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EDİTÖRDEN

Değerli dostlarımız,
AE Arma-Elektropanç olarak her geçen
gün büyümeye ve yeniliklere imza atmaya devam ediyoruz. Büyüme yolunda
attığımız adımlardan biri olan tahvil
ihracı ile toplamda 2 tertip (tranche)
olarak 80 milyon TL’lik tahvili sermaye
piyasalarına sunan AE’nin, ihraçtaki ana
yatırımcısı Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası (EBRD) oldu. Bizler için bir
diğer sevindirici gelişme ise JCR Eurasia Rating tarafından yapılan periyodik
gözden geçirme değerlendirmesi sonucunda kredi notumuz ve görünümü yukarı yönlü revize edildi. İnanıyorum ki
bu ve benzeri gelişmelere yenileri eklenecek, teknik müteahhitlik sektöründe
dünya çapında lider oyunculardan biri
olan firmamız, finans piyasalarında da
aynı başarıyı sergileyecektir.
Bildiğiniz üzere, uluslararası arenada
ki başarıları sonucu ENR tarafından
düzenlenen “Dünyanın En Büyük 250
Uluslararası Müteahhidi” 2016 listesinde
AE Arma-Elektropanç da yer almıştı. Bu
listede yer alan Türk şirketleri için TMB
tarafından düzenlenen organizasyonda;
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip
Erdoğan tarafından takdim edilen ödül
genel müdürümüz Sn. Demir Özkaya
tarafından teslim elındı. Genel müdür
yardımcılarımızdan Levent Sümer yeni
bir konferansa daha konuşmacı olarak;
Oxford Üniversitesi’nde düzenlenen

“Değişimi Yönetmek” temalı Gayrimenkul Konferansı’na katılım gösterdi.
Yolumuza emin adımlarla davam ederken, bir yandan da var olan projelerimizi
teslim etmenin de haklı gururunu yaşıyoruz. Yakın zaman içerisinde teslim
ettiğimiz Bab Al Qasr Hotel & Residance
projemizi, bizler için proje müdürümüz
Nidal Abdul Salam bu sayımızda kaleme
aldı.

M. Asım Coşkun

Genel Müdür Yardımcısı
Satın Alma ve Lojistik
& İdari İşler

Global Bakış köşemizde uzun yıllardır
birçok proje ile çalışmalarımızı yürüttüğümüz Cezayir kaleme alınırken, röportaj köşemizi bu sayıda değerli ortaklarımdan Ersan Can’a ayırdık. Teknoloji
köşemizde mimari aydınlatmaya değinilirken, insan kaynakları müdürümüz
Murat Çakmak bizi, kendimizi sorgulamaya teşvik edecek bir konu olan Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı’nı
ele aldı. Yönetim kurulu asistanımız
Dilek Turgul ise hobi olarak şevkle icra
ettiği flamenko için Endülüs yollarını
arşınladı ve bu gezisini Seyyahname
köşesinde bizlere aktardı.
Geçirdiğimiz referandumun vatanımıza
ve milletimize hayırlı olmasını diler, ülkemize barış dolu günler getirmesini
temenni eder ve sizlerle sağlıklı, huzurlu günlerde görüşmeyi dilerim. Esen
kalın…
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KISA KISA

AE ARMA-ELEKTROPANÇ ÜÇÜNCÜ KEZ ÖZEL SEKTÖR
TAHVİLİ (ÖST) GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye’nin lider teknik müteahhitlik firması AE ArmaElektropanç, Tacirler Yatırım Menkul Değerler aracılığı ile
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) ana yatırımcısı
olduğu 2 tertip (tranche) olarak toplamda 80 Milyon TL’lik
tahvil ihracını gerçekleştirdi. Yatırımcılarına sunduğu güven
ile sektörün önemli oyuncularından biri olarak yerini alan AE,
birinci ihracını 5 Mayıs 2015 tarihinde 2 yıl vadeli 25 milyon
TL tahvil, ikinci ihracını ise 25 Kasım 2015 tarihinde 10 milyon TL bono ve 2 yıl vadeli 10 milyon TL tahvil ihracı olarak
gerçekleştirmişti.
Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği tahvil ve bono ihraçlarıyla
yatırımcısına güvenilirliğini kanıtlayan AE, üçüncü ihracı 31
Mart 2017 tarihinde 18 ay vadeli 20 milyon TL ve 30 ay vadeli
60 milyon TL tahvil olarak gerçekleştirdi. Ana yatırımcımız
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EBRD, 30 aylık tahvilimize 28 milyon TL ile katıldı.
Yatırımcılara Türkiye’de kolay ulaşacakları, getirisi yüksek bir
tahvil imkanı sunduklarını belirten yönetim kurulu üyemiz
Burak Ç. Kızılhan; “AE olarak, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi,
bu yılda başarılı ve beklentilerimizi karşılayan bir tahvil ihracı
gerçekleştirdik. Özel sektör tahvil (ÖST) piyasasının derinleşmesini çok önemsiyoruz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) katılımcı olduğu bu tahvil ihracımızın, ÖST
piyasasının derinleşmesi için çok önemli ve öncü bir örnek
olacağını düşünüyoruz. Tahvil ihracından elde edilen kaynakları, işletme sermayesi ihtiyaçlarımızın karşılanmasında,
kısa vadeli finansal borç yapımızın refinansmanında ve projelerimizin yatırım harcamalarında kullanmayı planlıyoruz.”
açıklamasında bulundu.

KISA KISA

AE ARMA-ELEKTROPANÇ’IN KREDİ NOTU ve
GÖRÜNÜMÜ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para : BBB- / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBB-/ (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu : A (Trk) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli İhraç Notu : A (Trk)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para : A-3 / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli İhraç Notu : A-1 (Trk)
Desteklenme Notu : 2
Ortaklardan Bağımsızlık Notu : AB
Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasında bulunan AE Arma-Elektropanç’ın Uzun Vadeli Ulusal Notu ve
Uzun Vadeli İhraç Notu A (Trk) olarak yukarı yönlü revize
edildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating’in periyodik gözden geçirme değerlendirmelerine
göre, AE Arma-Elektropanç’ın nota ilişkin görünümü Stabil
olarak; Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli
Uluslararası Yerel Para Notları ve görünümü de BBB-/Stabil
olarak belirlendi.
Yapılan değerlendirmede ayrıca AE Arma-Elektropanç’ın
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ve görünümü
BBB-/Stabil; Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu ve
görünümü BBB-/Stabil; Uzun Vadeli Ulusal Notu ve görü-

nümü A (Trk)/Stabil; Uzun Vadeli İhraç Notu A (Trk); Kısa
Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ve görünümü A-3/
Stabil; Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu ve görünümü
A-3/Stabil; Kısa Vadeli Ulusal Notu ve görünümü ise A-1
(Trk) /Stabil olarak teyit edildi. Şirketin Desteklenme Notu
2, Ortaklardan Bağımsızlık Notu ise AB olarak değerlendirildi.
Faaliyetlerini coğrafi olarak çeşitlendirmesinin yarattığı
avantajlara karşın, konsolide raporlamanın farklı para birimlerinden oluşması sebebiyle oluşan yabancı para çevrim
farklarının mali tablolar üstündeki etkileri de dikkate alan JCR
Eurasia Rating, AE Arma-Elektropanç’ın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notunu yatırım yapılabilir
seviye olan BBB-, görünümünü ise Stabil olarak belirledi.
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KISA KISA

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ’NİN ORGANİZE ETTİĞİ
TÖRENDE ÖDÜLÜMÜZÜ ALDIK

Sektöründe ilklere imza atmanın getirdiği başarıyı, dünyada
ve Türkiye’de önemli yayın organları tarafından açıklanan
listelerde yer alarak kanıtlayan AE Arma-Elektropanç, bu
başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.
İnşaat sektörünün tanınmış uluslararası dergilerinden ENR
(Engineering News Record) tarafından her yıl, çeşitli ülkelerden müteahhitlik firmaları arasında, bir önceki yılda üstlendikleri uluslararası iş hacmi esas alınarak “Dünyanın En
Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” belirlenmektedir. Geçtiğimiz yıl da AE Arma-Elektropanç olarak, ENR 2016 listesindeki yerimizi üst noktaya taşımış, “Dünyanın En Büyük 250
Uluslararası Müteahhidi” listesinde yerimizi almış ve Türk
inşaat sektörünün uluslararası arenadaki başarısını bir kez
daha teyit etmiştik.
Bu başarımızı taçlandıran ise Cumhurbaşkanımız Sn. Recep
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Tayyip Erdoğan tarafından onurlandırılmamız oldu. Türkiye
Müteahhitler Birliği’nin organizasyonuyla; 22 Şubat 2017,
Çarşamba günü Ankara Sheraton Otel ve Kongre Merkezi’nde, Ekonomi Bakanı Sn. Nihat Zeybekçi’nin himayelerinde düzenlenen törende, ENR listelerinde yer almamız
nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından da bir plaketle AE olarak onurlandırıldık. Bu başarı
ve gurur, bulunduğumuz coğrafyalar dışında yeni coğrafyalarda bayrağımızı dalgalandırmak ortak hedefiyle çalışan
tüm AE ailesinindir.
AE Arma-Elektropanç olarak, bu ödülle, Türkiye ekonomisinin önemli kurumlarından biri olmanın getirdiği sorumluluğumuzun arttığının farkında, paydaşlarımızın da varlığı ve
desteğiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dünya
çapında ses getirecek projelere imza atmaya ve Türkiye’yi
uluslararası arenada gururla temsil etmeye devam edeceğiz.

KISA KISA

LEVENT SÜMER OXFORD ÜNİVERSİTESİ’NDE
DÜZENLENEN GAYRİMENKUL KONFERANSI’NA KATILDI

Strateji, iş geliştirme ve sözleşmelerden sorumlu genel
müdür yardımcımız Levent Sümer 1 ve 2 Mart tarihlerinde
İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nde düzenlenen “Değişimi
Yönetmek” temalı Gayrimenkul Konferansı’na katıldı. Konferansta Brexit, Donald Trump’un seçilmesinin etkileri ve
anti-globalleşme eğilimleri dahil birçok politik gelişmenin,
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gayrimenkul sektörüne
etkileri tartışıldı. Demografik değişimlerin, kuşaklararası
bakış ve beklenti farklarının etkileri, millenial olarak adlandırılan yeni kuşağın bakış açıları ve kolektif yaşam vurgusunun altı çizilirken; kur etkisi, doğrudan yabancı yatırımcı
ve politik belirsizlik ve aşırı politik değişkenliğin etkisine de
dikkat çekildi.
Konferansın kapanış bölümünde mevcut koşullara çerçevesinde bugünün Türkiye’ye gayrimenkul yatırımı için en

uygun zaman olduğu özellikle vurgulandı. Levent Sümer ayrıca 2 Mart günü Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketi ve yatırım fonları kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Emre Çamlıbel ve Oxford Üniversitesi Gayrimenkul Programı Direktörü ve Kürsü Başkanı Dr. Andrew Baum ile MBA
öğrencilerine yönelik bir panelde konuşmacı olarak yer aldı.
Panelin konusu “Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Gayrimenkul
Sektörüne ait Sermaye Piyasası Araçları: Türkiye Örneği” idi.
Panelde politik gelişmeler, güvenlik politikaları, kur etkisi,
hükümet politikaları, makro-ekonomik göstergeler, demografik değişimler, trendler ve yaşam tarzlarını da içeren politik, sosyal ve ekonomik değişimleri ele alındı. Global ekonomik tahminler, gayrimenkul sektörünün dünyadaki büyüklüğü, Türkiye’nin sektördeki konumu, konut, ticari, lojistik
ve turizm pazarlarımız detaylı olarak katılımcılara aktarıldı.
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“BAB AL QASR HOTEL & RESIDENCE” PROJE

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti
Abu Dabi’de, emirliğin simgesi başkanlık sarayının çöl renkli çehresiyle
iç içe, Corniche bölgesi tarafında, güneşin doğuşunu ve ufuktaki batışını
gözler önüne seren ve kentin simgesi
haline gelmiş yeni bir yapı yükseldi.
Proje, 2006 yılından bu yana farklı yapı
ve cephe mimarileriyle bezenmiş birçok otel projesine imzasını atmış yeni
bir yatırım ortaklığı olan EmiratesMorocco Trading & General Investment Company (EMROC) tarafından
hayata geçirildi. Şirketin adından da
anlaşılacağı üzere, daha iyi projeler
yapma hedefiyle ama önceliğinde özellikle bu proje için kurulmuş olan girişim, BAE ve Kuzey Afrikalı yatırımcıların oluşturduğu yatırım ortaklığıdır.
Dış cephe görünümü son derece göz
alıcı olan yapı, zarif minare kemerleriyle bezenmiş, platformda kullanılan
Fas esintilerine sahip yer kaplamaları

ve kulelerde kullanılan pencerelere
uygulanan bronz renk tonu ile yapıya
belirgin ve parlak bir görünüm kazandırmaktadır.
Yer altında 4 kat olmak üzere toplam 41
kata sahip yapının kuleleri, dört katlı bir
köprü ile birbirine bağlanmıştır. İkinci
kulede, daireler ve perakende mağazalarının yanı sıra kendi bölümüne ait
eğlence merkezleri de bulunmaktadır.
Kulelerin altında, yanlara doğru çıkıntılı bir platform mevcuttur. Bu alanda
yiyecek, içecek ve satış noktalarının
yanı sıra çok sayıda mağaza da bulunmaktadır.
Otel hem deniz hem şehir manzarasına
sahip olup, 265 daireye sahip apartman
kulesi, yakın çevresinde bulunan diğer
kuleleri rahatlıkla görebilmektedir. İki
kule arasındaki geçiş, iki adet çok katlı
köprü ile sağlanmaktadır. Bu bağlantı
köprülerinden birincisi 5. ve 10. katlar

arasında, diğeri ise 20. ve 26. katlar arasında yapılmıştır.
Modern bir Arap masalını andıran Bab
Al Qasr Hotel & Residence; efsanenin,
geleneğin ve ebedi ruhun adresidir.
Corniche’de yükselen bu lüks yapı, geçmişe duyulan saygının adeta her taşa ve
kumaşa işlendiği, tutkunun ve geleneksel Arap konukseverliğinin ön plana çıkarıldığı bir macera diyarıdır. Geleneksel sanatın modern yaşamın konforuyla
birleştirildiği 5 yıldızlı bu otel, zengin
ve eşsiz bir deneyim sunmaktadır.
Abu Dabi’nin Corniche bölgesinde yer
alan ve benzersiz konuma ve simgesel
mimariye sahip yapı, her kesimden insanı büyülemektedir. Lüks konuk odaları, süitler ve rezidanslar, birinci sınıf
konfor ve rahatlık sunmaktadır. Başkentin en büyük özel plajlarından birisine ve benzersiz spa hizmetine sahip
otel, misafirlerine şehir ortamında en
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mükemmel seviyede dinlenme imkanı
sunmaktadır. Bu lüks Abu Dabi otelinde
bulunan birçok farklı restoran ve kafe,
misafirlerine benzersiz yemeklerden
otantik Arap kahvesine kadar değişik
lezzetler sunarken, baş döndürücü
balo salonu, kutlamalar için çok özel bir
mekan oluşturmaktadır. Bu otantik konukseverlik, hayatınız boyunca kolayca
unutamayacağınız bir deneyim yaşamanızı sağlar. Bal Al Qasr deneyimini
yaşamak, Arap coğrafyasının ruhunu
yaşamaktır.
Bab AI Qasr’ın iç ve dış mimarisi; başkent manzarasından, Arabistan’ın
otantik mirasına, çeşitli Arap kültürlerinin karışımlarını betimlemektedir.
Konuklar için ayrılmış 677 oda, süitleri
ve rezidanslara sahip otel ve daireler,
Arap Körfezi Denizi’nin görkemli manzarasına sahiptir. Lüks iç mekanlar,
bölgenin zengin mirasından esinlenerek çağdaş bir dekorla ve geleneksel
Arap dokunuşlarını yansıtan el işlemeli
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mobilyalarla ve en son teknoloji ürünleriyle donatılmıştır.
Bab AI Qasr, geleneksel Arap mirasını
ve tasarımını yansıtan bir sanat eseri
niteliğindeki lobisinde büyük bir heyecanla karşıladığı konuklarını adeta büyülerken, bölgenin en iyi lobilerinden
birisinden unutulmaz anılarla ayrılmalarını sağlar.
Farklı kalite ve değerleri yansıtan farklı
piyasalara hizmet veren bir marka
portföyü ile dünya çapında 40.000’i
aşkın odası bulunan 120 den fazla oteli
işleten, dünyanın en dinamik global bir
otel şirketi konumundaki Millennium
& Copthorne Hotels tarafından geçtiğimiz yıl içerisinde hizmete açılan ve
işletilen bu otel misafirlerine hizmet
sunmaya başlamıştır.
Otelin sofistike mutfağı, dünyanın dört
bir köşesinden farklı lezzet ve aromalarıyla canlı yemek pişirme alanlarında

yeteneklerini sergileyen seçkin şeflerle,
kahvaltıdan akşam yemeğine kadar
mevsimlik gurme lezzetlerle hizmet
vermektedir. Daha hafif tatlar arayanlar, geleneksel akşam çayı, taze hamur
işleri ve özel çay ve kahve ile buluşmak
için mükemmel bir ortam sağlayan,
Arap ruhundan esinlenilmiş Morjana’yı
tercih edebilirler. Diğer yandan Fresh
Basil adı verilen meze servisi, özenle
seçilmiş birçok farklı menü seçeneğiyle
birlikte konuk odalarına veya rezidanslara şef eşliğinde servis edilmektedir.
Geniş plajı, mükemmel havuzu ve yakın
zamanda hizmet vermeye başlayacak
olan kamelyalarıyla mükemmel bir
dinlenme imkanı sağlanmaktadır. Orta
Doğu tekniklerinin, şifalı bitkilerin ve
organik ürünlerin kullanıldığı zengin
bir bakım menüsüne ve özel dinlenme
alanlarına sahip lüks spa, Arabistan’ın
ruhunu kelimenin tam anlamıyla gözler
önüne sermektedir.

“BAB AL QASR HOTEL & RESIDENCE” PROJE

Proje 41 katlı ikiz kuleden oluşmakta
olup, biri beş yıldızlı bir otel ve diğerinde ise daireler yer almaktadır. Ana
müteahhidi Nurol LLC olan projenin işvereni Emirates-Morocco Trading & General Investment Company
(EMROC) ve işletmecisi ise Millennium
& Copthorne Hotels’dir. Proje çalışmaları, 2009 yılında başlanmış olup AE
Arma-Elektropanç’ın üstlendiği elektromekanik taahhüt işleri kapsamındaki
proje bedeli 61 milyon doların üzerindedir.
Sahada çalışmalar devam etmekte ve
katlardaki nihai montaj çalışmaları yoğunluk kazanmış durumdadır. Kuleler
ve standart katlar için, test ve devreye
alma işleri ve ayrıca dış mekan peyzaj
düzenlemeleri yapılmaktadır. Platformun kendisi beş katlıdır ancak platforma bağlanan ana lobiye çıktığınızda
kat sayısı 13’e yükselmektedir.
Projenin kalbi olarak nitelendirdiği-

miz platform, üstlendiğimiz elektromekanik taahhüt işleri kapsamında bu
proje için en zorlayıcı alan olmuştur.
Bitirmesi son derece zorlu geçen bu
çalışma tamamlanırken aynı zamanda
yapının diğer katlarındaki son rötuşlar
da tamamlanmıştır.
Platform çalışmaları son aşamaya gelindiğinde, teslimat üç aşamaya bölünmüştür. Birincisi, klima santrali gibi
uzun tedarik zamanlı malzemelerin
zamanında kurulumunu sağlamaktı.
İkincisi, projenin tüm tarafları arasında
sürekli bilgi paylaşımı sağlamaktı. Son
olarak, iş yükünün üstesinden gelmek
için iş gücünü artırmaktı.
Bu projeyi kusursuz tamamlayabilmek
için projedeki iş gücümüzü neredeyse
%50 artırdık, böylece yaklaşık 750-800
kişiye ulaştık. Bunu yapmak son derece
zorlu bir süreçti çünkü ekibin büyük
kısmı 2-3 yıldır dikey yöntemle çalışıyordu. Sonra onları iki/üç katı yüksek

olan ve yatay olarak ilerleyen bir alana
getirdik. Bunun için zaman da çok
dardı.
AE Arma-Elektropanç üst yönetiminin
yakın kontrolü altında, gerekli tüm kaynakları tedarik ederek profesyonel bir
organizasyon oluşturulmuş ve projeyi,
Abu Dabi’deki önde gelen elektromekanik taahhüt projelerinden biri olarak
tüm teknik müteahhitlik işlerine yönelik ilgili test ve devreye alma çalışmaları tamamlanmış ve otel çalışanları
kapsamımız alanında bulunan konular
hakkında eğitilmiş bir şekilde teslim etmeyi başarmıştır.

NİDAL ABDUL SALAM

PROJE MÜDÜRÜ
BAB AL QASR HOTEL & RESIDENCE
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Bildiğiniz gibi biz şantiye çalışanları
olarak, nerede yeni bir proje varsa
oraya gideriz. Bu sefer yolumuz Cezayir’e düştü. Cezayir’i size biraz kısaca
tanıtmak istiyorum, Dzayer, ya da Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti,
Kuzey Afrika’da bir ülke, Afrika’nın yüz
ölçüm olarak en büyük ülkesidir. Cezayir’in komşuları kuzeydoğuda Tunus,
doğuda Libya, güneydoğuda Nijer, güneybatıda Moritanya ve Mali, batıda Fas
ve batı Sahra’dır. Etnik açıdan bir İslam,
Arap ve Berberi ülkesidir. Ülke ismi (El
Cezayir) Arapçada “adalar’’ anlamına
gelir. Ülkede kullanılan dil Arapça, Berberce ve Fransızca’dır, yarı başkanlık
sistemi ile yönetilmektedir. Resmi para
birimi Cezayir Dinarı’dır.
Cezayir 2 milyon 381 bin 741 km2’lik
yüz ölçümü ile Akdeniz’in ve Afrika

kıtasının en büyük ülkesidir. Güney
kesiminde, Sahra Çölü’nün önemli bir
kısmını toprakları içine alır. Cezayir
kıyıları genelde dağlara çok yakın ve
sarptır, fazla doğal liman yoktur. Kıyının hemen gerisinde Atlas Dağları,
Fas’tan başlayarak doğuya doğru iki
şerit halinde Tunus’a kadar 2.400 km
boyunca uzanır. Kuzeydeki dağ sırasına Tell Atlasları, güneydekine ise
Sahra Atlasları denir. İki dağ silsilesi
arasında büyük ovalar ve yaylalar yer
alır. Bu iki sıra doğuda Tunus sınırına
doğru birbirine yakınlaşır. Atlas sıradağlarının Cezayir’deki kısmının en
yüksek noktası yaklaşık 2.900m irtifadadır. Ancak Cezayir’in en yüksek
noktası, Sahra’nın ortasındaki Hoggar
kitlesinde 3.003 metre yükseklikteki
Tahat zirvesidir. Cezayir’in Sahili 1.200
kilometredir.

Ülkenin kuzey bölgesinde Akdeniz iklimi,
Güney bölgesinde ise çöl iklimi hakimdir.
Deniz kıyısındaki yerleşimlerde kış ortalama sıcaklığı 8 ila 15OC iken Mayıs’ta
25OC’ye yükselir ve Temmuz-Ağustos
aylarında 28 ila 30OC ortalamaya ulaşır.
Ortadaki Kabile Dağları’nda ve yaylalarda
kışın ortalama sıcaklık 8OC civarındadır
ve -7OC’ye kadar düşer. Kışın bu bölgeye
kar yağar. Yazın ise sıcaklık 30 ila 38O’ye
kadar yükselir. Güneydeki Sahra bölgesinde kış sıcaklığı 15 ila 28OC iken yazın
40 ila 45OC’ye yükselir.
Cezayir, Afrika kıtasının en zengin ülkelerinden biridir. Yıllık 113.6 milyar
dolarlık gayri safi milli hasıla ile kıtanın
en büyük beşinci iktisadına sahiptir.
Cezayir, önemli bir doğal gaz (üretimde
dünya 5.si, ihracatta 4.sü) ve petrol
Ocan, Şubat, Mart, Nisan 2017 AE MAGAZİN 13
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(üretimde 13., ihracatta 9.) üreticisi ve
ihracatçısıdır. Ülkenin güney batısında
demir, güney ucunda ise uranyum ve
çinko yatakları bulunur. Bir kamu şirketi olan Sonatrach tarafından çıkarılan petrol ve doğal gaz, ülkenin başlıca
gelir kaynağıdır. Cezayir, tarım reformu
ve ağır sanayinin modernizasyonu yoluyla iktisadını canlandırmayı denemiştir, ancak petrol ve doğal gaz kökenli
ürünler hala ihracatın neredeyse tamamını oluşturur.
Denize yakın kesimde tarıma elverişli
alanlarda başta zeytin gibi Akdeniz iklimi bitkileri yetişir. Cezayir, bakla tarımında dünya 1.si, incirde 5.si, hurmada
6.sı, kayısıda 9.su, bademde 10.su gelir,
buna karşın tarım ürünlerinin büyük
kısmını ihraç edemez.
Cezayir’in dış borçları günümüzde 4
14 AE MAGAZİN Ocan, Şubat, Mart, Nisan 2017

milyar dolar civarıdır. Ülke, dış borçlarını yavaş yavaş kapatmakta, bunda
artan petrol fiyatlarından yararlanmaktadır. Bir OPEC ülkesi olan Cezayir, sağlam bir iktisada sahiptir. Petrol
ve doğal gaz gelirleri dış borçları azaltmakta kullanıldığı gibi önemli altyapı
projelerinin gerçekleşmesini de sağlamaktadır.
Modern Cezayir edebiyatı Arapça ve
Fransızca arasında bölünmüş durumda
olup ülkenin yakın geçmişinden etkilenmiştir. 20.yy. Cezayir romancıları
arasında en önemlileri Muhammed
Dib, Albert Camus ve Katib Yasin’dir.
1980’lerin önemli romancıları daha
sonra Uluslararası Af Örgütü’nün başkan yardımcısı olacak Raşid Mimuni
ve laik görüşleri nedeniyle şeriatçı bir
grup tarafından öldürülen Tahar Dja-

out’tur. Ünlü modacı Yves Saint Laurent, Oran kentinde doğan bir Cezayirlidir.
Fransız kökenli ünlü Cezayirliler arasında filozof Jacques Derrida da bulunur. Melek Bennabi ve Frantz Fannon
sömürgecilik karşıtı görüşleriyle tanınmıştır. 1905-1973 yılları arasında yaşamış olan Malik bin Nebi Cezayir halkının sosyolojik dönüşümünde oldukça
emeği geçmiş ve bu konularda önemli
eserler vermiştir. Hıristiyan düşünür
Aziz Augustinus Annaba yakınlarında,
Tagaste’de doğmuştur. Tunus’lu olan
İbni Haldun, ünlü eseri Mukaddime’yi
Cezayir’de yazmıştır.
Cezayir kültürünün en önemli unsurunu İslam medeniyeti oluşturur. Ülke
nüfusunun %99’dan fazlasını müslü-
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man kökenliler oluşturur. Hıristiyanların oranı %0,1 kadardır. 1960’da sayıları
160 bini bulan Musevilerden sadece
200 kadarı kalmıştır. Cezayir anayasası, tüm vatandaşlara din özgürlüğü
tanır. İmamlar, papazlar ve hahamlar
Diyanet İşleri Bakanlığı’na bağlıdır ve
devlet memurudur. Vaaz vermek veya
dini faaliyetlerde bulunmak devletin
iznine tabidir.
Devlet, din eğitimine ve camilere maddi
katkıda bulunmakta, imamların maaşlarını ödemektedir. 2005’ten beri şeriat
hukuku orta dereceli okullarda zorunlu ders haline getirilmiştir. Cezayir
müziğinin ülke dışında en çok bilinen
türü Rai’dir. Rai, çobanların folklorik
müziğiyle popun bir karışımıdır. Cheb
Khaled ve Cheb Mami gibi uluslararası
yıldızlar bu tarz müzikle ün kazanmış-

tır. Cezayir içinde ise sözel ağırlıklı eski
Şaabi türü müzik halk tarafından tercih
edilmektedir. Kabile müziği de kıvrak
tonlarıyla beğeni toplamaktadır. Kıyı
kentlerinde Endülüs göçmenlerinin
getirdiği Endülüsi müzik, klasik bir tarz
olarak günümüzde de dinlenmektedir.
Cezayir bugüne kadarturizme pek
önem vermemiştir ama buna rağmen
gezilecek çok güzel yerleri mevcuttur.
Birkaç tanesini sizlerle paylaşıyorum.
Biraz Cezayir mutfağına değinecek
olursam; Cezayir yemekleri Akdeniz
mutfağının özelliklerini gösterir. Bazı
yemekler ülke genelinde pişirilse de
çoğu yereldir ve kültürel çeşitliliğe delalet eder. Bu durum, yerel coğrafya,
iklim ve tarihin bir sonucu olarak zamanla ortaya çıkmıştır. Buğdaydan

yapılan, et veya sebzeyle servis edilen
kuskus, merguez (mergez), biber, soğan
ve sarımsakla yapılan şakşuka tipik yemekleridir.
Cezayir; çöl, deniz ve yeşil doğası ile
gezilecek, eski kültürleri ve türk kültürünüde hala içinde barındıran tipik
bir Arap şehri bunun yanındada gelişmekte olan gezilmeye görülmeye değer
bir ülke, herkesin hayatında bir kez de
olsa burayı gelip görmelerini isterim.
Umarım yazdıklarım bu ülkeyi az da
olsa tanımanıza fayda sağlamışımdır.

CÜNEYT ÖZYILDIRIM
MUHASEBE UZMANI
BÜYÜK CEZAYİR CAMİ PROJESİ
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“ERSAN CAN” RÖPORTAJ

Ersan Bey, sizi kısaca tanıyabilir
miyiz?
1960 doğumluyum, Gümüşhane’nin
Kelkit ilçesinin Günbatur köyünde
dünyaya geldim. Çiftçi bir dedenin
torunu, gurbetçi baba ile ev hanımı
bir annenin 6 çocuğundan biriyim.
İlkokulu dünyaya geldiğim köyümde
okudum ve Gümüşhane’ye ortaokula
gitmek için yatılı okul sınavlarına girdim ama kazanamadım. İstanbul’a geldikten sonra gündüzleri çalıştım akşamları İnönü Endüstri Meslek Lisesi
akşam kurslarında okudum ve elektrik
tesisatçılığı üçüncü sınıf yetki belgesi
aldım.
1983 yılında sevgili eşim Cemile ile evlendim, hayat mücadelesinde eşimin
çok emeği vardır. Yaşamımıza, evliliğimize büyük anlam ve neşe katan 1984

doğumlu Ozan ve 1990 doğumlu Emre
isimli iki oğlumuz dünyaya geldi iyi ki
de geldiler onları çok seviyorum, yolları ve bahtları açık olsun.
AE Arma-Elektropanç ile yolunuz ne
zaman kesişti?
İş hayatıma, 1973 yılında Nişantaşı
Valikonağı’nda İbrahim Polat inşaatın
işlerini yapan küçük bir mahalle elektrikçisinde çırak olarak başladım. Daha
sonra usta, usta başı, formen olarak
çeşitli kademelerde çalıştım.
1982 yılında askerden geldim, 1983 yılında Ulus’ta Tekin Günver’in sahip olduğu inşaat firmasının elektrik işlerini
yapan Akşit Ticaret firmasında formen
olarak çalışmaya başladım ve sevgili
ağabeyim Hasan İnce ile yollarımız bu
şantiyede keşişti.

1987 - 1990 yıllarında, Emlak Bankası
Mesa Mesken San. A.Ş. Ataşehir Atrium
Çarşı şantiyesinde çalışırken, Hasan
İnce yedek subaylık görevini yapmaktaydı ve hafta sonları gelip şantiyedeki işleri ve hak edişlerimizi kontrol
ederdi. Daha sonra Hasan İnce ve Necdet Akşit, Ortaş Elektrik’i kurdular ve
bende bu firmanın şantiye sorumlusu
olarak Emlak Bankası Ataköy 7, 8, 9, 10.
mahallerinde 890 konut, tünel, kalıp
işlerini ve 2 ilkokulun elektrik işlerini
yaptım.
Ataşehir Atrium Çarşı şantiyesinin seslendirme sistemini Elektropanç Elektronik yapıyordu, sevgili ağabeylerim A.
Medih Ertan ve Şükrü Özlüoğlu’yu bu
şantiyede tanıdım.
1991 yılında Hasan İnce ile Hasel Elektrik Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’ni kurduk ve
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İhlas Holding ile Türkiye Gazetesi, Yeni
Bosna Konut ve Spor Kompleksi, KIA
Motor Yönetim Binası, Sadri Şener İnşaat A.Ş. ile Çorlu’da 1624 konut, Çerkezköy’de 980 konut, Emlak Bankası ile
Timlo İş Merkezi gibi birçok projenin
elektrik taahhüt işlerini tamamladık.
1992 yılında, A. Medih Ertan, Şükrü
Özlüoğlu ve Hasan İnce ile Rusya’da
4 büyük askeri ev projesinin anahtar
teslimi elektrik ve elektronik işlerini
başarı ile tamamladık. Ben hem Rusya
şantiyelerine giderdim hem de satın
alma, lojistik ve personel işlerini yürütürdüm.
2001 yılında kurduğumuz AE ArmaElektropanç’da, 2009 yılına kadar satın
alma ve lojistik müdürü olarak görev
18 AE MAGAZİN Ocan, Şubat, Mart, Nisan 2017

yaptım. Halen ise idari işler müdürü
olarak görevimi sürdürüyorum.
Mesleğinizde karşılaştığınız zorluklar
nelerdir?
Her mesleğin zorlukları vardır. Ama
severek çalışıldığı ve takım ruhuna inanıldığı takdirde zorlukları yenebilirsiniz. İnsanlar “ben hangi işi yaparsam
yapayım en iyisini yaparım” özgüvenine
sahip olmalılar.
Bizimle meslek hayatınızda yaşadığınız güzel bir anınızı paylaşmak ister
misiniz?
İş hayatına dair pek çok anılarım var
ama ömür boyu hiç unutamayacağım güzel anım, Ulus mahallesindeki

şantiyede çalıştığımda büyük oğlum
Ozan Can’ın doğum müjdesini aldım,
o yıllarda toplu taşıma kısıtlıydı,
1.5-2 saat içinde Gaziosmanpaşa’daki
evime gittim, hayatımın en mutlu günüydü.
Tuttuğunuz takım, en sevdiğiniz
yemek, seyahat etmekten en çok hoşlandığınız yerler diye sorarsak?
Beşiktaş taraftarıyım. Yemek sorusuna
ne cevap verirsem vereyim, ortaklarım
başta olmak üzere beni tanıyanlar tebessüm edecektir; her yemeği severim.
Çok seyahat yapma imkanım olmamıştır ama doğanın güzel olduğu her yeri
severim.
Boş vakitlerinizde neler yaparsınız,
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hobileriniz nelerdir?

videoları anı olarak bırakmak istiyorum.

en büyük kazancımdır.

Özelikle hafta sonları annem ve ailemle
zaman geçirmek çok değerli ve önemli
benim için. Tabi ki arkadaşlarımla da
görüşmeye çalışıyorum. Doğrusunu
isterseniz hobilere ayıracak düzenli
zaman bulamıyorum. Sadece Beşiktaş
maçlarını takip etmeye gayret ediyorum ve zaman buldukça maçlara gidiyorum.

İş hayatında başarının sırrı nedir
sizce?

Herkes tarafından çok sevilmenizin,
herkesin Ersan Ağabeyi olmanızın
sırrı nedir?

Anılarınızı, deneyimlerinizi bir kitap
altında toplamayı düşünüyor musunuz?
Anılarımı kitap altında toplayayım mı
açıkçası bilemiyorum ama anılarımı
aklıma geldikçe kamera karşına geçip
kayıt altına alıyorum ve torunlarıma bu

Ben iş hayatımda çok firmada çalışmadım ama 1973’den günümüze kadar ne
iş yaptıysam en iyisini yapmaya gayret
ettim ve başarının en büyük sırrı bence
vicdanlı ve dürüst çalışmaktır. Bu aynı
zamanda insanı insan yapan değerlerden biridir çünkü “bazıları hayret eder,
bazıları gayret eder” derler…
Şunu da söylemezsem doğru olmaz; iş
hayatımda sevgili ağabeylerim ve ortaklarım Hasan İnce, A. Medih Ertan,
Kemal Kızılhan, Asım Coşkun ve Demir
Özkaya gibi yıllarca büyük işlere imza
atmış kişilerle çalışmam başarılarımda

Dürüst olmak, saygı duymak, erdemli
olmak; asil ve doğru olmak, insanları
sevmek diyebiliriz. Büyüklerimiz şu
öğüdü verirler : Huzurun olduğu evde
soğan bal olur, saygının ve sevginin olduğu yerde diken gül olur...

BURCU KIZILHAN
MÜDÜR
KURUMSAL İLETİŞİM DEPARTMANI
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MİMARİ
AYDINLATMADA
RGB,
TONLANABİLİR BEYAZ,
DMX SİSTEMLERİNİN
KULLANILMASI

GRİ SU
GERİ
KAZANIMI
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“MİMARİ AYDINLATMADA RGB, TONLANABİLİR BEYAZ, DMX SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI” TEKNOLOJİ

Mimari yapıların güzellik ve ihtişamının gündüz olduğu gibi gece de ortaya
çıkarılması, gelişen RGB ve DMX kontrollü LED teknolojisi sayesinde daha
kolay hale gelmektedir.
Cepheler, ilk fark edilen mimari unsurlardır. Geceleri, ışığın yönü ve rengi ile
belirlenir. Cephelerin görünümü gün
içerisinde gün ışığının yön değiştirmesi nedeniyle farklı efektlerin oluşmasını sağlar. Farklı ışık dağılımları ve
aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanılması sayesinde geceleri kendine
özgü bir görünüm vermek mümkün-

dür. Aydınlık bir cephenin bileşenleri
ve alanları ayırt edilebilir ve farklılık
yaratabilir.
Cepheler, nesneler ya da bitki örtüsünün insanlar üzerindeki etkisi büyük
ölçüde aydınlatma tasarımına bağlıdır.
Etkinin nasıl olacağını ise tasarımcı
belirler. Mühendisler ise yaratmak istenilen etkiye uygun armatürler tasarlamaktadır.
İlk aydınlatma tasarımcıları 19. yüzyılda
modern tiyatronun aydınlatmasını tasarlayan kişilerdi. Dekor, kostüm gibi

ışıkta oyunun kompozisyonuna uygun
tasarlanmalıydı. Aydınlatma, oyunun
duygu ve düşüncesini tamamlayan bir
değerdi. Yunan tiyatrosu gün ışığında
oynanırdı. Eğer oyun karanlığa kalırsa
büyük ateşler yakılarak sahne aydınlatılırdı. Modern anlamda ilk aydınlatma
tasarımcısı İsviçreli olan Adolphe Appia’ydı. Appia, ışığı bir mizansen olarak
kullandı. Gerstaltendes licht (ışığın ifade
etme biçimi) anlayışını ortaya koyarak yeni bir form uygulamaya başladı.
Günümüzde mimari aydınlatma kurumsal kimlik iletişimi yapan şirketler
Ocan, Şubat, Mart, Nisan 2017 AE MAGAZİN 21
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için güçlü bir noktadır. Aydınlatma
konsepti ve aydınlatma seçimi çarpıcı
bir görünüm üretmek için bir araya
getirilir, Personel ve ziyaretçiler için
kurum kültürü güçlendiriliyor. Geceleri, binanın kentsel alanda anlamlı bir
ışık sanatı olarak algılanması sağlanır.
Mimari aydınlatma tasarımı, başlangıç
ve işletme maliyetleri, enerji verimliliği faktörlerinin dengelenmesi, özgün
mimari karaktere uyumlu ışık efektlerinin olması, binanın bulunduğu bölgeye
göre yeterli aydınlatmaya sahip olmasını sağlamaktadır. Aydınlatma tasarımcıları ışık fizyolojosi ve psikolojisini
22 AE MAGAZİN Ocan, Şubat, Mart, Nisan 2017

kullanarak mimari dil ile uyumlu aydınlatma gereçlerini en verimli şekilde
kullanmayı amaçlar.
Aydınlatmada enerjiye ihtiyaç vardır.
Sınırlı kaynakların kullanımında üretici, tasarımcı ve kullanıcı dahil herkes
çevresine karşı sorumludur. Amacımız
kaliteli aydınlatma ve görsel konfor
için kullanıcı ihitiyaçlarını ihmal etmeden aydınlatma verimliliğini optimize
etmek olmalıdır.
Aydınlatma teknolojisindeki gelişmeler, ışığın sadece sayılarla ve çokluk-

larla açıklanamayacağını, bunun yanında görme fizyolojisine etkileri ile
bir algının oluşmasına yol açtığını da
göstermekte. Mimaride 4. boyut olarak da adlandırılan aydınlatma, bu konuda tasarım yapan uzmanların doğru
aydınlatma armatürleriyle çalışmasını
gerekli kılmaktadır.
RGB
RGB İngilizce Red (Kırmızı), Green
(Yeşil) ve Blue (Mavi) kelimelerinin baş
harflerinden oluşan bir kısaltmadır.
Aydınlatma armatürü içinde bu 3 ana
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rengin kullanıldığı LED’ler bir kontrol
ünitesi vasıtası ile kumanda edilerek
sonsuz sayıda renk kombinasyonu elde
edilebilir.
Tonlanabilir Beyaz
Aydınlatılacak yerin özelliklerine ve
işlevine göre uygun renk sıcaklığı seçilmesi önemlidir. Renk sıcaklığı insan
psikolojisi içinde önem arz etmektedir.
RGB kontrol sistemi elemanları ile çalışan bu sistem, aynı armatür üzerindeki
sıcak beyaz, doğal beyaz ve soğuk beyaz
renk sıcaklığına sahip (2700 - 6500K)

LED birimlerinin parlaklıklarının değiştirilerek beyazın farklı tonlarını oluşturulması mantığı ile çalışmaktadır.
Dmx Kontrol
DMX yani Digital Multiplex (Dijital Çok
Katmanlı İletişim Protokolü), aydınlatmada ‘‘akıllı’’ armatürlerin uzaktan
kontrolünü sağlamak için kullanılan
uluslararası bir iletişim protokolüdür.
Endüstri, eğlence sektörü uygulamalarında özellikle DMX 512 yaygın olarak
kullanılmaktadır. 512 Kanala sahip olan
bu sistem bu sayı kadar cihaz ile ile-

tişim sağlar. DMX protokolü master/
slave yapısında olup temel itibariyle,
1 master DMX kontrol ünitesi, 1 slave
dimmer ve bir armatür ile kurulabilmektedir. Sistemdeki kontrol edilecek
armatürlerin sayısı veya armatürler
arasındaki uzaklık arttığında ise sisteme sinyal yükselticinin dahil edilmelidir.
ZAFER MUTLU
AYDINLATMA ÜRÜNLERİ SATIŞ ve
PAZARLAMA MÜDÜRÜ
EAE
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Sahip olduğunuz tek şey çekiçse, her şey
çivi gibi görünmeye başlar.
-Abraham Maslow
Abraham Harold Maslow, hümanist
psikolojinin ortaya çıkmasında katkılarda bulunmuş bir psikoloji profesörüdür. Kendi adı ile anılan “Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi” kuramıyla tanınır.
İhtiyaçlar hiyerarşisi, psikolojide motivasyonel bir kuramdır ve bireylerin
ihtiyaçlarını beş katlı bir piramit içinde
hiyerarşik düzeyler olarak tasvir eder.
İnsan ihtiyaçları sınırsızdır. Maslow,
bireylerin belirli ihtiyaçları karşılamaya
motive olduklarını ve bazı ihtiyaçların
diğerlerinden üstün olduğunu belirtir.
Maslow’a göre; daha üst düzeydeki ihtiyaçları karşılanmadan önce alt düzey-

deki ihtiyaçlar karşılanması gereklidir.
Bireyler ancak alt düzeydeki ihtiyaçları
doyuma ulaşınca üst düzeydekilere
hazır hale gelirler. En temel ihtiyaçlarımız biyolojik ve fizyolojik yaşama
yönelik olanlardır ve bu ihtiyacımız
davranışlarımıza yön verir. Biyolojik ve
fizyolojik ihtiyaçlarımız karşılandığında
bir sonraki düzeydeki ihtiyaçlar motivasyon kaynağımız olacaktır.
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi 5 aşamalı model içermektedir:
Fizyolojik İhtiyaçlar
İnsanın biyolojik ve fizyolojik olarak
yaşamını sürdürebilmesi için gerekli
hava, su, yiyecek, çevre ve hava şartlarının olumsuz etkilerinden korunma
amacıyla örtünme, cinsellik, uyku gibi

yaşamsal ihtiyaçları bu kategoridedir.
Fizyolojik ihtiyaçlar piramidin ilk basamağını oluşturur ve en önemli kısmıdır. İnsanlar yaşamları boyunca bu
ihtiyaçlarını karşılamak için çaba göstermek zorundadır. Aksi halde varlığını
sürdürebilmesi ve neslini devam ettirebilmesi mümkün değildir. Fizyolojik
ihtiyaçlar karşılanmadığında bireyde
sağlık sorunları ortaya çıkar.
Çağdaş birey, tüm fizyolojik ihtiyaçlarını kendi başına karşılama konusunda
yetersiz kalmaktadır. Modern bireyin
yiyecek, giyecek, sağlık gibi sorunlarını kendisi başına karşılaması gerçekçi
değildir. Bireyler, bu ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak, üretmek ve paylaşmak zorundadırlar. Ortaya konulan
emek veya sermaye karşılığında elde
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ettiği kazancı oranında bu ihtiyaçlarını
karşılayabilirler.
Güvenlik İhtiyacı
Fizyolojik ihtiyaçlarını belli ölçüde karşılayan bireyin güvenlik ihtiyacı ortaya çıkar. Güvenlik ihtiyacı; fiziksel
ya da psikolojik zararlardan korunma
ve emniyette bulunma anlamına gelir.
Güvenlik riskiyle karşılaşan birey, bu
durumun üstesinden gelebileceği çözümlere yönelir.
Kabilelerin, devletlerin oluşma sebebi
bireylerin güvenliklerini, ailesini ve
sahip olduklarını teminat altına alacak ve kaynaklarını koruyacak güce
ihtiyaç duymalarıdır. Dinlerin ortaya
çıkış sebebi bile güvenlik kaygısından26 AE MAGAZİN Ocan, Şubat, Mart, Nisan 2017

dır. İlkel insanlar anlam veremedikleri
ve engelleyemedikleri doğa olaylarını
kutsal olarak kabul etmiş ve kontrol altına alabilmenin yolu olarak tapınmaya,
kurbanlar vererek kendilerine zarar
vermesini engellemeye çalışmışlardır.
Günümüzde, ihtiyaçlarını karşılamak
için çalışmak zorunda olan birey, ekonomik anlamda kendini güvende hissetme ihtiyacı duyar. İş sözleşmesi ile
çalışmanın ve ücretin garanti edilmesi
ve iş güvenliği kuralları bireyin ekonomik ve fiziksel risklere karşı kendini
güvende hissetmesine sebep olur ve
yaptığı işe odaklanmasını sağlar.
Ekonomik ve kişisel güvenliğin haricinde bireyler; gelecekle ilgili kaygılarının giderilmesi (emeklilik), sağlık
sorunlarının tedavisi ve geçinme gi-

derlerinin karşılanması ihtiyacı duyar.
Emekli primleri, sigorta poliçeleri bu
anlamda güvenlik kaygılarını gidermek
için ortaya çıkmıştır.
Çalışanlarına uzun süreli ve güvenli bir
çalışma ortamı sağlayan, liyakate önem
veren, eşit kariyer fırsatı sunan, sağlıklı işleyen bir şikâyet mekanizmasını
kuran şirketler “güvenli bir liman” olarak görülür ve bu şirketlerde çalışma
verimi de yüksek olur.
Ait Olma ve Sevgi İhtiyacı
Fizyolojik ve güvenlik sorunlarının yeteri kadar halledilmesi durumunda bireylerin bir gruba ait olma, diğer grup
üyeleri tarafından kabul edilme, benimsenme, sevme ve sevilme gibi sos-
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yal ihtiyaçları ortaya çıkar. Ait olunan
grubun büyüklüğü veya küçüklüğünden
çok arkadaş, sevgili, eş ya da çocuk eksikliğini giderme ihtiyacı söz konusudur.
İnsanlar, ait olma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ortamlarda kendilerini
rahat hissederler. Bu ihtiyacın karşılanmaması durumunda kişi kendini
güçsüz ve yalnız hissederler. Yalnızlık
hissi, güvenlik ihtiyacının bile önüne
geçebilir. Özellikle çocukluk çağında
bu ihtiyaç daha güçlüdür ve duygusal
anlamda ilişki kurmakla ilgili sorun yaşayan kişilerin yetenekleri bu yüzden
olumsuz etkilenebilir.
Evli olan, evde huzurlu olan bireyler
sosyal ilişkilerinde daha güvenli ve

başarılıdırlar. Şirket içinde meslektaşları tarafından kabul gören ve yakın
dostluklar edinen, amirleri ile sağlıklı
ilişkiler kuran bireylerin motivasyonu
daha yüksektir. Ait olma dürtüsü daha
güçlü kişiler; sivil toplum kuruluşları,
spor takımları, dini gruplara üye olabilirler. Dürtüsünü kontrol edemeyen
kişiler fanatizme sürüklenirler. Şirketlerin, çalışanları arasında birbirleriyle
uyumlu takım yaratmaları verim artışına olumlu katkıda bulunur.

grubun diğer üyeleri tarafından takdir
edilen, saygı duyulan bireyin kendine
olan güveni artacaktır.

Saygı, Saygınlık İhtiyacı

Maslow, kişinin kendine olan saygısının
da önemine değinmektedir. Sadece dış
faktörler kişinin kendisine saygı duymasında yeterli olmayabilir. Bu ihtiyacın giderilmemesi durumunda motivasyon bozukluğu, zayıflık, değersizlik
gibi yan etkiler ortaya çıkabilir.

Önceki düzeylerde belirtilen ihtiyaçlarını karşılayan bireyler artık üyesi
olduğu grupta saygı görmek ve değer
verilmek isterler. Buna kendine olan
saygı da dâhildir. Başarısı ve hizmetleri

Bu ihtiyaç, kişinin yaptığı işe göre; ustalık ya da yönetsel sorumluluk olabileceği gibi bilim adamının buluşları sebebiyle devamlı hatırlanmak istenmesi
ya da dizi film oyuncusunun sanatsal
faaliyeti sebebiyle şöhreti, ihtişamı yakalama isteği şeklinde olabilir. Bu faaliyetler kişiye değerli olduğu hissi verir.
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Şirketler, yöneticilerine verdiği değeri;
etkileyici bir unvan, ofis odası, şirket
arabası şeklinde sağlayabilirler. Ancak
kendi fikirlerini ortaya koyabilme, tartışabilme serbestliği getirilmediğinde
verilen bu maddi imkanlar da anlamsız
kalır.
Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı
Bireyin doğuştan gelen potansiyelini
keşfetme ve hedeflerini gerçekleştirme, kişisel büyüme ve zirveye çıkma
ihtiyacıdır. Birey, tüm alt düzeylerin
karşılanması halinde bile birey huzursuzluk yaşayabilir. Hayattan beklentisini ve varoluş sebebini sorgulamaya
başlar. Bu düzeyde bireyler farklı davranışlar göstermektedir. Herkes başaramayabilir ancak kendini gerçekleştirme ihtiyacı kişinin kendi farkında28 AE MAGAZİN Ocan, Şubat, Mart, Nisan 2017

lığını kazanması ve hayata geçirmesi
açısından önemlidir.
Yaratıcılığın ortaya çıkması, problem
çözme yeteneği, önyargısız olma şeklinde kendini gösterir. Alt düzey ihtiyaçlar karşılanmadan ortaya çıkmayacağından, bireyin en verimli dönemidir.
İnsanlar bu ihtiyaçlarını; iyi bir aile babası olmak, spor faaliyetlerindeki başarı, resim çizme, dağa tırmanma gibi
değişik motivasyonlarla ifade ederler.
Maslow için sonuncu basamak neredeyse hayatın sırrını çözmek, bilgelik
ve huzura kavuşmak gibidir ve dünya
nüfusunun sadece küçük bir yüzdesinin (%2) bu düzeyi başarabildiği belirtir.
Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı
1960’lı ve 1970’li yıllarda genişletilmiş ve

yeni düzeyler eklenmiştir. Bu düzeyler:
• Bilişsel ihtiyaç: Çevrede olup bitenleri anlama ihtiyacı
• Estetik ihtiyaç: Sanatı yaratıcılığını
kullanarak sanattan zevk alma ve
estetik ihtiyacı
• Ötesine geçme ihtiyacı: Başkalarının
kendilerini gerçekleştirebilmelerine
yardımcı olma ihtiyacı
Maslow’a göre fizyolojik gereksinimlerine ulaşmakta güçlük çeken bireyler
daha yüksek ihtiyaçlarını karşılayamazlar. Ancak Afrika gibi fakirlik içinde
yaşamlarını sürdüren bireylerdeki sevgi
ve aidiyet duygusu ya da eserleri günümüze kadar ulaşan birçok sanatçının ve
bilim adamının yaşamlarını maddi zorluklarla geçirmiş olması kuramla çelişki

“MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ KURAMI” MAKALE

gibi durmaktadır. Karşı görüşe göre;
üst düzeydeki bir ihtiyacın giderilmesi
için alt düzeydeki bütün ihtiyaçların
doyuma ulaşması şart değildir. Belirli
bir derece doyumluluk bireyi daha üst
düzeye getirebilir. Ayrıca bazı bireyler
aidiyet duygusunu, kişisel güvenliğinin
önünde görebilir, bazıları tersini düşünebilir. Hangi ihtiyaçların daha baskın
olacağını, kişinin büyüdüğü aile, arkadaş, okul hatta doğduğu şehir, aldığı
kültür belirler. Ortadoğu’da yaşayan
biri ile Norveç’te yaşayan birinin ihtiyaç
algısı ve sırası farklı olabilir.
Gideceğiniz restoran, yemek tercihleriniz, giyim tarzınız, markaya bakarak
ürün alma ihtiyaç piramidinde bulunduğunuz düzeye göre şekillenir. Bireylerin ihtiyaçları, gelişim düzeyleri ile
ilgilidir. Alt düzeydeki birey bir somun

ekmekle karın doyurarak temel gereksinimini karşılanmışken, üst düzeydeki
bireyde dengeli bir beslenme alışkanlığı ihtiyacı doğmaktadır. Burada maddi
imkanlar değil, bireysel gelişimden söz
edilmektedir.
1981 yılında Maslow’un hiyerarşisinin
yaş gruplarına göre nasıl değişebileceği
konusunda bir anket çalışması yapılmış
ve yaşları farklı olan katılımcılara belirlenmiş sayıda ifadeyi en önemli olandan
daha azında doğru derecelendirmeleri istenmiştir. Araştırma sonucunda;
çocukların daha fazla fiziksel ihtiyaç,
ergen grubundakilerin saygı, gençlerin
kendi kendini gerçekleştirme ve yaşlıların da en üst düzeyde güvenliğe ihtiyaç duyduğu belirlenmiştir.
İnsan yaşamındaki bazı olumsuzluk-

lar (boşanma, sevdiği birini kaybetme,
ekonomik kriz, işinden olma vs) bireyin
ihtiyaç hiyerarşisinde dalgalanmalara
sebep olabilir. Şirketler, İnsan Kaynakları planlamalarında ve alacakları stratejik kararlarda çalışanların bireysel
ihtiyaçlarını görmezden gelemezler.
Bireylerin ihtiyaç düzeyi, motivasyonlarını belirler. Sadece ödül veya ceza
olumlu motivasyona etkili olmayabilir. Çalışandan yüksek verim alabilmek
için, ihtiyaç düzeyini yükseltmeleri gereklidir.

MURAT ÇAKMAK
MÜDÜR
İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI
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Endülüs; İspanya’nın güneyinde, İslam,
Katolik ve Musevi kültürlerinin aynı
potada harmanlanıp mükemmel bir
karışım oluşturduğu, 750 yıl boyunca
İber yarımadasına hükmetmiş bir medeniyet.
Endülüs seyahatimi, Jerez Uluslararası Flamenko Festivali’ne katılmak ve
flamenko dansının ruhunu hissederek
eğitim almak için aylar öncesinden
planladım. Flamenko Festivali’nin ana
teması “dans”. Festival kapsamında
dünyanın her yerinden gelen en iyi flamenko dansçılarının gösteri ve konserlerini izleyebiliyor, en iyi hocalarından
flamenko dersleri alabiliyorsunuz.
Yolculuğum THY’nın 3.5 saatlik direkt
Malaga uçuşu ile başladı. Malaga İspanya’nın güneyinde, Endülüs bölgesinde
yer alan bir şehir. Malaga’dan Jerez’e
(Jerez de la Frontera) tren veya otobüs
ile 3.5 saatlik bir sürede ulaşılabiliyor.
Jerez ve tüm İspanya için tren seferleri
İspanya’nın RENFE isimli şirketi tara-

fından yürütülüyor. Tren ve otobüslerde festival nedeni ile yer bulamadığı
için Jerez’e (Jerez de la Frontera) taksi
ile gitmek durumunda kaldım ve ulaşım
oldukça maliyetli oldu. Sıkıntılı ve maliyetli bir ulaşım yaşamamak için tren
biletinizi İstanbul’dan ayarlamanız akıllıca olur.
Jerez de la Frontera Cadiz’e bağlı, her
yıl flamenko festivalinin düzenlendiği, sherry (İspanyol şarabı) ve atlarıyla meşhur bir Endülüs şehri. Jerez,
Sevilla ve Cadiz şehirlerinin ardından,
flamenko kültürünün en yaygın olduğu
yer. Ticaret ve limanlara yakınlığı nedeniyle Sevilla ve Cadiz’den sonra Endülüs bölgesinin en zengin şehirlerinden biri. Ilıman üzüm bağlarından elde
edilen üzümlerden üretilen sek beyaz
şarapları Jerez’i Endülüs’ün lider şehirlerinden biri haline getirmiş. Bodego
yani şarap evlerinde şarap tadımlarına katılmak mümkün. Belli saatlerde
sherry turları düzenleniyor. Yaklaşık
iki saat süren bu turlara çok istememe

rağmen ders programım nedeni ile
katılamadım fakat sherry turleri hakkında biraz araştırma yaptım. Fino en
serti, Manzonilla Fino’nun daha hafifi,
Amontillado Fino’dan daha ağır. Benim
favorim Amontillado oldu.
Atlara gelince, Binicilik Kraliyet Sanat
Okulu’nda, atlar klasik müzik eşliğinde
her Salı ve Perşembe günleri binicilik
gösterileri yapıyorlar. Bu okulda, Endülüs atları klasik gelenekler korunarak,
binicilik yarışmalarına hazırlanıyorlar.
Kraliyet okulunun arkasında bulunan
Horse Carriage Museum ve Kraliyet
okulunu ziyaret etmek için bilet alınabiliyor. Şehirdeki Gonzales Hontoria
Parkı içinde, her yıl Mayıs ayı içinde at
fuarı düzenleniyor ve fuar süresince
klasik at terbiyesi konusunda ulusal ve
uluslararası yarışmalar düzenleniyor.
Her gün oldukça tempolu bir ders
programı sonunda akşamki gösterileri
izleyebilmek için hep bir koşuşturma
halindeydim Jerez’de. Sabahtan öğlene
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kadar olan derslerim farklı stüdyoda,
öğleden akşama kadar olan derslerim
farklı bir stüdyoda olduğu için elimde
şehir haritası ile 2 saatlik ders aralığında gezilecek yerleri keşif turları
yaptım.
Daracık sokakların arasında yürürken
tesadüfen fark ettiğim Centro Andaluz De Flamenco binasını gördüğümde
heyecanla içeri girdim. Burası şehirdeki flamenko kültürünü canlı tutmaya
adanmış bir kütüphane, arşiv, müze
ve okul olarak kullanılıyor. Flamenko
tarihi üzerine, görsel işitsel sunumlar
yapılıyor. Girişinde flamenko ile ilgili
kitaplar, kastanyet, yelpaze vs. zevkli
ürünler satılıyor.
Müzeden çıkıp yürüdüğüm sokağın
sonuna geldiğimde keyifli kafelerin ve
dükkanların olduğu meydanda buldum
kendimi. La Plaze De La Asuncion; şehrin en güzel anıtsal meydanlarının başında geliyor. Meydanda neoklasik mimari tarzda anıtlar bulunmakta.
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Villamarta Teatro, küçük boyutuna
rağmen çarpıcı güzellikte cephesi olan
bu tiyatro binası Flamenko Festivali’nin
de merkezi aynı zamanda. Festival boyunca dünyanın en iyi dansçılarının
muhteşem dans gösterilerinin izlendiği Villamarta’da tadına varılamayacak
güzellikte bir flamenko ziyafeti yaşadık.
Tiyatronun bahçesindeki kafede gösteri öncesi kahve keyfi ve sabah kahvaltıları beni zinde tutan küçük zevkler
oldu Jerez’de.
Zoobotanica Jerez, bir buçuk saatlik
yürüyüş sonunda ulaştığım, ilginç hayvanların, çok çeşitli bitki ve ağaçların
bulunduğu görülmeye değer oldukça
büyük bir hayvanat ve botanik bahçesi.
Festivalin getirmiş olduğu bir hareketlilik olsa da İspanyolların yaşam
ritimleri çok yavaş. Birkaç meze yiyip
kalkmaları saatler alıyor. Öğle yemeği
sonrası yani 14.00-17.00 saatlerinde
sokakta insan görmek, açık dükkan
bulmak zor. Çünkü siesta zamanı.
Akşam yemekleri saat 22.00’de başlı-

yor. Kahkahalar ve sohbetler eşliğinde
saatlerce yemek yiyen, neşeli insanlar
İspanyollar.
Endülüs’te yemek yemek denince ilk
akla gelen özgünlüklerden biri Tapas.
Tapas, bildiğimiz atıştırmalık meze. Endülüs tapas barlarının geleneksel hoş
adetleri var. Diyelim bira yada şarap
içmek istediğinizde yeşil zeytinle birlikte servis yapıyorlar. Kahvaltıda hiç
ortalıkta gözükmeyen zeytinin içkilere
meze yapılması çok rağbet gören bir
tarz Diyar-ı Endülüs’te.
Deniz ürünleri ve pastırmaları da çok
lezzetli. Tortilla (İspanyol omleti), Gazpacho (bir nevi soğuk domates çorbası)
ve Paella (safranlı pilav, deniz ürünleri,
tavuk ve etli yemek türü) İspanya’nın
olmazsa olmazları. İspanyolların en
ünlü içkileri Sangria. Sangria, kırmızı
şaraba eklenen portakal ve diğer narenciye suları, meyve parçaları, brendy
ve bol buz ile servis ediliyor, içimi çok
keyifli.
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Seyahat nedenim flamenko eğitimi
almak olduğu için Jerez’de çok fazla
gezecek zamanım olmadı aslında.
Flamenko ile yattım flamenko ile
kalktım diyebilirim. 8 günlük eğitimimi tamamlayıp sertifikalarımı aldıktan sonra kendimi ödüllendirmek
adına Sevilla’ya gidiş için tren biletimi
alıp, şehir merkezine yakın bir yerde
otel rezervasyonumu yaptırdım. Jerez-Sevilla tren yolcuğum 3 saat
sürdü. Jerez beni yağmurla uğurlamıştı, Sevilla yağmurla karşıladı. Sevilla’ya pembe bir şemsiye satın alarak merhaba dedim.
Otelim şehir merkezine yakın olduğu
için gezilecek tüm mekanlara ve şehrin kalbine yürüyerek ulaşabildim.
Sevilla tam bir yaya cenneti. Telaşsız
ve kaygısız atıyorsunuz adımlarınızı.
Yavaş, aceleye getirmeden, koşuşturmayı gerektirmeden. Zevkine vararak
yaşamayı hak eden topraklardanız
çünkü. Endülüs’te Endülüs usulü takılıyorsunuz zamana, tadına vararak.

Sevilla, Endülüs’ün başkenti ve İspanya’nın dördüncü büyük şehri. Ekonominin, sanatın, kültürün merkezi.
İspanya’yı İspanya yapan flamenko ve
Tapas’ın burada doğduğu söyleniyor.
Bazıları Madrid, İspanya’nın; Sevilla
dünyanın başkentidir diyor.
Guadalquiver kıyılarında yükselen bir
şehir Sevilla. Doğruca nehir kıyına
inip II. Elizabeth köprüsüne baktım ilk
günümde. Köprünün hemen yanı başında turizm danışma bürosu olduğu
için onu referans alarak zorlanmadan ulaşabiliyorsunuz köprüye. Köprünün üzerinden karşıya Triana’ya
geçtiğinizde, Sevilla’nın en özgün, en
geleneksel semtine geliyorsunuz. Flamenkonun mabedi olmuş bu şehrin
flamenkoya ruhunu veren çingene
mahalleriyle ünlü Triana bölgesinde
birçok flamenko bar ve restoran var.
Eğlencenin kalbinin attığı yer olan Triana’da ki tapas barların manzaraları
altın kule ve katedrali gördüğü için diğerlerinden daha keyifli.

Guadalquiver nehri şehrin içinden
geçen, adeta şehri ikiye bölen bir nehir.
Nehirde tekne turu yapmak için El Arenal denilen nehir kenarındaki bölgeye
yürüyebilirsiniz. El Eranal bölgesinin
en önemli noktası Plaza De Torres yani
boğa güreş arenası. Arenanın karşısındaki bronz Carmen heykeli de görülmeye değer.
Guadaloiver nehrinin kıyısında yer
alan, eskiden zindan olarak kullanılan
ve Don Kişot’un yazarı Cervantes’in
hapis yattığı kule Torro Del Orro (Altın
Kule) Sevilla’nın sembollerinden. Çatısının altından yapıldığı için bu isim
verildiği zannediliyor. Kule şu anda
denizcilik müzesi olarak kullanılıyor.
Müzeyi kesinlikle gezmenizi öneririm.
Altın kuleyi geçip San Telmo köprüsüne geldikten sonra Puertade Jerez’e
doğru yürüdüğünüzde tam ortada Sevilla’yı temsil eden bir kadın figürünün
yer aldığı fıskiyeli çeşmesiyle dikkat
çeken bir kavşak çıkıyor karşınıza. Bu
kavşağın tam karşısında Sevilla’nın
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onur simgesi olan Giralda kulesi görünüyor. Bu yöne gittiğimizde Katedrale,
hemen yanındaki Alcazar’a ve şimdiki
adı Santa Cruz olan bir zamanların Yahudi mahellesine varıyorsunuz.
Santa Cruz, Sevilla’nın en canlı, hareketli semti. Daracık sokakları, tapas
barları, restoranları ve hediyelik eşya
dükkanları ile şehrin turistik kalbi. Reja
denilen demir parmaklıklı pencereler, Santa Cruz evlerinin sembolü. Dış
cepheleri Endülüs işi fayanslarla süslü.
Saksıda çiçekli evleriyle, fıskiyeli avlularıyla, birbirinden güzel kafeleriyle çok
estetik, romantik bir yer.
Gezinmekte olduğunuz sokakların en
hoş özelliği, dükkanların arasına serpiştirilmiş kafeler. Kafelerin revaçta
içkisi elbette ki kahve. Ne var ki, Endülüs’de kahve “Kahve” olarak ısmarlanmıyor. Şöyle ki; eğer süt kahveden
biraz fazlaysa bu “somrbra”dır. Eğer süt
miktarı üçte bir oranı civarındaysa en
yaygın olanı ve benim de çok sevdiğim
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“cafe con letche” adını alıyor. Sütün çok
az olduğu bir başka tür de “cortado”.
Bunun tadı “espresso” gibi, kahve miktarı az. Açık havada keyifli bir masaya
oturup kahve sefası yaparken, bir yandan da gelip geçen kalabalığı seyre dalarak günün yorgunluğunu üzerinizden
atarken kahve kültürünüzü de geliştirme fırsatı bulmuş oluyorsunuz.
Catedral De Santa Maria & Giralda (Sevilla Katedrali ve Giralda), Sevilla’nın en
görkemli yapısı. Santa Cruz bölgesinde
yer alan katedral eski Endülüs merkez
camisi yıkılarak yapılmış. Dünyadaki en
büyük gotik katedrallerden biri. Katedralin güney girişinde Kristof Kolomb’un
mezarı var. Sevilla’nın asıl simgesi eski
camiden kalan minare ve bugünkü
adıyla Giralda çan kulesi. Eski caminin
orijinal minaresi olan bu yapının üst
kısmına bir kilise çanı eklenmiş. İsteyenler uzun bir yürüyüşün ardından
minarenin üstündeki gözlem katına
çıkıp panoramik Sevillla manzarasının
keyfini çıkarabiliyor. Kulenin tepesine

faytonlarla çıkabiliyorsunuz. Katedralin önünde yer alan faytonlarla 40 Euro
karşılığı fayton turu da yapılabiliyor.
Real Alcazar (Alcazar Sarayı), saraya
giriş Endülüs’teki birçok yapı gibi ücretli ve saat 18.00’de kapanıyor. Biletinizi aldıktan sonra kısa bir yürüyüşün
ardından sarayın giriş kapısına geliyorsunuz. Alcazar sözcüğünün, AlKasr’dan geldiğini hatırlatırcasına, karşınıza sarayı çevreleyen sur duvarları
çıkıyor ilkin. Kapıdan geçmeden önce
sağınıza baktığınızda çiçekleri açmış
harika bir ağaç görüyorsunuz. Avlunun
kemerli kapısından geçtikten sonra
çok daha geniş bir avluya ayak basıyorsunuz. Taş işçiliği, çini fayanslardaki
süsleme teknikleri, altın varak kaplı
kubbeleri göz kamaştırıcı. Muhteşem
bahçesi, portakal ağaçları (kokudan
başınız dönüyor), çiçekler, gökyüzüne
ulaşmış ağaçlar, havuz içindeki balıklar
çok etkileyici ve keyifli. İspanyol krallar
yaklaşık 700 sene boyunca bu sarayda
yaşamış.
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Plaza De Espana (İspanya Meydanı);
muhteşem mimarisi, içinden geçen
ufak gezinti kanalı, fıskiyesi ile muazzam bir nokta. İspanya meydanı denmesinin sebebi her bir şehre adanmış
adalardan oluşması. Meydanda bulunan
iki kule Kral II. Fernando ve eşini temsil
etmekte. Plaze Espanya’nın hemen yanı
başında Plaze de Amerika yani Amerika
meydanı yer alıyor. Adından da anlaşılacağı üzere, vakti zamanında İspanya
Krallığı’nın okyanus ötesi devamı kabul
edilen Amerika kıtasına atfedilmiş bir
meydan.
Museo Del Baile Flamenco (Flamenko
müzesi), Jerez’deki flamenko müzesinden daha büyük bir müze. Aynı zamanda flamenko dersi de alınabiliyor.
Müzede Flamenko dans gösterileri de
düzenleniyor. Gösteri 45 dakika sürüyor, içeride içeceğinizi de alabiliyorsunuz. Şarabınızı alıp sizi büyüleyecek flamenko dans gösterisini izlemek
büyük keyif.

Endülüs de hayat çok yavaş. Adımlarınız bile yavaşlıyor burada. Her şeyin
tadını çıkara çıkara, zevkine vara vara
yaşıyorsunuz. Herkesin yüzü gülüyor,
sıcakkanlı, eğlenmesini bilen dokunmatik insanlar İspanyollar. Bir şey sorduğunuzda dokunarak cevap veriyorlar. Konuşurken bile elle dokunmaları,
yanaktan üç kez öpüşerek selamlaşmaları, kol kola girerek, el ele tutuşarak yürümeleri onlar için terapi gibi bir
şey sanki. Temas ve sohbet Endülüs’te
gündelik yaşamın içindeki iki şey. İspanyolların İngilizce ile araları iyi değil
daha doğrusu İngilizce konuşmak gibi
bir dertleri yok. İspanya’ya seyahat
edeceksiniz İngilizcenize güvenmeyin
derim. Flamenko dansına gönül verenler de mutlaka İspanyolca öğrenmeli
bence.
Flamenkosu, katedralleri, meydanları,
kuleleri, çinili avluları, daracık sokakları, özgün yemekleri, Romalıları,
Fenikelileri, Çingeneleri, Musevileri,
Emevileri ile pek çok uygarlığın har-

manlandığı bambaşka bir dünya, zamanın unutulduğu yer Endülüs. Endülüs’ü
anlamak ve anlatmak gezmek kadar
kolay değil. Gezip gördükçe şaşırtıcı,
heyecan verici özellikleriyle çıkıyor
karşınıza.
Seyahatim sona erdiğinde, İspanya’nın
bir başka Avrupa, farklı bir batı olduğunu ve bu farklılığın onların içlerine
işlemiş olan doğululuğundan geldiğinin
farkına vardım. Doğululuğunu da kuşkusuz Endülüs’ten almışlar.
Endülüs ’ün çok farklı bir enerjisi, rengi
var. Sanki başka bir zaman diliminde
yaşıyormuşsunuz gibi. Gidin, görün ve
kendiniz keşfedin derim.

DİLEK TURGUL
YÖNETİM KURULU ASİSTANI
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Japonya’da yeniden doğuşun simgesi
ve baharın temsilcisi olan Sakura çiçeği, içinde bulunduğumuz şu günlerde
yani Mart’ın son haftası ile Nisan’ın ilk
haftası açmaya başlar. Turistlerin ülkeye akın ettiği bu dönem Japonya’da
kutsal sayılır. Meyve vermeyen bir tür
kiraz ağacının çiçeği olan Sakura, Japon
edebiyatında önemli bir yere sahiptir.
Türk edebiyatında gül ve diken ne demekse Japon edebiyatında da Sakura
aynı önemi taşıyor diyebiliriz. Hem
baharın müjdecisi hem de daha solmadan çiçeklerin dallarından dökülmesi
sebebiyle edebiyatta ölüm ile yaşamın
birlikteliğini simgeler. Ayrıca Samuray
yaşam tarzını benimsemiş olan Japon
halkı için kiraz çiçeği büyük anlam taşımaktadır. Bunun nedeni Samuraylar kiraz çiçeklerine bakarak olası bir
savaşta her an ölümü akıllarına getirmekte ve yaşam ile ölüm arasında
metafiziksel bir köprü kurmaktadırlar.
Hem mükemmel güzellikleri hem de
ölümü nasıl oluyor da aynı anda sembolize ettiğini sorusunun cevabı ise

tamamen Japon kültürünün ölüm ve
yaşama bakış açısında saklı bulunmaktadır.
Çok uzun yıllar boyunca yalnızca soyluların katılabildiği bir etkinlik olan
“Sakura Zensen”, bugün kadın-erkek,
zengin-fakir, genç-yaşlı ayrımı yapılmaksızın tüm halkın coşkuyla katıldığı
geleneksel bir tören haline gelmiş. 11
kentte ikişer haftalık festivallerle kutlanan “Sakura Zensen” tüm halkın katıldığı coşku dolu bir bayrama dönüşüyor.
İnsanlar, hayatlarıyla ilgili alacakları
önemli kararları ve dönüm noktalarını
çiçeklerin açış günlerine göre belirliyor.
Sakura ağaçlarının çiçek açmaya başladığı bu günlerde size Japon yazar Haruki Murakami’den bahsetmek istiyorum. Japonya’nın Kyoto kentinde 1949
yılında hayata merhaba diyen Murakami gençliğinin büyük bir bölümünü
Kobe’de (Japonya’nın en büyük kenti)
geçirdi. Üniversite hayatını Tokyo’daki

Vaseda Üniversitesi’nde tamamlayıp
1975’te mezun oldu. 1986 - 1995 yılları
arasında ülkesinden uzakta çeşitli, Avrupa ve Amerika ülkelerinde yaşadı.
Yazarın ilk kitabı olan “Kaze no uta o
kike” Gunzou Edebiyat Ödülü’nü (1979),
“Hitsuci o meguru Booken” (1982) isimli
romanı ile Yeni Yazarlar Noma Edebiyat Ödülünü aldı. Ancak yazarı dünyaya tanıtan, kendinden söz ettiren
kitap bunlardan biri olmamıştır. 1987
yılında yayınlandığından beri toplam
16 dile çevrilen romanı İmkansızın Şarkısı’dır (Norvei no Mori). Bunların yanı
sıra 1995’te yayımlanan Zemberekkuşu’nun Güncesi kitabı ile Yomiuri Edebiyat Ödülünü kazanarak ödüllerine
bir yenisini eklemiştir. Yazarın bunca
ödül alan, birçok dile çevrilen kitapları
olmasına rağmen benim gözde olan romanı “Sahilde Kafka”dır. Japon edebiyatıyla tanışmama vesile olan ve bütün
Japon kültürüne karşı olan önyargılarımı yıkan kitabın ta kendisi...
İlk yayınlanma tarihi 2002 olan Sahilde
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Kafka, New York Times tarafından 2005
yılında yılın en iyi 10 romanı arasında
seçilmiş, 2006 yılında da World Fantasy
Ödülü ve Franz Kafka ödülünü almıştır.
Kitap, Kafka Tamura adlı gencin 15 yaşına girdiği gün evden kaçışıyla başlayan maceralarını konu alır. Ufak yaşta
annesi ve ablası tarafından terk edilen
genç, heykeltraş olan babasıyla beraber
yaşamaktadır. Babasının ona daha çok
küçük yaştan beri söylediği bir kehanet
vardır ve söylediği bu kehanet yüzünden Tamura uzun yıllardır babasını terk
etmeyi düşünür. 15 yaşına girer girmez
daha geç olmadan planını gerçekleştirmeye karar verir. Yunan mitolojisindeki
Oedipus kehanetinin izleri açıkça görülen bu romanda Tamura’nın babası,
oğlunun onu öldüreceğini düşünür. Tamura ise bir kehanet varsa bir an önce
gerçekleşmesini ve özgürlüğe kavuşup
bunları düşünmeden yaşamına devam
etmeyi ister.
Tamura 15 yaşına girdiği gün evden
kaçar ve trenle gittiği uzak bir yerde
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bir kütüphane bulur. Zamanının nerdeyse hepsini burada geçirmeye başlar.
Tamura kütüphaneye gide gele kütüphane görevlisi olan Oşima’yla tanışır ve
arkadaş olurlar. İkisinin bir ortak noktası bulunmaktadır. İkiside hayatlarında özgürce yaşamalarına engel olan
ne varsa hepsinden kurtulup zincirlerini kırmak, özgürlüklerine kavuşmaktır. Bunun nasıl gerçekleşeceği üzerine
konuşurlarken bir yandan da içlerini bir
endişe kaplar. İstekleri özgürlüğü elde
ettiklerinde boşluğa düşmekten, ne yapacağını bilemez bir şekilde arafta kalmaktan korkarlar.

ğüne kavuşup bu durumdan kurtulmak
yerine lanetin daha da etkili bir şekilde
benliğine işlediğini belirtir.

Oşima ile Tamura arasında olaylar
devam ederken, romana adını veren
karakterimiz Karga (Kafka) ortaya çıkar.
Mistisizmin esintileri yoğun olarak
hissedilen bu kitapta, Karga; ana karakterimiz Tamura’nın, bazı anlar gerçeküstü bir şekilde ya da iç ses olarak
konuştuğu kişidir. Tamura başından
geçenleri ve sırasıyla gerçekleşen babasının bahsettiği kehanetleri Karga ile
paylaşmaktadır. Tamura artık özgürlü-

Diğer bir roman karakteri olan Nakata,
ilginç özellikleri ve doğa üstü yaşadıklarıyla okuyucunun karşısına çıkmaktadır. Nakata, 2. Dünya Savaşı sırasında,
henüz dokuz yaşındayken, sınıf arkadaşlarıyla beraber mantar toplamaya
gider ve anlayamadıkları bir saldırı
sonucunda bayılır. Bu saldırı, hiçbir
yetişkini etkilememesine rağmen on
altı çocuğun garip bir şekilde bilinçlerini yitirmesine sebep olmuştur. Birkaç

Kitabın ilerleyen sayfalarında Tamura,
kütüphane yetkilisi Saeki Hanım ile tanışır. Saeki; güzel ve zeki birisidir. Yıllar
öncesinde sevip de kavuşamadığı aşkı
için “Sahilde Kafka” adlı parçayı besteleyen bu kadın bulduğu her fırsatta
piyanonun başına geçip şarkısını çalıp
söylemektedir. Bu bestesinde yazılan
mısralar sanki gelecekte yaşanacakların habercisi niteliğinde olduğu okuyucunun gözüne çarpmaktadır.
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saat sonra herkes kendine gelir ama
biri hariç... Nakata bu saldırı sonrası
haftalarca komada kalır ve kendine geldiğinde ise gayet zeki ve yetenekli olan
Nakata, yetekleriyle beraber zekasını
da yitirmiş durumdadır. Yalnız garip
bir şekilde kedilerle konuşmaya başlaşlamıştır. “Bendeniz Nakata çok akıllı
değilimdir.” cümlesini sıkça kullanan
karakterimiz kitabın en sempatik ve
en seveceni olmayı başarmıştır. Nakata
karakterini daha da ilginç kılan, romanda hiçbir şekilde ana karakterimiz
Tamura ile karşılaşmamasıdır. Fakat
garip bir şekilde birinin rüyası diğerinin
gerçeği halini alması karakterlerin arasında bir bağ olduğunu gözler önene
serer. Japon kültürünün içinde barınan
ruh göçünü, bir nevi astral seyahati de
akla getiren bu durum, usta bir şekilde
kurgulanmış olmakla beraber okuyucuyu kitaba bağlamaktadır.
Karakterlerin gerçek ile rüya arasındaki
yaşadıkları, farklı boyutlardaki olaylar
silsilesi devam etmektedir. Babasının
Tamura’ya söylediği kehanetlerden biri

olan oğlunun onu öldürmesi de farklı
boyutlardaki hayatlarda gerçekleşmektedir. Bir yandan kehanetin ve kaderin
düğümleri çözülmeye başlamış, diğer
yandan da durum daha da karmaşık bir
hale gelmiştir.
Kitabın ilk sayfasından son sayfasına
kadar insanların içinde bulundukları
benlik arayışı, kader ile mücadeleleri
çarpıcı bir şekilde anlatılmaktadır. Gerçeküstü bir roman olmasına rağmen
okuyucu kendi benliğinden yansımalar bulmaktadır. Olayların akışının sıra
dışı bir şekilde kurgulanması ve tahmin
edilemeyecek bir şekilde devam etmesi okurda merak uyandırmaktadır.
Bilincini yitiren on altı çocuk, gökten
yağan balıklar, hayalete aşık olan genç,
ölü kedi ruhlarından kaval yapmaya
çalışan bir heykeltıraş, Kentucky Fried
Chicken’ın ambleminde yer alan beyaz
sakallı albay, Johnnie Walker’ın Nakata
tarafından öldürülmesi, bütün bu gerçeküstü öğeler peş peşe dile getirildiğinde alakasız görünmesine rağmen
günlük yaşamda karşımıza çıkan sı-

radan olaylarmış gibi anlatılmaktadır.
Murakami’nin romanlarındaki başarısının temeli, gerçeküstü olayları normale indirgeyip yazıya dökmesinde ve
anlatımının çok sürükleyici olmasında
yatıyor. Ayrıca olayların felsefeyle harmanlanması okuyucuyu her sayfada
yeni bir heyecanla buluşturuyor.
Murakami’nin daha sonrasında okuduğum hikayeleri ve romanları arasında
şüphesiz en güzeli ve en sürükleyicisi
“Sahilde Kafka”dır. Eğer sıra dışı bir
dünyaya yolculuk yapmak ve klasik
romanların dışına çıkmak istiyorsanız muhakkak okumanız gereken bir
kitap...

TUĞÇE ATEŞYAKAN
UZMAN
İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI

Ocan, Şubat, Mart, Nisan 2017 AE MAGAZİN 39

BASINDA AE
Yayın Adı : Dünya Gazetesi
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Tarih : 12.04.2017

BASINDA AE
Yayın Adı : Dünya Gazetesi

Tarih : 03.04.2017
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MOHAMMED FAISAL
UZMAN / FİNANS DEPARTMANI (BAE)

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1984 doğumluyum. 2006 senesinde
Hindistan’da bir üniversitenin muhasebe bölümünden mezun oldum ve
Bharti Airtel Telekomunikasyon firmasında muhasebeci olarak işe başladım. 2008 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’ne ziyarete geldim ve o sırada
Recep Keskinsoy ile tanıştım ve sonra
AE Arma-Elektropanç hayatım başladı. Evliyim ve 5 yaşında kızım var.
Kaç yıldır AE Arma-Elektropanç’ta
çalışıyorsunuz?
2009 yılından bu yana AE bünyesindeyim, finans departmanında muha42 AE MAGAZİN Ocan, Şubat, Mart, Nisan 2017

sebeci olarak görevimi sürdürüyorum.
AE hakkındaki düşüncelerini öğrenebilir miyiz?
AE bünyesinde geçirdiğim 9 yıla geriye dönüp baktığımda, kendi gelişimim ve şirketimizin büyümesi ile
dünyadaki lider teknik müteahhitlik
şirketlerinden biri olması hakkında
gurur duyuyorum. Al Karama ofisinde
giriş seviyesinde bir muhasebeci olarak çalıştığım günlerimi hatırlıyorum
ve bu 9 yıllık dönemde şahsımın ve
tüm iş arkadaşlarımın ne derece tecrübelendiğine şahitlik ediyorum. Bu
9 yılda pek çok projeyi tamamladık

ve BAE’deki bu projelerin başarılı bir
şekilde tamamlanmasının bir parçası
olmaktan dolayı çok mutluyum. İş
hayatımda, şirketimizden ve çalışma
arkadaşlarımdan hala birçok yeni şeyi
öğrenmeye devam ediyorum.
Boş zamanlarınızı nasıl geçiyorsunuz ?
Boş zamanlarımı arkadaşlarımla futbol oynayarak, sinemaya giderek
geçiriyorum. Almanya’yı futbol anlamında çok beğeniyorum, ligini takip
etmeye çalışıyorum. Hint Bollywood
müziğini severek dinliyorum.

AE AİLESİNDEN

BİRSEN YILMAZ
SEKRETER

Birsen Hanım, sizi kısaca tanıyabilir
miyiz?
1977 İstanbul doğumluyum. Ayşe Ege
Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi mezunuyum. Evli ve bir erkek
çocuk annesiyim. Üç erkek kardeşim
var, babam emekli annem ise ev hanımı. Çalışma hayatıma 1996-2000
yılları arasında Finansbank A.Ş.’de platform asistanı olarak başladım; daha
sonra 2001-2011 yılılları arasında Türk
Ekonomi Bankası’nda sekreter olarak
devam ettim.
Kaç yıldır AE Arma-Elektropanç’ta çalışıyorsunuz?
2011 Aralık ayında AE Arma-Elektropanç’ta sekreter olarak AE ailesine katıldım ve günümüzde bu görevimi sür-

dürüyorum.
AE hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
AE, faaliyet gösterdiği teknik müteahhitlik alanında lider bir firma ve AE
ailesinin bir mensubu olmaktan çok
mutluyum. Çalışma arkadaşlarımızla
aramızda sıcak bir ilişki var ve bu ilişki
bizlerin işimizi severek yapmamızda en
büyük ekten.
Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Boş zamanlarımı oğlum Utku Arda ile
geçirmeye özen gösteriyorum. 12 yaşında ve aramızda oldukça kuvvetli
bir anne-oğul ilişkisi olduğu için çok
eğlenceli vakit geçiriyoruz. Eşim çok

yoğun çalıştığı için bize fazla eşlik edemiyor. Fanatik bir Beşiktaş taraftarıyım
hiçbir maçını kaçırmadan izlemeye
çalışıyorum. Sinemaya gitmek başlıca
hobilerimden biri. Ama hayattaki en
büyük önceliğim oğlum ve onun mutlu
olması.
Bir teknik müteahhitlik firmasında
kadın olarak çalışmanın zorlukları
sizce nelerdir?
Genel merkezde görev yaptığım için
bir teknik müteahhitlik firmasında çalışmanın zorluklarını pek yaşadığımı
söyleyemem. Sahada çalışan arkadaşlarımız bu zorluklara bizlerden fazla
göğüs geriyor olabilirler. Çalışma arkadaşlarımızla aramızda sıcak bir ilişki var
ve ben burada çalışmaktan çok mutlu
ve huzurluyum.
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YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ A. MEDİH ERTAN’IN
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIK
Yönetim kurulu başkanımız Sn. A. Medih Ertan’ın yeni yaşı,
Kurumsal İletişim departmanı tarafından organize edilen
doğum günü partisiyle kutlandı. 65 yaşına bastığını söyleyen
Sn. Ertan, “Büyük AE ailesinin en büyük üyesiyim, umarım
tüm üyelerimiz sağlıklı ve mutlu şekilde yıllara meydan oku-

yarak bu ailenin ferdi olmaya devam eder” dedi ve pastasını
üfledi. Yönetim kurulu üyelerimizle hatıra fotoğrafları çektiren Sn. Ertan’a sevdikleriyle beraber nice sağlıklı ve mutlu
seneler dileriz.

YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ BURAK Ç. KIZILHAN’IN
DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Yönetim kurulu üyemiz Sn. Burak Ç. Kızılhan’ın 33. yaşı,
Dubai iştirak ofisimizde düzenlenen sürpriz doğum günü
partisiyle kutladı. Ofiste bulunan tüm çalışma arkadaşlarımız ile genel müdür yardımcımız Pınar Ertan ve BAE ülke
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müdürümüz Yavuz Güvener’in de katılım gösterdiği parti,
güzel fotoğraf kareleriyle son buldu. Herkese teşekkür ederek memnuniyetini dile getiren Sn. Kızılhan’a nice yeni kutlamalar, sağlık ve mutluluk dolu bir ömür dileriz.

AE AİLESİNDEN

YÖNETİM KURULUMUZ DÜĞÜNDE BİR ARAYA GELDİ
Bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sn. Ali Serim’in sevgili kız
kardeşini geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Zeynep
Serim ve Emre Erdem’in Conrad İstanbul’da gerçekleşen
bu düğün töreninde, tüm yönetim kurulu üyelerimiz ve kurumsal iletişim müdürümüz Sn. Burcu Kızılhan çiftleri yalnız
bırakmadı. Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar’ın

kıydığı nikahta, şahitlerden biride Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı’ydı. Sanatçıların ve iş dünyasından önemli isimlerinde katıldığı düğünde, davetliler eğlenceli ve keyifli dakikalar geçirdiler. Sevgili Zeynep Serim ve
Emre Erdem çiftine bir ömür boyu mutluluklar ve diliyoruz.

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜMÜZ BURCU KIZILHAN’IN
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIK
Kurumsal iletişim departmanı müdürümüz Burcu Kızılhan’ın
38. yaş gününü, kurumsal iletişim müdür yardımcımız Sn.
Atakan Naçar’ın düzenlediği sürpriz doğum günü partisi ile
kutladık. Murahhaz azamız Sn. Kemal Kızılhan ve genel mer-

kez personelimizin çoğunun katılımıyla gerçekleşen sürpriz
partide keyif dolu anlar geçirdik. Sn. Burcu Kızılhan’a sevdikleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı ömürler diliyoruz.
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15. YILLARINI DOLDURAN ve EMEKLİ OLAN ÇALIŞMA
ARKADAŞIMIZA TEBRİK PLAKETLERİ TAKDİM EDİLDİ
Hızla büyüyen AE Arma-Elektropanç’ın başarıları elbette bir
ekip ve takım işidir. Takım ruhunu hiç yitirmeden, yıllardır
özveri ile AE bünyesinde çalışan değerli çalışma arkadaşlarımızın bu performanslarını takdir etmek adına kendilerine
plaketler hazırlanıp takdim edildi.
Genel merkezimizde çalışan ve AE’de 15. yıllarını geride bırakan muhasebe müdürlerimizden Özgen Şen ile Manzara
Adalar projemizde depo şefi olarak görev yapan Muhammed
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Yolcu’ya 15. yıl tebrik plaketleri takdim edildi. Tebrik plaketinin bir diğeri de uzun yıllardır Dubai iştirakimiz bünyesinde
çalışıp emekliliğe ayrılan Basheer Kunnekat’a iletildi.
Uzun yıllardır AE bünyesinde çalışan ve çalışmaya devam
eden değerli ekip arkadaşlarımızı istikrarlı çalışmalarından
dolayı tekrar tebrik ediyor, AE ailesi bünyesinde daha uzun
süre, huzur ve mutluluk içerisinde birlikte çalışmayı ümit
ediyoruz.

BİLGİ YÖNETİMİ PERSONELİMİZ JOSSY JOSEPH’İN
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIK
Dubai iştirakimizde bilgi yönetimi personeli olarak görev
yapan Jossy Joseph’in doğum günü, diğer çalışma arkadaşlarımızca hazırlanan sürpriz parti ile kutlandı. Yönetim kurulu
üyemiz Burak Ç. Kızılhan’ın da katılım gösterdiği kutlamadan

oldukça mutlu olan Joseph “AE gibi bir aileye sahip olmaktan
dolayı çok mutluyum, birlikte nice senelere” temennisinde
bulundu. Bizde AE ailesi olarak, kendisine sağlıklı ve mutlu
ömürler dileriz.

Rusya’da elektromekanik taahhüt işlerini yürttüğümüz Domodedovo Havaalanı - Terminal 2 projemizde elektrik ustası olarak
görev yapan Mete Demircan, 11 Mart 2017 tarihinde dünya evine
girdi. Kendisi ve eşi Kira Lukyeninko’ya AE ailesi olarak bir ömür
boyu mutluluklar diliyoruz.
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Genel merkezimizde Bilgi Yönetimi Müdürü olarak görev yapan
Mustafa Kemal Muci’nin kayınvalidesi

MELEK BİLİK
vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Genel merkezimizde Kalite ve Risk Müdürü olarak görev yapan
Neşe Etik’in amcası

SAİM ETİK
vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

İstanbul, Nurol Life projemizde Mekanik İşler Proje Müdürü olarak
gören yapan Gürkan Şenbak’ın teyzesi

NAZMİYE DEMİRCİEFE
vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
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