Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2017

AE Arma-Elektropanç ücretsiz yayınıdır.

PROJE
BÜYÜK CEZAYİR CAMİ
RÖPORTAJ
A. MEDİH ERTAN
SEYYAHNAME
HALKİDİKİ
KÜLTÜR, SANAT & HOBİ
FLAMENKO

Yıl 10 // Sayı 40

www.arma-elektropanc.com.tr

EDİTÖRDEN

Değerli dostlarımız,
Öncelikle sizlerle bir atanma haberini
paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşim
Burak Ç. Kızılhan, Haziran ayı itibariyle
şirketimizin yeni CEO’su olarak atandı.
Ulusal ve uluslararası bir çok başarı listesinde adı geçen Burak’ın, bu göreve
atanmasını yönetim kurulumuzun çok
isabetli bir karar vermesi olarak yorumluyorum. Kendisine yeni görevinde
başarılar diliyor ve AE ailesine hayırlı
olmasını umuyorum.
Yürüttüğümüz projeler ile Türkiye’nin
en güçlü teknik müteahhitlik firması AE
Arma-Elektropanç olarak her geçen gün
daha da güçlenirken, bir yandan da elde
ettiğimiz ulusal ve uluslararası başarılara imza atmaya devam ediyoruz.
Bu başarılarımızı kısaca sıralayacak
olursam; Engineering News Record’un
(ENR) “Dünya’nın En Büyük Uluslararası 250 Müteahhitlik Firması 2017” listesinde 4. kez yerimizi aldık. Ülkemizin
önemli ekonomi ve iş dünyası yayınlarının Capital ve Fortune’ın hazırladğı
Capital 500 ve Fortune 500 listelerinde
bulunuyoruz. Ayrıca Capital dergisinin
“Yurtdışında Kurulu En Büyük 50 Türk
Şirketi” araştırmasında AE Dubai 21. sıradan yer alıyor. Aynı listenin devamı
olan “Yurt Dışında Kurulu En Büyük 50
Türk Şirketi 2. Lig” araştırmasında ise 2

şirketimiz ile damga vurmuş bulunuyoruz. AE Arma-Elektropanç olarak yakaladığımız başarıları, büyük bir aile olmamıza ve kusursuz iş yapma gayretimize
borçluyuz.

M. Asım Coşkun

Genel Müdür Yardımcısı
Satın Alma ve Lojistik
& İdari İşler

Proje köşemizde devam eden projelerimiz arasında yer alan Büyük Cezayir
Cami, Walid Obeid ve Murat Alkim tarafından bizler için kaleme alındı.
Bu sayımızda bulabileceğiniz diğer
yazılar ise; Global Bakış köşemizde
Moğolistan çalışma arkadaşımız
Erdinç Öznur tarafından yazıya dökülürken, Burcu Kızılhan röportaj köşemizde değerli yönetim kurulu üyemiz Sn. A. Medih Ertan’ı konuk etti.
Teknoloji köşemizde konuk yazarımız
Boran Soyuyüce “Acil Aydınlatma” konusunda bizleri aydınlatırken, İnsan
Kaynakları müdürümüz Murat Çakmak
“Kurum Kültürü” konusunda bizlere ön
bilgi verdi. İnsan kaynakları uzmanımız
Tuğçe Ateşyakan, Seyyahname köşemizde gezdiği Halkidiki’yi adım adım
bize aktardı. Bir diğer değerli çalışma
arkadaşımız Dilek Turgul ise onlarca
duygunun müzik ve dansı olan flamenkoyu bizler için kaleme aldı.
Sağlıklı ve güzel günlerde görüşmek
üzere, esen kalın…
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KISA KISA

AE ARMA-ELEKTROPANÇ’IN YENİ CEO’SU
BURAK Ç. KIZILHAN

Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması
arasında yer alan şirketimizin yeni CEO’su belirlendi. 2014
yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yardımcısı olarak AE Arma-Elektropanç bünyesinde birçok
önemli başarıya imza atan Burak Ç. Kızılhan, 12 Haziran 2017
itibariyle şirketimizin yeni CEO’su olarak görevine başladı.
Fortune Türkiye’nin belirlediği “En Başarılı 40 Yaş Altı 40 Yönetici” listesinde yer alan Kızılhan, nice prestijli projeye AE
Arma-Elektropanç imzası atmak için çalışmalarını sürdürecek.
Lisans eğitimini Londra’daki University of Hertfordshire’da
Elektrik-Elektronik Mühendisliği üzerine yapan Burak Ç. Kızılhan, yine Londra’da bulunan Brunel University’de Mühendislik Yönetimi alanında master’ını tamamladı. Harvard Busi04 AE MAGAZİN Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2017

ness School’da Finans alanında Executive eğitimini tamamlayan Kızılhan, profesyonel hayatına da İngiltere’de Schneider
Electric’te başladı. 2010 yılında AE Arma-Elektropanç’ta İş
Geliştirme Müdürlüğünün ardından Orta Doğu-Kuzey Afrika (MENA) operasyonlarının başında yer alan Kızılhan, 2014
yılından bu yana şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel
Müdür Yardımcılığı görevlerini üstleniyordu.
Fortune Türkiye’nin düzenlediği “En Başarılı 40 Yaş Altı 40
Yönetici” 2016 listesinde 38. sırada yer alan Kızılhan ayrıca
yine Fortune Türkiye’nin belirlediği “Gelecek Vaat Eden 20
Yönetici” listesinde de üst üste 4 kez yer aldı. Kızılhan ayrıca;
TÜSİAD, Endeavor Türkiye, Fenerbahçe SK Kongre üyesi ve
1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

KISA KISA

BURAK Ç. KIZILHAN KÖRFEZ’İN EN ETKİLİ 100 İSMİ
ARASINDA

Orta Doğu’nun ve Körfez’in en prestijli yayın kuruluşlarından
Construction Week’in her yıl belirlediği, bölgenin en etkili
100 ismini kapsayan “Power 100” listesi açıklandı. Daha önce
4 kez “Power 100” listesine girme başarısı gösteren AE ArmaElektropanç’ın yeni CEO’su Burak Ç. Kızılhan, bu yıl 19 sıra
yükselerek listede 52. sırada yer aldı. 33 yaşındaki Burak Ç.
Kızılhan, listenin en genç ismi olarak da dikkat çekiyor.

Her yıl Construction Week tarafından hazırlanan “Power
100” listesi, Körfez Bölgesi’nde inşaat ve yatırım sektöründe
faaliyet gösteren şirketlerin ciroları, karları, çalışan personel sayısı, mevcut projelerinin yanı sıra şirket temsilcilerinin
bölgeye kattıkları değer, teknoloji ve inovasyona yaklaşımları,
liderlik birikimleri gibi nitelikler göz önüne alınarak oluşturuluyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.
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KISA KISA

AE ARMA-ELEKTROPANÇ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 500
ŞİRKETİNDEN BİRİ

Elektrik ve mekanik mühendisliği hizmetleri alanında üç
kıtada üstlendiği projelerle uluslararası inşaat sektöründe
Türkiye’yi temsil eden, ülkenin en güçlü teknik müteahhitlik firması olan AE Arma-Elektropanç, başarılarını artırarak
sürdürüyor.
AE Arma-Elektropanç, dünyanın ve Türkiye’nin en prestijli
ekonomi ve iş dünyası yayınlarından Capital ve Fortune’ın
her yıl düzenli olarak hazırladığı Capital 500 Türkiye ve Fortune 500 Türkiye 2017 listelerinin her ikisine de yer alarak,
Türkiye’nin en büyük ve en değerli şirketleri arasında yer
aldığını bir kez daha tescillemiş oldu. Capital’in düzenlediği listede 159 basamak yükselerek listede en fazla sıçrama
yapan 2. şirket olan AE 291. sırada yer bulurken, Fortune’ın
düzenlediği listeye göre 114 sıra yükselerek 221. sırada yer
aldı.
Yine Capital dergisi tarafından açıklanan “Yurtdışında Kurulu En Büyük 50 Türk Şirketi” araştırmasında AE Arma06 AE MAGAZİN Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2017

Elektropanç Dubai 21. sırada yer alırken listenin devamı niteliğindeki “Yurt Dışında Kurulu Türk Şirketlerinde 2. Lig”
araştırmasında AE Rusya iştiraki 23, Birleşik Krallık iştiraki
50. sırada yer buldu.
Aynı konu kapsamında “Yurtdışında En Hızlı Büyüyen 10
Şirket” araştırmasında AE Arma-Elektropanç Dubai %193
oranla en hızlı büyüyen Türk şirketi olurken, AE ArmaElektropanç “Global 50 Türk Şirketi” araştırmasına göre %85
oran ile cirosunda yurtdışının payı en fazla olan şirket olarak
listede ilk sırada yer aldı.
AE Arma-Elektropanç olarak, ülkemizi uluslararası arenada
temsil etmenin ve ülkemiz ekonomisine katma değer yaratmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli çalışma arkadaşlarımız ve değerli iş ortaklarımızdan aldığımız güç ile 3 kıtada
ve dünya çapındaki projelerimize devam ediyoruz. Ulusal ve
uluslararası başarılarımızın; ülkemize, çalışanlarımıza ve iş
ortaklarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

KISA KISA

AE ARMA-ELEKTROPANÇ DÜNYANIN EN BÜYÜK
ULUSLARARASI MÜTEAHHİTLİK FİRMALARI ARASINDA

Türkiye’deki başarılı projelerine ek olarak Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında faaliyetlerini sürdüren AE Arma-Elektropanç
“Dünyanın En Büyük 250 Müteahhitlik Firması” listesinde üst
üste dördüncü kez yerini aldı. 2017 yılı listesinde bir önceki
yıla göre 32 sıra birden yükselerek hızlı bir sıçrama gösteren
ve listeye 190. sıradan giren AE Arma-Elektropanç, listedeki
46 Türk şirket arasında ise Türkiye’nin uluslararası arenada
hizmet veren en büyük teknik müteahhitlik şirketi olarak yer
buldu. Bu yıl Türkiye’den 46 şirketin yer aldığı “Dünyanın En
Büyük 250 Müteahhitlik Firması” listesi, uluslararası inşaat
sektörünün en prestijli dergisi Engineering News Record
(ENR) tarafından yayımlanıyor.
2016 yılını 3’ü Türkiye’de olmak üzere devam eden 16 proje
ile kapatan AE Arma-Elektropanç, küresel bir marka olarak

Avrupa, Asya ve Afrika’da hız kazanan projeleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’ye “teknik müteahhitlik” kavramını
kazandıran şirketimizin başarılarıyla adından söz ettiren
CEO’su Burak Ç. Kızılhan ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “AE Arma-Elektropanç olarak bugüne kadar uluslararası arenada birçok önemli başarıya imza attık. ‘Dünyanın En
Büyük 250 Müteahhitlik Firması 2017’ listesinde 46 Türk şirket arasında Türkiye’nin uluslararası arenada hizmet veren
en büyük teknik müteahhitlik şirketi olarak yer almak bizler
için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Biliyoruz ki başarı
bir takım işidir. Yönetim kurulumuzun tecrübesi ve ekiplerimizin çalışmaları ile böylesine önemli bir başarıya imza
attığımız için çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de hem
ülkemiz hem de firmamız adına çalışmalarımıza hızla devam
edeceğiz” dedi.
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“BÜYÜK CEZAYİR CAMİ” PROJE

Büyük Cezayir Cami (Djamaa El Djazair)
projesi, Cezayir devleti tarafından başlatılan kapsamlı, kültürel ve bilimsel bir
programın parçasıdır.

Keçiova Cami imgesinde yeni bir kültür
merkezi olacak bu cami, bağımsızlığın
ve ulusal egemenliğin nişanesi niteliğini taşıyacak.

Bu kompleks, Cezayir ve Cezayir toplumu için gözde ve nezih toplanma yeri
haline gelecek; sadece ibadet için bir
mekan olarak kalmayıp, aynı zamanda
araştırmacılar, tarihçiler, sanatçılar,
zanaatkarlar, öğrenciler, turistler ve
Cezayir halkı için çekici bir merkez olarak da bir çok amaca hizmet edecektir. Büyük Cezayir Cami, ülke tarihinin
önemli bir aşamasını simgeleyecek,
ülke kültürünü ve mimari kazanımlarını
ortaya koyacak manevi simgesi olacak.

Büyük Cezayir Cami, Suudi Arabistan’ın
Mekke şehrindeki Mescid’i Haram ve
Medine şehrindeki Mescid Nebeviden
gibi camilerin ardından dünyanın en
büyük camilerinden biri olacak (450 bin
m2) ve minaresi Guinness Rekorlar Kitabı’nda dünyanın en yüksek minaresi
(267 m) olarak kayıtlara geçecek.

Cezayir’de 11. yüzyılda Murabıtlar tarafından inşa edilen Ulu Cami ve 17. yüzyılda Osmanlı döneminde inşa edilmiş

Cezayir Körfezi’nin gelişmesinde yeni
bir yapılandırma projesi olan cami
projesi, başkentin gelişimi bağlamında
stratejik zorlukları beraberinde getirmekte, sadece ortak bir kamusal kompleks olarak kalmayıp, aynı zamanda
görkemli bir tarihin zengin başkentinde

gerçek bir anıt olacak. Büyük Cezayir
Cami kompleksinin içerdiği binalar şu
şekildedir:
Kuzey Cephe Binaları : Kompleksin
bu bölümü, kuzey cephesini oluşturan
sağlam bir beton duvarla gruplandırılmış cami ve avlu (A) + minare (B) + yürüyüş alanı ve otopark (C) binalarından
oluşmaktadır.
Güney Cephe Binaları : Kompleksin bu
bölümünde sırasıyla kültür merkezi (D)
+ kütüphane (E) + Kuran kursu (F) bulunuyor.
Tali Binalar : Bu bölümde idare binası
(G) + sivil koruma merkezi (H) + personel lojmanları (I) + teknik santral (K) +
teknisyen lojmanları (L1-3) + güvenlik
merkezi (M) binaları bulunuyor. KompMayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2017 AE MAGAZİN 09
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leksin en önemli yapıları olan A ve B binalarının başlıca özellikleri ise:
Cami ve Avlu (A)
A binası, her köşede 145 m2 tabana
sahip iki bitişik binadan oluşuyor. Batı
tarafındaki kare yapı, ayakkabılık, abdesthane, duşlar vb. bölümleri bulunduran avlu kısmıdır. Doğu tarafında
bulunan kare yapı kıble duvarının arkasında, VIP ve imam için tahsis edilen
alan dahil olmak üzere ibadethaneyi
temsil etmektedir.
Minare (B)
Minare, geleneksel mimari ile Magreb
mimarisinin ahengi ile tasarlanmıştır. 5
vakti simgeleyen sembolik 5 rakamını
esas alıp 5 küp yapıdan oluşmaktadır.
10 AE MAGAZİN Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2017

Katlar, cepheden görülen özel cam işlemeli, her biri 5 katlı seyir alanları ile
ayrılmış ve 5 bölümde gruplanmıştır.
Seyir alanları müzeye girişin yanı sıra
ziyaretçiler için bir dinlenme alanı da
sunmaktadır. Ceazayir ve çevresini 360
derece gören, etkileyici, panoramik
görüntüsü ile gözlem platformuna ve
seyir alanlarına erişim sağlayan iki panoramik asansör bulunuyor.

olup, her katta yaklaşık 300 m2’lik elverişli bir yüzey üzerinde farklı sergi
konseptleri için esneklik sağlanabilmektedir. Bu katlar, asansörlerle ve
büyüleyici manzaralı bitişik merdivenlerle bağlanmaktadır. 15 katlı (3 küp)
bölünmüş müze, 15 yüzyıl boyunca
Cezayir’de İslam sanatını ve tarihini
keşfetmeye yardımcı didaktik araçlarla
donatılmıştır.

Araştırma Merkezi

Elektrik İşleri

Araştırma merkezi, müze yönetimi,
ofisleri ve araştırma alanlarını da içeren minarenin en üstte kalan 10 katını
(2 küp yapı) kaplamaktadır.

K binası kapalı alan olarak 450 bin m2’yi
aşan projenin enerji merkezidir. Tüm
binaların elektrik, ısıtma, soğutma,
yangın tesisatı ve temiz su gibi ihtiyaçları K binasından sağlanmaktadır.

Müze
Müzenin katları sütunsuz tasarlanmış

Elektrik işleri kapsamında; tasarım,
mühendislik, atölye çizimleri, hesapla-

“BÜYÜK CEZAYİR CAMİ” PROJE

malar, imalat detayları, teknik veriler,
koordinasyon, malzeme imalatı, malzeme tedariği, malzeme temini, tesisat
işlerinin denetimi ve süpervizörlüğü,
test ve devreye alma, işletme ve bakım
kılavuzları gibi konularda hizmet vermekteyiz. Projenin tüm binalarında
bulunan ve özeti aşağıda listelenen
tüm elektrik sistemleri iş kapsamımız
altında yer almaktadır:
• 44 adet 10kV OG trafo (250~2500
kVA), toplam 50 MVA kurulu güç
• 5 adet dizel jeneratör (2 adet
2500kVA/10kV, 2 adet 1500
KVA/400V ve 1 adet 250
kVA/400V)
• 114 adet OG hücresi (630A ve 1250A)
• 31 adet alçak gerilim ana dağıtım
panosu
• 764 adet dağıtım panosu

• 95 standart tip aydınlatma armatürü
• 78 özel imalat aydınlatma armatürü
• İbadethanede bulunan özel imalat
avizeler
• SCADA sistemi
• D binasında yer alan fotovoltaik
sistem
• Merkezi batarya sistemi
• Aydınlatma otomasyon sistemi
• UPS sistemleri
• Busbar, kablolar, anahtar ve prizler
10 kV orta gerilim beslemesi yerel
elektrik dağıtım idaresi Sonelga tarafından temin edilecektir. Tüm projenin
elektrik besleme kaynağı K binasında
konumlanan OG tesisinden çıkacak
olan 10 kV kabloları A, B, C ve D-M arasında olmak üzere 4 adet ring oluşturacak şekilde kurulacaktır. Standby elek-

trik beslemesi için, A ve C binaları için
ring ve D, E, F, G, H binaları için ring
olmak üzere ayrı bir OG emniyet hattı
tesis edilecektir.
Mekanik İşler
Binaların toplam soğutma yükü 12 MW
civarındadır. Toplam ısıtma yükü kışları ılıman geçen Cezayir`de 4.5 MW’ı
aşmamaktadır. Isıtma soğutma ihtiyacının bir kısmı K binasında kurulan
trijenerasyon sistemi tarafından karşılanacaktır. Trijenerasyon sisteminin
enerjisini doğal gazla çalışan 4 adet
Jenbacher marka kojenerasyon cihazı
üretmektedir. Cihazların her biri 1.050
kWe, 1.200 kWt enerji üretmektedir.
Trijenerasyon sisteminden sağlanan
toplam 4.800 kW 95-82OC sıcak su, kış
aylarında binaları ısıtma amacıyla, yaz
Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2017 AE MAGAZİN 11
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aylarında absorpsiyonlu çillerler yardımıyla 3.000 kW 6-12OC soğuk su ile
binaları soğutma amacıyla kullanılmaktadır. Hava sıcaklığının artması ve soğutma yükünün çoğalması durumunda
3.000 kW yükünde doğal gazla çalışan
1 adet absorpsiyonlu çiller devreye girmekte, toplam soğutma yükünün yarısı
absorpsiyonlu çillerlerle sağlanmaktadır. Soğutma ihtiyacının maksimum
olduğu zamanlarda gereken 6.000 kW
soğutma yükü, her biri 3.000 kW gücünde 2 adet santrifüj çiller tarafından
sağlanmaktadır.
Kojenerasyon motorlarından bir tanesinin devre dışı kalması durumunda
1 adet 1.200 kW gücünde doğal gazla
çalışan kalorifer kazanı devreye girmektedir. Kojenerasyon motorlarından birden çoğunun devre dışı kalması
durumunda, doğal gazla çalışan ve asıl
amacı binayı soğutmak amacıyla kullanılan absorpsiyonlu çillerin işlevi sıcak
su üretimine çevrilerek, bu çillerden de
ilave 2.300 kW sıcak su elde edilmektedir.
Çillerlerin kondenser hattının soğutma
ihtiyacı 12 adet her bir 2.100 kW gücünde açık tip soğutma kulesi tarafından sağlanmaktadır. Soğutma kuleleri
frekans kontrollü olup, enerji tüketimi
minimum düzeyde tutulmaktadır. Soğutma kuleleri K binasının teras katına
yerleştirilmekte, kondenser hattının
temiz tutulması amacıyla her kule çıkışına eşanjör konmaktadır.
K binasındaki bütün pompalar frekans kontrollü olup, binada harcanan
elektrik tüketimi minimum düzeyde
tutulmaktadır. Isıtma, soğutma ve kondenser hattında kullanılan su, reverse
osmosis sisteminde arıtıldıktan sonra
sağlanmakta, boruların ve cihazların
tıkanması önlenmektedir.
K binasının soğutması %100 temiz havayla çalışan 1 adet AHU ve lokal fan
coillerle sağlanmaktadır. Elektrik odaları da fan coillerle soğutulmaktadır.
Jeneratör ve kojeneratör odaları, sıcaklık 45OC’ı geçmeyecek şekilde dış
havayla soğutma sağlanmaktadır.
Tüm binalara giden kullanma suyu K
binasından sağlanmaktadır. Ham su
önce 2 adet depoda toplanmakta, ön
12 AE MAGAZİN Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2017
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filtrasyon, reverse osmosis ve klorlama
işlemleri yapıldıktan sonra arıtılmış su
temiz su deposuna gönderilmektedir.
İhtiyaca göre 2 set hidrofor sisteminden bütün binalara dağıtım yapılmaktadır. Sıcak su için yerel elektrikli ısıtıcılar düşünülmüştür. Çok geniş bir
alana yayılmış binaların sirkülasyon sisteminin yatırım maliyeti olarak yüksek
olacağından ve enerji ortadan kaybını
kaldırmak için yerel elektrikli ısıtıcılar
tercih edilmiştir.
Isıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılacak besleme suyu da benzer bir
şekilde arıtılmaktadır. Ön filtrasyon,
reverse osmosis ve kimyasal değerler
ayarlandıktan sonra temiz su deposunda biriken proses suyu, K binası
sistemlerini beslemek amacıyla dağıtılmaktadır. Özellikle fazla miktarda su
tüketen soğutma kuleleri, ön arıtma

sayesinde yıpranmaya karşı korunmaktadır. Binalarda kullanılan su boruları kullanma suyu için 316 paslanmaz
çelik, proses suyu için 304 paslanmaz
çelik olarak imal edilmiştir.
Tüm binaların sulu söndürme ihtiyacını karşılamak üzere K binasında ana
pompalama ve depolama sistemi kurulmuştur. Ham su 2 adet depoda biriktirilmekte, 4 adet yangın pompası (3
asil, 1 yedek) tüm binalar için gerekli
su ve basıncı sağlamaktadır. K binası
içinde yer alan ve tüm binaların kontrol
merkezi olarak kullanılan server odası,
Novec gazlı söndürme sistemiyle korunmaktadır. K binasındaki kritik mahallerde duman tahliye sistemi sağlanmıştır. 400OC ısıya 2 saat süreyle dayanacak kanal ve fanlar, binada çalışanların olası bir yangın esnasında kazasız
olarak bina dışına kaçışını sağlayacak-

tır. Proje sunumları %93, fiziki imalatın
%6’sı tamamlanmıştır. Ağır ilerleyen
fiziki imalatın 2018 yılında yoğun bir
çalışma temposuyla kayda değer bir
ilerleme yapılması planlanmıştır. Yaşanan irili ufaklı pürüzlere rağmen, bu
prestijli projeyi de AE’ye yakışır şekilde
tamamlayıp, teslim edebilmek adına var
gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
WALID OBEID

PROJE MÜDÜRÜ - ELEKTRİK İŞLERİ
BÜYÜK CEZAYİR CAMİ PROJESİ

MURAT ALKİM

MÜDÜR - MEKANİK İŞLER
PROJE DİZAYN DEPARTMANI

Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2017 AE MAGAZİN 13

GLOBAL BAKIŞ “MOĞOLİSTAN”

M O Ğ O L İ S TA N

14 AE MAGAZİN Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2017

“MOĞOLİSTAN” GLOBAL BAKIŞ

Moğollar Türklerin genellikle Tunguz
adını verdiği, güneyde Çin Seddi’nden
kuzeyde Baykal Gölü’ne kadar olan sahada, siyasi birlikten yoksun olarak kabile hayatı yaşıyorlardı. Avcılık ve hayvancılıkla geçinen bu kabileler, uzun
yıllar Hun, Göktürk ve Uygur Türkleri’nin egemenlikleri altında yaşamışlardır. 17. yüzyılın sonlarında Moğolistan ve civarındaki bölgelerde yaşayan
ve birbirleriyle mücadele halinde olan
en güçlü boylar Keraitler, Naymanlar,
Merkitler, Oyratlar ve Moğollar’dı. Moğollar, ilk zamanlarda diğer boylar arasında güçlü ve tanınmış bir boy olmamakla birlikte, bu kabileler Cengiz Han
tarafından bir yönetim altına alındıktan
sonra, genel bir milli isim olarak Moğol
ismi kabul edilmiştir.

deşleriyle çok zor günler yaşadığı için
devletinin temelini çok geç atmıştır.
Bu yüzden fetihlere de geç başlayabilmiştir. Boylar arasındaki savaşlarda başarılı olan Temuçin, 1206 yılında Moğol
reislerinin bir araya geldiği kurultayda,
Cengiz ismini ve han unvanını alarak
Moğol Devleti’ni kurmuştur.

Asıl adı Temuçin olan Cengiz, 1155
yılında Moğolistan’da doğmuştur.
Moğol kabile reislerinden Yesügey’in
oğlu olan Temuçin, babası öldüğünde
henüz 12 yaşında idi. Babasından hiçbir
şey kalmayan Temuçin, annesi ve kar-

Coğrafi Yapı

1924 yılında Moğol Halk Cumhuriyeti
ilan edilmiş ve Moğol politikası aynı
dönemdeki Sovyet politikasını takip
etmiştir. 1989 yılının sonlarında Doğu
Avrupa’daki komünist rejimlerinin çökmesinin ardından 1990 yılının başlarında Moğolistan’da Demokratik Devrim gerçekleşmiştir. Böylece Moğolistan’da çok partili sistem başlamış ve
serbest piyasa ekonomisine geçilmiştir.

Doğu ve Orta Asya’da bulunan denize
kıyısı olmayan Moğolistan, kuzeyinde
Rusya, güneyinde, doğusunda ve batısında Çin Halk Cumhuriyeti bulunmak-

tadır. Ulan Batur ülkenin başkenti ve en
büyük şehri olup, yaklaşık olarak ülke
nüfusun %38’i burada yaşamaktadır.
Moğolistan Halk Cumhuriyeti’nin arazisinin büyük bölümü yayla görünümündedir. Ülkenin güneydoğusunda
Gobi Çölü yer almaktadır. Kuzeydeki
nehir vadileri, Selenga ve Orhon tarım
için verimlidir. Kerulen Vadisi, Doğu
Moğolistan’a doğru geniş bir anayol
meydana getirir. Çok sayıda tuz gölleri
ve denize çıkışı olmayan nehirleriyle
ülke topraklarının üçte ikisi, İç Asya’da
suyunu dışarı akıtmayan havzada yer
alır. Sadece Kerulen ve Onon nehirleri
Pasifik Okyanusu’na dökülür. Ülkenin
belli başlı gölleri: Ubas Nor, Hara Usu,
Airik Nor, Kirgis Nor ve Hubsugul’dur.
Büyük bölümünde, az yağış ve büyük
sıcaklık değişikliklerine sahip, sert bir
kara iklimi hüküm sürer. Aşırı soğukla
gelen hafif kar, ülkenin kuzey kısmında
devamlı donmuş olarak kalan, önemli
bir kuşağı meydana getirir. Kışın ırmaklar ve göller donar. Kuvvetli toz ve
kum fırtınaları görülür. Gobi hariç, MoMayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2017 AE MAGAZİN 15
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ğolistan’ın büyük bölümü, hayvancılığa
imkan veren çimenlik ve çayır halindedir. Dağlar, genellikle ağaçsızdır. Ülkenin çoğu bölgelerinde vahşi hayvanlar
bulunur. Bunlardan bol miktarda bulunan büyük memeli hayvanlar arasında
koyun, geyik, ren geyiği bazı vahşi deve
ve atlar sayılabilir. Her yerde bulunan
dağ sıçanı sistemli olarak kürkü için
avlanır.
Moğol Mutfağı
Mutfak kültürü açısından bizim damak
tadımıza hem yakın hem de çok farklı
lezzetlere sahip. Kırmızı etin önemli bir
yer tuttuğu Moğol mutfağında etli pilav
geleneksel bir yemek. Süt ve süt ürünlerinin oldukça fazla tüketildiği Moğolistan‘da yerel lezzetlerden Boodog,
keçi kaburgasından yapılan bir yemek.
Balık yemekleri de ülkede oldukça yaygın. Sütlü ve tuzlu olarak içilen Suutei
Tsai bir çeşit Moğol çayı, Moğol votkası
ve Moğol birası da önerilenler arasında.
16 AE MAGAZİN Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2017

Moğolların tükettiği bir diğer içecek
ise kımızdır. Taze sağılmış at sütünün
inek derisinden bir torbaya konup süzülmesi ve sık sık karıştırılması ile yapılır. Geleneksel olarak kımız küçük bir
tasta içilir. İçerdiği yüksek protein ve
vitaminler nedeniyle hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Moğolistan’da hemen her yerde misafirlere
çıkarılan kımızın yerel adı “ayrag”dır.
Sokaklarda da karşınıza ayrag satan
tezgahlar çok sık karşınıza çıkacaktır.
Neler Yapabilirsiniz?
Kültürel ve sanatsal anlamda Devlet
Balesi ve Halk Ordusu Dans ve Müzik
Topluluğu, Kukla Tiyatrosu ilginizi çekebilecek aktiviteler arasında. Eğlence
ve gece hayatı konusunda zorluk yaşamayacağınız Moğolistan, gece kulüpleri, barları ve canlı müzik yapılan
yerler ile bizlere birçok alternatif sunmakta. Moğolistan’a gitmeyi düşünürseniz, gezebileceğiniz yerler arasında

Ulan Batur, Khogno Khan Ulusal Parkı,
Karakurum ve Orhun Yazıtları gibi yerleri sıralayabiliriz.
Yapacağınız Ulan Batur şehir turunda
Moğolistan Ulusal Opera Binası, Kültür
Sarayı ve Meclis Binaları’na uğrayabilirsiniz. Başkenti kucaklayan Sukhbaatar
Meydanı’na gittikten sonra Gandantegchinlen Budist Manastırı ve Ulusal
Tarih Müzesi göreceğiniz yerlerdir.
Başkent Ulan Batur’un görülecek tüm
önemli mekanlarını ziyaret ettikten
sonra 250 km uzaklıktaki Khogno Khan
Ulusal Parkı’na gidebilirsiniz. Kanatlarını esneten bir kartal görüntüsüne
sahip Khono Khan Dağı, sizi uzaklardan süzüyor olacaktır. Bu 50 bin hektarlık park alanın en çok ziyaret edilen
ve eteklerinde kamp kurulan yerlerden
birisidir.
Khogno Khan’da teknolojiden uzak geçireceğiniz doğal ve uzun bir geceden

“MOĞOLİSTAN” GLOBAL BAKIŞ

sonra, sabahın ilk ışıklarında tamamen yenilenmiş olarak uyanacaksınız.
Bundan sonraki durağınız Karakurum.
Moğol İmparatorluğu’na kısa süreliğine
başkentlik yapmış olan şehirde, Karakurum Müzesi’ni ziyaret ederek Moğol
tarihi ile ilgili yeterince bilgi edinebilirsiniz. Yine bir Budist tapınağı olan
Erdene Zuu Manastırı görebileceğiniz
mabetler arasındadır. Orhun kalıntılarının da bulunduğu bölge, sadece Moğollara değil büyük Türk kavimlerinin
kesiştiği bir yerdedir.
Bulgan bölgesinde yer alan Gurvanbulag, Orta Asya güzergahınızda yer alan
bir diğer büyük duraktır. Şüphesiz, burada göreceğiniz en önemli şey Orhun
Yazıtları’dır. Bilinen ilk Türk alfabesi ile
yazılmış eserler, Göktürkler tarafından
yaptırılmış. Yazılan abideler ebediyete
kadar var olması için “Bengü Taşlar”
olarak adlandırılmış. Dünya tarihi ve
özellikle Türkler için çok büyük önem
taşıdıkları tartışmasız bir gerçektir. Bu

tarihi buluşmadan sonra göçebe bir
ailenin yanına gidip onlara özgü olan
sütlü çaydan içebilirsiniz.
Ülkenin ticari faaliyetlerini ele alacak
olursak, Moğolistan ekonomisi genel
olarak tarıma dayanmaktadır. Gıda
ürünlerinin Moğolistan’a ihraç edilmesinin yanında, özellikle süt ve süt ürünleri tesisi, et işleme tesisi, un fabrikası,
makarna fabrikası, bisküvi fabrikası, çikolatalı mamuller fabrikası, şekerli mamuller fabrikası, ayçiçek yağı fabrikası
yatırım için uygun alanların başında
geliyor. Bu alanlarda üretim ya yoktur
ya da çok azdır ve tüketim ithalata bağlıdır.
Hafif sanayi, ülkenin her tarafında
mevcuttur. Sanayisi esas itibariyle
gıda, tekstil, kimya ve çimentoya dayanır. Yeni kurulan Darhan şehri, un
fabrikası, depolama ve önemli ölçüde
hafif sanayiye sahiptir. Ulan Batur’da,
et paketleme ve hafif imalat sanayi

mevcuttur. Erdenet şehrinde Asya’da
birinci, dünyada ilk on sırada yer alan
bakır madenleri işletilmektedir. Maden
kömürü ülke ihtiyaçlarını karşılamada
kullanılmaktadır.
Moğol arkeologlarının yaptığı keşifler,
ülkede bol miktarda dinozor fosilleri
bulunduğunu göstermektedir. Maden
kömürü, tungsten, bakır, molibden,
altın, kalay ülkenin yeraltı zenginliklerini teşkil eder. Moğolistan bakır bakımından Asya’da birinci, dünyada ilk on
sırada yer almaktadır. Gelir düzeyinin
çok yüksek olmadığı ülke ekonomisi
2012’den bu yana önemli bir ivme kazanmıştır.

ERDİNÇ ÖZNUR
PERSONEL
SATIN ALMA & LOJİSTİK DEPARTMANI

Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2017 AE MAGAZİN 17

18 AE MAGAZİN Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2017

“A. MEDİH ERTAN” RÖPORTAJ

Medih Bey, geçtiğimiz yıllara yönelik
elektromekanik taahhüt sektöründeki ilerleme ve gerilemeleri nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Elektromekanik taahhüt sektörü son
birkaç yıldır güçlü ve kaliteli olanın
ayakta kalacağı zor bir süreç geçiriyor.
Global marketteki Türk ve birbirine
rakip firmalar da bu sürecin içerisinde.
Rekabet ve zorluklar her sektör gibi
bu sektörün de ilerlemesi için güçlük
oluşturmakta.
“Zorluklar ilerlemeye sürükler” diyorsunuz, elektromekanik taahhüt
sektörünün ilerlemesi gereken konular nelerdir?

Öncelikle sektörel birlik lazım. Pastadan payları uzmanlık konularına göre
dengeli paylaşmak en önemli konu.
Yeni dinamikleri ve oluşumları, kalite
ve eskinin deneyimleri ile zorlamak
gerek. Dostumuz, rakibimiz ve meslektaşlarımızı bilgi ve deneyimde yuvarlak masaya oturtmak, varlık ve oluşumun gücünü, mücadelelerini, pozitif
geri dönüşümlü olarak iş verene yansıtmak lazım. “Hayır” ve “evet”in gücünün bilgi, kalite ve deneyimde saklı
olduğunu unutmamak lazım. Finansal
yaptırımların esiri olmadan, kaliteden
ödün vermeden karlılık yüzdesini yükseltmek, bir mesleğin incelikleri, detayları ve deneyimlerinin yıllar aldığını
unutmadan, yeniyi heyecan ile icat ve

uygulama yapacak alanları sektörden
talep etmekle bu sektörde ilerleme
gerçekleşir.
AE Arma-Elektropanç’ın bahsettiğiniz ilerleme konularındaki durumu
nedir?
AE Arma-Elektropanç “hayır” demeyi
kabul etti. Aldığı kararları özen ile
inceleyerek, değerlendirdi. Dinamik,
genç ve bir o kadarda başarılı yöneticisine, Burak Ç. Kızılhan’a firmamızın
ve sektörün sorumluluklarını taşıyabilmesi için yetki vererek değişimi
kabul etti. Yenilenme ve kabullenmeyi
seçti. Genç zihinlerin hızına yetişebilmek, onlara öğrendikleri ve öğreMayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2017 AE MAGAZİN 19
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necekleri takip ve yönetim ortamını
sağlayabilmek gerek. Gençler ikili ilişkilerden çıkan sıkıntıları artık yaşamak
istemiyor, onlara net ve matematiksel
yaklaşmanız lazım. Mühendisin problem çözen zihnini yormadan, onu en
verimli oluşum alanında var etmeniz
gerek. AE Arma-Elektropanç aile ortamını insana vererek o insandan verim
almaya dönük bir politika izlemekte.
Genç zihinlerin kabullenemedikleri ve
ona öğretemeyeceğiniz geçmiş deneyimlerimizi “ilerici düşünce” kavramı
içerisinde kabul ediyorum.
Zannedersem bahsettiğiniz “genç
zihinler” sizin için de mesleğinizde
karşılaştığınız yeni zorluklar demek
20 AE MAGAZİN Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2017

oluyor? Bize deneyimlerinizle örnekler misiniz?
İşimizin sırrı, bir işi önümüze ilk defa
aldığımızda onu nasıl yorumladığımız,
nasıl okuduğumuz ve nasıl çözümsel
yaklaşacağımızı zihnimizde canlandırarak, adım adım oluşumları baştan sona hayal etmek, betimlemektir.
Bizim bilgisayar aracılığı ile sonuca
ulaşacağımız bir sürecimiz olmuyor.
En keyif aldığım an, gençlerimizin bilgisayar ile bize sonucu getirene kadar
deneyimin verdiği doğruluğun onların
yüzünde oluşturduğu şaşkınlık oluyor
-çok hata yaptıklarını da eklemeliyim-.
Dikkatsizlik ve acelecilik bir yandan,
bir yandan da zaman ile yarışıyorlar

hep. Bunun yanı sıra, sonuç hakkında
bana sorulan bazı soruları cevaplayamıyorum. Sonuç onların yüzünde
tatmin sağlamadığında, onlara karşı
sorumluluk duyuyorum. “Hayır” demeyi bana öğretmiş olmaları, benim
en büyük deneyimim diyebilirim.
Bu yıl emekliğe adım attınız. Hala her
gün AE Arma-Elektropanç’ ta olduğunuzu görmek çok güzel. Ancak kendinize zaman da ayırmaya başladığınızı biliyoruz. Bu zamanınızı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Daha önce hiç bu kadar boş zamanım
olmamıştı. Zaman öldürmek güzel bir
şeymiş. Keyif ile bir sandalyeye otu-
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rup, ufuğa bakmak... Ne kadar çok şey
geçiyor insanın aklından, kendime
dönecek ve “Medih’i” görecek zamanım olmamış. Hep dost ve eş ayna
olmuş. Huzurlu oturmak kadar güzel
bir emeklilik var mı? Rahatlamak istiyorum, hala dostlarımı ağırlamak ile
geçiyor zamanım.
Anılarınızı, deneyimlerinizi bir kitap
altında toplamayı düşünüyor musunuz?
Belki bir gün… Şu an için, yaşayarak
muhabbet ile paylaşmak ve dostların
gülüşündeki keyif, bana cazip geliyor.
Daha kapısını çalacağım, yoğunluktan
uğrayamadığım çok dost var. Yaşayan

kitap olmak ve sevdiklerimin gelip beni
okumasını gönlüm istiyor.
İş hayatında başarının sırrı nedir,
gençlere neleri öğütlersiniz?
Dürüst olun. Yaptığınız işi sevin. İşiniz
hobiniz olsun. Çocuğunuz gibi özenle
ile büyütün onu. Size her zaman istediğiniz gibi olmasa da, severek cevap
verecektir.
Bu mesleği seçmenizde kim etkili
oldu, kızınız Pınar Ertan’ın aynı mesleği seçmesinde sizin rolünüz oldu
mu ?
O günün ortamında şans olarak oldu.

Aslında güzel sanatlar mimarlık bölümünde seçmeleri kazanmıştım. Ancak
matematik, dönemin istenen ihtiyacıydı. Mesleği ve kızımı o kadar çok
sevmişim ki, kızım da aşka kapılıp beni
takip etmiş. Teşekkür ederim ikisine
de.

BURCU KIZILHAN
MÜDÜR
KURUMSAL İLETİŞİM DEPARTMANI
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Acil aydınlatma; normal aydınlatma sisteminin, yangın ve deprem gibi doğal
afetler yada terör, sabotaj gibi olağandışı eylemlerle devre dışı kalması sonucu derhal devreye giren ikincil bir
aydınlatma türüdür. Acil aydınlatmanın
yangın, güvenlik, elektrik, elektronik
gibi farklı disiplinlerle etkileşen bir alt
mühendislik dalı olduğunu söyleyebiliriz.
Acil Aydınlatmanın Amacı Nedir?
Acil aydınlatma sistemleri binaların güvenli biçimde tahliye edilmesini sağlayıp can kaybını önlemek amacı ile geliştirilmiştir. Binalarda olabilecek yangın, deprem, sabotaj ve terör olayları
neticesinde insanların binayı emniyetli
bir şekilde tahliye etmesi çok önemlidir. Bu süreçte insanlar beklenmedik
engellere takılabilir, panik halinde birbirilerini ezebilir, sendeleyip düşebilir.
Tüm bunların önüne geçmek için “acil
aydınlatma uygulama standartlarına”
uygun kusursuz bir acil aydınlatma sis-

temi devreye alınmalıdır.
Acil Aydınlatmanın Önemi
İnsan hayatı ve can güvenliği ile birebir ilgili olduğu için acil aydınlatmanın
önemi tartışılmaz. Normal şartlarda
ihtiyaç duyulmayan bu sistemler acil
durumlarda hayat kurtarır. Bu sebeple
sürekli kullanıma hazır olmaları gerekir. Herhangi bir şekilde çalışmaması
durumunda bunun riski insan hayatıdır. Acil aydınlatmayı normal aydınlatmadan ayıran en önemli fark da budur.
Maalesef ülkemizde bu konunun önemi
çok düşünülmemekte ve yeterince hassas davrandığımızı söylememiz çok zor.
Günümüzde halen standart ve yönetmeliklere aykırı şartnameler, tasarımlar, projeler ve bu projelerde kullanılan
onaysız ürünlerle karşılaşıyoruz.
20. yüzyılın ortasından itibaren kentleşmenin gelişmesi ile ortaya çıkan yeni
yaşam tarzı acil aydınlatmanın önemini
daha belirgin hale getirmiştir. Günü-

müzde sayısı hızla artan yeni modern
binalar, çok katlı gökdelenler, terör ve
sabotaj olayları binalardaki yangın güvenliği ve acil aydınlatma uygulamalarının önemini arttırmaktadır.
Acil Aydınlatma Uygulamaları
Acil aydınlatma, acil durumda aydınlatma sağlayan ve acil durumda yönlendirme sağlayan armatürlerle temel
olarak iki şekilde yapılır. Acil aydınlatma cihazları, çıkışlara doğru yönlendirilen insanların karşılaşacağı kaçış
yollarını, riskli bölgeleri ve açık alanları
aydınlatan cihazlardır. Acil yönlendirme cihazlarının temel fonksiyonu
ise tahliye sırasında insanları çıkışlara
doğru yönlendirmektir. Bu cihazların
üzerinde yönlendirme işaretleri bulunur, tek veya çift yüzlü olan bu cihazlar genellikle yerden yükseklikleri 2m
civarında olacak şekilde duvara monte
edilir yada tavana asılırlar. Her iki tip
armatürün ışık kaynağı floresan, halojen veya günümüzde kullanımı giderek
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artan led lambalardır. Bazı durumlarda
normal aydınlatma armatürleri bir acil
aydınlatma kiti aracılığıyla acil aydınlatma armatürüne dönüştürülebilir. Bu
durumda şebeke gerilimi mevcut iken
armatür istendiğinde açılıp kapatılabilir, acil bir durumda armatürde bulunan lambalardan birisi gerekli olan acil
aydınlatma seviyesinde yanarak acil
aydınlatma sağlar.
Nerede Kurulmalıdır?
Acil aydınlatma ve yönlendirme armatürleri standart ve yönetmeliklere göre
çıkış kapılarının üzerinde, koridorlarda,
dönüş noktalarında, koridorların kesişme noktalarında, döşeme seviyesinin
değiştiği yerlerde, merdivenlerde, yürüyen merdivenlerde ve yangın merdivenlerinde, yangın söndürme ekipmanının bulunduğu yerlerde, ilk yardım
odalarında, bina yerleşim şemalarının
bulunduğu yerlerde, asansörlerde, tuvaletlerde ve tehlike riski yüksek yerlerde kurulmalıdır. Uygulama şekilleri
ile ilgili tüm detaylar yönetmeliklerde
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yer almaktadır.
Kaçış yollarında acil aydınlatma; acil bir
durumda tahliye için belirlenmiş yola
kaçış yolu denir. Gerçek bir kaçış yolu,
bir yapının herhangi bir noktasından
yer seviyesindeki caddeye kadar olan
devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır. 2m genişliğine kadar olan kaçış
yollarında, kaçış yolunun merkez hattı
boyunca herhangi bir noktada acil aydınlatma seviyesi en az 1 lux olmalıdır.
Kaçış yolu genişliğinin yarısından az olmaması gereken orta bant ise en az 0.5
lux ile aydınlatılmalıdır.
Açık alanlarda acil aydınlatma; acil bir
durumda, tanımlanmış olan kaçış yollarına ulaşımı sağlayan bölgeler, sığınaklar veya toplanma bölgeleridir. Açık
alanlarda, döşeme seviyesi üzerinde
aydınlatma şiddeti en az 0.5 lux olmalıdır.
Yüksek riskli-tehlikeli alanlar; elektrik
kesildiğinde kapatılarak devreden çıkması gereken cihazlar, enerji dağıtım,

üretim ve endüstriyel proses kontrol
odaları, kimyasal banyo, hareketli makine bu sınıfa girer. Tehlike riski yüksek
bu alanlarda acil aydınlatma seviyesi en
az 15 lux olmalıdır.
Acil Aydınlatma Çalışma Süresi Seçimi
En 1838 acil aydınlatma uygulama
standartlarına göre kaçış yollarında ve
açık alanlarda, tahliye amaçlı acil aydınlatma süresi en az 1 saat olmalıdır.
Tehlike riski yüksek olan bölgelerde
ise risk devam ettiği sürece acil aydınlatma sağlanmalıdır. Ülkemizde geçerli
olan “Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik” gereği, acil aydınlatma süresi en az 1 saat kullanıcı
yükü 200’den fazla olan binalarda ise
en az 2 saat olmalıdır. Farklı ülkelerde
bu süreler 1 saat, 1.5 saat ve 3 saat olarak değişiklik göstermektedir.
Çalışma Modu Seçimi
Acil aydınlatma armatürleri kesintide
yanan (non-maintained) ve sürekli
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yanan (maintained) olarak iki farklı
çalışma modunda devreye alınır. Kesintide yanan cihazlar şebeke gerilimi
normal durumda iken sönük olurlar,
şebeke arızası durumunda yanmaya
başlarlar. Bu tip uygulamalar kullanımı
az olan binalarda, yangın merdivenlerinde, depolarda ve kullanıcıların yapıyı
iyi bildiği apartman ofis gibi yerlerde
tercih edilir. Sürekli yanan tip uygulama yaygın kullanılan tiptir. Bu tip
cihazlar şebeke arızası durumunda da
yandığı gibi şebeke gerilimi normal durumdayken de yanmaya devam ederler.
Kullanıcıların binaya yabancı olduğu
otel, havalimanı, alışveriş merkezi, eğlence merkezi gibi mekanlarda sürekli
yanan tip tercih edilmelidir.
Self Test Nedir?
Acil aydınlatma cihazları can güvenliği
ile ilintili olduğu için periyodik olarak
test edilmelidir. Cihazlarının elektronik
devrelerinin, bataryalarının ve lambalarının performansı ölçülmeli ve bu
ölçümler kaydedilmelidir. Bu kayıtları

istendiği takdirde yetkililere sunmak
kullanıcıların sorumluluğundadır. Her
cihaz için manuel test yapmak maliyetli ve zahmetli olduğundan, cihazların kendilerini test ettiği “self test”
uygulamaları kullanıcılar tarafından
tercih edilmektedir. Self testli ürünler
otomatik olarak 15 günde bir fonksiyon
testi ve yılda bir süre testi yaparlar. Bu
testlerin sonuçlarını cihaza entegre
edilmiş bir indikatör yeşil/kırmızı sinyalleri devamlı ve aralıklı olarak vermek
suretiyle kullanıcıya iletir. Örneğin; devamlı yanan yeşil sinyal her şeyin yolunda olduğunu, kesik yanan kırmızı
batarya hatasını, sürekli yanan kırmızı
ise lamba hatasını belirtir.
DALI Nedir?
DALI dijital adreslenebilir aydınlatma
arayüzü (digital addressable lighting
interface) anlamına gelmektedir ve IEC
62386 teknik standardında bir protokoldür. DALI aydınlatma ekipmanlarını,
akıllı ve kolay bir şekilde yönetebilmek
için tanınmış uluslararası IEC standar-

dına dayanmakta olan bir protokoldür.
DALI protokol acil aydınlatma armatürlerinde de uygulanmaktadır. Acil
aydınlatma armatürlerinin içine yerleştirilen dalı balast sayesinde cihazların
her birinin adresi oluşur. Acil aydınlatma armatürleri bu adresler aracılığıyla birbirleriyle iletişime geçer. Böylece armatürlerde oluşacak bir arıza,
merkezi bir noktadan izlenebilir. Yine
her bir armatürün batarya seviyesi de
aynı merkezden izlenir. DALI uygulaması bina otomasyon sistemine kolay
entegre olabilen, basit kablolama ve
düşük maliyetli bileşenlerden oluşan
bir sistemdir. Bu sebeple son dönemlerde karşılaştığımız büyük ve prestijli
projelerin acil aydınlatma çözümlerinde dalı uygulaması özellikle talep
edilmektedir.

BORAN SOYUYÜCE
EEC ELECTRONICS
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Bir arada yaşayan insan toplulukları
tarihsel süreç içinde karşılarına çıkan
olaylara karşı benzer davranışlar sergilemeye başlar. Bu olaylar; doğa, günlük
yaşam tarzı veya manevi duygular ile
ilgili olabilir. İnsanların yaşam tarzı ve
manevi duyguları; bulundukları coğrafya, iklim şartları, sahip oldukları kaynaklar, mensubu oldukları topluluğun
yöneticilerinin becerileri ile öngörüleri
doğrultusunda şekillenir. Her topluluğun benzer sorunları buldukları çözümler birbirinden farklılık gösterebilir ve tartışılmazdır. Bazı topluluklarda
kabul edilebilir olan davranışlar, bir
diğer toplumda kesinlikle ret ediliyor
olabilir. Barış dönemleri, ortak manevi
duygular, ticaret ve evlilik gibi unsurlar
sayesinde topluluklar birbirinden etkilenebilir, birbirlerine yakınlaşabilirler.
Bir topluluğun geçmişten bugüne ürettiği ve sonraki nesillere aktarmaya ça-

lıştığı davranış biçimleri, yaşam tarzı ve
manevi özelliklere kültür denir.
Kalabalık insan gruplarının bir arada
uyum içinde yaşaması ancak ortak kültürü benimsemeleri ile mümkün olur.
Bu açıdan kültür, toplumu bir arada
tutan en önemli unsurların başında
gelir. İnsanlar ait oldukları topluluğun
kültürünü, inancını ve ahlaki değerlerini doğdukları andan itibaren tanımaya
başlarlar ve kendileri için öngörülmüş
olan yaşamı sürdürmeye çalışırlar. Kültürlerinin öngördüğü bir yaşam tarzına
uyarlar ve inançlarını da buna göre
şekillenir. Kültür, orta davranış biçimini belirlediğinden ve kendisini diğer
topluluklara göre farklı kılan bir özellik
olduğundan bir anlamda topluluğun
kimliğinin yansımasıdır. Toplulukların
kültürel farklılıkları, birinin diğerinden
daha doğru ya da üstün olduğu anlamına gelmez.

Her topluluğun kültürü kendisine
özeldir. Toplumun gelenek, görenek,
örf, adet ve alışkanları ile birlikte yaşayış ve düşünce tarzının göstergesidir.
Yöneticilerin zevkleri, estetik anlayışı
ve dünya görüşleri, toplum kültürünü
doğrudan etkiler.
İnsanlar, ortak bir amaç doğrultusunda
bir araya geldiklerinde, uyum içinde
yaşayabilmelerine olanak sağlayacak
kurallar koyma (kültür) ve geliştirme
refleksine sahiptirler. Bu durum hem
kalabalık insan toplulukları hem de işletmeler için geçerlidir.
Üst düzey yöneticilerden alt kademeye
kadar görev yapan herkesin ortak olarak oluşturdukları çalışma anlayışı ve
iş yapma biçimi, o kurumun kültürünü
oluşturur. Çalışılan fiziki ortam, çalışanların giyim tarzı, birbirlerine hitap
şekli, şirket yöneticilerini yapılan işlerle
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ilgili olarak bilgilendirme sistemi hatta
mail yazma tarzı kurum kültürünün
parçalarıdır.
Kurumsallık ile kurum kültürü arasında
bir bağ kurulmamalıdır. Kurum kültürünün sadece kurumsal olan işletmeler
için geçerli olduğu söylenemez. Birden
fazla insanın düzenli olarak tam zamanlı çalıştığı tüm işletmelerin kendine
özgü bir kültürü vardır. Kurum kültürü,
aynı işletme çatısı altında toplanmış kişilerin doğal olarak oluşturdukları davranış şekilleridir.
İşletme yöneticilerinin çalışanlardan
gelen eleştiri ve önerilere gösterdikleri tepkiler, şikayet mekanizması,
fırsat eşitliği konusunda şirket içinde
yapılan çalışmalar, toplantı alışkanlığı, iş sonuçlarının kime ve ne şekilde
raporlandığı, çalışanlara sunulan yan
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haklar, ödül ve ceza mekanizması, sosyal medya kullanımına getirilen kısıtlamalar, özel günleri kutlama şekli gibi
öğeler kurum kültürünün temel özellikleridir.

Kurum bünyesine katılan kişilere verilen işe başlama ve oryantasyon eğitimleri sayesinde çalışma ortamına daha
hızlı uyum sağlaması temin edilmiş
olur.

Eskiden bir kuruma yeni katılan bireyler öncelikle diğer çalışanların
davranışlarını gözler, onlara uyum
sağlamaya çalışırdı. Kurumdaki işleyişi yöneticisinden ya da en yakındaki
çalışma arkadaşından öğrenirdi. Ancak
günümüzde gelişmiş bir kurumsal iletişim, halkla ilişkiler veya insan kaynakları gibi bölümlere sahip kurumlar bunu
daha bilimsel yöntemlerle gerçekleştirmektedir. Kurum bünyesine katılacak
seçme yerleştirme esnasında adaylara
uygulanan mülakatlar ve kişilik envanterleri sayesinde, çalışacağı ekibin ritmini bozma ihtimali olan kişiler yüksek
becerileri olsa dahi elenebilmektedir.

İşletme içinde kullanılan terminoloji de
şirket kültürünün önemli bir parçasıdır. Terminolojiden kasıt hem çalışanların birbirlerine olan hitap tarzı hem
de sektörde kullanılan terimleri nasıl
ifade ettikleridir. Aynı dili konuşmayan
insanlar yeterince anlaşamazlar.
Şirketin karlılığı tek başına bir başarı
ölçüsü değildir. Kurum içi çatışmalar
yaşayan şirketler de karlı işler yapabilir.
Ancak karlılığın sürdürülebilirliği ve işletmenin sağlıklı büyümesi için çalışanlara huzurlu bir ortam temin edilmesi
de kaçınılmazdır. Kurum kültürünü
oluşturan unsurlarda başarı sağlanması
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hem personel sirkülasyonunun azalmasına hem çalışanların şirkete aidiyet
duygusunun gelişmesine dolayısıyla
huzurlu ve verimli bir çalışma ortamına
zemin hazırlar. Bu sayede çalışanların
üzerindeki stres azalır, moral ve üretkenliklerinin artışı sağlanabilir.
İşletmeler farklı gelenek ve göreneklere, farklı ekollere sahip kişilerin bir
araya geldikleri yerlerdir. Kurum kültürü, çalışanların işletmedeki yaşamlarını düzenleyen yazılı olan veya olmayan birçok kuralı içerir. Aynı çatı
altında görevini sürdüren farklı dünya
görüşüne sahip çalışanlar da bu kurallara uymaya çalışırlar.
AE Arma-Elektropanç olarak 44 farklı
ülkeden çalışana sahibiz. Dini, dili, ırkı,
yaşam felsefesi, yerel kültürü farklı
sekiz bine yakın kişiyi aynı amaca yö-

nelik olarak çalışacak motivasyonu vermek için azami gayret sarf etmekteyiz.
Rusya Federasyonu’nda resmi tatil olarak kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nde tüm kadın çalışanlarımıza
çiçek verirken, yeni yılda Christmas
kutlamalarına izin verilmektedir. Hintli
çalışanlarımızın Diwali (Işık) Bayramı
kutlanırken, Müslüman Arap ülkelerindeki projelerimizde Ramazan ayında
çalışma saatleri yarıya indirilmektedir.
Filipinli çalışanlarımızın ağız tadına
uygun pirinç-balık ağırlıklı menü çıkartılırken, Hintli çalışanlarımız için tavuk
biryani (tavuklu pilav) menüsü çıkartılmaktadır. Yakını vefat eden Özbek çalışanlarımız için taziye odası ayrılırken,
Hintli çalışanımız için taziye defterleri
oluşturulmaktadır.
Çalışanların huzurunu, karlılığın
önünde tutan AE Arma-Elektropanç,

bir aile olarak bu çatı altında olma
anlayışıyla bugünkü büyüklüğüne ve
başarısına imza atmıştır. Geçtiğimiz
yıllarda ve bu yıl içerisinde yer aldığı
uluslararası listeler de bunu tesciller
niteliktedir. Başarılar hangi düzeyde
olursa olsun tüm kurum çalışanlarımızın emeği vardır. Birlikteliğimiz ve
ortak kültürümüz, şirketimizi daha
büyük başarılara taşıyacak en büyük
gücümüzdür. Bu örnekle, kurumlar
her ne büyüklükte olursa olsun bir kültür oluşturmalı yada bunu oluşturmak
adına destek almalıdır.

MURAT ÇAKMAK
MÜDÜR
İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI
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Halkidiki, Yunanistan’nın kuzeyinde
bulunan eşsiz güzelliklere sahip bir yarımada. Polygyros kentinden yönetilen
Halkidiki, yaklaşık 110 bin nüfusa sahip
bir tatil beldesi. Kassandra, Sithonia
ve Athos adında üç parmak şeklindeki
yarımadalar, bölgenin önemli sayfiye
alanlarını oluşturmakta. Athos’ta bulunan özerk Aynoroz bölgesindeki kiliselerde yüzyıllardır Ortodoks din adamları yaşamakta ve bu bölgeye yaklaşık
10. yüzyıldan beri kadınların girmesi
yasaklanmış durumda. Erkeklerin ise
sınırlı sayıda (günde 100 kişi) girişine
müsade edilmekte ve bu giriş için de
özel izin almaları gerekmekte. Kadınlar
ise ancak düzenlenen tekne turlarıyla
yarımadanın etrafında dolaşıp bu bölgeyi gözlemleyebilmekteler.
Halkidiki hakkında edindiğimiz bu bilgiler sebebiyle, geçtiğimiz bayram tatilini de fırsat bilerek, üç arkadaşım ile
bu yeri yakından gidip görmeye karar
verdik. Seyahatimizi gerçekleştirmek
üzere İstanbul’dan Yunanistan’a doğru

yola çıktık. Yunanistan’ın AB ülkesi olması ve bayram arifesi yola çıkmamız
sebebiyle İpsala sınır kapısından geçerken çok bekleyeceğimizi düşünüyorduk fakat beklentimizin aksine kısa
bir süre sonra sınırdan geçebildik. Sınırı geçmemizin ardından ilk durağımız
olan Sithonia yarımadasındaki Neos
Marmaras’a doğru yol almaya başladık.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Yunanistan’a vardığımız için direkt kalacağımız
yer olan Akrotiri Hotel’e giriş yaptık.
Odalarından deniz manzarasını izleme
şansımızın bulduğumuz otelin; gerek
çalışanları, gerek dizaynı içimizi ısıtan
bir izlenim bıraktı. Sabah güneşin ilk
ışıklarında uyanıp, hızlıca hazırlanıp
kahvaltımızı yapmaya Neos Marmaras
limanında yer alan To Limanaki ismindeki restorana gittik. Kahvaltıdan sonra
kahvelerimizi içip bu güzel mekandan
ayrıldık.
Plaja, otele, restorana giderken sık sık
otoban kenarlarında, evlerin bahçe-

lerinde gördüğümüz minik kiliseler
dikkatimizi çekti ve bunların ne anlama geldiklerini araştırmaya başladık.
Edindiğimiz bilgilere göre bu kiliseler,
trafik kazasında hayatını kaybedenlerin
anısına olayın gerçekleştiği noktalara
yaptırılıyormuş. Böylece hem o kişilerin anıları yaşatılmış oluyor hem de
sürücülere bir uyarı mahiyeti taşıyor.
Ayrıca yakınını kaybedenler de evlerinin bahçelerine bu kiliselerden yaptırıp, içine mum ve o kişiye ait fotoğraf
koyuyorlarmış. Çok ince ve güzel bir
düşünce olduğunu düşünmekteyim...
Yaklaşık bir buçuk saat süren keyifli
bir araba yolculuğundan sonra Orange
Beach’e geldiğimizde inanılmaz bir
manzara ve çok güzel bir plaj bizi bekliyordu. Sınırlı şemsiye ve şezlong olsa
da kayalıklarda ya da ağaçların altında
rahat bir şekilde gününüzü geçirip eğlenebileceğiniz bir yer. Yanınıza şemsiye ve plaj sandalyesi aldıysanız yer
bulma derdiniz de ortadan kalkmış
bulunuyor. Giriş, şezlong ve şemsiye
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karşılığında ücret talep edilmiyor, sadece yediğiniz ve içtiğiniz şeyler için
ödeme yapılıyor. Tertemiz ve berrak bir
denizi olan bu muazzam plajda çok keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yolunuz eğer
Halkidiki’ye düşerse Orange Beach’e
uğramanızı ve mutlaka frappe içmenizi
tavsiye ederim.
Plajdan ayrıldıktan sonra diğer yarımada olan Kassandra’daki Afitos bölgesinde Kahlenberg Apartmanı’na geldik.
Buradaki kalacağımız yer şehrin merkezine yakın olmakla birlikte zeytin
ağaçlarının arasında 2-3 katlı binalardan oluşmakta. Eşyalarımızı yerleştirip akşam yemeği için hazırlanmaya
başladık. Afitos meydanında yer alan
tavernalardan birinde güzel müzikler eşliğinde uzomuzu içip kalamar ve
Souvlaki (bizim mutfağımızdaki adıyla
şiş kebap) yedikten sonra etrafı keşfetmek için gezintimize devam ettik.
Afitos’ta bulunan evler ve dükkanlar
hepsi taş yapılardan oluşmuş ve ina32 AE MAGAZİN Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2017

nılmaz güzel bir mimariye sahip. Bu
güzel ve şirin kasaba Arnavut kaldırımlarıyla, taş evleriyle ve tavernalarıyla mükemmel bir uyum içerisinde
büyüleyici manzaralar oluşturmakta.
Bu tarihi merkeze arabayla girmenize
izin verilmiyor, dolayısıyla bitişik sokaklarda park etmemiz gerekti. Afitos
Meydanı’nda yer alan 1858 yılında inşa
edilmiş St. Demetrius Ortodoks Kilisesi
meydanın en dikkat çeken yapısı olarak
adlandırılabilir. Kiliseye akşam geç vakitlerde rastladığımız için girip gezme
imkanı bulamadık fakat dış görüntüsü
her ne kadar diğer kiliseler gibi olmasa
da merak uyandırıcı nitelikte.
Kassandra’daki ikinci günümüzde ise
Batı Kassandra’nın bir köyü olan Siviri
bölgesindeki plajları ziyaret ettik. Burası Orange Beach kadar kalabalık bir
plaj olmamasına rağmen denizi gayet
güzel ve daha merkezi bir yer. Sahil
boyunca deniz mahsulü ağırlıklı restoranlar bulunmakta. Yemekler gayet
lezzetli ve damak zevkimize uygun.

Menüde yer alan yemeklerin bazılarının bizim mutfağımızdaki yemeklerle
aynı olması Yunan mutfağına yabancılık çekmememizi sağlıyor. Sipariş edilen yemekler gayet özenli bir şekilde
yapılıyor ve doyurucu porsiyonlarda
sunuluyor. Eğer güzel bir mekan bulduysanız midye risottoyu denemenizi
öneririm. Apart otelimize gün sonunda
döndüğümüzde bizi yeni komşularımız karşıladı. Hemen yan tarafımızdaki
odaya o gün yerleşen Türk bir aileyle
uzun bir sohbet sonrası Selanik’te gidilecek yerler hakkında tavsiyeler aldık.
Hazırlandıktan sonra akşam vakti tekrardan Afitos Meydanı’na gidip güzel
bir pizzacı bulduk.
Yemeğin ardından canlı müzik yapan
bir bara girip Yunan müzikleri eşliğinde
biraz eğlenmeye başladık. İki gitarist
bir kemancıdan oluşan bu grup gerçekten insanları eğlendirmesini bilen
neşeli insanlardan oluşuyor. Barın çalışanları da bir o kadar neşeli ve sıcakkanlı insanlar. Müzik eşliğinde hepsi
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bir yandan işlerini yapıp diğer yandan
da dans edip keyifli bir görüntü sergiliyorlar. Barın duvarlarında asılı olan üç
fotoğraf dikkatimizi çekti. Oradaki garsonlara sorduğumuzda ise bu fotoğrafların Manos Eleftheriou, Nikos Gkatos
ve Nikos Kavvadias adındaki üç önemli
Yunan yazarına ait olduğunu öğrendik.
Güzel ve eğlenceli bu mekandan ayrıldıktan sonra hediyelik dükkanlara uğradık. Sevdiklerimiz ve kendimiz için
bir kaç parça hediyelik eşya aldıktan
sonra otelimize doğru yol aldık. Sabah
olduğunda ise otel sahipleri gelip bizi
yolcu ettiler. Elinden geldiğince ilgilenen bu insanlar otelden ayrılırken
de bizi yalnız bırakmayışı ve güzel temenniler eşliğinde bizi uğurlamaları
insanda tekrar buraya gelme isteği
uyandırıyor.
Şehir merkezine inip güzelce kahvaltımızı yapıp kahvelerimizi içtikten sonra
Korali Beach’e gidip denizin ve güneşin
tadını çıkarmaya başladık. Su sporla-

rıyla ilgili etkinlikler düzenleyen biriyle konuşup Crazy Sofa adındaki bota
binip eğlence dolu bir vakit geçirdik.
Güneşlenirken gelen Nijeryalı bir satıcıyla sohbet etmeye koyulduk. “Dert
Yok” anlamına gelen “Hakuna Matata”
adında kendi yaptığı bileklikleri ve
halhalları bize gösterdi. Almaya karar
verdiğimizde ise Bob Marley’den “No
Woman No Cry” ve “Don’t Worry Be
Happy” şarkısını söyleyerek halhal ve
bilekliklerimizi yapmaya başladı. Spontane gelişen bu durum, satıcının renkli
karakteri sayesinde çok neşeli ve güzel
bir anı haline geldi. Günün sonunda
plajdan ayrılıp son durağımız olan Selanik için yola koyulduk.
Selanik şehrinin adı Yunanca Thessalos ve Niki kelimelerinin birleşiminden
gelmekte. Adını Makedon prenses aynı
zamanda Büyük İskender’in kız kardeşi
Thessalonike’den almaktaymış. Modern Yunanca’da şehir Thessaloniki
olarak adlandırılmakta.

Selanik, ülkemize sınır komşusu olma
özelliğinden dolayı hafta sonları bile
gezilebilecek bir şehir. Yunanistan’ın
ikinci en büyük kenti ve nüfusu yaklaşık
olarak 1 milyona ulaşmış bir şehir. Selanik aynı zamanda Yunanistan’ın ikinci
büyük ekonomik, endüstriyel ve ticari
merkezidir. Festivaller, hareketli yaşam
tarzı ve sanat etkinlikleri sayesinde Selanik, Yunanistan’ın kültürel başkenti
olarak tanımlanmakta.
Selanik şehrinin bilinen tarihi iki bin
yıldan uzun bir süreyi kapsamaktadır.
Osmanlı döneminde de büyük önem
teşkil eden bu şehir, Romalılar döneminde önemli bir metropolis, Bizans
döneminde imparatorluğun en önemli
ve en zengin ikinci şehri olmuş. Dolayısıyla birçok medeniyete ait yapıtlara,
tarihi eserlere gezerken rastlamak
mümkün.
Burada kalacağımız yer olan El Greco
Oteli, Selanik’in en işlek caddesi olan
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makta. Aristotoles Meydanı’na, sahile
ve turistik mekanların çoğuna yürüyerek gitmeniz mümkün. Kısa bir dinlenmenin ardından Aristotoles Meydanı’na geldik. Halkidiki’deki mekanlardan
farklı olarak burada şehir hayatının
ağırlıkta olduğu hissediliyor. Şansımıza
gittiğimiz zamanlar içerisinde çöpçüler
grevde olduğu için her tarafta devasa
çöp yığınları bulunmakta ve etrafa kötü
kokular saçmaktaydı. Turistler için
kötü bir izlenim yaratan bu durum, yine
de şehrin güzelliklerine kendinizi kaptırınca pek dikkati çekmemekte. Gecenin ilerleyen saatlerinde şehrin ışıklarını seyretmek için Eptapirgio-Ano Poli
tepesine çıktık.
Burada yer alan surlar 4. yüzyılda yapılmış olan Bizans’ın önemli savunma
noktalarından birisiymiş. Surlara çıkıp
etrafa bakındığımızda ise gördüğümüz manzara şehrin ışıklarıyla beraber mükemmel bir uyum içerisinde.
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Aristotoles Meydanı’na geri dönerken
Kamara-Galerius Zafer Kemeri’ni de
görüyoruz. M.S. 305 yılında Roma İmparatoru’nun gücüne vurgu yapmak
amacıyla inşa edilen kemerin halk arasındaki adı Kamara. Kemerin ana sütun
ve ayaklarında birçok savaş sahnesi işlenmiş. Bu işlemeler, Roma İmparatoru
Galerius’un İran Kralı Nerseh’e karşı
zaferini anlatmaktaymış.
Şehrin her yerinde metro çalışmaları
devam etmekte ve bu kazı çalışmaları
esnasında birçok tarihi esere rastlanmaktaymış. Şehrin altı da üstü de tarih
dolu desek abartmış olmayız sanırım.
Monastiriou Egnatias Caddesi üzerinde birçok Osmanlı tarihi eseri de
yer almakta. Bunlardan birisi de Bey
Hamamı.
II. Murad döneminde 14. yılında yaptırılan Bey Hamamı Yunanistan’da ayakta
kalabilmiş en büyük hamam. 1968 yılına

kadar Cennet Hamamı adı altında kullanılmış. Sonra ise kapanmış, bakımsız
bir durumda kendi kaderine terkedilmiş.
Bir sonraki gün Atatürk’ün doğduğu
eve gitmek üzere tekrardan Selanik
sokaklarına çıkıyoruz. Günümüzde
Türk Konsolosluğu olarak faaliyet gösteren bu ev, her gün yüzlerce turist
tarafından ziyaret ediliyor. Yunanlılar
tarafından 1937 yılında Türkiye’ye hediye edilen ev, önceleri harabe durumundayken Türkiye tarafından restore
edilmiş. İçeride Atatürk’e ve annesine
ait balmumu heykeller, Atatürk’ün kıyafetleri, üniformaları, fotoğrafları gibi
birçok eşyası yer almakta. Evin her bir
odasında fotoğraflar ve Atatürk’ü anlatan yazılar bulunmakta. Çocukların
Atatürk’ü ne kadar çok sevdiğini gösteren bir animasyon filmini gelen vatandaş ve turistlerin seyretmesi için özel
bir oda ayarlanmış. Çocukluğumuzda
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bize ders kitaplarında gösterilen o evi
ve Ata’mızın eşyalarını görebilmek, zamanında onun yaşadığı gezdiği yerde
gezebilmek gerçekten çok güzel bir
duyguydu.

nen sahilin kenarında yer alan White
Tower’a geldi. Taksim meydandaki anıt
nasıl herkes için buluşma noktası niteliğindeyse, burası da Selanik’in buluşma
yeri olarak adlandırılabilir.

son olarak Doğu Makedonya’da bulunan sahil kenti olan Kavala’ya geçtik.
Thassos Adası ile karşı karşıya olan bu
şehir önemli bir tütün ticaret ve liman
merkezi niteliğinde bir yer.

Atatürk’ün evinden çıktıktan sonra sıcaktan kaçabilmek ve birazda dinlenmek için OTE Tower’a geldik. Selanik
şehrinin telekomünikasyon ağı için
1966’da inşa edilen bu kule 76 metre
uzunluğunda. 2005 yılına kadar bu işlevini sürdürmüş. 2005 yılında yenilenmiş ve tüm Selanik’i 360 derece izleyebileceğimiz dönen bir restoran kompleksi haline gelmiş. Yunanistan’ın posta
pullarına konu olmuş güzel manzaralı
bu yere bir asansör yardımıyla çıkıyorsunuz. Ote Tower’ın tepesinde yer alan
bu restoranta eşsiz bir manzarada yemeğinizi yiyip kahvenizi içmeniz, keyifli
vakit geçirmeniz mümkün.

Beyaz Kule ilk dönemlerinde Bizans
imparatorluğuna ait iken 1530 yılında
yıkılarak, kesin bilgi olmamakla birlikte
Mimar Sinan tarafından tekrar yaptırıldığı söylenmekte. Osmanlılar döneminde bu kule suçluları hapsetmek ve
idam etmek için kullanılmış. Kulenin
adı birçok defa değiştirilmiş. 1826 yılında burada bir yeniçeri katliamı yapıldığı için adı Kanlı Kule olarak anılmaya
başlanmış. Selanik Yunanistan’a bağlandıktan sonra 1912 yılında bu kuleye
sembolik bir vaftiz işlemi uygulanarak
beyaza boyanmış. Fakat zamanla bu
beyaz boya etkisini kaybederek ilk görünümüne dönmeye başlamış.

Güzel insanlarla dolu dolu geçen bir
tatilin sonuna gelmiş, eve dönüş için
yola koyulmuştuk. Gezilecek yerleriyle,
turistik mekanlariyla, restoranlarıyla,
otelleriyle bence mutlaka gezilip görülmesi gereken bir ülke Yunanistan...
Haftasonlarınızı değerlendirmek ya da
yeni yerler görmek istiyorsanız Yunanistan’a gitmenizi kesinlikle tavsiye
ederim.

Bu sefer sıra Ote Tower’dan görü-

Selanik’teki gezimizi bitirdikten sonra

TUĞÇE ATEŞYAKAN
UZMAN
İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI
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Flamenko, İspanya’nın Endülüs bölgesine özgü ama bu bölgeyle sınırlı
kalmamış, oldukça farklı kültürlerden
etkilenmiş bir müzik ve dans türüdür.
14.yy. sonrasında Çingenelerin, Arapların, Yahudilerin ve toplumdışı bırakılmış Hristiyanların toplumun dış
çevresinde kaynaşması sonucu meydana gelmiş. Flamenko teriminin tam
olarak nereden çıktığı tespit edilememiştir, elde edilen teoriler ise şunlardır:
İspanyol Yahudiler dini şarkılarını rahatsız edilmeden söyleyebilecekleri
yerlere göç etmişler ve bu şarkılar
İspanya’da kalan Yahudilerce “Flamenko” olarak adlandırılmıştır. Flamenko kelimesinin “fellah minküm”
diye okunan “sizden olan çiftçi” anlamına gelen Arapça kelimeden türediği
belirtilmiştir. 19.yy. başlarında kibirli,
küstah insan anlamına gelen kelime
olarak kullanılmıştır.

Flamenko, iki şekilde icra edilen bir
sanattır; müzik ve dans. Diğer enstrümanlar (perküsyon gibi) ve ona eşlik
eden yardımcı sesler (avuç içi gibi) çok
önemli rol oynasalar da flamenkoda
şarkıcı ve gitar baş roldedir, öncelikli ve
vazgeçilmez olan şarkıcıdır. Şarkıcının
karakteristik bir sesi olmalıdır ki hüzün,
mutluluk, neşe, canlılık, isyan, haykırış
gibi duyguları dinleyicilere yansıtabilsin. Flamenko şarkıcıları; parmaklarını
masaya vurarak, alkış yaparak, ayaklarıyla, yaşlıysa bastonuyla yere vurup
ritim tutarak kendi ruhunu ve anın getirdiği hisleri de katarak kendi solosunu
yaratırlar. Gitar ve dans şarkıya eşlik
eder.
Flamenko oldukça direkt, oldukça içten
bir müziktir. Flamenkonun mesajı; insanların her halinin, heyecanlarının,
aşklarının, mücadelelerin, hastalıklarının yani insan olmaktan kaynaklanan
her duygunun mesajıdır.

Tarihçesi
Flamenkonun popülerliğine tezat bir
tarihi bulunmaktadır. Müzikologlar,
sosyologlar ve kültürel bilimciler flamenkonun tarihi konusunda bir türlü
hem fikir olamıyorlar. Flamenkonun
nereden çıktığı konusunda tek bir bilgiye ulaşmak oldukça zor. Flamenkonun tarihini inceleyenlerin bir kısmı,
flamenko kültürünün Güney İspanya’da yaşayan ve ana dilleri Latince
olan Çingeneler, İspanyol Yahudiler,
Berberi Arap Müslüman ve İber halklarının ortak bir ürünü olduğunu belirtiyorlar.
Flamenkonun kökenine dair iki hakim
görüş var. İlki flamenkonun İspanya’nın
güneyinde yani Endülüs bölgesinde
doğduğunu söylerken; ikinci görüş ise
flamenkonun Pakistan ve Hindistan
kökenli olup, çingene toplulukları tarafından bölgeye getirildiğini söylüyor.
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Bir başka rivayete göre ise, flamenko
tek bir kişinin sanatının yaygınlaşması
sonucu doğmuş. Endülüs’te yaşayan
bir Arap ud sanatçısı: Flamo Mengue.
Flamo Mengue o kadar usta bir udiymiş ki, Kastilyalı gitaristler ona özenip
tarzını benimsemeye başlamışlar. Gitaristler arasında bir ekol haline gelen
bu çalış tarzı “flamomengue” olarak adlandırılmış ve zaman içinde de kelime
“flamenco” ya dönüşmüş.
Gelelim tarihsel çizgisine. Flamenkonun altın çağı 1840’lara denk düşer. Bu
dönemde gitardan öte, şarkı ve özellikle dansa ağırlık verilmiştir. Cante’ler
yani flamenko geceleri, önceleri sadece
yerli halkların evlerinde düzenlenirken
zaman içinde küçük tavernalara ve
oradan da fiestalara yani partilere taşınmıştır.
1842 yılı flamenkonun belki de dönüm
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noktası olmuştur. İlk flamenko gece
kulübü “Cafe Cante” 1842’de Sevilla’da
açılmış ve meraklıları tarafından büyük
ilgi görmüş. Cafe Candante olarak bilinen bu dönem, günümüz flamenkosunun da başlangıcı olarak kabul ediliyor.
1936’da İspanya’da çıkan iç savaş sonucunda pek çok sanatçı ülkesini terk
etmek zorunda kalmış. Bu durum, flamenkonun sınırlarının İspanya’yı aşmasında ve kültürün yaygınlaşmasında
önemli bir rol oynamış.
Flamenko Dansı
Asi olduğu kadar asil, fevri olduğu kadar
kırılgan hüzünlü olduğu kadar kıvrak
bir dans türü olan flamenko duyguların dışa vurumudur. Ayaklar, bacaklar,
kalça, bel, eller, parmaklar, omuzlar,
baş, vücudun her kısmı birbiri ile uyum
içinde hareket etmelidir.

Dans ederken bir yandan da ritmik
sesler çıkarmak için kullanılan tabanı
ve topukları çivili ayakkabılar flamenkonun demirbaşlarındandır. Flamenko
dansında giyilen bu ayakkabıların topukları en fazla 5-6 cm, altı kösele ve
üstten bantlı olmalıdır. Taban ve topuklara çakılan çiviler sık ve düzgün
çakılmalı, ayakkabıların derisi kaliteli
ve rahat olmalıdır. Ayakkabıların burun
kısımları normal ayakkabılara göre
daha sert yapılır çünkü dans esnasında
ayakkabının ucu da kullanılmaktadır ve
dayanıklı olması gerekir.
Bu dansın kostüm listesinde; kat kat
uzun etekler, püsküllü şallar, halka küpeler, yelpazeler, saça takılan kırmızı
güller var. Kırmızı ve siyah flamenkonun ana renklerini oluşturur.
Kastanyet (içi oyuk ağaçtan yapılma,
baş parmağa takılarak çalınan ritim
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aleti), Manton (genelde ipekten yapılma, uzun püsküllü ve işlemeli şal),
Bata de Cola (kuyruklu uzun etek).
Tüm bunlar her dansçının kullanmasını
öğrenmek zorunda olduğu alt disiplinlerdir.
Nasıl Başlanır?
Flamenko öğrenmek için, diğer tüm
gösteri sanatlarında olduğu gibi olmazsa olmaz iki unsur var; ruh ve teknik. Pek çok hobide olduğu gibi flamenkoda da doğru eğitimi almak şart. Eğitimi alacağınız merkezi, eğitmeninizi
önceden görüp tanışmanızda fayda var.
Ders almaya karar verip temel eğitim
aşamasına geldiğinizde de kurs haricinde kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Peki kurs haricinde kendinizi nasıl
geliştireceksiniz?
• Bol bol flamenko müziği dinleyin,

kulağınız ritimlere alışsın. Özellikle
Paco de Lucia, Vicento Amigo, Chiguele,
• Flamenko gösterilerinin takipçisi
olun,
• İnternetten pek çok videoya ulaşabilirsiniz, izleyin.
Son olarak “flamenko bir dans türüdür”
deyip geçmek yanlış olmasa da eksik
olur. Bu bir kültür, dil de bunun bir parçası. Yani İspanyolca. O halde gelsin bir
mini flamenko sözlüğü!
Mini Flamenko Sözlüğü
Aficianado : Dinleyici, seyirci
Bailaor : Erkek filamenko dansçı
Bailoara : Kadın flamenlo dansçı
Bailar : Dans etmek
Baila : Dans
Cante : Şarkı, şarkı söylemek
Palmas : Ritme uygun olarak alkış yap-

mak
Pitos : Ritme uygun olarak parmak şaklatmak
Salida : Çıkış, dansçının çıkışı
Deyişler
Eso es! İşte bu!
Hassa! Harika
Asi se baila! İşte dans budur! (Dansçıya
destek anlamında)
Ale/Ole! 12. yy’dan bu yana kullanılan
bir deyiş. Allah kelimesinden geldiği sanılmaktadır. Destek anlamında bir ünlemdir.

DİLEK TURGUL
YÖNETİM KURULU ASİSTANI
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BASINDA AE
Yayın Adı : Capital

Tarih : 01.08.2017

Yayın Adı : Capital

Tarih : 01.09.2017
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BASINDA AE
Yayın Adı : Capital

Tarih : 01.09.2017

Yayın Adı : Capital

Tarih : 01.09.2017
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Yayın Adı : Capital

Tarih : 01.09.2017

Yayın Adı : Fortune

Tarih : 01.07.2017
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Yayın Adı : Business Life

Tarih : 01.06.2017

Yayın Adı : Business Life

Tarih : 01.09.2017
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AE AİLESİNDEN

MEHMET KALKAN

ELEKTRİK SAHA MÜHENDİSİ / NUROL LİFE PROJESİ
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1987 yılında Malatya’da doğdum ve
liseden mezun olduktan sonra Yıldız
Teknik Üniversitesi’nde okumak için
İstanbul’a geldim. 2012 yılında elektrik mühendisliği bölümünden mezun
oldum. Kısa bir süre İstanbul’da çalıştıktan sonra 2013 yılında AE ArmaElektropanç’ta işe başladım.
Kaç yıldır AE Arma-Elektropanç’ta
çalışıyorsunuz?
AE Arma-Elektropanç’ta 2013 yılında
Büyük Cezayir Camii projesinde, saha
mühendisi görevinde yaklaşık iki sene
çalıştıktan sonra, 2015 yılında Bakü’de Socar Tower projesinde görev
aldım. Şu anda ise projenin sonlarına
yaklaştığımız Nurol Life Projesinde
görev yapmaktayım. Yaklaşık 4 yıldır
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AE Arma-Elektropanç bünyesinde çalışıyorum diyebilirim.

Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

AE hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Yoğun bir iş hayatımız olması nedeniyle çok fazla boş vaktimiz olmuyor.
Fakat zaman buldukça basketbol oynuyorum. Bunun yanında futbol ve
basketbol maçlarına gitmekteyim. Ayrıca film izlemeyi çok seven birisiyim.

AE Arma-Elektropanç, yılların vermiş olduğu tecrübesiyle ve deneyimli
kadrosuyla taahhüt sektöründe çalıştığı her ülkede kendini ispatlamış,
her zaman kaliteli ve başarı odaklı
işler yapan bir firma. Aslında biz çalışanlar tarafından bakınca şirket kelimesinden daha öte ikinci bir okul ve
aile diyebiliriz. Kariyerinizde olması
gereken bileşenleri burada zaman
içerisinde kendinize kattığınızı ve
kendinizi geliştirdiğinizi fark edebiliyorsunuz. Genç yaşlarda uluslararası
büyük ölçekli projelerde, çok deneyimli yöneticilerle çalışmak güzel bir
şans.

Hangi takımı tutuyorsunuz?
Kendimi bildiğimden beri Fenerbahçeliyim. Benim için takımdan ötedir.
Son yıllarda üzülerek söylemeliyim
ki futbol da ki başarısızlığımızı basketbol ve diğer branşlarda ki başarılarımız kapatıyor. Umarım bu sene
Euroleague’de şampiyonluk kupasını
İstanbul’da havaya kaldıracağız.

AE AİLESİNDEN

MEDİNA İASHYRALİEVA

PERSONEL / İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI (RUSYA FEDERASYONU)
Bize kısaca kendinizden bahsedebilir
misiniz?
Kırgızistan vatandaşıyım. 1987 Bişkek
şehrinde doğdum ve orada büyüdum.
Önce Sebat Kırgız-Türk Kızlar Ayçürök
lisesinden, sonra Kırgız-Türk Manas
Üniversitesi’nin Mütercim (Tercümanlık) Fakültesi’nin Türkçe-İngilizce bölümünden mezun oldum. Geçen yıl da
dünyaevine girdim.
Kaç yıldır AE Arma-Elektropanç’ta çalışıyorsunuz?
AE’de 2014 yılında çalışmaya başladım.
Bu sene Haziran ayında 3. yılıma girdim. Şirketimizde çok verimli zaman
geçiriyorum. Moskova’ya gelmeden
önce Bişkek’te alışveriş merkezinde
personel sorumlusu olarak çalışmıştım
ve bu görevin temelini orada öğrendim
diyebilirim. AE Arma-Elektropanç’ta da

personel sorumlusu olarak başladım ve
bu görevde çalışmaya devam ediyorum.
Görevimde her zaman yeni şeyler öğreniyorum ve bundan zevk alıyorum.
AE hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
AE Arma-Elektropanç yurt içi ve yurt
dışında imza atmış başarılı ve kendini ispatlamış tanınmış uluslararası
güçlü ve büyük bir teknik müteahhitlik firması. Benim için ise AE, günümün
büyük kısmını geçirdiğim sıcak bir yerdir, ikinci evimdir.
Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ailem kendi ülkemde yani Kırgızistan’da olduğundan dolayı onlara ziyarete maalesef sık gidemiyorum. Boş
zamanlarımı çoğunlukla eşimle birlikte

geçiriyor; sinemaya gidiyor, yürüyüş
yapıyoruz. İnternetten yararlanarak
daha önce denemediğim yemekler yapıyorum ve en çok da resim çizmek hoşuma gidiyor. Resim çizerken dinlendiğimi hissediyorum. 3 boyutlu resim
çizmeyi öğrenmek istiyorum. Bazen de
arkadaşlarımla da planlar yapıyor ve
vakit geçiriyoruz.
Bir kadın olarak, bir teknik müteahhitlik firmasında yani inşaat sektöründe çalışmanın zorlukları neler
olmakta?
Bir kadın olarak inşaat sektöründe çalışmanın zorluklarını kendi görevimde
daha önce bilmediğim görev adlarıyla
karşılaştığım zaman hissettim ama
insan kaynakları müdürümüzün yardımıyla bu sıkıntıların üstesinden gelebildim ve şimdi her şey yolunda gidiyor.
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AE AİLESİNDEN

SERDAR ACAR
PERSONEL / MUHASEBE DEPARTMANI

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1982 yılında Mersin’de dünyaya geldim, işçi anne ve babanın iki çocuğundan biriyim. 6 yaşında İstanbul’a
geldik, boş durmayı o yaşımda da
sevmezdim; yaşıtlarım okul bitince
yaz tatillerinde oyun oynayıp gezerken ben çalışmayı tercih ederdim ve
severek çalışırdım. Berber çıraklığından tutunda komiliğe kadar çeşitli
işlerde çalıştım. 2000-2002 yılları
arasında Yütaş Yapı Ürünleri Tic.
A.Ş. firmasında muhasebe departmanında görev aldım. 2002’nin Ağustos
ayında askere gidip 2003 Ekim ayında
döndüm ve bir hafta sonra AE ArmaElektropanç’ta görevime başladım.
Okulu sevmeyen bir öğrenciydim; liseyi 2. sınıfta bıraktım fakat pişmanlığını çok yaşadım; bu nedenle önce liseyi dışardan bitirdim daha sonra da,
AÖF işletme bölümünü dışardan bitirdim. Hayattaki tek pişmanlığım da
budur sanırım. İyi ki yapmışım dediğim şeyde 2007 yılında sigarayı bırak48 AE MAGAZİN Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2017

mak oldu. AE’de göreve başlamamda
yönetim kurulu üyelerimizden Sn.
A. Medih Ertan’ın katkısı oldu, kendisinin bana ve aileme gerçekten çok
iyilikleri olmuştur bu röportaj aracılığınızla bir kez daha teşekkür etmek
istiyorum.

firmayız, insanlar firmamızdan övgü
dolu sözlerle bahsettiklerinde bizde
gururlanıyoruz, burada olmaktan çok
mutluyum.

Kaç yıldır AE Arma-Elektropanç’ta çalışıyorsunuz?

Biraz geç başladım ama spor yapmayı
çok seviyorum elimden geldiğince
vakit ayırmaya çalışıyorum hatta son
zamanlarda planlarımı işlerimi bile
spora göre ayarlamaya çalışıyorum
çünkü hem bedenen hem de ruhen
kendimi iyi hissediyorum onun haricinde ailemle vakit geçirmeyi tercih
ediyorum.

2003’ün Kasım ayında genel merkez
muhasebe departmanında göreve
başladım ve hala devam etmekteyim.
Mesai arkadaşlarımla artık aile gibiyiz.
AE hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Arma ve Elektropanç gibi iki büyük
firmanın birleşmesi ile doğan, kısa sürede müthiş işler başarmış sektördeki
en önemli ve yenilikçi firmalardan olduğumuz tartışılmaz. Dünyanın çeşitli
büyük ülkelerinde çok büyük önemli
projelerde imzası olan çok başarılı bir

Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hangi takımı tutuyorsunuz?
Övünmek gibi olmasın derler ya, ben
gerçekten övünerek söylüyorum Galatasaraylıyım ve iyide bir taraftarım
iki yıl öncesine kadar iç sahada oynanan her maça giderdim ama artık
televizyondan takip ediyorum.

AE AİLESİNDEN

EMEL KAHRAMAN

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI / GARANTİ BANKASI PENDİK TEKNOLOJİ KAMPÜSÜ
Emel Hanım, sizi kısaca tanıyabilir
miyiz?
Amasya’nın Merzifon ilçesinde doğdum. İlköğretim ve liseyi burada tamamladım. 2010 yılında Kastamonu
Üniversitesi Fizik bölümünden mezun
oldum. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde bir yıl pedagojik formasyon eğitimi aldım. Sonrasında mezun
olduğum lisede beni okutan hocalarımla birlikte fizik öğretmenliği yaptım.
Yaşadığım en güzel tecrübelerden birisiydi. Yakın bir arkadaşımın tavsiyesi
sonucu iş güvenliği uzmanlığı eğitimi
aldım. Gedik Üniversitesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek lisans
yaparak kariyerime bu yönde devam
etmeye karar verdim. Uzmanlık deneyimime dört yıl önce Garanti Bankası
Pendik Teknoloji Kampüsü projesinin
ana müteahhit firmasında başladım ardından aynı proje de AE Arma-Elektropanç’a geçiş yaptım.
Kaç yıldır AE’de çalışıyorsunuz, hangi

görevle başlamıştınız?

yorsunuz?

Üç yıldır AE bünyesinde çalışıyorum.
C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak işe
başlamıştım. 2016 Haziran ayından beri
B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Kalite ve Risk
departmanına destek vermekteyim.
Amacımız kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri hedeflerinin
tüm çalışanlarımıza net bir şekilde iletilmesini güvence altına almak.

Boş zamanlarımı genellikle henüz beş
yaşında olan yeğenimle değerlendiriyorum. Onunla vakit geçirmek bütün
yorgunluğumu alıyor. Amatör olarak
fotoğrafçılık ve Latin danslarıyla ilgileniyorum. Fırsat buldukça deneme tarzı
yazılar yazıyorum.

AE hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
AE’ de işe başlayınca çok değerli insanları tanıma fırsatım oldu. Hem iş tecrübesi hem de entelektüel kişiliğiyle
proje müdürlerimizden Erhan Yılmaz’ı
tanımaktan kıvanç duyuyorum. Ayrıca
mesleki becerilerimi geliştirmek için
destek olan AE bünyesindeki herkese
buradan teşekkür ederim.
Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiri-

Bir teknik müteahhitlik firmasında
kadın olarak çalışmanın zorlukları
sizce nelerdir?
Azınlık olmanın verdiği zorluklar ebetteki var fakat Türkiye’de kadın olmanın
zorluklarının ötesinde değil. Albert
Einstein’ın “İnsanlardaki ön yargıyı değiştirmek, atomu parçalamaktan daha
zordur” sözünü çok seviyorum. Toplum tarafından meslekler kadın ve erkeğe yönelik şeklinde ayrılıyor. Aslında
cinsiyete göre değil yapıya göre meslek
vardır. Bana göre önemli olan teorik ve
uygulama bilgisi, sonrası ise ikna kabiliyeti ve insan ilişkileridir.
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AE AİLESİNDEN

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ KEMAL KIZILHAN
DEİK’İN DÜZENLEDİĞİ YEMEĞE KATILIM GÖSTERDİ
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun düzenlediği Türkiye’de faaliyet gösteren Azerbaycanlı işadamları ile düzenlenen 6’ıncı
çalıştayda Türkiye’nin Azerbaycan ile ilişkilerinin genişletilmesi ve 15 Temmuz darbe girişimi konularının üzerinde duruldu.

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Azerbaycanlı İşadamları ile VI.
Çalışma Yemeği’ne yönetim kurulu başkanımız Sn. Kemal
Kızılhan ile birlikte kurumsal iletişim müdürümüz Sn. Burcu
Kızılhan da katılım gösterdi.

GENEL MERKEZ DEPO MÜDÜRÜMÜZ AHMET YILMAZ
ALGIN’A TAKDİR PLAKETİ
Onlarca yıldır AE ailesinin ferdi olan, genel merkez depo müdürümüz olarak görev yapan Sn. Ahmet Yılmaz Algın’a takdir
plaketi takdim edildi. Yıllardır gösterdiği özverili çalışma ar-
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zusuna binaen yönetim kurulu başkanımız Sn. Kemal Kızılhan
tarafından kendisine plaket takdim edilen Sn. Algın’ı, AE ailesi
olarak bizler de tebrik ediyoruz.

AE AİLESİNDEN

İstanbul’da elektromekanik taahhüt işlerini üstlendiğimiz Garanti Bankası Pendik Teknoloji Kampüsü projesinde Mekanik Şantiye Şefi olarak
görev yapan Sn. Ümit Yalçın’ın 9 Mart 2017 tarihinde biricik oğlu Yunus
Ali Yalçın dünyaya geldi. Yalçın ailesini tebrik ediyoruz.

İstanbul’da elektromekanik taahhüt işlerini üstlendiğimiz Garanti Bankası Pendik Teknoloji Kampüsü projesinde Mekanik Saha Mühendisi
olarak görev yapan Sn. Tolga Özuğur’un 26 Mart 2017 tarihinde biricik
kızı Ayşegül Özuğur dünyaya geldi. Özuğur ailesini tebrik ediyoruz.

İstanbul’da elektromekanik taahhüt işlerini üstlendiğimiz Garanti Bankası Pendik Teknoloji Kampüsü Veri Merkezi projesinde Mekanik Teknik
Ressam olarak görev yapan Sn. Ender Kahraman’ın 20 Temmuz 2017
tarihinde biricik kızı Deniz Naz Kahraman dünyaya geldi. Kahraman ailesini tebrik ediyoruz.

Genel merkez teklif departmanımızda Makine Mühendisi olarak görev yapan Sn. Mesut Yılmaz, 20 Mayıs 2017 tarihinde dünya evine girdi.
Kendisi ve eşi Sn. Emel Sönmezay’a AE ailesi olarak bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
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Yönetim kurulu başkan yardımcımız
Sn. Hasan İnce’nin kayınpederi

NECMETTİN TÜKEL
vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Genel merkezimizde idari işler müdürü olarak görev yapan
Sn. Ersan Can’ın kardeşi

ERDAL CAN
vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Genel merkezimizde idari işler personeli olarak görev yapan
Sn. Yeter Güneş’in kayınpederi

ÖMER GÜNEŞ
vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
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