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EDİTÖRDEN

Değerli Dostlarımız,
Geçtiğimiz aylarda faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalara Birleşik Krallık’ı da
katarak, üç kıtada dokuz ülkede hizmet veren bir teknik müteahhit firması
haline gelmiştik. AE bayrağının dalgalandığı yeni bir coğrafya olan bu topraklarda ilk projemizi alarak, Birleşik
Krallık’ta iş yapan ilk Türk teknik müteahhitlik firması olmuş bulunmaktayız.
Tecrübelerimiz ve büyüklüğümüz, dünyanın dört bir yanında faaliyet gösterebilme yeteneğimiz bizlere yeni ortaklıklarında kapısını aralamış bulunmakta;
sektörünün önde gelen firmalarından,
verimli ve ekonomik enerji üretim tesisleri kurulumunda uzman Clarke Energy
France firması ile stratejik bir işbirliğine
imza atmış bulunuyoruz. Bu ortaklık ile
Afrika pazarında enerji tesislerinde söz
sahibi olmayı hedefliyoruz.
Günümüzde teknoloji çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. Biz de bu gelişimden
geri kalmamak ve her platformda değerli paydaşlarımız ile buluşmayı amaçlayarak web sitemizi yeniledik ve taşınabilir platformlar için de uygulamalarımızı hayata geçirdik. Bu yeniliklerle
artık isterseniz bilgisayarınızda isterseniz cebinizdeyiz...
İş yapmayı planladığımız ülkeler arasında yer alan Gürcistan’ı bu sayımızda
Sn. Murat Çakmak ele alırken, Sn. Burcu
Kızılhan ise röportaj köşesine çözüm

ortağımız Johnson Controls’dan Sn.
Uğur Oktar’ı konuk etmiş bulunmakta.
Firma olarak önem verdiğimiz bir konu
olan enerji ve su tasarrufu, bu kez
konuk yazarımız Sn. İrem Karataşlı tarafından kaleme alındı. İş dünyası için
her gün önemi artan tahkim merkezleri
ve İstanbul’da kurulan Tahkim Merkezi
sebebiyle Hukuk Penceresi köşesine
konu oldu.

M. Asım Coşkun

Genel Müdür Yardımcısı
Satın Alma ve Lojistik
& İdari İşler

Çikolata severlerinin bavullarını hazırlamaya başlayacağı, çikolata kokusunu
kaleme aldığı metni okurken bile alabileceğiniz Belçika gezisini Sn. Gülşah
Özdemir anlatırken, ipi iğnenin ucundan geçirmek bile bir yetenek gerektirirken, minik, ince fırça darbeleri ve
hava tabancası ile boyamalar yapmak,
ufacık parçaları yapıştırmak gibi eylemleri olan modelcilik hobisini Sn. Tuna
Selvi yazıya döktü.
Bildiğiniz üzere hayatımızın her döneminde aramıza katılanlar ve ayrılanlar
olmakta. Geçtiğimiz dönemde de aramıza yeni katılan yavrularımıza sağlıklı
ve mutlu ömürler dilerken, başta değerli
annesini kaybeden yönetim kurulu başkanımız Sn. Kemal Kızılhan olmak üzere
yakınlarını kaybeden tüm arkadaşlarımıza metanetler diliyorum.
Sağlıklı ve güzel günlerde görüşmek
üzere, esen kalın…
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KISA KISA

AE ARMA-ELEKTROPANÇ İNGİLTERE’DE İŞ YAPAN İLK
TÜRK TEKNİK MÜTEAHHİTLİK FİRMASI OLDU

Üç kıtada dokuz ülkede hizmet veren Türkiye’nin lider teknik müteahhitlik firması AE Arma-Elektropanç faaliyet gösterdiği coğrafyalara İngiltere’yi de kattı.
İngiltere’nin en lüks ve pahalı rezidansı olma özelliğine sahip
11-15 Grosvenor Crescent isimli rezidans projesinin elektromekanik (MEP) taahhüt hizmetlerini üstlenen AE ArmaElektropanç, yeni projesiyle birlikte İngiltere’ye ilk giriş
yapan Türk teknik müteahhitlik firması oldu.
Londra’nın en lüks bölgelerinden Westminister’ın Belgravia bölgesinde yer alan projede, Birleşik Krallık’ın en soylu
ailelerinden biri olan Grosvenor’lara ait malikanenin tarihi
dokusu korunarak rezidansa dönüştürülmesi planlanıyor.
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Bölge korunma kriterlerine uyularak, tarihi dokunun modern hayatla harmanlandığı projede, yenilenen kısımlarda
kullanılan malzemelerle de yerel mimari geleneğine bağlı
kalınacak. Buckhingam Sarayı ve Hyde Park’a oldukça yakın
bir lokasyonda yer alan projede, modern rezidans dairelerin
yanı sıra; dinlenme ve spor tesisleri ile otopark alanları da
olacak.
Ana müteahhitliğini Ant Yapı UK’in üstlendiği proje, Birleşik
Krallık’ın görkemli tarihini Londra’nın lüks ve renkli hayatıyla birleştirecek. 2017 yılında bitmesi hedeflenen 11 bin 250
m2’lik kapalı alana sahip projenin kontrat bedeli ise 16 milyon
352 bin USD.

KISA KISA

İKİ DEV ŞİRKET ENERJİ SEKTÖRÜNDE STRATEJİK
İŞBİRLİĞİNE İMZA ATTI

Orta Doğu’nun en büyük üç teknik müteahhitlik firması
arasında yer alan AE Arma-Elektropanç, uluslararası enerji
sektörünün önde gelen firmalarından, verimli ve ekonomik
enerji üretim tesisleri kurulumunda uzman Clarke Energy
France firması ile stratejik bir işbirliğine imza attı. İşbirliği
özellikle doğal kaynaklar bakımından zengin ancak yeni
gelişmekte olan Afrika kıtasındaki pazarlarda ekonomik ve
güvenilir enerji üretmeyi ve kullanıma hazır hale getirmeyi
amaçlıyor.
Bu işbirliği doğrultusunda AE Arma-Elektropanç; Türkiye ve
Afrika ülkelerinde doğalgaz, LPG, metan gazı, kömür gazı ve
biogazla çalışabilen motor bazlı enerji santrallerinin kurulumunu yaparak ısı ve elektrik enerjisinin birlikte üretildiği
toplam enerji veriminin yüzde 90’lara kadar çıkacağı kojenerasyon ve trijenerasyon tesislerini Clarke Energy France ile
birlikte hayata geçirecek.

AE Arma-Elektropanç, stratejik partneri Clarke Energy
France ile birlikte, tecrübeli, yetenekli ve dinamik teknik
kadrosuyla kojenerasyon tesisleri için fizibilite çalışmasından ekonomik analize, tasarımdan montaj ve işletmeye almaya periyodik bakıma tüm hizmetleri sunacak.
Çevre kirliliği ve karbon emisyonlarının azaltılması çalışmalarının ve buna paralel olarak enerji üretim verimliliğinin
hassasiyetle uygulandığı günümüzde ısı ve elektrik enerjisinin üretim verimliliği, özellikle alışveriş merkezleri, otel,
hastane, üniversite, askeri tesisler, toplu konutlar, fabrikalar,
organize sanayi bölgeleri, veri merkezleri, çöp gazı ve atıktan biogaz üretim tesisleri için büyük önem taşıyor.
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KISA KISA

LEVENT SÜMER, CIVIL FATİH “YAPI DÜNYASI BİR DÜNYA
ÜNİVERSİTESİNDE” KONULU PANELE KATILIM GÖSTERDİ

FAYDEK’ in (Fatih Üniversitesi Yapı ve Deprem Kulübü) 20-21
Nisan tarihlerinde Fatih Üniversitesi’nde düzenlediği , CIVIL
FATİH “Yapı Dünyası bir Dünya Üniversitesinde” konulu panele, strateji, iş geliştirme ve sözleşmelerden sorumlu genel
müdür yardımcımız Levent Sümer katılım gösterdi.
Levent Sümer’in oturum başkanlığını üstlendiği ve mühendislik/mimarlık öğrencileriyle yurtdışında eğitim ve çalışma
konularında ve kariyer gelişimi açısından proje yönetiminin
önemi hakkında bilgi ve tecrübelerini paylaştığı panelde;
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sektörde yeni trendlerin neler olduğunu, farkındalık oluşturmak için neler yapmak gerektiğini ve başarının temel anahtarının kişinin kendini tanıması ve ne istemesi gerektiğini
bilmesi olduğunu öğrencilere aktardı.
Yaklaşık 2 saat süren, son derece keyifli ve verimli geçen panelin son yarım saatinde öğrencilerin sorularını cevaplayan
Sümer, panel sonunda Fatih Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Bölüm Başkanı Emre Çeçen’den plaketini aldı.

KISA KISA

AE ARMA-ELEKTROPANÇ YENİLENEN WEB SİTESİ ve
MOBİL UYGULAMALARI YAYINDA

Dünyanın en iyi 250 müteahhiti arasında yer alan ve 3 kıtada
operasyonlarını sürdüren Türkiye’nin en güçlü teknik müteahhitlik firması AE Arma-Elektropanç olarak bir yeniliğe
daha imzamızı attık ve mobil uygulamalarımızı yayınladık.

Web sitemiz ve mobil uygulamalarımız ile firmamıza ait
haber, referans, iletişim bilgilerini ve daha fazlasını bulabilir
ve ayrıca okumakta olduğunuz AE Magazin dergimizin dijital
versiyonuna da ulaşıp dilediğiniz cihazdan okuyabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde güncellenen ve içeriği genişletilen web
sitemizin ardından, her platformda değerli paydaşlarımız ile
buluşmayı amaçlayarak mobil platformlar için de uygulamalarımızı hayata geçirdik. Artık istediğiniz her zaman, ister
tabletinizden, ister cep telefonunuzdan firmamızın web sitesine ve uygulamasına erişebilirsiniz.

Uygulamaları telefon ve tabletlerinize yüklemek için aşağıdaki yönergeleri takip edebilirsiniz:

Seçenek 1.
Mobil cihazınızın uygulama marketine girerek “AE Arma-Elektropanç”ı aratabilir ve uygulamamızı cihazınıza indirip kullanabilirsiniz. Uygulama marketi Apple ürünleri için App Store, Android tabanlı cihazlar için Google Play’dir
Seçenek 2.
Mobil cihazınızın modeline göre aşağıdaki kare kodları yardımcı bir uygulama ile taratabilir ve sizi yönlendirdiği uygulama
marketinden uygulamamızı cihazınıza indirip, kullanabilirsiniz.
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Dubai
Üniversitesi
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“DUBAI ÜNİVERSİTESİ” PROJE

AE Arma-Elektropanç’ın tüm elektromekanik (MEP) taahhüt hizmetlerini
üstlendiği Dubai Üniversitesi, 21 bin
200 m2’lik bir alanı kapsayan; üniversite merkezi, işletme fakültesi binası ve
bilgi teknolojileri fakültesi binası olmak
üzere üç binadan oluşan, Dubai Sanayi
ve Ticaret Odası’na (Dubai Chamber of
Commerce) bağlı bir eğitim kurumudur.
Dubai Üniversitesi yeşil ve akıllı bina
olarak inşa edilmiş ve LEED sertifikası
kriterlerine uygun olarak, minimum
enerji ile maksimum verim almak amacıyla tasarlanmış olup tüm elektromekanik (MEP) taahhüt işleri bu kriterlere
uygun yapılmıştır. Ana müteahhitliğini
Kier Dubai LLC’nin üstlendiği yapıda,
AE’nin üstlendiği elektromekanik (MEP)
taahhüt işlerinin kontrat bedeli 8.5M
USD’dir.
AE’nin üstlendiği işlerin dahilinde; aydınlatma ve enerji dağıtım sistemleri,
temiz su ve pis su tesisatı, iklimlendirme ve havalandırma tesisatı, yangın
alarm ve acil anons sistemi, merkezi

batarya sistemi, yangın ile mücadele ve
sprinkler sistemi, yangından korunma
ve söndürme sistemleri, stand-by jeneratör, UPS, gri su geri kazanım sistemi, BMS, güvenlik sistemleri, ses ve
görüntü sistemleri, aydınlatma otomasyonu ve kablo taşıma sistemleri
bulunmaktadır.
Projenin elektrik ihtiyacı için 3 adet
transformatör kullanılmaktadır. Üniversite merkez binası için 1500 kVA,
işletme fakültesi ve bilgi teknolojileri
fakültesi binalarının her biri için 1000
kVA trafolar tesis edilmiştir. Alçak gerilim pano şalt malzemelerinde Schneider markası tercih edilmiş olup, Dubai
Elektrik ve Su Yönetmeliği’ne (DEWA)
uygun olarak ana dağıtım, alt dağıtım
ve kontrol panoları ile elektrik tesisatı
tamamlanmıştır.
Yangın alarm ve acil anons sistemi
Edwards marka tercih edilmiş olup, tamamı ile adreslenebilir olan bu sistemler için 2 adet grafik ekranlı merkezi
kontrol birimi, ilgili paneller, amplifikatörler ve saha ekipmanları (kontrol

ve izleme) Dubai Sivil Savunma (DCD)
yönetmeliklerine uygun olarak her binada kurulmuştur.
Merkezi batarya sistemi AC/DC besleme prensibinde çalışmakta olup izlenebilir olma özelliğine sahiptir ve
kontrol odasındaki grafik merkezi ile
entegre edilmiştir. Bu sistem için CEAG
markası tercih edilmiştir. Sisteme ait
panellerin ve aydınlatma armatürlerinin Dubai Sivil Savunma (DCD) yönetmeliklerine uygun olarak tesis edilmesine önem verilmiştir.
250 kVA güce sahip Cummins marka
tercih edilen jeneratör zorunlu yükler
olarak asansörler, merkezi soğutma
üniteleri, elektrik odalarını besleyen
klima santralleri, UPS odaları ve alçak
gerilim odalarını otomatik transfer şalteri yardımıyla enerji kesintisi durumunda beslemektedir.
Enerji ihtiyaçları yaklaşık 5-20kVA
arasında olan güvenlik sistemlerinden
CCTV, kartlı geçiş ve BMS sistemlerinin sunucularını ve ilgili bilgisayarlarını
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enerji kesintisinde 30 dakika süreyle
beslemek üzere Dale marka 60kVA UPS
unitesi seçilmiştir.
Merkezi soğutma üniteleri ve sunucuları korumak için ana sunucu odasına,
çok erken duman algılama özellikli
bir sistem olan Vesda sistemi (Xtralis
marka) kurulmuştur.
Elmeasure marka enerji izleme sisteminde ise kontrol odasında bulunan
merkez bilgisayarlarındaki enerji yönetimi yazılımları ile dağıtım panolarındaki sayaçlar üzerinden alınan bilgilerle
enerji ölçüm, analiz, kontrol ve enerji
harcama takibi yapılmaktadır.
Soğutma suyu sistemi 2 adet 280 ton
ve 1 adet 140 ton kapasiteli olmak üzere
3 adet York marka frekans konvertörlü
hava soğutmalı soğutma grubundan
(Chiller) oluşmaktadır. Optimizasyon
algoritmasını sağlamak için, 3 adet
soğutma grubundan herhangi biri ile
çalışabilecek yeterlilikte 22L/s, 350
GPM kapasiteli, frekans konvertörlü 3
adet Grundfoss marka soğutma suyu

sirkülasyon pompası bulunmaktadır.
BMS üzerinden kontrol edilen soğutma
grupları ve pompalar, Bacnet protokolü
entegreli web tabanlı bilgisayarlardan
kontrol edilmektedir. BMS merkezi
yönetimi ile herhangi bir şekilde iletişim kaybının yaşanması durumunda
soğutma grupları yönetim sisteminin
kontrolü ve performansı etkilenmemelidir. Soğutma grupları yönetim sistemi,
soğutma gruplarının ve pompaların çalışmaları esnasında sistem için gerekli
olan su debisi ve sıcaklık gereksinimlerini sağlarken, enerji tüketim seviyesini en aza indirerek akıllı ve yeşil bina
gereklilikleri sağlanmıştır.
York marka su soğutmalı soğutma
grubu, süs havuzu pompa dairesine
yerleştirilmiş olup, hassas kontrollü
soğutma üniteleri için yedek bir birim
olarak bulunmaktadır. Burada kullanılacak su eşanjörün içinden geçerek
şartlandırılır ve soğutma suyu pompasını ve soğutma grubunu aktive ederek
ihtiyaç duyulan su debisine ve sıcaklığına göre hassas kontrollü klimaların
çalışmasının devamlılığını sağlar.

Carrier marka klima santralleri ile koridorlar, sınıflar, ofisler ve diğer tüm
bölgelerin hava soğutması sağlanmaktadır. Carrier marka fan coil üniteleri
ise sadece mekanik odalarda kullanılmakta olup soğutma sisteminden beslenmektedir.
Gri suyun geri kullanıma kazandırılması
için tasarlanan ve kurulumu sağlanan
arıtma tesisi sistemi için WaterBird
markası tercih edilmiş olup binadan
elde edilen gri su, toplandığı tanklardan
pompa aracılığı ile gerekli mahallerde
kullanıma sunulmuştur.
Yangın söndürme ve su püskürtme
sistemi için Patterson-Clarkes/Shield
markaları tercih edilmiştir. Dış sahada
ve bina içinde kullanılmak üzere sistemde elektrik ve dizel ile çalışan iki set
pompa bulunmaktadır. Dış saha hidrant
pompa grubu 1000GPM, 10.6 bar ile tesisata su basabilmektedir. Bina içi yangın sistemleri pompası ise 10.000GPM,
13.1 bar ile tüm iç mahallerde bulunan
sprinkler tesisatına su basmakta olup,
Dubai Sivil Savunma (DCD) ve NFPA
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yönetmeliklerine uygundur. Deluge
sistem kapsamında Reliable marka tercih edilmiş olup, yangın koruma amaçlı
jeneratör odasına kurulan bu sistem ile
açık sprinkler sistemi kullanılarak dedektörlerden gelen yangın alarm durumuna göre ilgili alanlara köpükle söndürme işlemi yapılmasına olanak vermektedir. Dubai Sivil Savunma (DCD)
ve NFPA yönetmeliklerine uygun olarak
kurulmuştur.
Alçak gerilim odası, GSM odası, telefon
odası, ana sunucu odası, kontrol odası,
UPS odası ve ses ve görüntü sistemleri
kontrol odasına Janus marka FM-200
/ NAF S 227 gazlı söndürme sistemleri kurulmuştur. Bağımsız çalışan bu
sistemin amacı, kimyasal söndürme ve
zararsız ajanlar ile bu odalarda bulunan
teknik ekipmanlara zarar vermeden
yangını söndürmektir.
Server odası için kesintisiz bir soğutma
sağlamak amacıyla, Schneider marka
merkezi soğutma ünitesin yerleştirilmiştir. Bu ünite dx ve sulu bataryaya

sahiptir. Dx sistem R410 gazı ile çalışmakla birlikte yedek sistem olarak kullanılması düşünülen sulu batarya ise
su soğutmalı soğutma grubu tarafından beslenmektedir. Bu şekilde hassas
kontrollü klima sisteminin kesintisiz ve
güvenli bir şekilde çalışmasının devamlılığı sağlanmış olur.
Temiz su tesisatı, bina için içme suyu ve
geri dönüşümden elde edilen kullanma
suyundan oluşmaktadır. Kullanma suyu
arıtıldıktan sonra transfer pompaları
ve hidroforlar yardımı ile içme suyu ise
Grundfos marka hidroforlar ile basınçlandırılarak sisteme aktarılmakta ve ilgili mahallerde kullanılmaktadır.
Yoğuşma suyu drenaj tesisatı bağımsız
çalışan ve yoğuşan suyu ekipmanlardan
toplayarak yer belirli bir eğimde döşenen boru tesisatı yardımı ile gri su tankına aktarır. Toplanan bu su, transfer
pompaları ile gri su arıtma sistemine
iletilir. Arıtma sisteminden geçen geri
dönüştürülmüş su çoğu yeşil binada
kullanıldığı gibi, temiz sudan ayrı ola-

rak WC, bitki sulama gibi işlerde kullanılmaktadır. Tankların bulunduğu
mahallerde herhangi bir taşma tehlikesine karşın dalgıç drenaj pompaları ile
korunmaktadır. Drenaj sistemi çöp ve
atık dönüşüm sistemleri içermektedir.
Dubai’nin en prestijli üniversitelerinden biri olan bu eğitim binası için 20
aylık bir süre zarfında yaklaşık 750 bin
adam saatlik bir çalışma ile projenin
üstlendiğimiz işlerini tamamlamış bulunmaktayız. İşletmeciye kusursuz bir
işçilik ile teslim ettiğimiz bu yapıda AE
Arma-Elektropanç kalitesini bir kere
daha ispatlamış olduk. Ortadoğu’nun
en büyük 3 teknik müteahhitlik firmasından biri olarak müşterilerimize verdiğimiz güven ve kaliteli işçilik ile bu
coğrafyalarda daha büyük işlere imza
atacağımıza inancım sonsuz…

GEORGE K. MATHEWS
PROJE MÜDÜRÜ
DUBAİ ÜNİVERSİTESİ PROJESİ
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Merhaba değerli AE magazin okurları,
bu sayımızda sizlere komşumuz olan
Gürcistan hakkında bilgiler vermeye
çalışacağım. Bu bağlamda ilk olarak ülkenin coğrafi konumundan söz etmek
istiyorum: Büyük Kafkas sıradağlarının
güney tarafında yer alan Gürcistan, kuzeyden Rusya Federasyonu, güneyden
Ermenistan ve Türkiye, doğu ve güneydoğudan Azerbaycan, batıdan ise Karadeniz ile çevrilidir. Başkenti Tiflis’tir.
Nüfusu yaklaşık olarak 4,5 milyon kişi
civarındadır.
Ülkenin tarihine bakacak olursak; Rusça’da Gruzya, Gürcüce’de Sakartvelo
ve Batı dillerinde Georgia-Georgie
olarak bilinen ülkenin resmi adı Gürcistan Cumhuriyeti’dir. Gürcistan topraklarında ilk insanın izlerine 400 bin
yıl önce rastlanır. Eski bir uygarlığa ve
zengin bir tarihe sahip olan Gürcülerin
kurdukları İberya Devleti, Kafkasya’da
kurulmuş yerli ve nüfus bakımından
en kalabalık ayrıca siyasal geleneği en
köklü halkı olmakla birlikte, Asya’nın
en iyi askerleri olarak yiğitlik ve savaşçı özellikleriyle de ün salmışlardır.
Devletler arasında büyüklük ve etkinlik
bakımından en ileri derecelere ulaşmış,

tarihin kaydettiği en eski ve önemli
devletlerden biridir. İlk dönemlerde
Gürcüler, Kafkasya’nın çok güneylerine kadar genişlemiş ve yayılmış iseler
de daha sonraları Ari kavimleri, Orta
Asya’dan, İran’dan gelen kuvvetlerin
önünden çekilerek Kafkasya’nın güney
eteklerine yerleşmişlerdir.
337 yılında Hristiyanlık resmi din olarak
ilan edilmiş, 13. yüzyılda Kraliçe Tamar
döneminde küçük bir imparatorluk haline gelmiş ve Şota Rustaveli’nin ünlü
destanını da yazdığı bu dönemde Altın
Çağı’nı yaşamıştır. Yüzyıllar boyunca
İran, Moğollar, Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun çekişmesine sahne
olan Gürcistan, 1801’den itibaren Rusya
tarafından ilhak edilmiş; 1918-1921 arasında Demokratik Gürcistan Cumhuriyeti adı altında bağımsız bir devlet
kurulmuştur. 1921’de ülkeye Kızıl Ordu
girmiş ve Gürcistan Sovyet cumhuriyetlerinden biri olmuştur. 1991 yılında
Sovyetler birliğinin dağılması ile yeniden bağımsızlığını kazanmıştır.
Türkiye, 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının hemen ardından 16
Aralık 1991’de Gürcistan’ın bağımsızlı-

ğını tanımış, 21 Mayıs 1992’de de iki ülke
arasında diplomatik ilişki kurulmasına
dair protokol imzalanmıştır. İki ülkenin Ankara ve Tiflis’teki büyükelçiliklerinin yanı sıra, Türkiye’nin Batum’da,
Gürcistan’ın ise İstanbul ve Trabzon’da
Başkonsoloslukları bulunmaktadır.
İki ülke arasında düzenli olarak üst
düzey ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Türkiye ve Gürcistan arasındaki
coğrafi yakınlığın bir sonucu, halklar
arasındaki yakınlıktır. Türkiye hemen
yanı başındaki Gürcistan ile ekonomik ilişkiler kurmakta gecikmemiştir.
Birçok Türk yatırımcı Gürcistan’a giderek inşaat ve turizm gibi alanlarda
yatırımlarda bulunmuştur. Günümüzde
Gürcistan’da yüzden fazla Türk şirketi
yatırım yapmaktadır. Türklerin Gürcistan’da yatırım yaptığı sektörler genellikle inşaat, telekomünikasyon, imalat
sektörü, liman işletmeciliği ve bankacılıktır. Türkiye-Gürcistan arasındaki
ekonomik ilişkileri güçlendiren diğer
bir önemli unsur ise iki ülke arasındaki
vizesiz geçiş imkanıdır. Türk vatandaşları içinde hem vize muafiyeti hem de
yakın bir bölge olması açısından sıkça
ziyaret edilen bir ülkedir. Özellikle
Batum şehrine kara sınırından pasaOcak, Şubat, Mart, Nisan 2016 AE MAGAZİN 15
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port olmaksızın sadece T.C. kimliği ile
giriş yapılabilmektedir. Batum Gürcistan’ın Karadeniz kıyısında, Acara Özerk
Cumhuriyeti’nin yönetim merkezi olan
liman kentidir.
Gürcistan, Karadeniz’e bakan sahil şeridi, dağları, kış turizmine elverişli tesisleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri
ile önemli ölçüde turizm potansiyeline
sahiptir. Ayrıca zengin termal su kaynakları ve kaplıcaları da birçok turisti
ülkeye çekmektedir. Diğer taraftan
Avrupa’ya yakınlığı büyük bir avantaj
oluşturmaktadır.
Gürcistan’da gezilecek yerlere göz atacak olursak:
• Gergeti Trinity Church : Karşısında
Kafkas sıra dağlarından Kazbek yer
alan bu kiliseye tırmanış için farklı
patika ve yollar bulunmakta olup,
araçlarla tepeye çıkmakta mümkündür. Yürüyüş, güzel bir manzara ve
dinlendirici bir gün geçirmek için
görülmesi gereken yerlerden biridir.
• Badagı : Tiflis’in merkezinde bulunan bu yerde, Gürcistan’a özgü cevizli sucuk ve lezzetli şaraplar tadabilirsiniz.
• Lake Rica : Kesinlikle gezilmesi ve
görülmesi gereken doğal bir güzellik. Bir şeyler atıştırmak için yerler
de mevcut. Bölgenin doğal güzelliği
ile etkileneceksiniz.
• Tunnel Winery Khareba’s : Şarap
severler için gidilmesi gereken yerlerden biri. Akşam yemeğini muhteşem manzara ile sevdiklerinizle vakit
geçirebilirsiniz.
• Bee Garden Honey Yard : Aileniz ile
birlikte ziyaret edebileceğiniz, muhteşem ballar tadabileceğiniz ve satın
alabileceğiniz, ilginç bir yer.
• Mtatsminda Amusement Park : Tiflis’te çocuklar için oldukça eğlenceli
bir yer olup, muhteşem şehir manzarasını izleyebilir, aileniz ve çocuklarınızla keyifli vakitler geçirebilirsiniz.
• The Bridge of Peace : Tiflis şehrine
girdiğinizde, ilk bakışta gözünüze
çarpan yerlerden birisi de barış
köprüsüdür. Köprünün bir ayağı
eski Tiflis çarşısına çıkıyor. Buraya
kolaylıkla gidebileceğinizi hemen
fark edeceksiniz. Köprünün diğer
ayağına ulaştığınızda ise su fıskiyesi16 AE MAGAZİN Ocak, Şubat, Mart, Nisan 2016
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nin klasik müzik eşliğinde her akşam
yapılan dansını ve piyano heykelini
görebilirsiniz.
• Argo Cable Car : Teleferik seviyorsanız, Batum’a gelindiğinde kesinlikle
yapılması gereken aktivitelerden biridir. Teleferik ile yukarı çıktığınızda
oradaki restaurantta ‘Khachapuri’
adlı Gürcistan pidesini tadabilir ve
öğle yemeği yiyecek şekilde planınızı yapabilirsiniz.
Gürcistan’da hafta sonu ya da bir Karadeniz turunun ardından bu turistik
bölgelerde, eğlenceli ve keyifli vakit
geçirebilirsiniz…
Ülkenin ticari faaliyetlerini ele alacak
olursak: Gürcistan, Sovyet döneminde
turunçgil ve diğer meyveler, şarap, çay
ve sebze ihracatında uzmanlaşmıştır.
Buna karşılık ülke, hububat ihtiyacının
yüzde 50’sini, süt ürünlerinin yüzde
60’ını ve et ihtiyacının yüzde 33’ünü ithalat yolu ile karşılamıştır. Bağımsızlık
sonrasında yaşanan sorunlar ülkenin
gıda üretiminin önemli miktarda düşmesine neden olmuştur. Ülke bu nedenle hububat ihtiyacının yüzde 80’ini
ithalatla karşılamış; ithalatın büyük

bir kısmı ayrıcalıklı şartlarda ve insani
yardım çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Tarım sektörü gerilemeye rağmen
Gürcistan’daki en önemli ekonomik
faaliyetlerden biri olma özelliğini sürdürmektedir. Bağımsız olma sürecinden sonra başlayan ekonomik kriz,
ekonominin pek çok kolunu yok etmiş
ve tarımı, tekrar ekonominin belkemiği
durumuna getirmiştir.
Gürcistan’ın başlıca sanayi kolları arasında; demir-çelik, demir ihtiva etmeyen metaller, kimyasallar, inşaat malzemeleri, hafif sanayi ve ağaç işleme yer
almaktadır. Sanayi sektörü üretiminin
yüzde 50-60’ı gıda ve diğer hafif sanayi
alanlarında gerçekleştirilmektedir.
Gürcistan, Tiflis’in 130 km batısında
yer alan, dünyanın en zengin manganez yataklarından birine sahiptir. Toplam manganez rezervinin 222 milyon
ton olduğu tahmin edilmektedir. Ülke
ayrıca bakır ve altın rezervine sahiptir.
Ayrıca arsenik, obsiyadian agat ile birlikte demir dışı metaller ve polimetalik cevher yatakları da bulunmaktadır.
Doğal kaynakların ihraç edildiği başlıca
pazarlar Rusya ve Türkiye’dir. Ülkenin

doğusunda bazı petrol yatakları bulunmaktadır. Ülkenin 35 milyon varil
kanıtlanmış petrol rezervi bulunmaktadır. Ayrıca ülkenin 300 milyar fit küp
kanıtlanmış gaz rezervi bulunmaktadır.
Gürcistan’ın 300 milyon tonluk kömür
rezervinin bulunmasına karşın, söz konusu kömür yüksek kalitede değildir.
Ekonominin en dinamik sektörlerinden
biri de inşaat sektörüdür. Gürcistan’da
sermayesi 1 milyon doların üstünde 27
Türk firması bulunmaktadır. Ayrıca,
Gürcistan’da KOBİ niteliğinde yaklaşık
500 Türk şirketi faaliyet göstermektedir. Türk firmalarının faaliyet alanları,
enerji santrali, turistik tesis, konut, karayolu inşası gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Gürcistan’da bugüne kadar,
Türk müteahhitlik firmaları tarafından
yaklaşık 3.5 milyar dolar tutarında 188
proje üstlenilmiştir.

MURAT ÇAKMAK
MÜDÜR YARDIMCISI
İDARİ İŞLER DEPARTMANI
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Uğur Bey, sizi kısaca tanıyabilir
miyiz? Eğitim hayatınız hakkında bilgi
alabilir miyiz?

Johnson Controls hakkında bilgi alabilir miyiz? Ne tür ürünleriniz ve hizmetleriniz mevcut?

İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümü 1992
mezunuyum. Hemen sonrasında İÜ
İşletme İktisadı Enstitüsü’nü bitirdim.
Mühendislik eğitiminin ardından Harvard Vaka Metodu’nu işleyen İÜ İşletme
Enstitüsü; finans, pazarlama, ekonomi
gibi alanlarda ufkumu genişletti ve bu
eğitimin meslek hayatımda çok faydasını gördüm.

Johnson Controls (JCI) 130 yıllık bir
Amerikan firması. Kurucusu Warren
Johnson bir mucit ve oda termostatını
icat ederek bina otomasyonu konseptini başlatmış. Şirket şu anda 42 milyar
doların üzerinde cirosu ve 160 binin
üzerinde çalışanı ile dünyanın en büyük
250 şirketinden birisi.

Fabrika ortamında başlayan meslek
hayatım, mühendis olarak elektromekanik cihazları sahada görüp öğrenme
şansı verdi. Daha sonra hep uluslararası
şirketlerde proje yönetimi, servis, pazarlama gibi alanlarda çalıştım. Yaklaşık
4 yıl Almanya’da uluslararası proje yöneticiliği yaptım.
Yaklaşık 4 yıldır Johnson Controls etkin
yapı sistemleri grubunda Türkiye ve
Hazar bölgesinden sorumlu bölge direktörü olarak görev yapıyorum.

Benim temsil ettiğim şirket binalarda
konfor ve enerji verimliliği sağlayan
ürünler ve çözümler sunan bir grup.
İklimlendirme (HVAC) ekipmanları, entegre bina otomasyon çözümleri, teknik bina yönetimi, endüstriyel soğutma,
ticari ve konut tipi klimalar, VRF sistemleri ve ürünlerimizin satış sonrası
servisi faaliyet gösterdiğimiz iş alanları.
Yenileme projeleri ve enerji verimliliği
de uzmanlık alanlarımızdan.
Bu iş alanlarında farklı markalarımızla
hizmet veriyoruz. İklimlendirme ve so-

ğutma ürünlerindeki markamız York,
bina otomasyonunda Johnson Controls, endüstriyel soğutmada Sabroe
markasıyla faaliyet gösteriyoruz. Geçen
yıl Hitachi’nin iklimlendirme grubuna
büyük ortak olarak dahil olup ürün
portföyümüze Hitachi markalı VRF ve
ticari/konut tipi klima sistemlerini de
kattık. Tüm bu markalar ve daha birçok
küresel ve yerel marka Johnson Controls (JCI) bünyesinde yer alıyor.
Faaliyet gösterdiğiniz pazarlar ile ilgili bilgi alabilir miyiz?
Bizim sorumlu olduğumuz bölge Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan’ı
kapsıyor. Bu bölgede en prestijli ve kritik projelerde ürünlerimiz bulunuyor.
Özellikle havalimanı, hastane, karma
binalar (konut, ofis, AVM, otel), kritik
ve üst segment fabrikalar bizim ürünlerimizi tercih ediyorlar. Kısacası iklimlendirme, bina otomasyonu söz konusu olabilecek tüm ticari, endüstriyel
binalarda bizim ürün ve hizmetlerimiz
tercih ediliyor.
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Johnson Controls dünya çapında
120’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.
Ortadoğu, Afrika veya diğer coğrafyalarda iş yapan Türk firmalar da küresel
iş faaliyetlerimizden dolayı bizi tercih
ediyor.
Yurtiçi ve yurtdışındaki önemli projeleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Kritik ve prestijli tesisler, işletme ve
fabrikalar ürünlerimizi tercih ediyor.

Sorumlu olduğumuz coğrafi bölgede
yurt dışı projesi olarak Türkmenistan’daki Aşgabat Havalimanı’nda ve
Azerbaycan’daki Bakü Havalimanı’nda
bizim soğutma gruplarımız tercih
edildi. Acarsan Grubu’nun Irak’ta yaptığı 8 hastanede de bizim ürünlerimiz
kullanıldı.
Yurt içinde, yine en prestijli projelerden Zorlu Center ve yapımı devam
eden Emaar Square’de bizim ürünle-

rimiz var. Emaar projesinde hem soğutma grupları hem de otomasyon
sistemleri York/Johnson Controls
oldu. Pek çok Hilton Otel projesinde de
Johnson Controls bina otomasyon sistemleri kullanıldı. Ege Üniversitesi’nde
York VRF sistemleri kullanıldı.
Soğutma grupları ve otomasyon sistemleri dışında ürünün yaşam eğrisi
boyunca servis ve işletme yönetimi
konusunda da müşterilerimizin yanında oluyoruz. Örnek olarak Cevahir
AVM’de tüm elektromekanik sistemlerin işletmesi ve bakımları 5 yıldır bizim
tarafımızdan yönetiliyor.
Çevre ve İSG politikalarınız hakkında
bilgi alabilir miyiz?
Çevre konusu bizim için çok önemli
ve şirket politikamızda da yer bulmuş
durumda. Tüm teknolojik çözümlerimizde, yatırımlarımızda, iş ortağı ve
tedarikçi seçimlerimizde ve atık yönetimi süreçlerinin tamamında çevre
konusuna çok dikkat ediyoruz. 2002
yılından beri GRI G4 (Global Reporting Initiative) sürdürülebilirlik endeksine uygun raporlamada bulunuyoruz. Manisa fabrikamızda ISO14001 ve
OHSAS18001 belgelerimiz mevcut. İSG
konusu hassas olduğumuz diğer bir
alan. Çalışanlarımız İSG konusunda sürekli ve düzenli eğitimlerden geçiyorlar. Kendi bünyemizde İSG kurulumuz
düzenli toplanıyor ve risk değerlendirmesi yapıyor. Konu ile ilgili dışardan
uzman kuruluşlardan destek alıyoruz.
Enerji verimliliği sağlayan paket çözümleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Şirketimiz farklı iş alanlarında faaliyet
gösteriyor, bizim sorumlu olduğumuz
şirket zaten Building Efficiency (bina
verimliliği) diye isimlendiriliyor. Yani
şirketimizin temel faaliyet konusu binalarda enerji verimliliği. Bir binada
yer alan iklimlendirme ve otomasyon ile ilgili tüm çözümlerimiz enerji
verimliliği düşünülerek tasarlanıyor,
üretiliyor ve çözüm paketi halinde
müşteriye sunuluyor. Genellikle enerji
verimliliği en yüksek cihazları biz üretiyoruz. Verimlilik konusunda teknolojik
yenilikleri sektöre ilk biz getiriyoruz.
Bir örnek vermek gerekirse, soğutma
gruplarında (chiller) hız kontrolü (VSD)
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ile düşük enerji tüketimli cihazları pazara ilk sunan firma olduk, rakiplerimiz
yeni yeni benzer ürünleri piyasaya sunmaya başladılar. Pek çok müşteride eski
ürünlerin yerine York markalı soğutma
gruplarımızı vererek değiştiriyoruz ve
2-3 yıl içinde yapılan enerji tasarrufu
ile cihaz kendini amorti ediyor. Bu tasarrufu kullandığımız özel yazılımlarla
simüle edip müşterimize yapılacak
tasarrufu baştan garanti ediyoruz. Bir
örnek vermek gerekirse, bir müşterimizin kojenerasyon tesisinde yaz aylarında hava sıcaklıklarının yükselmesi
dolayısıyla elektrik üretimi %15 civarında düşmekteydi. Biz çözüm olarak
yeni bir türbin yatırımı yapmak yerine
mevcut türbinlerin emiş havalarının
sıcaklıklarını optimum koşullara şartlandırarak türbin verimliliğinin katalog
değerlerine çıkmasına sağladık. Daha
geniş kapsamda, elektromekanik sistemler için performans sözleşmesi ile
yenileme projeleri yapıyor ve uyguluyoruz.
Satış sonrası hizmetleriniz hakkında
bilgi alabilir miyiz?

Sadece ürün pazarlayan bir firma değiliz. Sattığımız ürünlerin servisini de
kendi kadrolarımızla vermek gibi bir
önceliğimiz var. Bu nedenle Türkiye’de
bölge müdürlüklerine de dağılmış servis organizasyonumuz bulunuyor. Atölyemizde, soğutma gruplarının (chiller)
yenilenmesi, kompresör değişimi gibi
hizmetleri uzman kadrolarımızla veriyoruz.
Düzenli bakım anlaşmaları, yedek parça
temini, arıza müdahale, enerji verimlilik (EV) analizi ve EV proje geliştirilmesi gibi hizmetlerimiz mevcut. Ayrıca
kompleks binalarda teknik bina yönetimi yapıyoruz.
Yurtdışıyla karşılaştırma yaparsak,
Türkiye’yi iklimlendirme konusunda
nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki 10
sene içinde Johnson Controls’un bu
konudaki hedefleri nedir, bu konuda
bilgi alabilir miyiz?
Türkiye pazarının potansiyeli yüksek.
Türkiye’nin bulunduğu konumun getirmiş olduğu fırsatlar da ortada. Bu

nedenle Türkiye’nin geleceği ile ilgili
ümitliyiz. Kısa süreli iniş çıkışlar olsa
da, bizim orta-uzun vadeli bakışımızla
Türkiye yatırım yapılacak ülke konumunda. 100 yıldan fazla geçmişe sahip
bir firmayız. Türkiye’de de 20 yıldan
daha uzun bir süredir faaliyetteyiz.
2006 yılından beri Manisa’da fabrikamız
var. Geçen yıl İspanya’daki fabrikamızdan üretimin bir kısmını Manisa’ya taşıdık. Türkiye’yi aynı zamanda bir ihracat
üssü olarak kullanıyoruz. Hem Avrupa
hem de Ortadoğu’ya burada ürettiğimiz
ürünleri gönderiyoruz. Klima santralleri (AHU) ve hava soğutmalı soğutma
grupları (chiller) üretiyoruz.
Dolayısıyla iklimlendirme ve otomasyon pazarı açısından Türkiye bizim
öncelik verdiğimiz bir ülke ve bakış
açımız, planlarımız uzun vadeli. Pazarın büyümeye devam edeceğini ve bu
büyümenin 5 yıllık projeksiyonda yılda
ortalama 10% civarında olacağını tahmin ediyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde
Johnson Controls Türkiye olarak ciromuzu 2 katına çıkartmayı hedefliyoruz.
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gın emniyeti çözümleri de sunuyorsunuz, bu konuda daha fazla bilgi rica
edebilir miyiz sizden ?
25 Ocak 2016’da Johnson Controls ve
Tyco, bir birleşme açıklaması yaptılar.
2016 yılının sonunda tamamlanması
beklenen bu birleşme sonrası şirket,
Johnson Controls adıyla faaliyetlerine
devam edecek. Yangın ve güvenlik iş
alanlarında ürün çeşitliliğimizi ve müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri
arttıracak olan bu gelişmeyi heyecanla
bekliyoruz.
York proses sistemleri ve Frick Gıda
& İçecek Hakkında (gıda işleme, gıda
depolama, içecek üretimi, tavukçuluk,
kırmızı et, buz, deniz ürünleri, sütçülük, meyve & sebze, hazır gıdalar) bilgi
alabilir miyiz?
Endüstriyel soğutma bölümümüz alanında en bilinen ve en prestijli Frick
(ABD) ve Sabroe (Danimarka) kompresör markalarıyla 100 yıldan fazla süre22 AE MAGAZİN Ocak, Şubat, Mart, Nisan 2016

dir özellikle endüstriyel üretim yapan
büyük gıda tesislerinin soğutma ihtiyaçlarına özel dizayn gerçekleştirip,
projelendirmesini tamamlayıp, anahtar
teslim müşterilerimize sunmaktayız.
Kırmızı et, kanatlı kesimhaneleri ve ileri
işleme tesisleri, süt ve meyve suyu tesisleri, gazlı içecekler ve bira tesisleri,
balık tesisleri, büyük soğuk hava depoları, kontrol atmosferli soğuk hava
depoları, buz pistleri ve benzeri tesislerin -80oC’ye kadar olan ihtiyaçlarını
özellikle R717 (NH3), R744 (CO2), R290
(propan) ve özel düşük sıcaklık gazları
ile çözmekteyiz. Tesislerin enerji kullanımları en optimum noktada kalırken
CO2 emisyonları minimumda kalmakta
ve tesisin büyüme adımlarında sorunsuz, duruş gerektirmeyen ilavelerle
üretime devam edilmektedir. Endüstriyel kompresörler gıda tesislerinin
yanı sıra; petro-kimya tesislerinde,
doğal gaz aktarım istasyonlarında ve
savunma sanayi muhriplerinde, denizaltılarında, yük ve yolcu gemilerinde
de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Johnson Controls’un kurumsal sosyal
sorumluluk çalışmalarına önem verdiğini biliyoruz, bu kapsamda geçen
yıl dünya çapında kar amacı gütmeyen organizasyonlara ve toplum kuruluşlarına 10.1 milyon ABD dolarından
fazla bağış yapılmış. Mavi Gökyüzü
Girişimi programı ve eğitimle ilgili
sosyal sorumluluk çalışmalarınız var.
Bu konuyla ilgili bilgi alabilir miyiz ?
Evet Mavi Gökyüzü Girişimi bizim
gurur duyduğumuz, tüm çalışanlarımız
tarafından gönüllü olarak sürekli desteklenen sosyal sorumluluk projelerimizdendir. Bu sayede bulunduğumuz
coğrafyadaki sosyal sorumluluğumuzu
yerine getirirken, gerçekleştirdiğimiz
projeler ile çalışanlarımızın şirkete
olan bağlılığını ve ekip ruhunu kuvvetlendiriyoruz. Geçmiş dönemlerde
Türkiye’de çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla pek çok güzel çalışmalarımız oldu. Faaliyet gösterilen
tüm ülkelerdeki çalışanlar tarafından
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sunulan ve uygunluk kriterlerine göre
değerlendirilip seçilen projelere küresel merkezimizden finansal destek
sağlanıyor. Bundan sonrasında da arkamızda Johnson Controls’un küresel gücüyle aynı yüksek motivasyonla devam
edeceğiz.
Mesleğinizi seçecek olan sizden genç
arkadaşlarınıza önerileriniz nelerdir?
Bence başarıya giden kısa bir yol yoktur. Sürekli öğrenmeye odaklanmalarını ve sevdikleri işi yaparak çok çalışmalarını öneririm. İşlerini sevdiklerinde, eminim ki çok çalışmak zor gelmeyecektir. Ancak çalışmak ve bilgili
olmak tek başına yeterli değil. Kişisel
ilişkilerine samimi olarak değer vermelerini ve sosyal taraflarını geliştirmelerini önerebilirim.
Genç yaşta çok önemli pozisyonlara
geldiniz, başarınızın sırrı nedir?
Bedeli ödenmemiş ve hak edilmemiş

-kalıcı- bir başarı görmedim. Başarılı
insanların biyografilerini okuduğunuzda da bunu görüyorsunuz. Çok çalışmak, güvene dayalı ilişkiler kurmak
ve sürdürmek, samimi olarak yaptığınız işi sevmek ve işin arkasında durmak başarının en önemli kriterleri diye
düşünüyorum.
İş dışında neler yapıyorsunuz, hobilerinize vakit ayırabiliyor musunuz?
En büyük hobim müzik. Dinlemek dışında gitar çalıyorum ve yaklaşık 1 yıldır kurduğumuz küçük bir grubumuz
ile arkadaş ortamlarında müzik yapıyoruz. Her hafta mutlaka bir akşam bir
araya gelip müzikle iş stresini atmaya
çalışıyoruz. Bir de seyahat etmeyi çok
seviyorum. Doğa ve kültür gezileri en
çok tercih ettiklerim. Ayrıca bir köpeğim var. Her sabah yarım saat onunla
yürüyüş yapmak hem spor hem hobi
benim için.

film, en sevdiğiniz yemek, seyahat etmekten en çok zevk aldığınız yer, var
ise bir koleksiyonunuz ve son olarak
en son okuduğunuz kitabı sorsak?
Fenerbahçeliyim. En son The Revenant’ı izleme şansım oldu. Deniz mahsülleri en sevdiğim yemeklerin başında
gelmekte. İtalya’da bulunmaktan çok
zevk alıyorum ve ufak ölçülü bir müzik
koleksiyonum var.
Şu anda duygusal zeka fikrinin öncülerinden Daniel Goleman’in Focus “The
Hidden Driver of Excellence” kitabını
okuyorum. Onun dışında birkaç kitabı
acele etmeden okurum. Biyografiler
vazgeçemediklerimden. Özellikle Walter Isaacson’un Steve Jobs biyografisi
favori kitabım.

BURCU KIZILHAN
MÜDÜR
HALKLA İLİŞKİLER DEPARTMANI

Tuttuğunuz takım, son izlediğiniz
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Evsel atık su; mutfaktan, çamaşır makinesinden, banyodan, tuvaletten ve
benzer amaçlı bölümlerde kullanılıp
kanalizasyona atılan atık sulardır. Siyah
su, evsel atık suyun bir kısmıdır; tuvaletlerden gelen ve foseptik atığı içeren
suya denir. Dolayısıyla, gri su da, evsel
atık suyun siyah su içermeyen kısmına,
yani duştan, lavabodan, küvetten ve
hatta mutfaktan gelen atık suya denir.
Gri su geri kazanımı, evsel atık suyun
en az kirli olan kısmının, yani duştan,
lavabodan, küvetten gelen suyun tekrar kullanılmak üzere arıtılmasıdır. Bazı
özel durumlarda çamaşır makinesi ve
mutfaktan atılan su da gri suya dahil
edilerek geri kazanımı sağlanabilir. Gri
su geri kazanım sistemi; gri suyu toplayıp, kullanım suyu olacak kalitede
arıtıp, tekrar kullanılmasını sağlayan
sistemlerdir.
Kullanım suyu, DIN 4046 standardına
göre, kullanılacak amaca uygun kali-

tede olan su demektir. Ticari, endüstriyel, tarımsal ve benzer amaçlı olarak
kullanılabilir. Başka bir deyişle evlerde
temizlik amacı ile kullanılan ve içme
suyu kalitesinde olması gerekmeyen
sulara örneğin tuvalet rezervuarları,
çamaşır yıkama, bahçe sulama ve araba
yıkama gibi kaba temizlik işlerinde
kullanılan sulara kullanım suyu denir.
Gri su evsel atık sular içinde en büyük
orana sahiptir. Genellikle evsel atık
suyun yüzde 50-70’i gri sudur.
Gri suyun içeriği, özellikleri ve bileşenleri
Gri su, evsel aktivitelerin bir yansımasıdır ve nitelikleri yaşam standartlarına,
sosyal ve kültürel alışkanlıklara, evde
yaşayan insan sayısına ve evde kullanılan kimyasallara bağlıdır. Banyodaki
lavabo ve küvetten gelen gri su en az
kirlenmiş gri su kaynağıdır. Ortalama
bir gri suyun toplam organik yüke (BOİ)
yüzde 40-50 gibi bir katkısı vardır. Ay-

rıca gri su evsel atık suda bulunan toplam asılı katıların dörtte biri ve toplam
fosforun üçte ikisinden fazlasını içerir.
Bulaşık ve çamaşır deterjanları gri sudaki fosforun ana kaynağıdır. Fosforsuz deterjanların kullanıldığı ülkelerde
sudaki fosfor miktarı çok düşüktür.
Mutfaktan gelen gri su evden gelen gri
sudaki nitrojenin ana kaynağı iken bu
oran banyodan ve çamaşırlardan gelen
gri suda en alt seviyededir.
Gri su yüksek ve düşük kirli olmak
üzere iki kategoriye ayrılır. Arıtmak
için öncelikli düşünülmesi gereken gri
su kaynakları düşük kirliliğe sahip olan
bölgelerden gelen gri sulardır. Gri su,
deterjan, cilt yağı, saç, cilt ve kepek
parçacıkları gibi kolaylıkla biyolojik bozunabilen maddelerden meydana gelmektedir.
Biyolojik bozunma, kimyasal bileşiklerin, canlı organizmaların biyolojik
etkileriyle tahribi demektir. Biyolojik
Ocak, Şubat, Mart, Nisan 2016 AE MAGAZİN 25
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bozunmada esas prosedür oksidasyondur ve genellikle tabiattaki canlılar
tarafından kullanılması için organik
maddelerin bir kere daha elde edilebilecek şekilde basit bileşenlere ayrılması
anlamındadır.
Gri suda bulunan fosfat miktarın yoğun
olmasından dolayı arıtılmadan bekletilen gri su ötrofikasyon (eutrophication)
problemine yol açar bu da oksijene ihtiyaç duymayan canlıların oluşması
manasına gelmektedir.
Fosfatlar, sularda gübre görevi görüp,
bitki, yosun ve alglerin aşırı çoğalmasına neden olurlar ve arıtılmadan bekletilen gri suyun istenmeyen kokular
yaymasına sebep olurlar. Bu yüzden
tekrar kullanılması düşünülen gri su
hemen arıtma işlemine tabi tutulması
gerekmektedir. Organik maddeler BOİ
(Biyolojik Oksijen İhtiyacı) ve KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) parametrelerinin
ortalamalarıyla ölçülür. Organik mad26 AE MAGAZİN Ocak, Şubat, Mart, Nisan 2016

delerin içerikleri biriken (toplanan) gri
suyun kaynağına bağlıdır.
Evsel atık sularla karşılaştırıldığında
gri su oldukça az besleyici madde
(nutrient) ihtiva eder. Fakat biyolojik
arıtımda, yetersiz besin kaynağı nedeniyle, olası bir sınırlandırma gri su geri
kazanım sistemlerinde yapılan araştırmalarda ortaya çıkmamıştır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan çok miktardaki
mikrobiyolojik araştırma banyodan ve
lavabodan gelen sulardaki koli basili
miktarının toplam evsel atık sulara göre
100 kat daha az olduğunu göstermiştir.
Çamaşır yıkamadan gelen gri suların
toplanmasıyla, yıkama sıcaklığına bağlı
olarak gri suda yüksek bakteri konsantrasyonu ölçülmüştür.
Gri suyun miktarı dış etkenlere bağlı
değildir, yani hava koşulları nasıl olursa
olsun kişisel hijyen ihtiyacından dolayı
gri su sürekli oluşur. Yağmur suyu toplanma sistemlerinin aksine, gri su geri

kazanımı mevsime ve yağış değişimine
bağlı değildir ve devamlı güvenilir su
kaynağıdır. Bunun sonucu olarak, gri
su toplama tesisi için gereken depolama hacmi yağmur suyu toplamak için
gerekli olan depolama hacmine göre
çok küçüktür.
Gri su geri kazanımının ekolojik etkileri
• Kullanım suyu olarak yüksek kaliteli
içme suyunu kullanmak yerine, içme
suyu kalitesinde olmayan arıtılmış
gri su kullanarak içme suyu kullanım miktarımızı azaltırız ve böylece
doğal su kaynaklarımızın korunmasına yardımcı olmuş oluruz.
• Yerinde arıtımı yapılan gri su ile kanalizasyona verilen atık su miktarı
azalacağı için belediyeler tarafından
yapılan ve yüksek fiyatlara mal olan
arıtım sistemlerinin hacmi azalacaktır ve yatırım maliyetleri düşecektir.
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• Gri su geri kazanım sistemleri içme
suyu kullanım oranlarını azalttığı
için şebeke suyu dağıtım maliyetlerinin de azalmasına sebep olacaktır.
• Gri su özellikle kurak bölgelerde
bahçe sulama ve bitki yetiştirmek
için değerli bir su kaynağıdır.
• Gri su, siyah sudan çok daha az
miktarda nitrojen içerir. Atık suda
bulunan nitrojenin yüzde 90’ı siyah
sudan gelir. Nitrojen ise kirletme etkisi en ciddi ve sudan en ayrışması
zor maddedir. Bundan dolayı gri
suyun arıtılması siyah suya göre çok
daha hızlı ve kolaydır.
• Gri su, sulama suyu olarak kullanıldığında iyi bir gübre kaynağı ve
besleyici su olma özelliği de taşır.
Arıtılmış gri suyun tekrar kullanım
suyu olarak kullanılmasının ise sağlık yönünden bir sakıncası bulunmamaktadır. Bu yüzden gri su geri

kazanım sistemleri her geçen gün
daha büyük bir ilgi görmektedir. Şu
anda dünyada birçok ülke arıtılmış
gri suyun tekrar kullanılmasını sağlamak için bu konuyla alakalı yönetmeliklerin ve yasaların çıkarılmasını
hızlandırmıştır. Pratikte de gri suyun
yeniden kullanımından kaynaklanan
sağlık riski oluşturma ihtimalinin
çok düşük olduğu ispatlanmıştır.
Yine de, gri su hastalığa neden olan
patojen mikrobu içerebileceğinden
dolayı uygun arıtım sistemleri kurulması ve sistemin bakımının düzenli olarak yapılması zorunludur.
Gri suyun yeniden kullanılmasından
doğabilecek herhangi bir sağlık riskini engellemek için alınması gereken önlemler aşağıda listelenmiştir.
• Şebeke suyu ve arıtılmış gri su tesisatı DIN 1717 standardı göz önünde
bulundurularak yapılmalı ve tesisatında kesişen bağlantı bulunmadığından emin olunmalıdır. Bunun için

şebeke suyu ve arıtılmış gri su tesisatlarında farklı renklerde borular
kullanarak veya etiketleme yoluyla
garantilenmelidir.
• Gri su kaynaklarının tamamının
arıtımı çok fazla tercih edilmemelidir. Sadece kullanım suyu ihtiyacını karşılayacak miktardaki gri
suyu arıtarak ilk yatırım ve işletme
maliyetlerini düşürebiliriz. Bundan
dolayı duş, lavabo, küvet gibi az kirli
gri su kaynakları arıtımı için tercih
edilmeli ve tuvalet rezervuarı ve çamaşır yıkamada tekrar kullanılması
sağlanmalıdır.

İREM KARATAŞLI
ÇEVRE YÜKSEK MÜHENDİSİ
ATLAS SU TEKNOLOJİLERİ
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Değerli Okuyucular,
Bildiğiniz gibi yakın zamanda İstanbul’da tahkim merkezi kuruldu. Size bu
sayıda 6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu uyarınca kurulan İstanbul
Tahkim Merkezi’nden bahsedeceğim.
Tahkim, taraflar arasında doğmuş /
doğabilecek uyuşmazlıkların devlet
mahkemelerinde çözümlenmesi yerine, tarafların tercihi uyarınca hakem
adı verilen kimseler ile çözümlenmesi
şeklinde tanımlanabilir. Milletlerarası
ticari uyuşmazlıkların çözümünde tahkim oldukça sık başvurulan bir çözüm
yoludur. Milletlerarası uygulama dikkate alındığında, milletlerarası ticarî
tahkimin ticari hayatta daha ziyade
kurumsal olarak gerçekleştirildiği görülmektedir. Keza kurumsal tahkimde
ilgili tahkim kurumunun önceden ha-

zırlanmış yargılama kuralları mevcuttur. Kurumsal tahkim, bir kurumun
organizasyonuna tâbi olarak ve bu kurumun tahkim kurallarına göre yürütülecek tahkim olarak tanımlanabilir.
Milletlerarası ticari tahkim uygulamasında çeşitli devletlerde kurulan tahkim merkezleri, uyuşmazlıkların kendi
ülkelerindeki merkezlerde çözümlenmesi için adeta yarış içerisindedir.
Uygulamada, tarafların daha çok ICC
(Milletlerarası Ticaret Odası) ve LCIA
(Londra Milletlerarası Tahkim Divanı)’yı
tercih ettiklerini görüyoruz.
Tahkim merkezleri taraflar arasındaki
uyuşmazlıkları çözmez. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümlenmesi
hakemler tarafından gerçekleştirilir.
Tahkim merkezleri esasen tahkimin
idaresini sağlarlar. Hakemlerin atanması, reddi, yenilenmesi, süre uzatıl-

ması, tahkim yerinin ve tahkim dilinin
belirlenmesi veya davaların birleştirilmesi gibi birçok önemli konu tahkim
merkezinin idaresi ile gerçekleşir.
Ülkemizde 6570 sayılı İstanbul Tahkim
Merkezi Kanunu adını alan yasa 1 Ocak
2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Kanun, İstanbul’da kurulan ve milletlerarası alanda faaliyet gösterecek olan
İstanbul Tahkim Merkezi’nin kurumsal
yapısını düzenlemektedir.
İş dünyası tahkimin önemini her geçen
gün daha iyi anlar hale geldi. Milletlerarası ticari sözleşmelerde genellikle
“tahkim” maddesinin konulduğunu
görüyoruz. İstanbul’da bir tahkim merkezinin olması yabancı yatırımcılar açısından Türkiye’ye itibar kazandıracaktır. Tahkim merkezi, bir yandan Türk
hukuku uygulamasının tanınmasına,
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öte yandan da ülkemizin tanıtılmasına
ve bir “finans merkezi” olarak İstanbul’a
önemli katkılarda bulunacak.
Tarafların devlet mahkemeleri yerine
tahkimi tercih etmelerinin çeşitli sebepleri mevcuttur. Bunların başında
gizlilik yer alır. Bu sebeplerin başında
tarafların tarafsızlık konusundaki endişesi yer almaktadır. İki farklı ülkenin
söz konusu olduğu bir uyuşmazlıkta,
taraflar birbirlerinin yargı sistemine
gitmekten ziyade, tarafsızlığından
şüphe duymadıkları tahkim yoluna
gitmeyi tercih ediyorlar. Öte yandan,
tahkim yargılamaları gizli yapılmaktadır. Yargılamada taraflardan başka
kişiler bulunamıyor. Bu nedenle ticari
sırlar dosyada yer alsa da kamuoyunca
görülemiyor. Diğer bir sebep ise, taraflar hakemlerini belirlerken, uyuşmazlık
konusunda uzman olduğunu bildikleri
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kişileri hakem olarak atayabilmeleridir.
Uyuşmazlıkların uzman kişilerce en
etkin şekilde, tarafsız, esnek ve gizlilik içerisinde çözümlenmesi davaların,
devlet mahkemelerine kıyasla çok daha
kısa sürede ve çok daha az masrafla sonuçlandırılması mümkündür.
Taraflar uyuşmazlıklarını hangi merkezin tahkim kurallarına göre çözeceklerine karar verirken masraflar, güvenilirlik, tarafsızlık, bağımsızlık, hakemlerin nasıl seçildiği, uzmanlık düzeyi,
tahkim için elverişli olunması gibi birçok farklı etkeni dikkate almaktadır. Bu
doğrultuda İstanbul’un milletlerarası
tahkimin merkezi haline gelebilmesi
için, tahkime elverişlilik, uzmanlık,
özerklik ve bağımsızlık gibi çok sayıda
etken aranacaktır.
Türkiye coğrafi konumu, itibarı ve eko-

nomisinin geldiği nokta ile bölgesinde
önemli oyunculardan biri oldu. İstanbul
ise yalnızca Türkiye’nin finans merkezi
değildir; jeopolitik konumu ve gelişen
ekonomisi sayesinde bulunduğu bölgedeki sınır ötesi işlemler bakımından
öne çıkan, tanınmış ve kabul edilen
bir merkez konumundadır. Özellikle,
tahkime uygulanacak kuralların belirlenmesinde milletlerarası tahkim
konusunda başarılı ve deneyimli olan
kurumların kurallarının göz önüne
alındığı düşünüldüğünde, her anlamda
bağımsız ve şeffaf şekilde devamlılık ve
istikrarı sağlanacaktır. Bu şekilde güçlü
oluşturulacak bir merkezin öncelikle
bölgede ve global anlamda uygulayıcılar tarafından tercih edilen bir merkez
haline geleceği düşünülmektedir.
İstanbul Tahkim Merkezi, gerek Türkiye’deki gerekse yurtdışındaki ticari
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oyuncular arasındaki uyuşmazlıkların
çözümlenmesi için tahkim ve arabuluculuk hizmeti sunan, bağımsız, tarafsız
ve özerk bir kurumdur; herhangi bir
üyelik şartı aramaksızın uyuşmazlık çözümü konusunda tüm taraflara hizmet
vermektedir.
Modern tahkim ve arabuluculuk kuralları gözetilerek hazırlanan İstanbul
Tahkim Merkezi, Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları, 26 Ekim 2015 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Yenilikçi ve çağdaş
düzenlemeler barındıran kurallar, tahkim ve arabuluculuk süreçlerinin güncel ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir. Tahkim Kuralları, Seri Tahkim,
Acil Durum Hakemi ve ad hoc tahkimlerde hakem atanmasına ilişkin modern
düzenlemeler barındırmaktadır. İstanbul Tahkim Merkezi hakem kararları
nihai ve bağlayıcı olup, dünyanın her

yerinde icra edilme gücüne sahiptir.
İstanbul Tahkim Merkezi, Milli ve
Milletlerarası Tahkim Divanları ile
Sekretarya’dan oluşmaktadır. Tahkim Divanları, tahkim yargılamasının
en etkin şekilde sürdürülebilmesini
temin etmektedir. Milletlerarası Tahkim Divanı, çoğunluğu yabancı, dünya
çapında itibara sahip önemli hukukçulardan oluşmaktadır. İstanbul Tahkim
Merkezi Sekretaryası ise tahkim kurallarında belirtilen görevleri yerine getirmenin yanı sıra, taraflar, taraf vekilleri,
hakemler ve yargılamaya katılan diğer
kişilerin yargılama ile ilgili her türlü sorusuna cevap vermeye hazırdır.
İstanbul Tahkim Merkezi, Türkiye’nin
köprü konumunda olduğu Avrupa,
Asya, Orta Doğu ve Afrika arasındaki
büyüyen ticaret açısından milletlera-

rası standartlarda bir yargılama hizmeti sunacaktır. Yukarıda da bahsedildiği gibi, milletlerarası tahkim uyuşmazlıkların çözümü için tercih edilen
bir yöntem haline gelmektedir. ICC,
AAA, LCIA ve diğer kurumsal tahkimler tercih edildiğini görmekteyiz. İstanbul Tahkim Merkezi ile İstanbul’un
da Londra, Paris, Cenevre, Zürih, New
York ve diğer merkezler gibi bir milletlerarası tahkim merkezi haline dönüşmesi hedeflenmektedir.

MERVE ÇIKRIKÇIOĞLU
YÜKSELKARKINKÜÇÜK
AVUKATLIK ORTAKLIĞI
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Kış aylarının kasvetine inat; Noel yaklaştığında özenle süslenen, ışıl ışıl, renk
renk Avrupa ülkeleri her zaman ilgimi
çekmiştir. Bu sebeple çoğu kişinin aksine bahar ayları yerine, sıkıca giyinip
kış aylarında bu ülkeleri gezmeyi tercih ediyorum. Bu seneki tercihimizi
yapmak çok zor olmadı aslında. Kardeşimin öğrenci olarak Belçika’da bulunması nedeniyle rota belliydi. Konaklama
noktamızı belirlerken de, anlatılanlar
ve okuduklarımızdan esinlenerek, bürokratik Avrupa şehri Brüksel yerine
şirin bir kasaba olan Gent’i tercih ettik.
Turistlerin pek rağbet etmediği Gent,
Belçika’nın Flaman bölgesindeki Doğu
Flandre şehrinin merkezi konumunda
olan, tam bir öğrenci şehri. Ama İstan-

bul’un kalabalığı ve gürültüsü sonrası
sakinliği, dar sokaklarında yürüyerek
her yerine ulaşma imkanı ve meşhur
üç kulesi ile Türk nüfusunun da çok
yoğun olduğu uğramadan geçilmemesi gereken sevimli bir yer. 11. ve 16.
yüzyıllar arasında Avrupa’nın en büyük
şehirlerinden biri haline gelerek altın
çağını yaşamış. Bu dönemde yapılan en
önemli yapılardan biri olan Gravensteen Kalesi, bir güç gösterisi amacıyla
yapılmış ve Kontların şatosu olarak
kullanılmış. Gent’in bir diğer sembolü
olan St. Michaelshelling köprüsüne
çıkıp meşhur üç kuleyi (St.Nicholas,
Belfry ve St.Bavo’s) aynı karede görebilirsiniz. Ve sonra köprüye çok yakın,
şehrin en ünlü noktası; Korenmarkt.
Burası şehrin merkezi kabul ediliyor ve

Noel’in de etkisi ile rengarenk süslenmiş, çadırlar kurulmuş, Sokak çalgıcıları, satıcılar, bilindik ya da bilinmedik
fastfood ve diğer restoranlar, kafeler,
sokak gösterisi yapanlar ve tam ortada
kocaman bir dönme dolap ile şehre havadan bakma şansını da beraberinde
sundu bize. Bu kadar dolaştıktan sonra
nehir kenarında dizilmiş, orta çağdan
kalmış binalarda hizmet veren mum
ışıklı, şömineli kafeler ise tam aradığınız şey olarak karşınıza çıkıyor. Her
akşam farklı birini denemenizi, farklı
biralar tatmanızı şiddetle önerebilirim.
Benim favorim frambuazdan yapılmış,
aromatik biraları oldu.
Ertesi sabah uyandığımızda en merak
ettiğim durağa gelmişti sıra, Brugge…
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Sanırım Gent’in tam tersine en fazla turistin akın ettiği kasabası olan Brugge;
yani Kuzeyin Venedik’i trenden inip sokaklarına daldığınızda bir zaman makinesiyle Orta Çağ’a gönderildiğinizi düşünmenizi sağlıyor. Venedik’e benzetilmesinin ana sebebi olan su kanalları,
oldukça asil görüntüleriyle bu kanallarda süzülen kuğuları, çok iyi korunmuş tuğla evleri, Arnavut kaldırımları,
faytonları, dantelleri, şirin waffle dükkanları ve tabi ki sokaklara kokusunu
vermiş butik çikolatacıları ile masal
dünyasına hoş geldiniz diyor size. Biraz
da benim gibi hayalperest bir ruha bürünebiliyorsanız şehri gezmeye kanal
turu ile başlayabilirsiniz. Kuğuların
içinde, dar kanalda ilerlerken kanalın
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iki tarafına dizilmiş birbirinden güzel
yapıları seyretmek, onların kim bilir
nasıl anılara şahit olduğunu düşünmek
çok keyifli zaman geçirmenizi sağlıyor.
Sonra yine çikolatacılar ve şeker dükkanları arasından ilerleyerek Brugge’ün
kalbi Mark meydanına çıkıyorsunuz. “In
Brugge” filmini izleyenler, filmde geçen
burayı hemen tanıyacaktır. Bizi burada
yine Noel etkinlikleri ve çadırları karşıladı. Küçük çadırları, birbirinden ilginç
hediyelikleri karıştırmak ve çeşit çeşit
yemeklerden tatmak da bu zamanda
Avrupa’da bulunmanın avantajlarından
biri oluyor. Bu meydanda görebileceğiniz ihtişamlı yapılardan biri de Belfort
Çan Kulesi. Eğer ki daracık merdivenlerden kuleye tırmanmaya enerjiniz

varsa, yukarı da sizi tüm şehri gören
Brugge manzarası bekliyor. Kuleden
indiğinizde bacaklarınız size biraz
dinlen sinyali vereceği için meydanın
çevresindeki kafelerden birini seçip,
Belçika’ya özel midyenin tadına bakabilirsiniz. Kocaman tencerelerle servis
edilen bu yemek, yoğun kokusu sebebiyle bana çok hitap etmese de oldukça
sevilen bir seçenekmiş.
Müze severler için de birkaç önerim
olacak ama buradaki müzeler her ülkede göreceklerinizden biraz daha
farklı; Çikolata Müzesi, Patates Müzesi, Bira Müzesi ve İşkence Müzesi.
Çikolata kentinde tabi ki çikolata müzesi olmazsa olmazlardan. Çeşit çeşit,
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boy boy çikolatalar nefis kokusu ile
aklınızı başınızdan alıyor. Brüksel’deki
ünlü Manneken Pis heykelini burada
çikolata ile yapmışlar ve fark olarak da
bundan çikolata akıyor. Patates müzesi
ise çok etkileyici bir yer değil, Avrupa’nın patatesle tanışmasını anlatıyor
diyebiliriz. Bira Müzesi ise De Halve
Maan bira fabrikasının içinde ve sırayla
dizilmiş çok sayıdaki bira çeşmelerinin
her birinden ayrı bir lezzet akıyor. Tatmak istediğiniz çeşide göre ödemenizi
yapıyor, bardaklarınızı alıyorsunuz.
Belçika’da her bira markasının kendine
özgür şekil şekil ve birbirinden şık bardakları var. Kafelerde de ansiklopedi
şeklindeki bira menüsünden biranızı
seçtikten sonra bu bardaklarla servis

ediliyorlar. Ve son olarak İşkence müzesi, maalesef burası herkesin girmek
isteyeceği bir yer olmayabilir. Orta
Çağ’da zindan olarak kullanılmış yaklaşık 200 m2’lik bir alana kurulu, dönemin işkence metotlarını mumdan
heykellerle ve dönemin izlerini taşıyan
aletlerle tanıtan bir müze.
Brugge’de çok ünlü olan ve neredeyse
her evin camında görebileceğiniz bir
şey de danteller. Butik dantel dükkanlarını da ziyaret edip, hatıra olması için
bir parça alabilirsiniz. Ve en sona sakladığım waffle ile çikolata. Belçika waffle
biraz hamurumsu olduğundan benim
çok sevdiğim bir tat olmasa da, waffle
satanların önünden geçerken kokusu

ile sizi alıkoyuyor. Farklı farklı çikolatalar, kremaları ve meyveleri ile zevkinize
göre çeşitlendirebiliyorsunuz. Çikolatacılar ise sizi tek kelime ile büyülüyor.
Her birine girmek, her çeşitten bir tane
almak istiyorsunuz -ki biz bir valiz çikolata ile döndük diyebilirim-. Dükkanların bazılarında arka bölümde çikolata
imalatı devam ediyor. Gitmişken onları
da izlemenizi önerebilirim, akışkan çikolatanın makinada sıcak sıcak ve mis
kokulu hali, kalıplara dökülmesi ve bu
sırada süslenmesi benim gibi çikolata
aşığı bir insanın bu şehre yerleşmek istemesini düşündürebilir.
Brugge’den sonra ertesi gün pek mevsimi olmasa da Belçika’nın Manş denizi
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kıyısındaki şehri Oostende oldu. Kışın
burada yapacak hiçbir şey yok ama biz
uzun ve geniş sahilini görmek istedik.
Sıcak mevsimlerde gidecekler için kesinlikle iyi bir alternatif olacaktır. Oostende aynı zamanda bir liman şehri ve
İngiltere’ye en yakın nokta olup doğrudan feribot seferleri mevcut. Buradaki
gezimiz uzun sürmeyince Brugge’a doyamayan biz, trenden Brugge’de inip
yarım gün daha çikolatacılarda ve tarih
kokan sokaklarda geçirmeye karar verdik. Belçika’da tren bir noktadan diğerine alındığında ara istasyonlarda inip,
aynı gün içinde devam edebiliyorsunuz.
Son günde ise Brüksel’i de görelim di36 AE MAGAZİN Ocak, Şubat, Mart, Nisan 2016

yerek yola çıktık. Aynı ülke sınırları
içinde olmanıza rağmen Belçika’dan
birden fazla dil konuşuluyor. Gent ve
Brugge’de Felemenkçe konuşulurken,
Brüksel’de halkın yüzde 80’i Fransızca’yı ana dil olarak biliyor. Açıkçası Belçika’da beni en az etkileyen yer Brüksel
oldu. Sadece iki yer bu şehri ziyaretin
sebebi olabilir bence. Bunlardan birincisi; Silahlı Kuvvetler ve Askeri Tarih
Kraliyet Müzesi. Waterloo Savaşı’ndan
başlayan I. ve II. Dünya savaşlarına
kadar uzanan süreçteki deniz, hava ve
kara araçları, silahlar, askeri kıyafetler
ve daha bir çok savaş aletini görebileceğiniz çok büyük bir müze. Trenden
indikten sonra St. Michael ve St. Gu-

dula Katedrali’ni gezip, 20 dakikalık
yürüyüş mesafesindeki Cinquantenaire Parkı’nın içinde yer alıyor. Yürüyerek giderseniz Belçika Kraliyet Sarayı
ve Avrupa Birliği Parlemanto binalarını
da görme imkanı bulabilirsiniz. Cinquantenaire Parkı’na vardığınızda oldukça
geniş, yemyeşil bir alan ve tam karşınızda iki büyük bina arasında tak şeklinde ihtişamlı bir heykel karşılıyor sizi.
Binalardan soldaki Savaş Müzesi, Sağdaki ise Otomobil Müzesi. Ayrıca Savaş
Müzesi’nin içinden bu heykelin olduğu
Tak’ın üzerine çıkıp şehre tepeden de
bakabiliyorsunuz. Savaş müzesinde
uzun saatler geçirdikten sonra kentin
en önemli noktası orijinal adı Grote
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Markt olan Grand Place’a geldik ki bu
da şehirde etkilendiğim ikinci yerdi.
Şehrin büyük meydanı, dört tarafı tarihi ve üçgen çatılı binalarda çevrili
ki bunlardan biri ünlü belediye binası
olup ışıl ışıl süslenmişti. Biz ilk önce
Noel sebebiyle zannetsek de sanırım
her akşam devam eden, Noel sebebiyle
tam ortasındaki devasa yılbaşı ağacının
ışıklarının da katıldığı, güzel melodiler
eşliğinde adeta ışık dansı gösterisi izledik diyebilirim. Şehrin çarşıları, restoranları da ağırlıklı olarak bu bölgede
toplanmış. Ayrıca çikolatalı, çilekli,
vişneli ve daha aklıma gelmeyen 2000
çeşit birasıyla Guiness Rekorlar Kitabı’na giren Delirium adlı ünlü mekan da

buraya yakın bir noktada bulunuyor.
Brüksel’e gelmişken görmeden olmaz
dediğimiz ve yağmur altında yollara
düştüğümüz bir simge de Manneken
Pis (İşeyen Çocuk Heykeli) ki, dar bir
sokağın köşesinde küçücük bir heykel
görünce büyük bir hayal kırıklığı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bira festivali
döneminde su yerine bira aktığı bilgisini de aldıktan sonra biraz da buradaki
çikolatacıları gezebilirsiniz. Brüksel’de
biz sadece Aşağı Şehir denilen tarihi
bölgeyi gezmiş olduk ancak vakti ve
enerjisi olanlar Yukarı Şehir denilen
daha yeni ve modern binaların olduğu
bölgeyi de gezebilirler. Biz uzaktan
bakmakla yetindik ki pek pişman oldu-

ğumuzu da söyleyemem.
Eve dönüş vakti geldiğinde ise aklımızda en çok yer edenler; gezmeye doyamadığımız Brugge, sakinliğiyle huzur
veren Gent ve tabi ki birbirinden leziz
çikolatalar oldu. Zamanı durduran bu
şehirleri belki de daha uzun uzun anlatabiliriz ama en güzeli gidip yaşamak,
tatmak ve fotoğraflamak olacaktır.

GÜLŞAH ÖZDEMİR
MÜDÜR - MEKANİK İŞLER
SATIN ALMA DEPARTMANI
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Merhaba sevgili okurlar, çocukluğumun geçtiği yer, askeri hava üssüne çok
yakın sayılabilecek bir yerdi. Okulda,
uçakların geçişleri esnasında jet gürültüsünden derslerimiz sık sık kesilir,
hatta ses duvarını neredeyse aşan uçak
seslerinde kulağımıza zarar vermemesi
için öğretmenlerimiz eğitim yaptırırdı.
Bu anlattıklarım, sizler için biraz ürkütücü gelmiş olabilir. Oysa Bandırma’da
jet sesi, burada yaşayan insanlar için
otomobil sesinden farklı değildir. Şehirde yaşayanlar ve uçaklar, birbirleriyle adeta bütünleşmiş olarak yaşarlar.
Çocukluğumda, her geçen uçağı hiç sıkılmadan evimizin balkonundan sabırla
izlerdim. Gözlerden kaybolana dek…
Çocukluk, ergenlik derken yaşımız da
hatırı sayılır mertebelere geldi. Ancak,
uçaklara ve de havacılığa sevgim hiç
azalmadı.
Plastik uçak modelciliği ve genel adıyla
plastik modelcilik, dünyada az denemeyecek kadar geniş bir kitleye sahip
aslında. Ülkemizde, son yıllarda artan
hobi ve sanat marketler ve internetten
birçok ürünü kolaylıkla sağlıyor olma-

nız, ilgilenenlerin sayısının daha da artmasına sebep oldu. Ancak ülkemizde,
henüz istenen seviyelerde ve özellikle
Japon modelciler ile rekabet edebilecek
düzeyde değiliz… Hemen belirteyim,
Japonlar bu konuda dünyanın en iyileri.
İlkokul yıllarımdan beri ilgilendiğim
modelcilikte, benim asıl ilgi alanımı askeri uçaklar oluşturuyor. Askeri uçaklar deyince, savaş, ölüm kelimeleri çoğu
zaman yan yana kullanılmakta. Ancak
savaşa, aklı yerinde olan her birey gibi
karşıyım ve bu araçların kan ve gözyaşı
dökmemelerini en çok isteyenlerdenim.
Savaş uçakları, sivil uçaklara göre dizaynları nedeniyle hem daha estetik,
hem de manevraları itibarıyla çok daha
akrobatiktir. Tahammül edebilirseniz
ve biraz ilgiliyseniz, gürültüleri çok
coşku vericidir. Bu özellikler beni savaş
jetlerine yöneltti ve işte bu sebeplerden dolayı, bende bu uçakların minyatürlerini yaparak, kendi dünyamda
elimden geldiğince bunları yaşatmaya
çalışıyorum. Kısacası plastik modelcilik
ile uğraşıyorum.

Plastik modeller, kesinlikle bir oyuncak değildir. Oldukça kırılgan ve hassas parçalara sahip olduklarından, dokunmadan incelemek, incelerken de
gerçeğine ne kadar yakın yapıldığını
anlamaya çalışmak asıl konudur. Yeri
gelmişken, gerçeğine ne kadar yakın
yapıldığını anlayabilmek de, yapılan
modelin gerçeğini bilmekten geçiyor.
Dolayısıyla model yapımı, tek taraflı
bir uğraş olmayıp, geniş bir şekilde her
platformda araştırma yapmayı, okumayı ve bilgi alışverişinde bulunmayı
gerektiriyor.
Bir modelci için en büyük tehlike, bu
modeller evde sergileniyor ise, temizlik
esnasında veya bir misafirin incelerken
buna zarar verebilme durumudur. Bunlar için ayrı sergi dolaplarının olması,
en sağlıklı olanıdır. Pek belli etmemekle
birlikte, üzerinde harcanan emeği de
düşünecek olursanız, herhangi bir
model zarar gördüğünde, modelcinin
içinde nasıl fırtınalar kopabileceğini
tahmin bile edemezsiniz. Bu arada
modelciler, genelde model satmazlar.
Ancak gönüllerinden koparsa hediye
edebilirler. Bu bahsettiğim, modelciliOcak, Şubat, Mart, Nisan 2016 AE MAGAZİN 39
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ğin yazılı olmayan kuralıdır. Çünkü bu
işin manevi boyutu, maddi boyutunun
çok önündedir. Çok klasik olacak ama,
her model, modelcinin birer çocuğu gibidir. Gelelim uçak modelciliğine…
Plastik askeri uçak modelleri genel anlamda, bizim mühendislikte kullandığımız ölçeklerden, daha farklı ölçeklere
sahiptirler. En küçüğünden sıralayacak
olursak, 1/144, 1/72, 1/48, 1/32 ve 1/24
ölçekler sıklıkla kullanılan ölçeklerdir.
Modellerimde genel olarak, çok yer
kaplamamaları için 1/48 ölçeğini tercih ediyorum. Bu ölçek, sizlere bir uçak
hakkında olması gereken bilgileri verebilecek yeterli detaylara sahiptir. Plastik modelleri ve de malzemelerini, daha
önce bahsettiğim gibi birçok hobi ve
sanat mağazalarında, kırtasiyelerde ve
internet sitelerinde bulmak mümkündür. Plastik modelciliğe ilişkin bir sürü
görsel doküman, dergi ve kitabı yabancı
kaynaklarda bulabilirsiniz. Sizlere bir
plastik model uçağın nasıl yapıldığını,
elimden geldiğince kısaca burada anlatmaya çalışacağım. 1/48 ölçekli bir
uçağı normal şartlarda, boyamaksızın
sadece parçalarını yapıştırarak birleş40 AE MAGAZİN Ocak, Şubat, Mart, Nisan 2016

tirmek birkaç saatinizi alabilir. Ancak,
boyasıyla, efektleriyle, gerçeğine ne
kadar yakın yapmak istiyor iseniz bu
süre birkaç haftanızı ve hatta ayınızı
da alabilir. Sağlıklı ve içinize sinecek
bir sonuca gitmek istiyor iseniz, sabretmeniz ve giderilebilir hatalar ile
ilerlemenizi öneririm. Modelciliğin en
sevmediği konuların başında, acelecilik ve kurallara uymamak gelmektedir.
Modelcilikte mükemmeliyet, gerçeğine
ne kadar yakın yapıldığı ve buna bağlı
sizde bıraktığı etki ile ölçülebilir. Tabi
ki bunun yanı sıra kullanmış olduğunuz
tekniklerin ne kadar iyi uygulandığı
ile…
Yapacağımız modelin seçiminin ardından, uçağımız ile ilgili referans fotoğrafları ve model ile ilgili araştırma
yapıyoruz. Bu araştırmaların büyük
çoğunluğunu artık internet sitelerinde
yapmak mümkün, bunun haricinde
bir modelcilik grubuna üye olursanız,
arkadaşlarınızdan da referanslar edinebilirsiniz. Model yapımında, plastik yapıştırıcısı, maket bıçağı, modelci
cımbızı, maket keskisi, kağıt bant, maskeleme bandı, boya fırçası, zımpara,

boya ve boya incelticileri kullanıyoruz.
Boyama ise iki farklı teknik ile yapılıyor.
Amatör ve yeni başlayan modelcilerin
genelde tercih ettiği fırça ile boyama,
daha deneyimli ve usta diyebileceğimiz
kişiler ise “airbrush” yani bizdeki adıyla
hava tabancası ile boyama tekniğidir.
Modelciliğe başlayan hemen herkes,
boyama işine fırça ile başlar diyebiliriz.
Uçak modellerinde genelde öncelik
kokpittedir, yani yapıma kokpitten
başlıyoruz. Kokpit yapımı ile ilgili parçaları, plastik çerçevelerden ayırıyoruz.
Boyamadan önce, bazı parçalar yapıştırılabilir ve boyama işlemine geçilir. Bazı
parçalar ise boyama bittikten sonra
yapıştırılır. Boyama ve yapıştırma sırası
genelde sizin modelcilik deneyiminizle
ilgilidir. Bu, deneyimlerinizin artmasına
paralel olarak, doğru zamanda doğru
işlem yapma oranınız da artar. Bir parçayı boyamadan önce yapıştırmışsanız
ve daha sonra boyanacağını fark etmiş
iseniz bu durum, bazen çok geç kaldığınız anlamına gelebilmektedir. Dolayısıyla sabır en büyük dostumuz modelcilikte… Savaş uçaklarında kokpit,
sivil uçaklardan daha fazla hırpalanır
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ve eskir, bu yıpranma efektlerini çeşitli
yöntemlerle verebilirsiniz. Kokpitteki
başlıca etkiler arasında boyanın yıpranmış olması, metalik yüzey yıpranmaları ve eski bir uçak ise birkaç hidrolik kaçak sayılabilir. Bu etkiler için,
zımpara ve yağlı boya kullanabilirsiniz.
Bu etkiler verildikten sonra kokpitiniz
hazır olur. Buraya kadar anlattığım kısmın, yani 1/48 ölçekte bir kokpitin 1 lira
madeni para büyüklüğünde olduğunu
belirtmek istiyorum. Bu kadar küçük
alana onlarca parça sığdırıp, boyuyor
ve yapıştırıyorsunuz. Bunları, sizi korkutmak için değil, tam tersine ne kadar
kapsamlı ve detaylı bir iş yapıldığını anlatmak için söylüyorum.
Kokpit imalatından sonra, gövde birleştirme işlemlerine başlayabiliriz. Gövde
birleştirme işlemi, işin en zevkli kısmıdır. Ancak model, sabit model olduğu
için ağırlık merkezi, olması gereken
yerde değildir. Yani model uçak, gerçeğinde olduğu gibi dengeli değildir.
Uçağı bitirdiğinizde, yere sağlam basması veya uçağın burun kısmının şaha
kalkmaması için uçağın ön kısmını ağırlık eklemeniz gerekebilir. Ağırlık olarak

genelde vida, cıvata, somun veya kurşun plakalar ile uçağın ön kısmına gerektiği kadar ağırlık koyuyoruz. Fazla
bir ağırlık da uçağın narin olan iniş takımlarını kırabilir. Bu konuda yapım talimatlarına bakarak tavsiye edilen ağırlığın eklenmesi faydalı olacaktır. Gövde
birleştirme işi tamamladığında ise, uçağın kanatlarının, dikey stabilizatörün
(dik kuyruğun) ve yatay stabilizatörün
(yatay kuyruğun) eğri durmadığına,
parçaların tam olarak yerine oturup
oturmadığına, kanat kökleri (kanatların, uçağın gövdesi ile birleştiği yer) ile
gövde arasında montaj boşlukları olup
olmadığına kanaat getirmek gerekir.
Aksi halde, bitmiş bir modelde bu söylediğim kontroller yapılmamışsa, bu
modelin iyi ve temiz bir model olmadığı
anlamına gelir. Montaj boşlukları ve hataları, plastik modeller için hazırlanmış
özel bir macunla doldurup yaklaşık bir
gün bekliyoruz.
Macunun donmasından sonra, farklı
numaralardaki zımparalar ile macun
fazlalıklarını alarak, yüzeyde tesviye
işlemi yapıyoruz. Tesviye işleminden
sonra, son bir kez daha, pürüzlü bir

yüzey ve hatalar var ise bunları tespit
edip gideriyoruz. Tesviye sonrası uçağımız boyaya hazır. Boya öncesi uçak
üzerinde, plastiğin imalatı sırasında
oluşan plastik enjeksiyon yağlarını gidermek için uçağı sabunlu su ile yıkayıp
kurutuyoruz. Plastik üzerinde yağların
giderilmesi, boyama esnasında uçak
yüzeyine boyanın daha rahat tutunmasını sağlamak için. Aksi halde kalan
yağlar, boyanın tutunmasını engelleyip
boyanın yüzeyde homojen olarak dağılmasını engelleyebiliyor.
Boya işlemine astar boya ile başlıyoruz.
Boyama işlerini, evimde bulundurduğum sessiz kompresöre bağlı bir boya
tabancası ile yapıyorum. Modelciler
için, buzdolabı ekovatına benzer, evde
ahaliyi ve bina sakinlerini rahatsız etmeyecek ses düzeyinde kompresörler
var. Boyaya gelince, tiner bazlı enamel
boyalar ve sağlığa daha az zararı olduğu
söylenen akrilik yani su bazlı boyalar
piyasada bulunmakta. Ancak her rengi,
her tip boyada bulmak mümkün olmadığı için, ister istemez her iki boyayı da
kullanıyoruz. Burada boya yaptığınız
ortamın son derece iyi havalandırılıyor
Ocak, Şubat, Mart, Nisan 2016 AE MAGAZİN 41
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olması, sürekli bir hava sirkülasyonunun sağlanması ve maske kullanılması
ve çocukların bu ortamdan uzak tutulması olmazsa olmaz kurallarımızdan...
En önemlisi de tiner ile iş yapıldığı için,
her türlü ateş kaynağından uzak çalışıyoruz ve gerekli güvenlik önlemlerini
alıyoruz.
Boyamızı tiner ile inceltip, karıştırıp,
süt kıvamına geldiğini gördükten sonra
boya tabancasının haznesine koyup,
kompresörümüzün basıncını 1-2 bar
aralığında ayarlayıp, ince katlar halinde
astar boyamızı atıp bekliyoruz. Astar
boya, yapılan hataları kontrol etmemiz
için bize bir şans daha veriyor.
Hatalar giderildikten sonra ise ön gölgeleme (preshading) işlemine geçiyoruz. Ön gölgeleme işlemi, uçak üzerindeki paneller ve panel çizgileri geçişlerinde ve daha sonra yıpranma (weathering) işleminde de işimize yarayacak
bir uygulama. Boya tabancamıza siyah
boya alarak, bütün panel geçişlerimizi
ince çizgiler halinde boyuyoruz ve ön
gölgeleme işlemlerini bitirerek, boyanın kurumasını bekliyoruz.
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Gelelim ana boyaların uygulanması işlemine… Kamuflaj yapılacak uçaklarda
bazen serbest el ile, bazen oyun hamuru kullanarak ve bazen de maskeleme bandı kullanarak boyama işlemini
yapıyorum. Boyama işlemine en açık
renkten başlayarak yapıyoruz. Böylece
bir sonraki daha koyu renk boya, açık
rengi rahatlıkla kapatabilsin diye… Boyama işlemi bittikten sonra uçağı, iyi
havalanan bir ortamda kurumaya bırakıyoruz.
Boyayı, niteliğine göre en az bir gün
kurumaya bırakmak iyidir. Bu süre
zarfında, meraktan dahi olsa uçağa
asla elimizle temas etmiyoruz; uçağın
üzerinde parmak izlerimiz kalmasın…
Uçağın üzerine atacağınız imza, parmak izleriniz ile olmamalıdır. Parmak
izinin çıkmaması için, boyanın kurumuş
olması ve boya sonrası ilk teması ameliyat eldiveni ile yapmak, bu durumu
boya kuruduktan sonra öncelikle parlak
verniği uçağımıza uygulayarak, uçağın
hava kuvveti işaretleri, uyarı yazılarını, kuyruk numaralarını, bayraklarını
uygulayacağımız çıkartmalara (decal)
uygun zemin hazırlıyoruz. Çıkartma-

lar, karton üzerine yapışmış soğan zarı
kalınlığında ince parçalardır. Suda bekleterek, çıkartmanın kartondan ayrılmasını sağlayarak uçak üzerine uyguluyoruz ve özel solüsyonunu sürerek
yüzeye iyice yapışmasını sağlıyoruz.
Çıkartmalar, yapışıp kuruduktan ve
eskitme işleminden sonra uçağın boya
cinsine göre son kat, mat, yarı mat veya
parlak vernik uyguluyoruz.
Eskitme uygulaması öncesinde ise parlak vernik uyguluyoruz. Bu uygulama,
son kat vernik uygulaması öncesindedir. Parlak vernik uyguladıktan sonra,
uçağın punta, vida yerlerini belirlemek,
hidrolik kaçakları gibi efektleri vermek
için eskitme uygulaması yapıyoruz.
Uçaklar da, kara araçları gibi kirlenir
yıpranırlar, boyalarının rengi açılır veya
boyası soyulabilir. Referans fotoğraflarına bakarak uçağımız ne kadar eskimiş ise aynı şekilde bu efektleri uçağımıza vermeye çalışıyoruz. Bu efektler
ne kadar gerçekçi ise, modelimizde o
kadar gerçeğe uygun demek oluyor.
Efektler için, kömür tozu, pastel boya,
hanımların kullandıkları makyaj malzemesi, tebeşir tozu veya sofra tuzu ile,
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hazır olarak satılan kötü havadan dolayı yıpranma (weathering) efektlerini
veren malzemeler kullanılıyor. Maliyetsiz etkin bir çalışma için, ilk bahsettiklerim kullanılabilir. Makyaj malzemesini buraya yazdım, ancak beylerin
yapacağı bu uygulamanın çok özel izne
tabi olduğunu, kullanımının her açıdan
sıkıntı yaratabileceğini tahmin edersiniz. Hatta bir modelci arkadaşım, uçağın ince anten kabloları için eşinin saç
telini kullandığını anlatmıştı. Saçını süpürge edenleri hep görüyor duyuyordum ama, saçını uçağın anten teli yapanı o zamana kadar hiç görmemiştim.
Bir modelci için, buna benzer bir sürü
fikri çılgınca görebilirsiniz.
Modelimize geri dönecek olursak, eskitme işlemleri sonrası, uygun son kat
verniği de uyguladıktan sonra uçağımızı, sergi alanımıza götürmeden önce
altına bir platform yapabiliriz veya
direk sergileyebiliriz. Uçağınızı, bakım
esnasında, pist başında, hangarda veya
tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış
bir kompozisyon veya gerçekten yaşanmış bir olayı da figürler ekleyerek
bir konu canlandırmasında kullanabi-

lirsiniz. Buna “diorama” denilmektedir.
Dioramalar, modelciliğin görsellikle
daha da zenginleştirildiği yerlerdir. Bu
konuya ilişkin dünyada çok ciddi yarışmaların olduğunu, bu dioramaların bir
çok film setinde kullanıldığını belirtmek isterim.
Modelcilik, zaman alan bir uğraş gibi
görünse de, bir modelin bitimini görmek tarif edilemez bir keyif... Üyesi
olduğum Türkiye Plastik Model Uçak
Grubu her ay sonunda düzenli olarak
toplantıları yapılmakta. Bu toplantılara,
herkes gelebilir, her kesimden, hemen
her yaştan insan profili mevcut… Toplantı yerimiz ise Rahmi M. Koç Müzesi’ndeki Fenerbahçe vapuru. Fırsat
buldukça, her ay olmasa da bende toplantılara gidiyorum. Modelci arkadaşlarımızla, çay içip sohbet ediyoruz, yapılan modelleri inceliyoruz, bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Unutmadan, grubumuzdaki arkadaşlarımızın ve bir çok
modelcinin modelleri ise bu müzede
sergilenmekte. Bu müzeyi de mutlaka
sadece modelleri için değil, tamamını
gezmenizi tavsiye ediyorum.
Bu arada, yazımı mümkün mertebe

kendi lisanımızda yazmaya çalıştım.
Ancak bazı açıklamaları parantez içinde
İngilizce vermek zorunda kaldım.
Merak edenler, internette bu anahtar
kelimeleri aratarak bir sürü kaynağa,
videoya ve diğer görsellere erişebilir.
Türkçe kaynaklarımız, şimdilik yeterli
seviyede değil.
Son olarak modelcilik, uçak modelciliği ile sınırlı bir konu değildir. Eğer ilgileniyor iseniz ve ilgilendiğiniz dal ne
olursa olsun, bir yerden başlamak ve
yaptığınızın her geçen gün daha iyiye
gidiyor olmasını görmek, kendinizi geliştirmek, sabrınızı kontrol etmek ve
kalıcı bir şeyler ortaya çıkarmanın verdiği haz tartışılmaz.
Keyifli modeller diliyorum, sevgiyle
kalın…

TUNA SELVİ
MÜDÜR
SÖZLEŞMELER DEPARTMANI
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BASINDA AE
Yayın Adı : Fortune Türkiye

Tarih : 01.04.2016

Yayın Adı : Sektörüm

Tarih : 01.01.2016
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BASINDA AE
Yayın Adı : İndergi

Tarih : 01.03.2016

Yayın Adı : Şantiye

Tarih : 01.04.2016
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BASINDA AE
Yayın Adı : ST İnşaat & Malzeme

Tarih : 01.04.2016

Yayın Adı : Hotel Restaurant & Hi-Tech

Tarih : 01.04.2016

46 AE MAGAZİN Ocak, Şubat, Mart, Nisan 2016

BASINDA AE
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AE AİLESİNDEN

HÜSEYİN KAYIŞ

UZMAN - MUHASEBE DEPARTMANI (TÜRKİYE)
Hüseyin Bey sizi kısaca tanıyabilir
miyiz?

AE hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

1974 Rize doğumluyum. 1992 senesinde
şuan yönetim kurulu başkanlığımızı yürüten Sn. Kemal Kızılhan’ın o zamanlar
hissedarı olduğu Arma Mühendislik
Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının muhasebe bölümünde görevime başladım.
1997 senesinde askere gittim ve 99
yılında askerlik görevimi yerine getirdikten sonra tekrar aynı firmama geri
döndüm. 14 yıldır evliyim. Berkay ve
Kaan adında iki oğlum var.

AE Arma-Elektropanç, ailem gibi gördüğüm ve çalışmaktan son derece
memnun olduğum, değerli büyüklerimin ve çalışma arkadaşlarımın bulunduğu, yurtiçi ve yurtdışında kendini
ispatlamış bir firma. Büyük projelere
imza atmış bu firmanın/ailenin bir
üyesi olmaktan ve burada çalışmaktan
çok mutluluk duyuyorum.

Kaç yıldır AE Arma-Elektropanç’ta
çalışıyorsunuz, hangi görevle başlamıştınız?
2006 yılında muhasebe personeli olarak göreve başladım ve görevime hala
devam etmekteyim.
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Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Boş zamanlarımı ailem, eşim ve çocuklarım ile geçiriyorum. Fırsat buldukça
ailem ile gezmeye özen gösteriyorum.
Hangi takımı tutuyorsunuz, bu sene
şampiyon kim olacak?

Fanatik bir Fenerbahçe taraftarıyım,
hiçbir maçını kaçırmam, mutlaka takip
ederim. Sezon sonuna kadar Beşiktaş
ile çok çekişmeli bir rekabet geçeceğini
ama büyük bir ihtimalle takımımızın
şampiyonluğu göğüsleyeceğini tahmin
ediyorum.
İş hayatında başarının sırrı sizce
nedir?
Başarının, bence çalıştığın firmayı
kendi firman gibi benimseyip, istikrarlı
bir şekilde çalışma ile gerçekleşeceğini
ve insanların iş hayatında sürekliliğe
özen göstererek bu başarıyı elde edebileceğini düşünüyorum.

AE AİLESİNDEN

YÜCEL MUTLU

MÜDÜR - İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI (RUSYA FEDERASYONU)
Yücel Bey sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

sorumlusu olarak çalışıyorum.

1969 Bulgaristan doğumluyum, 89 yılında ise anavatanımız Türkiye’ye ailece göç ettik. 93 yılında Baytur İnşaat
şirketiyle Budyonovsk Askeri Konutlar
projesinde planlama yardımcısı olarak
Rusya’da iş hayatıma başlamış oldum.
Bu projede AE Arma-Elektropanç firmasıyla da yakından tanışma şansım
oldu. Rusya’ya 23 yaşımda geldim ve 23
yıldır bu ülkede çalışıyorum. Bu süreç
içerisinde ailemi kurmak da burada
nasip oldu. 2008 yılındaki krizden sonraki sıkıntılı dönemin 3 yılını Katar’da
geçirdikten sonra tekrar Moskova’ya
geri döndüm.

AE hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Kaç yıldır AE Arma-Elektropanç’ta
çalışıyorsunuz, hangi görevle başlamıştınız?
2014 Ağustos ayında Domodedovo Havalimanı projesinde personel sorumlusu olarak çalışmaya başladım. Daha
sonra Moskova merkez ofisteki personel sorumlusu olan arkadaşımız ayrılınca, aynı görevle merkez ofise transfer oldum. Yaklaşık 1.5 senedir personel

AE Arma-Elektropanç’ı kurulduğu yıldan itibaren yakından takip etmişimdir.
Sektöründeki uluslararası en büyük şirketler arasında yer alma başarısından
dolayı, uzaktan da olsa hep gurur duymuşumdur. Şu anda ise uzaktan değil,
çok yakından aynı duyguları yaşadığımdan ve kendimi büyük AE ailesinin bir
bireyi olarak hissedebildiğimden dolayı
çok mutluyum
Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İş dışındaki zamanı genelde ailemle
geçirmeye özen gösteriyorum. Çocuklar küçük yaştan beri sporla uğraşıyor,
oğlum futbolla, kızım ise ritmik jimnastik ile uğraşıyor. Onlarla ilgilenmeye
çalışıyorum genelde. Boş zaman olarak,
ancak sabahları saat 4-5 civarı uyanarak bulabiliyorum. Onu da kitap veya
sosyal medyadan bir şeyler okuyarak
değerlendirmeye çalışıyorum. Sabah

sessizliğini ve ferahlığını seviyorum.

Hangi takımı tutuyorsunuz, bu sene
şampiyon kim olacak?
Futbol en popüler sporlardan biri ve
bende fanatik sayılacak kadar olmasa
da takip etmeye çalışıyorum. Yıldız
Üniversitesi zamanlarında Beşiktaş’ta
okuduğumdan dolayı Beşiktaş takımına
karşı daha büyük sempati duyuyorum.
Bu sene şampiyon olma şansı çok yüksek.
İş hayatında başarının sırrı sizce
nedir?
İş hayatında başarılı olabilmek için sorumluluklarını yerine getirebilmek en
önemli kriterlerden birisidir bence.
Bu aile hayatı için de geçerlidir. Takım
olarak çalışabilmek ve iyi ve dengeli
iletişim kurabilmek de çok önemlidir.
Büyük insan veya şirket, büyük sorumluluklar üstlenebilen demektir.
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AYKUT SANDAL

ELEKTRİK SAHA MÜHENDİSİ - BÜYÜK CEZAYİR CAMİ PROJESİ
Aykut Bey sizi kısaca tanıyabilir
miyiz?
1989 tarihinde Bandırma’da doğdum.
Aslen Kastamonu’luyum ve üç çocuklu
bir ailenin en küçüğüyüm. 2003 yılında
başladığım Bandırma Anadolu Lisesi’nde bir yıl yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıfı olmak üzere dört yıl öğrenim
hayatıma devam ederek 2007 yılında
mezun oldum. Hemen akabinde, Yıldız
Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümüne başlayarak çok sevdiğim
işim için ilk adımımı attım.
Kaç yıldır AE Arma-Elektropanç’ta
çalışıyorsunuz, hangi görevle başlamıştınız?
4 yıldır AE Arma-Elektropanç ailesi ile
birlikte çalışıyorum. İlk olarak 2011 yılında Onaltı-Dokuz İstanbul projesinde
stajyer mühendis olarak görev aldım.
Lisans eğitimimin son döneminde ise,
saha mühendisi pozisyonunda projeyi
tamamladım. Ardından sırasıyla Palladium Tower ve Boulvard Hotel Bakü
projelerinde görev aldım. Şu anda da
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Cezayir’de Grand Algeria Mosque (Ulu
Cezayir Camii) projesinde çalışmaktayım.
AE hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
AE Arma Elektropanç’ın üç kıtada çok
büyük projelerde iş yapan ve prestijli
referansları bulunan bir firma olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun dışında,
kendi penceremden kısaca şu şekilde
açıklayabilirim: Firma bünyesindeki ilk
günümden itibaren sıcak ve güleryüzlü
çalışanlarını fark ettim. Kurumsallığı
ve aile yapısını bir arada tutan, işinde
son derece profesyonel, gelişime ve
büyümeye açık, daima hedefleri olan
bir firma olduğunu görmem ise uzun
zaman almadı.
Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
AE Arma-Elektropanç ile yurtdışı projelerinde çalışmayı bir fırsat olarak gördüğümden, bulunduğum ülkenin tarihi
ve kültürel mekanlarını gezip, insan-

ların yaşayış biçimlerini görmek kısa
olan boş zamanlarımda yapmaktan en
çok hoşlandığım etkinliklerin başında
geliyor. Bunun haricinde de, arkadaşlarımla sosyal etkinliklerde bulunurum.
Hangi takımı tutuyorsunuz, bu sene
şampiyon kim olacak?
Koyu Beşiktaş taraftarıyım. Bu sene en
iyi futbolu oynayan ve şampiyonluğu
hakeden takım olarak, Beşiktaş şampiyon olacaktır.
İş hayatında başarının sırrı sizce
nedir?
İş hayatında başarı sırrının doğru meslekte iyi bir kariyer planı yapıp, aynı
doğrultuda sektöründe öncü bir firmada işe başlamaktan geçtiğine inanıyorum. Bununla birlikte, bir disiplin
çerçevesinde, düzenli, programlı çalışmak ve gelişime herzaman açık olmak
hayatın her alanında başarıya açılan
kapının anahtarlarıdır.
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DIVINE ESOCTA
SEKRETER (BAE)

Bize kendinizden kısaca bahsedebilir
misiniz?
1982 yılının Kasım ayında doğdum. 10.
sınıfta iken pazarlama konusunda eğitim aldım. Ana vatanım olan Filipinler’de, yiyecek ve içecek alanında hizmet veren Japon ve Kore menşeli farklı
firmalarda 3 sene yönetici asistanlığı
yaptım. 6 tane kedim var. Seyahat etmekten çok hoşlanıyorum ve farklı kültürleri tanımak çok hoşuma gidiyor.

AE Arma-Elektropanç’ta kaç yıldır çalışıyorsunuz?
7 yıldır AE Arma-Elektropanç’ta çalışıyorum. 2008 yılında resepsiyonist
olarak çalışmaya başlamıştım, 2 yıldır
yönetici asistanlığı görevini sürdürüyorum. BAE ülke müdürü Yavuz Güvener
ile direk olarak çalışıyorum. AE’de çalışırken çok şey öğreniyorum. Kendime
güven ve sorumluluk duygularım son

derece gelişiyor, iş arkadaşlarımızı da
çok seviyorum.

AE hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
İş dünyasında sıkça rastladığımız ekonomik krizlere rağmen, AE krizleri profesyonelliği, üstün deneyimi ve başarılı
personelleri ile beraber büyük problemler yaşamadan atlatmayı çok iyi biliyor. AE çalışanları olarak biz büyük bir
aileyiz. AE dünya çapında , üstün başarılarıyla kabul görmüş ve her geçen gün
hızlı bir şekilde büyümeye devam eden
en önemli MEP firmalarından biri.
Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tam anlamıyla bir ev kuşu olmama
rağmen; moda, eğlence, seyahat konularında her zaman kendimi yeniler ve
trendleri yakından takip etmeye çalı-

şırım. Video bloglarını yakından takip
ediyorum. Farklı ülkelerde, değişik
yöresel yemekleri deneyimlemek çok
hoşuma gidiyor. Son zamanlarda ise
en büyük zevkim yetişkinlere özel hazırlanan ve stres atmamı kolaylaştıran
boyama kitaplarını boyamak.
Bir teknik müteahhitlik firmasında
kadın olarak çalışmanızın zorlukları
sizce nelerdir?
Bir kadın olarak benim için ne zor ne
de kolay diyebilirim. Ama hata kabul etmeyen bir iş olduğunu söyleyebilirim.
Bizim sektörümüzde zaman çok önemli
ve dolayısıyla hızlı ama hatasız çalışmamız lazım. Erkeklerin hakim olduğu bir
sektör ve bir erkek gibi çalışmamız gerekiyor. Kadınlar gibi ince ve yumuşak
değil de erkekler gibi sert olabildiğimiz
durumlar olabiliyor bazen.
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YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCIMIZ
A. MEDİH ERTAN’IN YENİ YAŞINI KUTLADIK
Yönetim kurulu başkan yardımcımız Sn. A. Medih Ertan’ın,
doğum gününü kutladık. Genel müdür yardımcımız -kızıSn. Pınar Ertan’ın düzenlediği sürpriz kutlamada tüm genel
merkez çalışanları Ertan’ın yaş günü kutlamasına katılım
gösterdi. Ertan “Arkadaşlar, her sene sizlerle ve güzel ener-
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jinizle daha da gençleşiyoruz, düzenlediğiniz kutlama için
çok teşekkür ederim” diyerek memnuniyetini dile getirdi.
AE çalışanlarıyla beraber, toplu fotoğraf çektiren Ertan oldukça keyifli gözüküyordu. AE ailesi olarak, kendisine uzun
ve sağlıklı ömürler diliyoruz.
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YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ BURAK Ç. KIZILHAN’IN
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIK
Yönetim kurulu üyemiz Sn. Burak Ç. Kızılhan’ın doğum gününü, halkla ilişkiler müdürümüz Sn. Burcu Kızılhan’ın düzenlediği sürpriz bir partiyle kutladık. Yönetim kurulumuzun
tamamının katıldığı organizasyonda, üst yöneticilerin yanı
sıra çalışma arkadaşlarımız da katılım gösterdi. Kutlamadan

mutluluk duyan Kızılhan “Biz her geçen gün büyüyen kocaman bir aileyiz, sizlerle daha da güzel günlere geleceğimize
inanıyorum” dedi katılan herkese teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. Sn. Kızılhan’ın yeni yaşını kutlar, kendisine mutluluk dolu bir ömür dileriz.

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜMÜZ BURCU KIZILHAN’IN
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIK
Halkla ilişkiler müdürümüz Sn. Burcu Kızılhan’ın yeni yaşını, halkla ilişkiler müdür yardımcımız Sn. Atakan Naçar’ın
düzenlediği bir organizasyonla kutladık. Üst yöneticilerin
ve çalışma arkadaşlarımızın katıldığı kutlamada, Kızılhan
“6 senedir doğum günümü hoş sürprizlerle kutluyorsunuz,

AE ailesi ve üyesi siz değerli arkadaşlarımı çok seviyorum”
diyerek memnuniyetini dile getirdi. Kızılhan’a 37. yaşında ve
ömrü boyunca mutluluklar dileriz.
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İstanbul’da elektromekanik taahhüt işlerini üstlendiğimiz Nurol Life
projesinde Proje Müdürü olarak görev yapan Sn. Alper Şahin Gökbulut’un 2 Ocak 2016 tarihinde biricik oğlu Mustafa Arda Gökbulut dünyaya geldi. Gökbulut ailesini tebrik ediyoruz.

İstanbul’da elektromekanik taahhüt işlerini üstlendiğimiz Manzara Adalar projesinde Elektrik Dizayn Mühendisi olarak görev yapan Sn. Cenk
Erçakar’ın 13 Ocak 2016 tarihinde biricik oğlu Çınar Erçakar dünyaya
geldi. Erçakar ailesini tebrik ediyoruz.

İstanbul genel merkezimiz Proje Dizayn Departmanı’nda Elektrik Teknik Ressamı olarak görev yapan Sn. Gülçin Akdöngel’in 15 Mart 2016
tarihinde biricik kızı Gülçe Akdöngel dünyaya geldi. Akdöngel ailesini
tebrik ediyoruz.

İstanbul’da elektromekanik taahhüt işlerini üstlendiğimiz Garanti Bankası Pendik Teknoloji Kampüsü projesinde Mekanik Tekniker olarak görev yapan Sn. Hasan Demiroğlu’nun 13 Ocak 2016 tarihinde biricik oğlu
Demir Demiroğlu dünyaya geldi. Demiroğlu ailesini tebrik ediyoruz.
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İstanbul’da elektromekanik taahhüt işlerini üstlendiğimiz Garanti Bankası Pendik Teknoloji Kampüsü projesinde Mekanik Saha Mühendisi
olarak görev yapan Sn. Mustafa Çar, 23 Nisan 2016 tarihinde dünya evine girdi. Kendisi ve eşi Sn. Elif Gülcan’a AE ailesi olarak bir ömür boyu
mutluluklar diliyoruz.

İstanbul genel merkezimizde Dağıtım Panoları Müdürü olarak görev yapan
Sn. Yusuf Çakmak ve İdari İşler Müdür Yardımcısı olarak görev yapan
Sn. Murat Çakmak’ın dayısı

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

İstanbul genel merkezimizde Finans Müdürü olarak görev yapan
Sn. Recep Keskinsoy’un amcası

KASIM KESKİNSOY
vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
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AE Arma-Elektropanç Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Kemal Kızılhan’ın kıymetli annesi;
AE Arma-Elektropanç Yönetim Kurulu Üyesi
Sn. Burak Çağlan Kızılhan
ve
AE Arma-Elektropanç Halkla İlişkiler Müdürü
Sn. Burcu Kızılhan’ın değerli babaannesi

BEDAHAT
KIZILHAN
Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ile yakınlarına
sabır ve başsağlığı dileriz.
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