler diye sorarsak size?
Tuttuğum takımlar; futbolda Galatasaray, basketbolda Darüşşafaka Doğuş.
En sevdiğim yemekler; İzmir köfte ve
karnıyarık. En çok seyahat etmekten
hoşlandığım yerler; yurtdışında Barcelona ve Venedik, yurt içinde Akdeniz ve
Ege sahilleri.
Türk sanat müziğine olan düşkünlü-

ğünüzü hatta sesinizin çok güzel olduğunu biliyoruz. En sevdiğiniz bestekarlar kimlerdir?

Şu an için böyle bir düşüncem bulunmuyor tabi ilerde zaman ne gösterir
bilinmez.

İzmirli olmaları ve güzel bestelerinden
dolayı Avni Anıl ve Yusuf Nalkesen.

İş hayatında başarının sırrı nedir
sizce?

Boş vakitlerinizde neler yaparsınız,
hobileriniz nelerdir ?

İşimi severek yapıyorum ve bundan
her zaman mutluluk duyuyorum. Herkese sevdiği mesleği yapmasını tavsiye
ederim.

Hobi olarak spor müsabakalarını takip
etmeyi ve müzik dinlemeyi, söylemeyi
severim. Ayrıca, seyahat etmekten yeni
yerler görmekten büyük zevk alırım.
Anılarınızı, deneyimlerinizi bir kitap
altında toplamayı düşünüyor musunuz?

BURCU KIZILHAN
MÜDÜR
KURUMSAL İLETİŞİM DEPARTMANI
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GRİ SU
GERİ
KAZANIMI
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“ERP” TEKNOLOJİ

ERP yazılımı tam karşılığı olarak “Kurumsal Kaynak Yönetimi” demektir.
Biz yazılımcıların ve ERP geliştiricilerin
bakış açısından isimlendirecek olursak, ERP bir “Bilgi Yönetimi” aracıdır.
“Tamam da bilgi yönetimi ne demek
oluyor?” diye aklınıza gelmiştir muhakkak.
Şöyle açıklamaya çalışalım: bir alana
toplanmış bilginin firmanın çıkarları
doğrultusunda yönetilmesidir. Firmalarda dijital olarak saklanan, takip
edilen pek çok bilgi vardır. Bunlardan
aklımıza ilk gelenler Excel dosyalarında
takip edilen sipariş talepleri, Logo gibi
muhasebe programları yardımı ile yönetilen muhasebe bilgileri, insan kaynakları bilgileri vb. bilgiler olacaktır. Bu
bilgilerin saklanması elbette faydalı ve
gereklidir ama farklı ortamlarda saklanan bu bilgiler birbirinden haberdar
değildir ve bu da verimliliği azaltmaktadır. Kabul etmemiz gerekir ki, verimlilik

doğrudan zaman ve ekonomi ile ilişkilidir. İşte ERP sistemleri bu noktada devreye girmekte, departmanlar ve iş akışları arasında bağlantıyı sağlayarak bilgi
yönetimini kolaylaştırmaktadır. Bilgiyi
daha iyi paylaşan ve kullanan, kısacası
takım çalışması yapan bir ekiple müşterilerinize daha iyi hizmetler sunabilirsiniz. Aldığınız işleri, teklifleri, projeleri yönetmek anlamında daha kesin ve
detaylı raporlar üretebilirsiniz.
Bilgi yönetimi sistemlerini anlamak
adına bilinen birkaç iş senaryosunu inceleyelim: Bir müşteri satış departmanını arayarak bir ürünü almak istediğini
bildiriyor. Satış birimi, bu üründen firmanın elinde olup olmadığını anlamak
için depoyu arıyor ve üründen kalmadığını öğreniyor. Satış birimi, ürün
geliştirme bölümünü arayarak bu üretime başlanması için talepte bulunuyor.
Ürün geliştirme bölümü, depoyu arayıp
ham madde stoklarını kontrol ediyor.

Eğer ham madde yoksa bir başka firmadan alınması için satış bölümüne
talepte bulunuyor. Üretim bölümü,
gerekli insan kaynağı bilgisini insan
kaynakları departmanına bildiriyor ve
gerekli personeli talep ediyor. Üretim
tamamlanıyor ve ürünler müşteriye
gönderiliyor. Tüm bölümler finans departmanına maliyet bilgilerini gönderiyor... Bu senaryoda anlaşılan noktalar
şunlardır: Bir firmada pek çok bölüm
ve departman vardır. Bu departmanlar
sürekli iletişim halindedirler. Bu iletişim mekanizması iki şekilde kurulmuş
olabilir; merkezi veya dağınık.
Yukarıdaki örnekte iletişim ağı dağınık yapıya örnektir. Öyle ki bilgi lokal
olarak saklanır. Her departman kendi
bilgilerini saklamak ile yükümlüdür. Bir
departmana ait bilgiler diğer departmanlarda yoktur. Dağınık yapıda tahmin edileceği gibi süreçler uzun sürmekte, bilgi paylaşımında eksik veya
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tekrarlanan kayıtlar oluşmaktadır. Yine
bir örnekle anlatmaya çalışacak olursak; bir müşteri satış departmanını arayıp bir ürünü talep ettiğinde, satış bölümünün diğer departmanları arayıp/
ulaşıp bilgileri müşteriye ulaştırmasında geçen zamanda dahi firmanın işi
kaçırma riski vardır. Bu süre içerisinde
müşteri daha hızlı geri dönüşte bulunan bir firmayı tercih edebilir. Ürünün
stoklarda tükenmiş olduğunu varsayalım. Bu senaryomuzda ürün geliştirme
bölümü ham madde miktarını kontrol
ediyor ve kendi listelerinde ham madde
kalmadığını görüyor. Ham madde siparişinin ardından üretim bölümü kendi
stoklarında bu ham maddeden olduğu
bilgisini paylaşıyor. Bu durumda ham
madde gereksiz yere alındığı için depolama maliyetleri artıyor.
Bir diğer senaryoda ürün bölümü işe
başlamadan önce adam sayısının yeterli olmadığını farkediyor. Hemen
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insan kaynakları bölümüne acil olarak
personel bulunması bilgisini gönderiyor. Personel arayışındaki bu acele
piyasa fiyatının üzerinde ücretler ile
çalışan bulunmasına sebep oluyor ve
bu durum yine üretim maliyetlerine
yansıyor. Dağınık bilgi yönetimine bir
diğer örnek senaryoda şöyle olabilir:
Ürün geliştirme departmanının diğer
her departman gibi finans bölümünü
alınan ham maddeler ile ilgili bilgilendirmesi gerekir. Finans bölümü eğer
bu bilgilendirmeyi zamanında alamazsa
ham madde aldığı firmalara ödemeleri
zamanında yapamayabilir. Diğer firmalarla olan bu tip anlaşmazlıklar itibar ve
iş kaybına yol açmanın yanı sıra yasal
yükümlülükler de getirecektir.
Merkezi iletişim sistemini yukarıdaki
örnekler üzerinden anlatmaya çalışalım. Müşteri satış bölümünü aradığında
satış bölümü ürünün fiyatı, var olup olmadığı, kaç günde üretilebileceği bilgi-

lerine anında ulaşır. Firma müşteriye
çok daha hızlı geri dönüşte bulunacak
ve verdiği bilgiler daha az ihtimalle hata
içerecektir. Bilgi yönetimi sistemleri,
merkezi iletişim sistemleridir. Bu sistemlerde her departman ortak bir havuza kendi bilgilerini günceller, bütün
departmantlar bu canlı bilgiye ulaşırlar. Bilgi yönetimi sistemleri işte tüm
bu faydalarıyla dünyanın önde gelen
tüm firmalarında aktif ve kararlı olarak
kullanılmakta olduğunu da belirtmek
isterim.
Dilerseniz ERP yazılımında bizi bekleyen yeniliklere bir göz atalım: Gelecek
ERP yazılımları, mobil ve bulut odaklı
olacaklardır. Bulut bilişim genel olarak
dataların firma sunucularında değil,
internet üzerinde tutulmasıdır. Bu
durumda firma dataya fiziksel olarak
değil elektriksel olarak ulaşabilecektir,
böylece kendi yerleşkesinde sunucu
bulundurma maliyetlerinden kurtula-
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caktır. Bu maliyetler sunucuların kullanacağı elektrik, bakımlarının yapılması
ve bu bakımları yapacak personel ihtiyaçları düşünüldüğünde bulut bilişimden çok daha fazladırlar. Ayrıca bulut
bilişim kompleks yapısı ile kesintisiz
bir veri erişimi sunabilir. Oysaki elektrik kesintilerinde dahi lokalde bulunan
verilere ulaşmak, yeni veri girişi yapmak bir problem olabilmektedir. Bulut
yapıda çalışan ERP sistemleri kapalı
kalma, güncellenme problemlerinden
muaf olacaklar böylece çalışma verimini artıracaklardır.
Mobil uygulamalarla daha yakın bir entegrasyon gerçekleştirmeyi planlayan
yazılım geliştiriciler kullanıcılara daha
kolay erişim imkanı vermeyi hedeflemektedirler. Mobil uygulamaların en
faydaları özelliği tabi ki kullanıcıya hareket özgürlüğü vermesidir. Bu sayede
bilgisayarınızın başında olmaksızın işlerinizi takip edebilir, yönetebilirsiniz.

Yine de mobil uygulamaların, web uygulamaları gibi platfrom bağımsız olmaları yani herhangi bir cep telefonu
modelinde çalışabilmeleri de atlanmaması gereken bir özelliktir.
Web tabanlı arayüzler gündeme gelecek. Bu sayede kurulum gerektirmeden
bir internet tarayıcısı sayesinde ERP’ye
ulaşabilecektir. Web sayfalarındaki yazılım mimarisinin son yıllar içerisinde
ne derece geliştiğini düşünecek olursak bir arayüz kullanımı için en iyi kullanıcı deneyimini web tabanlı arayüzlerden elde edebileceğimizi söyleyebiliriz. Ayrıca kullanıcıların genel olarak
web sayfalarını kullanma tecrübeleri
göz önünde tutulduğunda adaptasyon
sürelerinin de düşmesi muhtemeldir.
İş zekası uygulamaları ERP sistemlerinde toplanan bilgilerin analiz edilip
raporlandığı uygulamalardır. Bu analizler ve raporlar sayesinde firmalar

vizyonları netleştirebilecek, güncel ve
detaylı verileri takip edebileceklerdir.
Yapay zeka konusu da iş zekası uygulamaları ile birleşecek; ERP sistemleri
firma yöneticilerine daha kesin raporlar oluşturabilecektir.
Yeni nesil ERP sistemlerinde bulut üzerinde çalışan sunucular geliştirilecektir. Mobil cizhazlardan daha kolay erişim olanağı sağlanacaktır. Web tabanlı
arayüzler ile daha verimli bir çalışma
ortamı sağlanacaktır. İş zekası uygulamaları ile daha kuvvetli bir entegrasyon söz konusu olacaktır. Konuyla ilgili
Microsot, SAP ve Oracle web sitelerini
ve tabi ki Wikipedia’yı inceleyerek daha
detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

MUSTAFA DİLMEN
ERP YAZILIM UZMANI
BİLGİ YÖNETİMİ DEPARTMANI
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PERSONEL
BÖLÜMÜ MÜ?
İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ Mİ?
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İnsan kaynakları, İngilizce “Human Resources” (kısaltılmışı HR) terimin Türkçeye çevrilmiş halidir. Eskiden “Personel Bölümü” ya da “Personel İdaresi”
olarak isimlendirilen bölümün modern
söyleniş tarzıdır. Günümüzde “İnsan
Kaynakları Yönetimi” daha çok kurumsal firmalar arasında yaygındır. İnsan
kaynakları yönetimi, organizasyon içindeki bir bölüme verilen ismin İngilizceden Türkçeye çevrilmiş olmasından
ibaret değildir, şirket içindeki görev ve
sorumluluklara bakış açısının dönüşüm
geçirmiş halini ifade eder.
İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları
vasıfsız işçiden en üst yöneticiye kadar
tüm şirket çalışanlarını kapsar. Etkin ve
olabildiğince adil bir insan kaynakları
yönetimi çalışanların başarı güdüsünü
tetikler. Hangi düzeyde olursa olsun,
tüm çalışanlar kendilerine sunulan
ücret ve sosyal hakları, kendine eş düzeyde gördüğü diğerleri ile kıyaslama
eğilimindedir. Adalet duygusu, diğer
tüm ölçütlerin hatta bazen ücretin bile

önünde yer alan son derece hassas bir
konudur.
Personel bölümü klasik anlamda; işe
alım, personel özlük hakları, puantaj,
ek kazanç, maaş hesaplaması ve işten
ayrılma işlemleri ile ilgilenir. İnsan
kaynakları yönetiminin etki alanı ise
daha geniştir. İnsan kaynakları yönetimi; çalışan yetenek ve tecrübelerinin
pozisyona uygunluğu, ödüllendirme
sistemi, performans yönetimi, yetenek yönetimi, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, eşit çalışan hakları ve
çalışan memnuniyeti uygulamaları ile
işyerinde huzurun ve çalışma veriminin artmasına olumlu katkı sağlamayı
hedefler. Çalışanların organizasyona
bağlılıklarını ve motivasyonlarını yüksek tutmak suretiyle şirketin rekabet avantajı sağlaması için çalışmalar
yapar. Şirket yönetimi ile birlikte konulan kriterler sayesinde, ücretlerin
belirlenmesi veya artışında çalışanların yaptığı işin hakkını tam olarak almasını sağlamaya çalışır.

Ast-üst ilişkisi tam olarak tarif edilmemiş organizasyonlarda ilişkilerin yürümesinde her zaman sorunlarla karşılaşılabilir. İnsan kaynakları yönetimi, çalışanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi konusunda hazırladığı şemalarla
çalışanları bilgilendirir. Ancak kurumsal
firmalarda iş akışları ve süreçleri önceden belirlenmiştir, uygulamalar kişisel
değildir. Daha çok kurumsal firmalarda
“İnsan Kaynakları Yönetimi” teriminin
kullanmasının sebebi budur.
İnsan kaynakları yönetimi; şirket kültürünü, yapısını ve çalışan profilini iyi
bilir. Açık pozisyonlara aday seçiminde
kişisel ilişkilere değil, liyakate uygun ve
şirket kültürüne zarar vermeyecek kişileri tercih eder. Adaylarla görüşmeler
yapar, gerekli görülen pozisyonlarda
ve görüşme sonuçlarının bölüm yöneticileri ile değerlendirilmesini de insan
kaynakları yönetiminin asli görevleri
arasındadır. Bunları sağlayamayan bir
insan kaynakları yönetiminin varlığı da
sadece kağıt üzerinde kalır, organizasEylül, Ekim, Kasım, Aralık 2016 AE MAGAZİN 27
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yon içinde ve şirket yönetimince hak
ettiği saygıyı göremez.
Avrupa, Amerika ve Rusya firmalarında
genelde; maaş, gelir vergisi ve sosyal
sigorta hesaplamaları insan kaynakları
yönetiminin sorumluluğunda değildir.
Maaş, gelir vergisi ve sosyal sigorta
hesaplamaları finans bölümünün işlevi sayılır. Türk firmalarında ise maaş
ve vergi hesaplaması daha çok insan
kaynakları yönetiminin sorumluluğundadır.
Genel anlamda bakıldığında, “Personel
Bölümü” ile “İnsan Kaynakları Yönetimi” arasındaki bakış açısı farkları şu
şekildedir:
Personel Bölümü
• Şef ve altında memur seviyesinde
personel çalıştırır
• Herkes, her işi yapar
• Yeteneğini ispat etmiş kişileri işe alır
• Göreve tayin ederken sadakate ve iş
tecrübesine bakar
• Maliyet hesabı kabaca yapılır
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• Dış denetime ihtiyaç duyulmaz
• Hatalarını, ortaya çıktıktan sonra öğrenir
• Alışkanlıklar bozulmaz
• Ücret ve şirketin çalışanlarına sunduğu sosyal haklarda kişiye göre
farklı uygular
• Taşeron personelinin kalifiye düzeyi
ile ilgilenmez
İnsan Kaynakları Yönetimi
• Memur, uzman ve şef seviyesinde
personel çalıştırır
• Uzmanlaşma, belirli bir işe odaklanma
• Yetenekli kişiler yanında yeteneklerini geliştirebilecek kişiler işe alır
• Pozisyonun gereklerine (kriterlerine)
uygun kişileri tayin eder
• Detaylı maliyet analizi yapar
• Dış denetime açıktır
• Danışmanlık alır, risk analizleri yapar,
sorunları ortaya çıkmadan çözecek
sistemleri kurar
• Ücret skalası ve şirketin çalışanlarına
sunduğu sosyal haklardan adil şekilde faydalanmasını sağlar

• Taşeron personeli dahil, tüm çalışanların yeteneğine uygun iş, aldığı
ücret ve sosyal hakları ile ilgilenir
İstikrarlı, adil ve güvenli ortamlar cazibe ve çekim alanı yaratırlar. Çoğu
zaman huzursuz ve tutarlı olmayan bir
çalışma ortamında yüksek ücret almak
yerine, huzurlu bir ortamda daha düşük
ücret veren firmalar tercih edilir. Çalışanların şirket imkanlarından adil bir
şekilde faydalanması ancak çalışanların arasındaki yatay ve dikey hiyerarşik
olarak gruplandırılması ve sınıflandırılması ile mümkün olabilir.
Pozisyon kodları, çalışanları gruplandırmak suretiyle İnsan Kaynakları’nın
çalışmalarının temelini oluşturur. Şirket yapısı, öncelikle pozisyonlara isim
konulmadan bağımsız şekilde pozisyon
oluşturulur ve kendi aralarındaki hiyerarşi belirlenir. İsimler düşünülerek
pozisyon listeleri, organizasyon şemaları oluşturmaya çalışılması durumunda
etki altında kalarak hatalı sonuçların
çıkması olasıdır. Boş olarak oluşturulan
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şemaya isimler konulduğunda, yerine
tam olarak oturmayan pozisyonları belirlemek daha kolay olur.
İnsan kaynakları yönetiminin başka bir
işlevi ise işverenlerin haklı iken haksız
duruma düşmelerine engel olmak için
ilgili kayıt ve belgelerin toplanması ve
muhafaza edilmesidir. Aksi halde işverenler ciddi maddi zarar ve prestij
kaybı ile karşılaşabilirler. İnsan kaynakları yönetimi; çalışma saatleri ve iş
disiplinine riayet etmeyen, performansı
düşük çalışanlarla görüşmeler yapar,
sorunun kaynağını anlamaya çalışır.
Yurtiçi ve yurtdışı projelerinde çalışanların evraklarının eksiksiz olmasına ve
arşivlenmesine önem verir.
Şirket yönetimi ve diğer bölüm yöneticilerinin desteğinden yoksun olan
insan kaynakları yönetiminin başarılı
olma ihtimali zayıftır. İnsan kaynakları
uygulamaları ile şirketin stratejik hedeflerinin uyumlu olması gerekir. İnsan
kaynakları olarak şirketin çalışanlarına
sunduğu yan hakları olabildiğince adil

dağıtmaya çalışırken, yöneticilerin bazı
çalışanlara iltimas geçilmesini istemesi
bütün çabaların boşa gitmesine neden
olur. Kurumsal firmalarda kararlar kişisel veya kişiye göre alınmaz. Bu yüzden İnsan Kaynakları süreçleri tasarlanırken şirketin vizyonu ve stratejisi ile
uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.
İnşaat sektöründe insan kaynakları yönetiminin diğer bölümlerle olan doğrudan ilişki ve entegrasyonları şu şekildedir:
• Planlama / Maliyet Kontrol : Adamsaat raporları ve işçilik maliyetleri
• Finans / Muhasebe : Maaş, gelir
vergisi, sosyal sigorta tahakkukları,
çalışanların ücretlerinden yapılacak
kesintiler ve eklenecek yan haklar
(vize, konaklama masrafları, yemek,
yol parası...)
• Bilgi Yönetimi & Ambar : Zimmet
• İdari İşler : Karşılama, uğurlama, konaklama, yemek organizasyonları

edilmesi sonucu elde edilen bilgilerin
raporlanabiliyor olması şirket içindeki
oto kontrolün artmasına, hataların
azaltmasına ya da tam zamanında tespit edilmesine katkı yapar.
İnsan kaynakları yönetimi, gündelik
sorunlara çözüm bulan, iş akışlarına ve
gerçek hayata uygun ve kolayca uygulanabilir kurallardan oluşan bir yönetmelik hazırlar ve ihtiyaç oldukça günceller. Organizasyonda yer alan tüm
bölümler ve çalışanların yönetmeliğe
uygun hareket etmelerini denetler. Kişisel doğruların değil, yönetmelik hükümlerin uygulanması için çalışmalar
yapar.

MURAT ÇAKMAK
MÜDÜR
İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI

Diğer bölümlerle veri iletişiminin tarif
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2007 yılında “Dünyanın en yaşanası
şehri” seçilen Stockholm, İsveç’in başkentidir ve İskandinavya’nın nüfusu en
yüksek olan şehridir.
Şehir, merkezi dışında, on dört adaya
ve Malaren Gölü’nün denizle birleştiği kanala sahiptir. Adalar ve kanallara
yayılmış yapısıyla, “Kuzeyin Venediği”
sıfatını hakeden, coğrafi özelliklerinin
yanı sıra, Viking tarihi ile de merak
uyandıran Stockholm, İskandinavya’da
en fazla turist ağırlayan şehirdir.
Gezimize İstanbul-Stockholm Pegasus Havayolları’nın uçuşu ile başladım.
Şehrin yaklaşık 40 km dışında bulunan
Arlanda Havaalanı’ndan şehir merkezine gitmek için araç kiralamak dışında,

Flygbuss ya da Swebuss toplu taşıma
araçlarını kullanabilirsiniz. Toplu taşıma araçlarını kullanarak ulaştığımız
terminal binasından sonra, herhangi
bir tren istasyonundan edindiğimiz
toplu taşıma haritası ile istediğimiz
bölgeye zorlanmadan ulaşabildik.
Turistlerin rahat etmesi için hemen
hemen her şeyin düşünüldüğü bu şehirde, turist danışma merkezinden,
kalacağımız süre kadar satın aldığımız
Stockholm Card ile gezimizi oldukça
kolay ve ekonomik bir hale getirdik.
Bu kart ile çok sayıda müzeye ücretsiz
girip, tüm toplu taşıma araçlarını (Hopon-Hop-off dahil) sınırsız kullanabildik.
Ayrıca şehrin çoğu noktasında ücretsiz
Wifi olduğundan, haberleşme ve gidi-

lecek yerlerin bulanabilmesi açısından
adres konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık.
Stockholm’ün merkezinde yer alan ve
şehrin en turistik bölgesi olan Gamla
Stan’ın tarihi 13. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Eski kent olarak da bilinen
bölgede yer alan şehir müzelerini ve
eski çağlara uzanan yapıları ziyaret
edip, hediyelik eşyaları da buradaki
dükkanlardan edinebilirsiniz. Bizim de
gezimize başladığımız yer olan Gamla
Stan’ın tarihi yollarından yürüyüp,
asırlardır korunan tarihi yapılarının
yanından geçerek, Nobel Müzesi’ne
de ulaşmış olduk. İçeriye girer girmez
2015 Nobel Ödülü sahibi Aziz Sancar’ın
fotoğrafı bizi karşıladığında, içimizi
Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2016 AE MAGAZİN 31

SEYYAHNAME “STOCKHOLM”

kaplayan gurur ile müzeyi gezmeye
başladık. Gamla Stan’ın kalbinde yer
alan müzede Nobel ödülü kazanmış
kişilerin şahsi eşyaları sergilenmekte.
En büyük kısımlardan biri ise dinamitin mucidi ve her sene Nobel ödüllerini
veren Nobel Vakfı’nın kurucusu Alfred
Nobel’e ayrılmış.
Şehrin merkezinde yer alan Gamla
Stan’ın bağlandığı iki ana yerleşim yeri
olan Södermalm ve Östermalm bölgelerinde, çok sayıda park ve ufak kafeler
bulunuyor. Zaten şehir düzenlenmesine büyük önem verilen Stockholm’ün
üçte birini parklar oluşturuyor. Se32 AE MAGAZİN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2016

yahatin ilk günlerinde, İstanbul’daki
yoğun ve kalabalık hayattan sonra bu
kadar park, bahçe, temiz hava içerisinde kalmak çok basit ve heyecansız
gelmişti ancak bu sakinliğe alışmak çok
kısa bir zamanımızı aldı, şehir hızlıca
bizi kendisine adapte etti.
Otelimizin de bulunduğu Södermalm
adasında birçok küçük cafe restaurant
bulunuyor ve bizde yemek ihtiyacımızı
genellikle burada giderdik. Geniş yolların, eski ve alçak katlı binaların bulunduğu bu ada, şehrin nüfus yükünü
çekmekte. Avrupa’nın en pahalı şehirlerinden biri olan Stockholm’de harca-

malarımıza mümkün olduğunca dikkat
etmeye çalışıyoruz, lakin bir anda bulmanın çok zor olduğu normal suya 10
lira, ufak bir sandviçe 60 lira ödeyebildiğimiz durumlar oluşabiliyor. İsveç’e
gidip de köfte yememek olmaz diyorsak
bunun için de yaklaşık 100 lirayı gözden
çıkarmak gerekiyor. “Bu İsveç köfte
İkea’ya gittiğimizde hızlıca yediğimiz,
dünyanın en ucuz yemeği değil miydi?”
diye kendinize soruyorsanız cevabım;
maalesef İsveç’te değil.
Östermalm ise lüks dükkanlar, şık kıyafetli zarif insanları ile göz kamaştıran bir bölge. Çok sayıda lezzetli kahve

“STOCKHOLM” SEYYAHNAME

dükkanlarının yer aldığı bu semt, aynı
zamanda Stockholm gece hayatının
merkezidir. Östermalm, Arnavut kaldırımlı yollarıyla, hem yaşayan insanları
hem de kaliteli dükkanları ile Nişantaşı’nı fazlasıyla andırıyor. Bir daha gidecek olursam otelimi tutacağım bölge
kesinlikle burası olacaktır.
Güncel bilgilerin yanında bu büyülü
şehrin tarihine değinmeden ilerlemek
Viking abilerimize ve ablalarımıza saygısızlık olur. Orta Çağ’ın en karanlık
ülkeleri arasında görülen, Avrupalıların
Türklerden sonra canını en çok sıkan
akıncıları yetiştiren, yeni kıtalar keşfe-

den gizemli ve bilge bir halk olan Vikingler, 8-11. yüzyıllar arasında kuzeybatı Avrupa’da birçok yeri fethetmişlerdir. Zamanla iyi birer denizci olan
Vikingler topraklarını bırakarak dört
bir yana dağılmışlardır. Batı Avrupa
kıyılarına yaptıkları baskınlarla şehir
ve kasabaları yağmalamış, kendilerine
gerekli olan her şeyi gemilerine yükleyip ülkelerine götürmüşlerdir. Fransa
ve İngiltere topraklarına da çıkarmalar
yapan Vikingler bu ülkelerde büyük zararlar meydana getirmiş ve Paris’i dört
kere kuşatmışlardır.
Atalarından öğrendikleri deneyimlerle,

denizcilikte ilerlemiş olan bir milletin
büyüleyici müzesini, bu tarihi bilgiler
ışığında ziyaret etme sırası gelmişti.
Djurgarden adasında bulunan Vasa
Müzesi dünyada ayakta kalabilmiş tek
17. yüzyıl gemisidir. Müzenin kapısı
açıldığında, olağanüstü görünen gemiyle karşılaştığımda, bir uzay gemisi
görmüş hissine kapıldım. Orijinal parçalarının %95’ten fazlasının korunduğu, yüzlerce oyma heykelin bulunduğu Vasa, gerçek bir sanat hazinesi
gibi. Geminin hikayesine gelecek olursak, 17. yüzyılda büyük bir savaş gemisi
Stockholm limanından ayrılmak üzere
yelken açmıştır. Henüz yeni inşa edilEylül, Ekim, Kasım, Aralık 2016 AE MAGAZİN 33
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miş olan bu gemiye tahttaki Vasa soyunun arması olan Vasa adı verilmişti.
Güçlü gemi, liman çıkışına doğru yavaş
yavaş yol alırken, aniden şiddetli bir fırtına çıkar. Vasa yana yatar ancak kendi
kendine tekrar toparlanır. İkinci bir
fırtına darbesi gemiyi yan yatırır. Açık
top lombarlarından içeri su dolar. Vasa,
150 tayfasının en az otuzunu, belki de
ellisini de kendisiyle beraber dibe batırır. Vasa’nın tekrar gün ışığını görmesi,
333 yılı bulmuştur. Bu müzede sadece
batan bir gemiyi değil, 17. yüzyılda insanların nasıl yaşadığını, gemi yolculuğa çıkarken ve gemi battıktan sonra
yaşananları, geminin kurtarılış sürecini
ve o dönemdeki gemi hayatını da gö34 AE MAGAZİN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2016

rebilmek mümkündür. Üzerindeki işlemeler, çok büyük boyutlarına rağmen
tam bir tasarım harikasıydı. Geminin
batma nedeni ise, alt kısmının gereğinden fazla dar olması nedeniyle yan yatmayı dengeleyecek kadar çok ağırlığı
içine alamamış olmasıdır.
Djurgarden adasına gelmişken dünyanın ilk açık hava müzesi olan Skansen’i
gezmeden, adadan ayrılmanın doğru
bir karar olmadığını düşünüp kendimizi
bilet gişesinde buluyoruz. Stockholm
Card’ın geçmediği müzelerden biri olan
Skansen, İsveç kırsal hayatını o kadar
güzel yansıtıyor ve yaşatıyor ki zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Nesli

tükenmek üzere olan fok balıklarının da
yaşadığı bu müzede günümüzün büyük
bir kısmını geçirip, Stockholm’ün kalbi
olan Gamla Stan’ı uzaktan bir bütün
olarak yakalayabildik.
Şehir merkezinde ki o güzel kahvelerden biraz daha tatmak için gezinirken
bir anda üzerimize dökülen su ile içimiz
ürperiyor, arkadan bastıran korna sesleri ve müzikle neye uğradığımızı şaşırıyoruz. Tam bu sakin şehre ne oldu,
ben daha müze gezecektim diye düşünecekken kamyonlar dolusu genci etrafımızda bulduk. Aslında bunun sadece
lise mezuniyet eğlencesi olduğunu öğrenene kadar epeyce ıslandığımız ger-
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çeğini söylemeden geçemeyeceğim.
Sen tatil için o kadar hazırlan gençler
eğlence diye kıyafetlerini mahvetsin...
“Olacak iş değil!” diye düşünmüyoruz
tabi ve bir Türk adeti olan “kamyon
arkasına tutunmayı” başararak onlarla
yolumuza devam ediyoruz. Kapalı gece
kulüplerinde bir gece geçirmektense,
tüm şehirde festival tadında bir gün
geçiren Stockholm’daki yeni üniversiteliler, ufak tip kamyonların arkasına
doluşarak tüm şehri geziyor, şarkılarla
eğlenip etraftaki insanlarla su savaşları
yaparak birlikte kutlamalarını gerçekleştiriyorlardı.
Stockholm yazları uzun gündüzleri ile

kışın ise uzun geceleri ile meşhur. Haziran ayında ziyaret ettiğimiz şehirde
gece saat 00.00’da yavaş yavaş kararmaya başlayan havada zaman geçirmek
gayet ilginç gözükürken tekrar saat
02.00’de aydınlanan hava ile neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz. Beyaz geceler
adı verilen bu dönem şehrin en hareketli zamanı aynı zamanda. Festivallerin yoğun olduğu bu dönemde eğlence
mekanlarına da ilgi üst seviyededir. Bir
yere gitmeden önce kesinlikle rezervasyon yaptırmak gerekiyor.
Genel olarak Stockholm, rahat, huzurlu
ve güzel bir şehir. Sarı ile lacivertin
muhteşem uyumunu sıklıkla görebile-

ceğiniz bu güzel şehirde 4 gece kalarak tüm şehri rahatlıkla gezebilirsiniz.
Ben döndükten sonra kronikleşen keşmekeşe adapte olmakta bir süre zorlansam da, bir şekilde alıştım. Konusu
geçtiğinde ise -şu anda olduğu gibi- bu
şehri istemsiz bir tebessümle hatırlamaya devam edeceğim gibi gözüküyor.

SABRİ ÖZGÜR AĞIL
MAKİNE MÜHENDİSİ
PROJE DİZAYN DEPARTMANI

Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2016 AE MAGAZİN 35

KÜLTÜR, SANAT & HOBİ “MAKET”

MAKET

36 AE MAGAZİN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2016

“MAKET” KÜLTÜR, SANAT & HOBİ

İlköğretim çağında başlayan resim
merakım, zamanla resme boyut verme
aşamasına kadar gelerek, maket halini
aldı. Şimdi sizlere resim merakımdan
makete nasıl geçtiğimi kısaca paylaşmak istiyorum.
İlkokulu Ankara’da okudum, ilkokul dönemlerim pek iç acıcı değildi, derslere
çok ilgi duymazdım herkes ders çalışırken ben kağıtları karalar, resimler
çizerdim. Bir gün ders esnasında sınıf
öğretmenimize bakarak resmini çizdim. Fakat öğretmenim bir şeyler fark
etmiş olacak ki yanıma geldi ve bana ne
ile uğraştığımı sordu. Ben hemen kağıdı
sıranın altına saklamaya çalışsam da, o
kağıdı aldı ve dersleri dinlememi istedi
ama çizimimi çok da beğendi, güzel

olduğunu söyledi bu konuda kendimi
geliştirmemi, yeteneğimin olduğunu
ifade etti. Ve benim resme olan ilgim
orada aklıma kazındı. O günden itibaren resimler çizdim, kara kalem yağlı
boya çalıştım. Uzun bir süre bu şekilde
geçti, daha sonra resimler bana biraz
daha gerçek dışı görünmeye başladı;
bunları maket haline getirme işi aklıma
geldi ve o günden itibaren, maketi hobi
olarak yapmaya başladım.
İlk maketim ortaokul dönemlerinde
proje ödevi olarak, okul maketi tasarlamaktı, ben bu projeyi herhangi bir
resimden faydalanmadan doğaçlama
olarak yapmıştım, o dönemlerde koli
kartonları ve elişi kağıtları ile yapmış
olduğum maket, okul sergisinde en iyi

proje olarak sergilenmişti. O günden
sonra değişik maketler yaparak bunu
hobi haline taşıdım, boş zamanlarımın
en eğlenceli aktivitesi oldu.
Maket tasarım ve uygulama aşamalarını sizlerle paylaşmak istiyorum… İlk
etapta ne yapacağıma karar veririm,
yapacağım proje ile ilgili benzer yapı
görsellerini incelerim. Daha sonra
bunu mimari projesini hazırlarım, uygulamaya binanın zemininden başlar
taşıyıcı kolonlarını yerlerine oturttuktan sonra duvar panellerini hazırlarım. Tabi duvar panellerinde pencere
ve kapıların geleceği yerleri keserek,
panelleri yerlerine koyar, ardından
pencere ve kapıları hazırlar yerlerine
takarım. Yapacağımız proje şayet çok
Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2016 AE MAGAZİN 37
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katlı ise tavandan sonra aynı uygulamayı devam ettiririm. Genelde maket
yapımında yapacağımız maketin boyutuna göre özel maket kartonları kullanır, bunlar 1mm’den 10mm’ye kadar
değişir, ben genelde 3mm kartonları
duvarlarda kullanırım maketin zemin
kısmında daha kalın kartonlar tercih
ederim. Çatı kısmında çatı paneli şeklinde kartonlar uygularım, balkonlar
makette en önemli kısımlardır, yapacağınız yapının görselliğine uygun balkon
şeklini uygulamamız gerekmektedir.
Ben genelde bütün yapmış olduğum
uygulamaları tamamen kendim tasarlar ve yaparım hazır malzeme asla
kullanmam; yapıda dış cephe insanın
kıyafeti gibi binayı gösteren giysidir.
Yapacağınız maketin daha gerçekçi ve
38 AE MAGAZİN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2016

güzel görünmesi için dış cepheye çok
önem vermelisiniz. Ben bu kısımda da
tamamen kendime özgü ve çalışmalar
yapar, genelde boyama dışında uygun
cephe kaplama malzemeleri bularak
direk kaplama yaparım. Bazı maketlerimde 3mm karton üzerine daha parlak olan 1mm karton uygularım. Ve
son uygulama olarak peyzaj tasarlar ve
uygulamaya geçerim. Peyzaj kısmı da
görsellik açısından ayrı öneme sahiptir
ve özen ister. Küçük detayları birleştirerek oluşturulan harika bir peyzaj
ile tamamlanan maket çok gösterişli
bir yapıt haline dönüşebilir ama maketin yapısına göre çevre düzenlemesini
yapmak gerekmektedir. Bu sizin kafanızda ne istediğiniz ile sonsuz bir uygulamadır.

Hobiler insanların boş zamanlarını
doldurmaktan çok daha ötede işlevleri var. Hobiler kişinin görsel, işitsel
ve sözel yeteneklerini, karar alma ve
iletişim becerilerini, takım çalışmasına
yatkınlığını artırıyor. Ayrıca hobiler insanların yeni tanıştığı kişiler ile kolay
iletişim kurmasını kolaylaştırıp çevre
edinmelerine yardım eder.
Her birimizin özel yetenekleri yok
elbet; ancak hepimizin mutlaka ilgi
duyduğu, uğraşmaktan zevk alabileceği bir faaliyet alanı mutlaka var. Hobi
edinmek isteyenlerin aklına ilk anda
bir şey gelmeyebilir ama biraz çabayla
herkes kendine tutkuyla bağlanacağı
bir hobi bulabilir. Eğer hayatı bir bütün
olarak algılayabilirsek hem işlerimizi ve
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sorumluluklarımızı yerine getirip hem
de hobilerimize zaman ayırabiliriz.

Bu özel merakları konuşmak insanları
birbirlerine yaklaştırır.

Yarışma programlarında adaylara boş
zamanlarında ne yaptıkları sorulur. Bu
belki de adayı tanımak için sorulabilecek en iyi sorudur çünkü insanın nerede, ne zaman doğduğu hatta hangi
okulu bitirip hangi mesleği seçtiği bile
kendi iradesi dışında gerçekleştiği için
o insan hakkında bütün bilgileri vermez. Ama boş zamanımızda ne yaptığımız bizim en kişisel, en özgür tercihimizdir. İşe başvuran adaylara da
hobilerinin neler olduğu bu nedenle
sorulur. İnsanın boş zamanlarında ne
yaptığı onu anlatır. Sadece iş görüşmelerinde değil, yeni tanıdığımız insanları
da özel meraklarını öğrenmek isteriz.

Dengeli bir hayat için çalışmak kadar,
kaliteli ve eğlenceli boş zaman geçirmeye de ihtiyacımız var. Tıpkı tek kişinin bir tahterevalliyi dengede tutabilmesi gibi, insanın ağırlığını her iki
tarafa da verebilmesi gerekir, sadece
işten ya da hobiden ibaret bir hayat
dengesini yitirmiştir. Akıl ve ruh sağlığımızı korumak yaratıcılığımızı canlı
tutmak ve mücadele edebilmek için
çalışarak ve boş zamanlarımızı kaliteli
değerlendirebileceğimiz bir hayat yaşamalıyız.
Keyifle yapacağı bir hobisi olan, potansiyelini ve enerjisini doğru kulla-

nan kişiler hangi yaşta ya da konumda
olursa olsunlar her güne daha hevesli
uyanırlar. İlgilendiği hobileri sayesinde
ortak zevkleri olan yeni insanlarla yeni
paylaşımlarda bulunarak hayatlarını
daha da zenginleştirirler. Bir hobiyle
uğraşmak kişiyi içinde bulunduğu ana
odaklar, geçmişin hesaplaşmalarından
ve geleceğin kaygılarından uzaklaştırır.
Yazımın sonuna gelirken, herkese kendine yakın hissettiği bir hobi edinmelerini tavsiye ederim.

CÜNEYT ÖZYILDIRIM
MUHASEBE UZMANI
BÜYÜK CEZAYİR CAMİ PROJESİ
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BASINDA AE
Yayın Adı : Dünya Gazetesi (Ek)

Tarih : 02.11.2016

Yayın Adı : Capital

Tarih : 01.12.2016
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BASINDA AE
Yayın Adı : Dünya Gazetesi

Tarih : 24.11.2016

Yayın Adı : Business Life

Tarih : 01.12.2016
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NAEL HAMADEH

MÜDÜR / İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER DEPARTMANI (BAE)
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Dokuz yıldır insan kaynakları ve
yönetimi alanında çalışıyorum.
AE Arma-Elektropanç’ta (BAE) halen
insan kaynaklarından sorumlu müdür
olarak çalışmaktayım, çalışanlarımızın ihtiyaç ve talepleri ile ilgilenmekteyim. Yaptığım görev çalışanlarımızın sorunlarını çözmeyi ve onlardan
en iyi şekilde yararlanmayı, şirket
içinde huzurlu bir ortamın korunmasına yardımcı olmayı içeriyor. Ayrıca
yönetim, planlama, bütçeleme, işe
alma ve genel yönetim faaliyetleriyle
ilgileniyorum. Detaycıyımdır, zaman
yönetimi becerilerimle gurur duyuyorum. Bir görev için taahhütte bulunduğumda, bunun etkili ve zamanında
yapılmasına gayret ediyorum. Şirketin
genel başarısına katkıda bulunmaktan
dolayı mutluyum. Ana hedefim, çevremdeki insanların yanı sıra kendi
42 AE MAGAZİN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2016

becerilerimi de geliştirmek. Bir takım
oyuncusu olarak takım üyelerinin
başarılı olmasını ve organizasyonun
doğru şekilde işlemesini sağlamaya
yardımcı oluyorum.
AE Arma-Elektropanç’ta kaç yıldır
çalışıyorsunuz, hangi bölümden başladınız?
Yedi yıl önce Ekim 2010’da, AE ArmaElektropanç ile yolum kesişti. Hedefleri olan bir genç olarak, insan kaynakları elemanı olarak görevime başladım; yoğun çalışmam, sadakat ve
sürekli yönetime desteğim nedeniyle
dünyanın önde gelen teknik müteahhitlik şirketlerinden biri olan AE’nin
insan kaynakları müdürü olma görevine terfi ettim. Etkin performansım
ve başarılarım sayesinde AE Arma-Elektropanç ailesinin çalışanı olmaktan
dolayı çok mutlu ve gururluyum.

AE hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Orta Doğu’nun en etkin ve başarılı teknik müteahhitlik firmalarının başında
gelen AE’de çalışmaktan dolayı çok
mutluyum. AE küresel anlamda başarısını kanıtlamış bir firma, dünya devi
olma yolunda ilerliyoruz.
Personelin birbirleriyle ilişkileri de son
derece mükemmel. AE benim işverenimden daha öteye geçti, benim ikinci
evim ve ikinci ailem.
Boş zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz?
Ben sporcuyum, serbest zamanımın
çoğunu spor salonunda veya açık havada geçiriyorum. Boks, kickboks ve
jiu jitsu gibi karışık dövüş sanatları da
yapıyorum. Kitap okumakta benim için
adeta bir tutku.

AE AİLESİNDEN

MURAT ÇAKMAK

MÜDÜR YARDIMCISI / İDARİ İŞLER DEPARTMANI
Bize kısaca kendinizden bahsedebilir
misiniz?
1984 Trabzon doğumluyum, ilk, orta ve
lise öğrenimimi İstanbul’da tamamladım. Bu süreler zarfında çeşitli işlerde
yarı zamanlı olarak çalıştım; garsonluk,
oto tamirhanesi, elektrik tesisatçısı gibi
işlerle hem harçlığımı çıkardım hem de
aileme destek oldum. Yine bu dönemlerde amatör olarak futbol ile ilgilendim; Ümraniyespor kulübünde 3 yıl
kadar futbol yaşantım oldu.
Liseyi bitirdikten sonra bir iç mimarlık
firmasında yardımcı personel olarak
çalışmaya başladım. Yaklaşık 4 yıl boyunca ufak çapta tadilat projelerinin
takibi, malzeme ve işçi tedariki konularının yürütülmesi konularında görev

yaptım. Daha sonra üniversite sınavına
girerek Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünden 2009 yılında
mezun oldum. Sonrasında vatani görevimi İzmir’de tamamladım.

güçlü bir firma. Benim için ise aynı zamanda iyi bir okul ve sıcak bir aile ortamını ifade etmekte.

Kaç yıldır AE Arma-Elektropanç’ta çalışıyorsunuz?

Boş zamanlarımda yeni yerler keşfetmeyi severim, fırsat buldukça şehir içi
veya şehir dışı doğa ile iç içe olan yerleri keşfetmekten zevk alıyorum. Son
olarak gittiğim yer ilginç kaya oluşumlarının bulunduğu Kandıra’ya bağlı bir
köy olan Bağırganlı…

Vatani görevimi tamamladıktan sonra
AE Arma-Elektropanç’ta iş başı yaptım.
2010 yılından bu yana yani 6 yıldır AE
ailesinin bir ferdiyim.
AE hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hangi takımı tutuyorsunuz ?
Yer siyah, gök beyaz ve tabi ki Beşiktaş.

AE Arma-Elektropanç yurt içi ve yurt
dışında büyük projelere imza atan
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MUSTAFA GÜVENER
MUHASEBE UZMANI / BİRLEŞİK KRALLIK

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinin
Çardak kasabasında dünyaya geldim.
Çocukluğum bu kasabada geçti, ortaokul ve liseyi Kahramanmaraş’ta okudum. Yaklaşık 2 yıl Almanya’da dil eğitimi aldıktan sonra İstanbul Marmara
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yüksek öğrenimimi finans ve muhasebe
dalında tamamlayarak çalışma hayatına başladım. Mayıs 2016’da AE ArmaElektropanç Birleşik Krallık iştirakine
geçiş yaptım, şuan Londra ofisinde
muhasebe departmanında görev yapmaktayım.

mesleğim adına hem de hayat adına
çok şey öğrendim ve öğrenmeye devam
ediyorum, görevime Birleşik Krallık’ta
devam ediyorum.
AE hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
AE denildiğinde; sürekli büyümeyi hedefleyen, vizyonu ile biz çalışanlarına
sürekli çalışma azmi aşılayarak geleceğe yönelik umut dağıtan, teknik
müteahhitlik alanında uluslararası başarılara imza atmış, alanında lider ve
markalaşmış bir Türk firması geliyor
aklıma.

Kaç yıldır AE Arma-Elektropanç’ta çalışıyorsunuz?

Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

2011 yılının Şubat ayında Birleşik Arap
Emirlikleri’nde AE Arma-Elektropanç
ailesine katıldım. Çok güzel günlerimin
geçtiği bu altı yılda hem icra ettiğim

Doğa yürüyüşü yapmayı ve tabii ki futbol oynamayı seviyorum. Kültüre ve
tarihe olan merakımdan dolayı belki de
herkeste ilgi uyandırmayacak mekan-
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ları, yapıları ziyaret etmek hayatımda
önemli bir aktivite haline geldi. Gittiğim yerlerde bol bol fotoğraf çekerek
diğer bir hobim olan fotoğrafçılığı da
icra etmiş oluyorum.

Hangi takımı tutuyorsunuz?
İş arkadaşlarım çoğunlukla ezeli rakibimiz olan Fenerbahçe’yi tutmasına rağmen kısa süre de olsa altyapısında oynadığım ülkemizin önder kulübü Galatasaray’ın koyu taraftarıyım. İstanbul’da
bulunduğum sürelerde maçlara giderek
takımıma destek veriyorum. Dünyanın
değişik ülkelerinde ki stadyumlara giderek futbol maçlarını yerinde seyretmeyi de çok severim. Büyük ligleri takip
ediyordum ancak Londra’ya geldiğimden bu yana İngiltere futbolunu daha
yakından takip ediyorum ve artık sıkı
bir Tottenham taraftarıyım.

AE AİLESİNDEN

NADEJDA BOLYSOVA

SAHA MÜHENDİSİ / DOMODEDOVO HAVAALANI - TERMİNAL 2 (RUSYA)
Bize kısaca kendinizden bahsedebilir
misiniz?
Öncelikle şirket dergimiz olan AE Magazinde yer aldığımdan ve benimle
röportaj yapıldığından dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğumu belirtmek
isterim.
Moskova’ya 2000 senesinde geldim,
hayatımın en verimli kısmını burada
geçiriyorum. İki üniversite bitirdim;
biri Moskova İl Devlet Üniversitesi’nde
İşletme Fakültesi, diğeri ise Moskova
Devlet Yatırımlarına Eleman Yetiştirme
Akademisi’nde (GASİS) Endüstriyel ve
Sivil İnşaat bölümüdür.
Kaç yıldır AE Arma-Elektropanç’ta çalışıyorsunuz?

İnşaat sektöründe 15 senedir çalışmaktayım ve bu sürenin son 6 senesini
AE Arma-Elektropanç’ta çalışarak geçirdim. İki önemli görevi üstlenmekteyim; iş güvenliği bölüm şefliği ve inşaat
sahalarında montaj işlerinin yürütülebilmesi için gereken izin ve sertifikaların alınması ve takibinden sorumlu
personelim.
AE hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
AE bünyesinde seve seve, büyük bir
zevk ile çalışıyorum. Bunun sebebi de
çalışma arkadaşlarımın çok yardımsever ve iyi geçimli insanlardan oluşması.
Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

İş haricindeki boş zamanlarımı genelde
arkadaşlarımla geçiriyorum. Spor yapmak, sinemaya gitmek, Moskova müze
ve parklarını gezmekten zevk alıyorum.
Bayramları ve tatilleri ailemle geçirmeyi
çok seviyorum ve elimden geldiği kadar
da çalışma arkadaşlarımla birlikte vakit
geçirmeye de gayret gösteriyorum. İyi
dinlenebilmenin, verimli çalışmayı doğuracağını düşünüyorum. Bütün çalışanlarla birlikte doğada vakit geçirmek,
toplu piknik vb. aktiviteler organize etmemizin iş performansımızı iyi yönde
etkileyeceğini düşünüyorum çünkü biz
aynı zamanda büyük bir aileyiz. Şirketimizi çok seviyorum ve işlerinde büyük
başarılar elde etmesini diliyorum!
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MURAHHAS AZAMIZ KEMAL KIZILHAN’IN 61. YAŞI
SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİYLE KUTLANDI
AE Arma-Elektropanç Murahhas Azası Kemal Kızılhan yeni
yaşını Kurumsal İletişim Müdürü Burcu Kızılhan’ın hazırlamış olduğu sürpriz bir partiyle kutladı. Doğum günü kutlanan
Kızılhan duygularını “Siz değerli dostlarım ve kardeşlerim ile
birlikte sizlerin ve benim pek çok doğum gününü kutladık”

dedi ve “umarım bundan sonraki doğum günlerinde de yine
hep birlikte oluruz ve aynı amaca doğru koşan bir aile olarak
kutlamalara devam ederiz” diye ekledi. AE Ailesi olarak Sn.
Kemal Kızılhan’a uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz.

YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ HASAN İNCE’NİN
DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
AE Arma-Elektropanç Yönetim Kurulu Üyesi Hasan İnce’nin
yeni yaşı, Kurumsal İletişim Müdürü Burcu Kızılhan’ın hazırlamış olduğu sürpriz bir partiyle kutladı. AE Yönetim Kurulu’nun tamamının katıldığı kutlamada Hasan İnce “Bu güzel
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sürpriz için herkese teşekkkür ederim” dedi ve “umarım
önümüzdeki yıllarda yine hep bir arada oluruz” diye ekledi.
AE Ailesi olarak Sn. Hasan İnce’ye sağlıklı ve uzun ömürler
diliyoruz.

AE AİLESİNDEN

İstanbul genel merkezimizde Proje Dizayn Departmanı Müdürü (Mekanik İşler) olarak görev yapan Murat Alkım’ın 24
Ekim 2016 tarihinde bircik kızı Sasha Mia Alkım dünyaya geldi. Alkım ailesini tebrik ediyoruz.

İstanbul’da elektromekanik taahhüt işlerini yürttüğümüz
Garanti Bankası Pendik Teknoloji Kampüsü projemizde elektrik formeni olarak görev yapan Nedim Aksu’nun
12 Ekim 2016 tarihinde biricik kızı Sare Aksu dünyaya geldi.
Aksu ailesini tebrik ediyoruz.
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İstanbul genel merkezimizde İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görev yapan
Sn. Zeynep Güngör’ün ve Garanti Bankası Pendik Teknoloji Kampüsü projemizde İdari
İşler Personeli olarak görev yapan Sn. Kamil Güngör’ün annesi

FATMA GÜNGÖR
vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

İstanbul şantiyelerimizde görev yapan
Sn. Mehmet Aksu, Sn. Nedim Aksu ve Sn. Haluk Aksu’nun annesi

AYTEN AKSU
vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Garanti Bankası Pendik Teknoloji Kampüsü projemizde Proje Müdürü
(Elektrik İşleri) olarak görev yapan Sn. Vahit Çetin’in amcası

ASIM ÇETİN
vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

İstanbul genel merkezimizde İdari İşler Personeli olarak görev yapan
Sn. Rıdvan Özkan’ın kayınpederi

İSMAİL PİROĞLU
vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
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