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EDİTÖRDEN

Değerli dostlarımız,
Geçtiğimiz günlerde uluslararası arenada 2 yeni dev projeye imza atmış olmanın sevinci ve gururu içerisindeyiz.
Bu duygularımızı sizler ile paylaşabilmek
ise bizler için ayrı bir mutluluk. Dubai’de
inşası başlayan Al Maktoum Uluslararası
Havalimanı yolcu terminal binası genişletme projesinin ve yine Dubai’de inşa
edilen Marsa Al Seef (Faz 4) otel projesinin tüm elektromekanik taahhüt işlerini
üstlenerek; tamamlandığında Dünya’nın
en büyük havalimanlarından biri ünvanını alacak dev bir havalimanının ve dev
bir otel projesin teknik müteahhidi olmaktan onur duymaktayız.
Üstlendiğimiz 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 başarılarımıza yenilerini eklemeye devam
ediyoruz.
Bu başarılarımızı sıralayacak olursam;
Engineering News Record’un (ENR)
“Dünya’nın En Büyük Uluslararası 250
Müteahhitlik Firması 2016” listesinde
yerimizi aldık. MEP Middle East tarafından yayımlanan “Orta Doğu’nun En
Büyük 25 Teknik Müteahhitlik Firması”
listesine ise üst üste üçüncü kez girmiş
olduk. 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” araştırmasına Dubai iştirakimiz 49. sıradan girdi.
Aynı listenin devamı olan “Yurt Dışında
Kurulu En Büyük 50 Türk Şirketi 2. Lig”
araştırmasında ise 3 şirketimiz ile adeta
damga vurduk.

AE Arma-Elektropanç olarak yakaladığımız başarıları, büyük bir aile olmamıza ve kusursuz iş yapma gayretimize
borçluyuz. Yönetim kurulu üyemiz olan
değerli kardeşim Burak Ç. Kızılhan’da,
Orta Doğu’nun ve Körfez’in en etkili 100
ismi arasına adını 4. kez yazdırarak, AE
ailesinin bu başarısını taçlandırdı diyebilirim. AE çatısı altında toplanan bu
büyük aile, adımızdan söz ettirmeye ve
ülkemizi Dünya’da en iyi şekilde temsil
etmeye devam edecektir.

M. Asım Coşkun

Genel Müdür Yardımcısı
Satın Alma ve Lojistik
& İdari İşler

Çalıştığımız coğrafyalara eklemeyi
planladığımız ülkeler arasında yer alan
Kırgızistan’ı, Global Bakış köşemizde
Kırgız çalışma arkadaşımız Mirlan
Apsatarov kaleme alırken, Burcu Kızılhan ise röportaj köşemizde çözüm ortağımız ABB’nin değerli üst düzey yöneticilerinden Sn. Ediz Özdemir’i konuk
etti.
Teknoloji köşemizde, konuk yazarımız
Vural Arslan İHHK sistemlerinde atık
ısının faydalı enerjiye dönüştürülmesi
konusunda bizleri aydınlatırken, İnsan
Kaynakları müdürümüz Murat Çakmak’tan Nöro Linguistik Programlama’nın ne olduğunu öğrenmiş olduk.
Teklif müdürümüz Tuğba Yüksel, Seyahatname köşemizde Sicilya’yı öyle güzel
anlatmış ki, bizleri işlerden fırsat bulup
bu topraklara adım atmaya teşvik ediyor. Bir diğer sevgili kardeşimiz Buket
Altaç ise vazgeçilmez içeceklerimiz arasında yer alan kahveyi, dünya kahvelerin
tadına bakarak kaleme aldı.
Sağlıklı ve güzel günlerde görüşmek
üzere, esen kalın…
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KISA KISA

AE ARMA-ELEKTROPANÇ DUBAİ’Yİ UÇURACAK

Türkiye’nin lider teknik müteahhitlik firması AE ArmaElektropanç, Dubai Al Maktoum Uluslararası Havalimanı
yolcu terminal binası genişletme projesinin elektromekanik taahhüt işlerini üstlenerek, tüm fazları tamamlandığında
Dünya’nın en büyük havalimanlarından biri olacak projenin
teknik müteahhidi oldu.
Ana müteahhit Al Jaber Mühendislik ve Müteahhitlik (ALEC)
tarafından, yolcu terminal binası genişletme projesinin tüm
elektromekanik taahhüt işleri AE Arma-Elektropanç’a verildi. Al Maktoum Uluslararası Havaalanı yolcu terminali genişletme projesinin işvereni ise Dubai Havacılık Mühendislik
Projeleri (DAEP) firmasıdır. DAEP, Dubai’nin dinamik havacılık sektörünün; tasarım, ana planlama, alt yapı geliştirme
ve inşaattan sorumlu, lider mühendislik organizasyonudur.
Projenin imzalanan ilk fazında, 66 bin 107 m² büyüklüğündeki yolcu terminal binası 145 bin 926 m² olacak ve Haziran
2018’de tamamlanacak. Tamamlandığında 26.5 milyon yolcu
kapasitesine ulaşacak.
Yolcu terminali genişletme çalışmalarının bir parçası olarak, gelen yolcular için bekleme salonu, bagaj alanı ve ilgili
04 AE MAGAZİN Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2016

hizmetlerin yanı sıra, bagaj taşıma sistemini de barındıracak
olan gelen yolcu binası toplamda 55 kontrol noktası, vize ve
ilgili servis alanlarıyla hizmet verecek.
Giden yolcu binası 64 yeni check-in kontuarının yanı sıra 10
business kontuarıyla hizmet verecek. Genişletme projesinde
ayrıca, 12 yeni lounge salonu yer alacak.
AE’nin teknik müteahhitlik işleri kapsamında; HVAC, BMS,
boru ve drenaj sistemleri, yangınla mücadele sistemleri,
SCADA dahil olmak üzere, tüm alçak ve orta gerilim elektrik
sistemleri, yangın alarm sistemleri, ışık kontrol ve acil aydınlatma sistemleri ile BİM dizayn işlerinin; tedarik, kurulum,
test ve devreye alma ile eğitim işlerini üstlenmiştir.
Al Maktoum Uluslararası Havalimanı’nın Birleşik Arap Emirlikleri’nin kalbi olarak gösterilen Dubai’ye yeni bir soluk getireceğini vurgulayan AE Arma-Elektropanç Yönetim Kurulu
Üyesi Burak Ç. Kızılhan, “Dubai’deki projelerimize bir yenisini daha eklemekten büyük heyecan duyuyoruz. Birleşik
Arap Emirlikleri’nde büyüme yolunda Al Maktoum Uluslararası Havalimanı projesi bizim için büyük önem taşıyor.” dedi.

KISA KISA

AE ARMA-ELEKTROPANÇ DUBAI CREEK’E ÇAPA ATTI

Orta Doğu’nun en çok aranan teknik müteahhitlik firması
AE Arma-Elektropanç, Dubai’nin öne çıkan Marsa Al Seef
projesinin dördüncü etabını da yeni projeleri arasına ekledi.
Orta Doğu’nun en büyük beş teknik müteahhitlik firması
arasında yer alan AE Arma-Elektropanç, Dubai Creek’te ki
Marsa Al Seef projesinin dördüncü etabının elektromekanik
taahhüt hizmetlerini üstlendi.
Marsa Al Seef projesinde; oteller, açık hava müzesi ve amfi
tiyatro, kanal kenarında kafe ve restoranlarıyla birlikte dev
bir yaşam alanı kurulacak. Dubai’nin deniz ticaret merkezi
geçmişini, modern yaşamla birleştiren bu proje; su üstünde
kurulacak pazarlar, sanat galerileri ve elişi dükkanlarıyla da

Dubai’ye yeni bir renk getirecek.
Dubai Creek çevresindeki turizmin gelişimine büyük
katkı sağlaması beklenen projenin ana müteahhitliği
Dutco Balfour Beatty tarafından yürütülüyor. AE ArmaElektropanç, Marsa Al Seef projesinin dördüncü etabında iki
adet dört yıldızlı Jumeriah Oteli ve 1 otopark alanının elektromekanik taahhüt hizmetlerini üstlendi. 71 bin m2’lik kapalı
alana sahip projenin, kontrat bedeli 33 milyon ABD dolarını
aşıyor ve projenin 2017 yılında tamamlanması hedefleniyor.
Üç kıtada dokuz ülkede devam eden projeleriyle öncü teknik
müteahhitlik firmalarından olan AE Arma-Elektropanç, bu
projeyle Orta Doğu’daki etkinliğini daha da arttırmış olacak.
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KISA KISA

AE ARMA-ELEKTROPANÇ DÜNYA’NIN EN BÜYÜK
ULUSLARARASI 222. MÜTEAHHİTLİK FİRMASI

Türkiye’nin lider teknik müteahhitlik firması AE ArmaElektropanç olarak, bölgesel ve küresel başarılarımızın sonucunda, bu yıl bir kez daha “Dünya’nın En Büyük Uluslararası 250 Müteahhitlik Firması” sıralamasında yer aldığımızı,
büyük bir gurur ve mutlulukla sizlerle paylaşıyoruz.
Sektörümüzün en prestijli uluslararası dergisi Engineering
News Record’un (ENR) her yıl düzenli olarak hazırladığı listedeki yerimizi geçen yıla göre 7 basamak birden artırarak,
222. sıraya yükseldik. ENR Top 250 listesinde Türkiye’den
yer alan 40 müteahhit firma arasında bulunmaktayız.
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AE Arma-Elektropanç olarak, başarıları 3 kıtayı kapsayan ve
26 farklı millete bünyesinde kucak açan dev bir aile olduk.
Bağımsız yayın organları tarafından taçlandırılan bu başarımızın temelinde birlik ve beraberlik yatıyor. Birlikteliğimizden aldığımız bu güçle teknik müteahhitlik alanında bir
dünya markası olma hedefimize her geçen gün daha çok
yaklaşıyoruz. Dünya çapında prestijli yayın organlarının hazırladığı bu listelerde yer almamızın Türkiye adına gururunu
ve mutluluğunu yaşarken, sektörde ses getirecek daha nice
başarılı projelere imza atacağımıza dair yüksek inancımızı
sürdürmeye devam ediyoruz.

KISA KISA

AE ARMA-ELEKTROPANÇ, ORTA DOĞU’NUN EN BÜYÜK
BEŞ TEKNİK MÜTEAHHİTLİK FİRMASINDAN BİRİ

Orta Doğu’daki faaliyetlerini artıran AE Arma-Elektropanç,
MEP Middle East tarafından yayımlanan “Orta Doğu’nun En
Büyük 25 Teknik Müteahhitlik Firması” listesinde 5. sırada
yer aldı. AE Arma-Elektropanç böylelikle teknik müteahhitlik sektörünün en prestijli uluslararası dergileri arasında yer
alan MEP Middle East tarafından yayımlanan “Orta Doğu’nun
En Büyük 25 Teknik Müteahhitlik Firması” listesine üst üste
üçüncü kere girmiş oldu
Rusya, Dubai, İngiltere, Katar, Lübnan iştirakleri ve Azerbaycan, Abu Dhabi, Moskova, Cezayir şubeleri ile eski Sovyetler
Birliği ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika (MENA) ve Birleşik
Krallık’ta ki faaliyetlerini sürdüren AE Arma-Elektropanç,

3 kıtada 19 devam eden proje ile başarılarını taçlandırmaya
devam ediyor.
Başarılarının artarak devam edeceğini belirten AE ArmaElektropanç Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ç. Kızılhan, “Dünya
çapında prestijli yayın organlarının hazırladığı benzer listelerde daimi olarak yer almanın mutluluğunu ve Orta Doğu’nun en büyük 5. teknik müteahhitlik firması olarak adlandırılmanın Türkiye adına gururunu yaşıyoruz. AE ArmaElektropanç olarak dünya çapında ses getirecek projelere
imza atmaya ve Türkiye’yi uluslararası arenada gururla temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.
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KISA KISA

AE ARMA-ELEKTROPANÇ TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ 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, Dünya’nın 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 2016 listelerinin her ikisine de girerek, Türkiye’nin en büyük ve en değerli şirketleri arasında yer aldığını bir kez daha tescillemiş oldu. AE ArmaElektropanç ayrıca, Capital’in yurtdışında faaliyet gösteren
Türk şirketleri için hazırladığı listelerde de geniş yer buldu.
Dubai iştirakimiz “Yurtdışında Kurulu En Büyük 50 Türk
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Şirketi” listesinde 49. sırada yer alırken; Rusya, Azerbaycan
ve Cezayir iştiraklerimiz ise listenin devamı nitelinde olan
“Yurt Dışında Kurulu En Büyük 50 Türk Şirketi 2. Lig” listesine girdi. “Cirosunda Yurtdışının Payı En Büyük Olan Türk
Şirketleri” listesinde 1. sırada yer alan AE, Türkiye’nin yanı
sıra faaliyet gösterdiği 8 ülkede ne kadar aktif olduğunu tasdiklemiş oldu.
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

4. KEZ KÖRFEZ’İN EN ETKİLİ 100 İSMİ ARASINDA EN
GENÇ TÜRK “BURAK Ç. KIZILHAN”

Orta Doğu’nun ve Körfez’in en prestijli yayın kuruluşlarından Construction Week’in her yıl belirlediği, bölgenin en
etkili 100 ismini kapsayan “Power 100” listesine, AE ArmaElektropanç Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ç. Kızılhan bu yıl
17 sıra yükselerek 71. sıradan girdi. 4. kez listeye adını yazdıran Kızılhan, listede Türkiye’yi temsil eden üç kişiden biri
olarak yer alıyor. 32 yaşındaki Kızılhan, listenin en genç ismi
olarak da dikkat çekiyor.
Power 100 listesi, her yıl Körfez Bölgesi’nde inşaat ve yatırım
sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ciroları, kârları, çalışan personel sayısı, mevcut projelerinin yanı sıra şirket temsilcilerinin bölgeye kattıkları değer, teknoloji ve inovasyona
yaklaşımları, liderlik birikimleri gibi nitelikler göz önüne alınarak hazırlanıyor.

Kızılhan, yine Londra’da bulunan Brunel University’de Mühendislik Yönetimi Master’ı yaptı. Ayrıca, Harvard Business
School’da Finans alanında Executive eğitimini tamamlamıştır.
Eğitim hayatından sonra Schneider Electric İngiltere’de iş hayatına başlamıştır, 2 sene proje müdürü görevini sürdürmüştür. 2010 yılında aile şirketleri olan AE Arma-Elektropanç’ta
İş Geliştirme Müdürü ve Orta Doğu-Kuzey Afrika (MENA)
operasyonlarının başında yer alan Kızılhan, 2014 yılından
itibaren şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür
Yardımcısı görevine getirilmiştir. Sivil toplum kuruluşlarında
da çalışmalar yürüten Kızılhan, İstanbul İnşaatçılar Derneği
(İNDER) Yönetim Kurulu Üyesi, Endeavor Türkiye Üyesi,
1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe SK Kongre Üyesi’dir.

Londra’daki University of Hertfordshire’da Elektrik - Elektronik Mühendisliği üzerine lisans eğitim alan Burak Ç.
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PROJE “RIVERLANDTM DUBAI”

RIVERLAND
DUBAI
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TM

“RIVERLANDTM DUBAI” PROJE

RiverlandTM Dubai, Dubai Parks and
Resorts’un bir parçası olarak Dubai’nin
en lüks eğlence ve yemek alanlarından
biridir. RiverlandTM Dubai 35 dükkan,
yemek ve eğlence binaları, tramvay istasyonları, trafo ve hizmet binalarından
oluşmaktadır.
RiverlandTM Dubai’ye girdiğinizde geçmişe doğru zaman içinde bir yolculuğa
başlıyorsunuz. Sokakların ambiyansı,
tiyatral tasarımları ve dönem mutfakları ile 4 farklı geçmiş dönem içerisinde
muhteşem bir deneyim edinebiliyorsunuz.
Yürüme Yolu : Palmiye ağaçları ve
neon ışıklı tabelaların süslediği yürüme
yoluyla, 1950’li yılların Amerika’sına bir
yolculuk yapabilir, cadde boyunca yürüyüş yaparken o günlerin heyecanını,
hareketliliğini tadabilirsiniz.
Fransız Köyü : 1600’lü yılların sonlarındaki Avrupa mimarisine sahip Fransız
Köyü’ne uğrayabilir, dönemin Fransız
köylerini ve bu köylerin çarşı atmosfe-

rini deneyimleyebilirsiniz.
Hint Kapısı : Gerçek Asya misafirperverliği ve kültürü ile tanışma imkanı
sunan Hint Kapısı ile olağan dışı Hint
yemeklerini tadabilir, alışveriş yapabilir
ve aileniz ile katılabileceğiniz etkinliklerde Hint usulü eğlenebilirsiniz.
The Peninsula : RiverlandTM Dubai’nin
kalbi nehir ile çevrili bu büyük mekanda
festivallerin ve konserlerin tadını çıkarabilir, gününüzün geri kalanında bir
restoran veya barda keyifle vakit geçirebilirsiniz.
Genel Bakış
RiverlandTM Dubai projesi 27 alışveriş
alanı (dükkan), eğlence ve yemek binaları, 2 tramvay istasyonu ve 4 elektrik
trafo binasından oluşmaktadır. AE ArmaElektropanç’ın taahhüt ettiği işler arasındaki başlıca sistemler şu şekildedir:
Elektrik Sistemleri

Güç ve Aydınlatma : Tüm binalar 4
trafo aracılığıyla elektrikle beslenirler.
Her trafo 1 HV odası, 1 LV odası ve 1
dizel jeneratör odasından oluşmaktadır. 4 HV odası 1500 kVA ve RMU’lar
kapasiteli 10 transformatör içermektedirler. LV odaları 10 MDBs, şalt panelleri, kondansatör bankalar ve 13642 kW
toplam yük ile 4 ATS içerir. Jeneratör
odaları, 200, 400 ve 600 kVA kapasiteli 4 dizel jeneratörler içerir. Elektrik
enerjisi binada SMDBs bağlı olan her
binaya yeraltı kanallarından geçen AG
zırhlı kablolar aracılığıyla tüm binalara
elektrik gücü dağıtılır.
Yangın Alarmı ve Acil Aydınlatma :
Tüm binalar Dubai sivil savunma yönetmeliğine bağlı ve 7/24 yangın alarm
sistemi tarafından korunmaktadır.
Duman dedektörleri ve acil durum
ışıkları FA & EL panelleri ve FA ağ kablosu aracılığıyla birbirine bağlı FA &
EL panelleri döngüsüyle tüm binalara
bağlanır. FA sistemi ile ilgili sistemlerin insanların güvenliğini ve kontrolünü
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maksimum sağlamak için yangınla mücadele, LPG, HVAC, erişim kontrolü ve
BMS sistemleri bağlantılıdır.
BMS : Tüm sistemler her sistemin yeterli ve güvenli çalışmasını sağlamak ve
projenin güç tüketimini kontrol etmek
için ek olarak yönetim ekibinin görevini
kolaylaştırmak için izleme ve kontrol
amaçlı yönetim sistem binasına bağlantılıdır.
ELV Sistemleri : CCTV güvenlik kameraları projenin izlenmesinin ve güvenliğinin sağlanması için binaların
içerisinde ve dışarısında kapsama sağlamaktadır.
Aydınlatma Kontrolü : Aydınlatma
kontrol sistemi karartma ve DMX
özellikleri ile cephe, peyzaj ve tiyatral
alanların aydınlatmasının kontrolünü
sağlar.
Mekanik Sistemler
Havalandırma : Hava soğutma siste-

mini 23 FAHU, 1 Mahu, 1 ekoloji birimi,
170 FCU ve 3 CCU besleyip soğutulmuş
su boru ağı oluşmaktadır. Havalandırma sistemini FAHU’lar, fancoil’ler ve
egzoz fanlarının bağlı GI hava kanalları
oluşmaktadır.
Tesisat : Sıhhi tesisat sistemini, su kaynağı şebekesi, yağmur suyu boru ağı,
toprak ve atık boru ağı oluşturmaktadır. 2 pompa seti yoluyla tatlı su ile tüm
binaları beslemek için 2 ana su deposu
vardır.
Yangın Söndürme : Binaların tüm
alanları yangın sprinkleri, yangın hortumları ve yangın söndürücüleri ile korunmaktadır. Yangın sprinkleri ve boru
şebekesi, 14 Mt / her @ 1000 GPM kapasiteli 2 adet yangın pompası ile servis
edilir. LV, BMS ve kontrol odaları temiz
faktörlü (FM-200) sistemi ile korunmaktadır. Dizel jeneratör odaları köpük
sistemi ile korunmaktadır. Çatı katında
bulunan LPG tankı su yağmurlama sistemi ile korunmaktadır.

LPG : LPG sistemi 9 binanın çatı katında yer alan 19 adet tank oluşmaktadır. LPG tankları 47 ayrı mutfak ve restoran bölümlerine hizmet etmek için
yeraltı ve zemin HDPE boruları boru
dağıtım şebekesine bağlı çelik borulardan oluşmaktadır.
İlerleme
Proje son aşamasında olmakla birlikte
elektromekanik özel sistemlerine ilave
olarak 400’den fazla taşeron işçi ile
çalışmalar devam etmektedir. Proje
tamamlanma tarihi Ağustos 2016 sonu
olarak planlanmaktadır.

MOKHLES ISLAM
PROJE MÜDÜRÜ
RIVERLANDTM DUBAI PROJESİ
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Neden bu sene tatilinizi Kırgızistan’da
geçirmelisiniz?
Değerli okurlar, AE Magazin basılmaya
başladığından beri dikkatle her sayısını
okuyor, özellikle seyyahname köşesini
merakla takip ediyorum. Bu güne kadar
bu köşede yayınlanan ülkelerin çoğunu
gezmiş bulunmaktayım. Gezilerini kaleme alan arkadaşlar gibi bende kendi
gezimi kaleme almayı uzun zamandır
düşünmekteydim ve kısmet bu sayıya
oldu. Fakat diğer arkadaşlar gibi gezdiğim başka ülkeyi anlatmak yerine kendi
vatanım Kırgızistan hakkında biraz bilgi
vermek istedim.
Kırgızistan (resmi adı Kırgız Cumhuriyeti) Orta Asya’nın büyük iki dağ sistemlerinden Tanrı Dağı (Tiyen Şan) ve
Pamir Dağı arasında bulunmaktadır.
Kırgızistan’ın bu bölgesine Kırgızlar
“Ala-Too” (buz tepeli büyük dağlar) da
demekteler. Ülkenin toprağı 199 bin 951

km2 ve doğudan batıya 900 km, kuzeyden güneye 425 km’dir. Bu ölçü ile Kırgızistan yüzölçümü; Hollanda, Belçika,
İsviçre ve Portekiz’in yüzölçümlerinin
toplamına eşit olmaktadır.
Kırgızistan’ın en kuzey noktası Roma
ile en güney noktası ise Sicilya Adası ile
aynı enlemdedir. Başkenti Bişkek olan
ülkemizin nüfusu ise 6 milyondur. Pek
çok milletten insanın yaşadığı ülkemiz,
Orta Asya bölgesindeki en demokratik
ülke sayılmakta ve batı basınında “Orta
Asya’nın İsviçre’si” diye geçmektedir.
Milat öncesine dayanan tarihini, örf
ve adetlerini, göçebe kültür ve sanatını, edebiyatını ve yaşam tarzını bu
güne kadar ayakta tutmayı başarmıştır.
Özelikle 2016 yılı gezilecek ülkeler sırasında yeni destinasyon olarak dünya
basınında sıkça yer bulmaktadır. Ben
de size, neden bu ya da sonraki yaz tatilinizi Kırgızistan’da geçirmeniz gerektiğini kısaca anlatmaya çalışacağım...

Göğe Ulaşan Dağlar Ülkesi
Tanrı (Tiyen Şan) ve Pamir dağları… Bu
iki koca dağ sistemini tanımadan Kırgız
halkının tarihini ve kültürünü tanımak
mümkün değildir. Gerçek bir göçebe
hayatını hissetmek, özgürlüğü ve huzuru bulmak için göğe ulaşan dağlar
ülkesi Kırgızistan’ı ziyaret edin.
Bakir Doğa
Ayak basılmamış vadileriyle, tertemiz
ve berrak dağ gölleriyle, dağ başlarından inen hareketli akarsularıyla, nadir
türleri barındıran zengin bitki örtüsü
ve hayvan çeşitliliğiyle Kırgızistan’ın
bakir doğasını keşfedin.
Issık Gölü
Kırgız bermeti (incisi) olarak adlandırılan, Güney Amerika’daki Titicaca gölünden sonra Dünya’nın ikinci en büyük
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dağ gölüdür. Karla kaplı dağlarla çevrelenmiş olmasına rağmen, gölün suları
hiçbir zaman donmaz ve bundan dolayı
gölün adı “ısı veya sıcak, ılık göl” anlamına gelen Kırgızca’da “Isık Köl”dür.
Gölün uzunluğu batı-doğu yönünde 182
km, kuzey-güney genişliği 60 km’dir.
Kıyılarının toplam uzunluğu 988 km
olup 6 bin 236 km2’lik bir alanı kaplar.
Gölün ortalama derinliği 278 m, en
derin yeri 668 m’dir. Issık Göl’ün güney
kıyılarına karşın kuzey kıyılarında kıyı
birdenbire derinleşmez ve fazla derin
değildir. Güney kıyılarında eş derinlik
eğrileri daha sıktır. Yaklaşık 118 akarsu
ve çeşitli dereler, gölü besler. En büyükleri Cırgalan ve Tüp’tür. Soğuk ve
sıcak kaynak suları ve kar suları da gölü
besleyen diğer kaynaklardır. Gölün
suyu biraz tuzludur ve su düzeyi her yıl
yaklaşık 5 cm düşmektedir.
Yaz ayları ortalama 4 milyon turist ta16 AE MAGAZİN Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2016

tilini Issık Göl’de geçirir, özellikle Kazakistan ve Rusya’dan çok sayıda turist
gelir, son zamanlarda turizm sektörünün Kırgızistan’da gelişmesiyle ve çok
sayıdaki ülkeye vize kaldırılmasından
(Türkiye dahil) turist sayısı artmaktadır.
Büyük İpek Yolu
Kırgızistan’ın şu anki toprakları tarihte
doğu ile batıyı birbirine bağlayan ünlü
Büyük İpek Yolu’nun üzerinde bir köprüydü. Güzergahların bazıları hala ülke
içi ana yolları görevini görmektedir. Yol
üzerinde bulunan tarihi mekanları ve
mimari eserleri ziyaret ederek Eski ve
Orta Çağ’ın ruhunu hissetmeniz mümkün.
Göçebe Uygarlık
Daha 100 yıl öncesine kadar Kırgızlar
göçebe hayatı yaşamaktaydı. Günümüz

Kırgız halkının belli bir kısmı hala yarı
göçebe hayat şartlarını sürdüren dünyadaki çok nadir ülkelerden birisidir.
“Boz üy” Türkçe “boz ev” ismi verilen
keçe çadır evlerinin yapılışını, at sütünden yapılan kımızın tadını, tarihteki Kırgız Türkleri’nin hayat tarzını
ve günümüzdeki Kırgızların yayladaki
yaşamlarını merak mı ediyorsunuz? O
zaman sizi Kırgızistan’a bekleriz!
Zengin Miras ve Dünya Göçebe Oyunları
Kırgız halkının böylesi zengin maddi ve
manevi kültürünün bu zamana kadar
korunmuş olması asırlarca kuşaktan
kuşağa devredilerek süregelen örf ve
adetlere borçludur. Manas Destanı’nın
başını çektiği Kırgız folkloru, dünyaca
ünlü Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov’un
romanları, halkın eğlence dolu milli
oyunları ve el sanatları ile yakından ta-
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nışmak isterseniz sizi bol güneşli ülkemiz Kırgızistan’a bekleriz.

lığıyla Kırgızistan’ı temsilen sizi davet
etmekten heyecan duymaktayım.

Özellikle bu sene Kırgızistan’a gitmek
için çok önemli bir neden var. 2016 yaz
mevsimi önemli uluslararası spor organizasyonlarıyla geçti. Bunların başında
Copa America futbol turnuvası, Fransa’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası
finalleri, Rio de Janeirodo düzenlenen
olimpiyatlar gibi… Bunları çoğumuz
bilse de bir o kadar çok insanın bilmediği ülkemizde düzenlenen ilginç oyunlar hakkında sizi aydınlatmak isterim.
Tarihinde ikinci kez düzenlenecek olan,
ilgi çekici ve gün geçtikçe popülaritesi
artmakta olan Dünya Göçebe Oyunları
organizasyonundan bahsetmekteyim.
Söz konusu organizasyon 3-8 Eylül
tarihlerinde Kırgızistan’da düzenlenecek. AE Arma-Elektropanç bünyesinde
10 yıldır çalışan birisi olarak bu organizasyon hakkında elinizdeki dergi aracı-

Göçebe hayatı yüzlerce halkı ortak
noktada birleştirmektedir. Göçebe
halkların zengin kültürünü, eşsizliği,
günlük yaşam tarzlarını ve geleneklerini göstermektedir. Örneğin, göçmenlerin evi “boz ev(yurt)”, teknik özellikleri, göçebe halkın nerede yaşadığını;
bozkırda, dağda, çölde veya ormanda
yaşadığını belli etmektedir. Bununla
uygarlığın sınırsızlığı ve zenginliğini
ortaya koymaktadır.
Tarihe göz atarsak, göçebeler sayesinde kültürel değişim yaşandığını anlarız. Eski dönemde, turistler olmadığı
ve uluslararası forumların olmadığı
dönemlerde halklar sadece kendi diyarında yaşamaktaydı. Tam da göçmenler
cesareti ile diyarlardan diyarlara göçerek yaşamış ve bir kıtadan diğer kıtaya

yer değiştirmiş, diğer bir deyişle belirsizliğe doğru gidebilmişlerdir. Böyle
seferler sayesinde yerleşik hayat tarzına sahip halklarla tecrübe-bilgileriyle
paylaşmış, onlardan yeni bilgiler tecrübeler edinip başka bölgedeki halklara
aktarmışlar.
Göçebelerin medeniyeti tabiyatla
uyumlu olmuştur. Göçebelerin hayatı
ekolojik boşlukları kendileri doldurarak, toprak manzarasını değiştirmemiştir. Göçebelerin hayatı, günümüzün
önyargısı olan askeri fetih gibi amaçları
olmamıştır. Bayram ve düğünlerde, insanın fiziki ve zihinsel yapısını geliştiren oyunları ile göçebe hayatı kültür
ve gelenekleriyle zengindir. Bu oyunlar
günümüze kadar oynanarak gelmiştir.
İlk olarak 9 Eylül 2014 tarihinde Kırgız
Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev
liderliğinde Kırgızistan’daki Issık Göl’ün
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kıyısında Çolpon-Ata şehrinde eşsiz ve
muhteşem spor organizasyonu olan
Birinci Dünya Göçebe oyunları düzenlenmiştir. 10 spor alanında müsabakalar gerçekleştirilmiştir.

derliğinde 2016 yılında da İkinci Dünya
Göçebe Oyunları düzenlemeye karar
verildi. Oyunların Issık Göl kıyısında 3
Eylül 2016 tarihinde başlanması planlanmaktadır.

göçebe halkların uygarlığını canlı göstermek için hazırlanıyor. Oyunların başarısının anahtarı doğa ile birlikte insanlığın ebedi değerleri ile birleştiren
ruhunda yatmakta.

Spor müsabakaları ile birlikte Kırçın
yaylasında etnografik festival de düzenlenmiştir. Boz evlerden kurulan
şehirde göçmenlerin gelenekleri, çocuğun dünyaya gelmesinden başlayıp,
büyüyene kadar geçen süredeki yaşam
tarzından kesitler ve at oyunlarını kapsamaktadır.

İkinci kez düzenlenecek oyunlarda 23
çeşit spor müsabakasının düzenlenmesi beklenmektedir. Bunlar arasında;
dövüş sanatları, at yarışı ve at üzerindeki yarışmalar, okçuluk, taygan ve
kuşlar ile avlanma gibi farklı türde yarışmalar bulunmakta.

Dünya Göçebe Oyunları’nın düzenlenmesi için Türk dili konuşan ülkeler de
ciddi desteklerini göstermektedir. Türk
dili konuşan ülkeler her anlamda desteklerini bildirmiş olup, Dünya Göçebe
Oyunları Konfederasyonu kurulmuş,
hazırlıkları yürütmek için geçen sene
Bişkek’te start verilmiştir.

Birinci Dünya Göçebe oyunlarında 19
ülkeden katılım gerçekleşmiştir. Organizasyonu 250 basın çalışanı takip
etmiştir. Dünya Göçebe Oyunları sayesinde gösterilen zengin kültürel miras,
30’dan fazla ülkeden gelen seyircilerin
ilgisini çekmiştir.
Bu bağlamda, Kırgız Cumhuriyeti ön-

Kırçın vadisinde yine göçebelerin uygarlığını yansıtan boz evlerden şehir
kurulacak, el sanatları üretimi için
esnaf atölyeleri, günümüz diliyle halk
festivali ile organizasyonun katılımcıları bu şehirde misafir edilecek.
Şu anda “World Nomads Games 2016”
organizasyonuna tüm hızıyla hazırlanıyor. Her Kırgız vatandaşı gururla

MIRLAN APSATAROV
TEKNİK TERCÜMAN
OASIS ÇOK AMAÇLI OFİS KOMPLEKSİ
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Ediz Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Eğitim hayatınız hakkında bilgi alabilir miyiz?
1966 yılında İstanbul’da doğdum. İlk ve
orta öğrenimimi İstanbul’da tamamladıktan sonra 1989 yılında Yıldız Teknik
Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Mezuniyet
sonrasında devreye alma ve bakım mühendisi olarak birkaç yıl çalıştım, sonrasında mühendislik sektöründe yeni
gelişmekte olan satış ve pazarlama konusu ilgimi çekti. O yıllarda Türkiye’de
yeni şekillenmeye başlayan bugünkü
adıyla Schneider Elektrik firmasında
satış mühendisi ve ürün müdürü gibi
görevler yaptıktan sonra Emerson bünyesindeki Leroy Somer Türkiye organizasyonunda satış müdürü olarak beş yıl
kadar çalıştım ve ardından 1999 yılnda
ABB Elektrik Sanayi A.Ş.’de çalışmaya
başladım.
ABB Türkiye’de önce motorlar ve hız
kontrol cihazları bölümleri müdürü
daha sonra otomasyon ve alçak gerilim ürünleri iş kolu müdürü olarak 15
sene görev yapmanın ardından 2015

yılı itibarı ile global organizasyonda göreve atandım. 2015 yılıda ABB’nin alçak
gerilim ürünleri iş kolu’nun Afrika Kıtası iş geliştirme müdürü olarak görev
yaptım ve sonra 2016 Şubat ayı itibarı
ile ABB elektrifikasyon ürünleri global
iş kolunun Orta Asya ve Kafkas ülkeleri yöneticisi olarak atandım, halen
bu göreve devam etmekteyim. 25 yıl
boyunca uluslararası şirketlerde özellikle satış ve pazarlama alanında olmak
üzere çeşitli yönetim kademelerinde ve
geçen on yılda üst düzey yönetici olarak görev yaptım.
Uzun süredir ABB’de çalışıyorsunuz,
ABB hakkında bilgi alabilir miyiz?
Bize kısaca, ürünleriniz ve sunduğunuz hizmetlerden bahsedebilir misiniz?
ABB güç ve otomasyon teknolojileri
alanında küresel liderler arasında yer
almaktadır. Merkezi İsviçre’nin Zürih
kentinde bulunan ve yaklaşık 135.000
çalışanı olup, faaliyetleri yaklaşık 100
ülkeye yayılmıştır. ABB hisse senetleri
Zürih, Stockholm ve New York borsalarında işlem görmektedir.

ABB temel olarak dört bölüme ayrılmıştır. Her bölüm kendi içerisinde hizmet
verdiği müşteri türüne ve sektöre göre
yapılanmıştır. Bu günkü organizasyon
yapısının temelleri 1988 yılına dayansa
da geçmişi 120 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. ABB’nin başarısı özellikle
güçlü bir şekilde odaklandığı araştırma
ve geliştirme faaliyetleri tarafından
yönlendirilmektedir.
ABB’nin dünyada yedi kurumsal araştırma merkezi bulunmakta. Ayrıca,
Ar-Ge yatırımlarını farklı pazar koşullarının taleplerini karşılayacak şekilde
sürdürmektedir. Araştırmaya verilen
bu önemin sonucu inovasyon zenginliğiyle kanıtlanmakta. Yüksek gerilim
doğru akım enerji iletiminden, çığır
açan gemi tahrik sistemlerine kadar,
modern toplumlarda kullanılan sayısız
teknoloji ABB tarafından geliştirilmiş
ve ticari ürünlere dönüştürülerek sektörlerin hizmetine sunulmuştur. ABB
bugün Dünya’nın en büyük sanayi motorları ve sürücüleri üreticisi, rüzgar
enerjisi sektörü için en büyük jeneratör
üreticisi ve dünyadaki enerji şebekeleri
için en büyük tedarikçidir.
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RÖPORTAJ “EDİZ ÖZDEMİR”

Global ABB’de ki en büyük gelişmelerinizden biri olan Baldor ve Thomas
& Betts şirketlerini satın almanızdan
bahsedebilir misiniz bize?
Amerika pazarı birçok firma gibi ABB
için de stratejik öneme sahip bir pazar.
ABB’nin de stratejik planları arasında
bölgedeki pazar payını arttırmak ilk sıralarda yer almaktaydı. ABB’nin, Amerika pazarındaki varlığını güçlendirmesi
önünde iki seçenek vardı; ya bölgede
yeni yatırımlar yapacak ve mevcut üretimini güçlendirecekti yada sektöründe
lider firmaları satın alarak büyüme yoluna gidecekti. Bu nokta da ABB ikinci
yolu tercih etti. Böylece hem Amerika
pazarındaki gücünü hızlıca arttırdı ve
pazarda lider konuma yükseldi hem
de yeni satın almalar ile ürün portföyündeki ihtiyaçları tamamlayarak diğer
bölgelerdeki büyümeye de sinerji katmış oldu. Örneğin ABB’nin daha önce
ürün yelpazesinde bulunmayan redüktör, kaplin gibi birçok mekanik güç
aktarım ürünleri, Baldor’un satın alınması ile portföye girdi ve ABB, komple
mekanik tahrik sistemini tek marka altında sunmaya başladı. Benzer şekilde
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T&B’nin ABB grubuna katılması ile ABB
Amerika pazardaki güçlü bir dağıtım
ağına sahip olmanın yanı sıra, perakende pazarına hitap eden ürün gamını
ciddi anlamda genişletmiş oldu.
Yeni geliştireceğiniz teknolojik çözümleriniz hakkında bilgi alabilir
miyiz? En çok dikkatimizi çeken,
YuMi robot sisteminiz oldu o konu
hakkında da bilgi alabilir miyiz?
ABB, YuMi’yi diğer ismi ile IRB14000’i
geçtiğimiz sene Nisan ayında bizlere
tanıttı. ABB’nin stratejisinin önemli bir
parçası olan insan ile birlikte çalışan
robotlar serisinin ilk ürünü ile hepimiz tanışmış olduk. Ürünün ismi, bizim
diğer robot modellerimize benzer şekildedir. IRB14000 olarak kullanılmaktadır. Ama “YuMi” müşterilerimiz tarafından daha çok tercih edilmektedir.
“YuMi” ismi, İngilizce’de sen ve ben anlamına gelen “you and me” ifadesinden
esinlenerek ortaya çıkmıştır. İnsan ile
birlikte çalışma konsepti bir kez daha
vurgulanmıştır.
1974 yılında ABB’nin IRB6 modeli ile

ilk servo sürücülü, mikroişlemci kontrollü robot çağı başlamıştır. Günümüze
kadar endüstriyel robotların gelişimi
bu teknoloji baz alınarak ilerlemiştir.
İnsan ile birlikte çalışan robotlar ile
birlikte, robot sektöründe yeni bir çağ
başlayacağı düşünülmekte, endüstiyel
robotların kullanımı artarken, insanlar
ile çalışan robotların ve servis robotlarının kullanımının daha hızlı bir şekilde
artması beklenmektedir.
YuMi’nin çevrim zamanı performansı,
güvenilir dizaynı, ESD uyumluluğu,
hassasiyet ve maliyet özellikleri göz
önünde bulundurulduğunda YuMi’nin
kullanılması hedeflenen başlıca endüstri kolları da şekilleniyor. Bunlar
küçük parçaların montajı, elektronik,
tüketici ürünleri, oyuncak endüstrisi
ve saat endüstrisi olarak sıralanabilir.
Son olarak ABB, endüstriyel robotlar,
modüler üretim sistemleri ve servis
konularında önde gelen global bir tedarikçidir. Güçlü çözümlere odaklanarak, üreticilerin verimliliğini, ürün
kalitesini ve iş güvenliğini artırmaya
yardımcı oluyoruz. ABB’nin dünya ge-
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nelinde 300 bine yakın kurulu robotu
bulunmaktadır.
PLC pazarının en önemli oyuncularından birisiniz, bu konudaki çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?
Biz ABB olarak her zaman doğru sistem çözümlerimiz ile kullanıcılarımızın
yanında olduk, sadece bir ürün satışı
yapmaya odaklı bir firma olmaktan
çok, mühendislik firması olmakla her
zaman övünmekteyiz. ABB PLC’lerimizle kullanıcılarımıza sunduğumuz
esnek konfigürasyon imkanları, kolay
programlama ve dış sistemlere kolay
veri aktarımı ve haberleşme imkanları,
yine PLC içerisine entegre etiğimiz
hazır çözümler ile birleşince ABB PLC
çözümleri ile pazarda yerini hızla arttırmaya başladı. Müşterilerimizi dinleyip Ar-Ge ekibimizle sürekli koordineli
bir şekilde bu isteklerine cevap vererek
çözümler üretiyoruz.
ABB’nin UPS pazarındaki faaliyetlerinden ve bu konuda faaliyet gösteren
İsviçre’li Newave firmasını satın almanızdan bahsedebilir misiniz ?

ABB 2012 Mart’ında İsviçre’li Newave
SA’yı satın alarak UPS pazarına girdi.
Newave 1993 de kurulmuş ve ilk modüler UPS’i pazara kazandırmış öncü
bir markaydı. Entegrasyon süreci 2016
Mayıs ayında tamamlanarak UPS markası ABB, üretim tesisleri ise ABB Power
Protection SA adını almıştır. 1KVA’dan
3MVA aralığında portföyünde monoblok ve modüler UPS’ler bulunmaktadır.
ABB UPS’ler, endüstride, ticari yapılarda ve datacenterlarda yaygın olarak
kullanılmaktadır. Türkiye’de satış, servis ve eğitim organizasyonları bulunmaktadır. Ayrıca aktif voltaj düzenleyici, statik frekans konvertörü gibi güç
kalitesi ürünleri de endüstride tercih
edilmektedir.
Yenilenebilir enerji konusundaki çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir
miyiz?

sistemlerin 2017 de başlaması beklenirken lisanssız sistemler konusunda
2013 yılından bu güne birçok santral
yatırımda ABB PVS800 merkezi inverter ve ABB TRIO 27.6 dizi inverter
sunduk. Özellikle 2014 yılında 1 MW’lık
paket olarak ürün çözümlerimiz birçok yatırımcıya tek kontrat ile tüm
elektrik paketini ABB’den alma kolaylığını sağlamıştır. Standart 1 MW olarak
sunduğumuz paketlerde 8 adet ABB
DC bağlantı kutuları, 1 adet PVS800 1 MW merkezi inverter, 1250 kVA ABB
trafo ve lokal üreticiler ile çalışılarak
orta gerilim ABB kesici ve röleyi içeren
hücreler ile tam paket çözümler geliştirdik. ABB solar inverter grubu olarak
servis organizasyonumuz ve inverterleri Türkiye’de tamir edebildiğimiz için
güçlü ürünlerimizin yanında güçlü alt
yapımızı da yatırımcıların hizmetine
sunmuş durumdayız.

ABB olarak, fotovoltaik güneş enerjisi
alanında %50’nin üzerinde bir pazar
payına sahibiz. Sizlerin de bildiği gibi
güneş enerjisi yatırımları mevcut durumda lisanslı ve lisanssız sistemler
olarak ikiye ayrılmış durumda. Lisanslı

Özetle ABB geçtiğimiz yıllarda güneş
enerjisi alanında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarına Türkiye’ye yatırım
yaparak daha da kuvvetlendirmektedir. Bu nedenle ilerleyen dönemde de
ABB güneş enerjisi başta olmak üzere
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yenilebilir alanda yoğun çalışmalarında
devam edecektir.

Çevre ve İSG politikalarınız hakkında
bilgi alabilir miyiz?

lıklı ve güvenli koşullarda bulunmasını
sağlamaktır.

Satış sonrası hizmetleriniz hakkında
bilgi alabilir miyiz?

ABB Türkiye olarak; güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında, çevreye ve
topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirerek, “sürdürülebilir gelişme
ilkesi” çerçevesinde faaliyetlerimizi
yürütmekteyiz. Aktivitelerimizle bağlantılı her türlü olay, kaza veya hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek, çevresel performansımızı iyileştirmek ve
uygunsuzlukları engellemek, enerji ve
doğal kaynak kullanımına yönelik etkin
faaliyetlerde bulunmak şirket yönetimimiz ve tüm ABB çalışanları olarak
hepimizin öncelikli konularıdır.

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarınız var mı, varsa detaylı şekilde
bilgi alabilir miyiz?

ABB müşteri memnuniyetine özel
önem göstermekte ve uzman çalıșanlarıyla ürün seçiminden satıș sonrası
servise kadar tüm aşamalarda müșterilerine destek vermektedir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en kısa sürede
cevap vermek için geniş bir ürün yelpazesi stoğu tutmakta ve stokta olmayan
ürünleri de en hızlı sürede getirmekteyiz. Sonrasında, ürün ve sistem çözümlerimizi güçlü servis organizasyonu ile
destekleyerek uzman ve sertifikalı servis kadromuz ile Türkiye’nin yanı sıra
bölge ülkelerindeki müşterilerimizin
servis ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz.
Sunmuş olduğumuz servis anlaşmaları,
montaj ve devreye alma, eğitim, yedek
parça, bakım, tamir, yenileme, mühendislik ve danışmanlık gibi servis çözümleri ile elektrik tesislerinde maksimum
emniyet ve verimlilik sağlamayı hedefliyoruz.
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Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliği ile
çevre yönetimi konularındaki global
strateji ve prosedürlerini eksiksiz olarak uyguluyoruz. Ayrıca bizim için son
derece önemli olan yasal mevzuatımızı
takip ederek ilgili şartları yerine getiriyoruz. Hedefimiz, iş güvenliği ve çevre
yönetimi alanında yüksek standartlara
sahip olmak ve başta çalışanlarımız
olmak üzere tüm paydaşlarımızın sağ-

ABB Türkiye olarak sosyal sorumluluk
projelerinde de bütçe ve insan gücü
kaynaklarımızla orantılı olarak mütevazi bütçelerle yer almaktayız. Sosyal
sorumluluk alanında özellikle mühendislik eğitiminde dezavantajlı öğrencilere okudukları eğitim kurumu vasıtasıyla burs katkısı; mühendislik fakülteleri laboratuvarlarına ABB ürünleriyle
destek; spor ve müzik alanında başarılı
faaliyetleri olan çalışanlarımızın desteklenmesini sayabiliriz.
Mesleğinizi seçecek olan genç arkadaşlarınıza neleri öğütlersiniz?
Genç arkadaşlara öğütlerim: Öncelikle
mesleğinize ve kendinize kıymet verin.
Mutlaka bir yabancı dili özellikle İngilizce’yi iyi öğrenin. Kendi meslek grubunuzdan arkadaşlarla temas içinde
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olun ve sektörünüzde olup biten gelişmeleri takip edin. Kendinize kısa ve orta
vadeli hedefler koyun, bunları gerçekleştirebileceğiniz işyeri ve ortamlarda
bulunun. Yaptığınız işi severek yapın,
işinizi sevmiyorsanız alternatif aramak
ve denemekten çekinmeyin, önerilere
açık olun. Sabır her işte gerekli, sizden
tecrübeli ve başarılı kişilerin tecrübe
ve bilgi birikimlerinden istifade etmeye
çalışın. İletişim iş hayatında çok önemli,
söylediğiniz ile yaptığınız arasında tutarlılık olsun, iş arkadaşlarınıza daima
saygılı olun. İnandığınız şeyler için mücadele edin. Bilmemek sizi üzmesin her
zaman öğrenmek mümkün yeter ki siz
bilmediğinizi tevazu ile kabul edin ve
soru sormayı, öğrenmeyi deneyin.
Zor anlarda ve önemli kararlarda tereddüt içindeyseniz bilgisine güvendiğiniz kişilerden yardım isteyin, danışın,
bu zayıflık değil doğruya giden yolda
bir büyüklüktür. İş hayatında çabucak
yükselmek değil yaptığınız işten emin
ve bilgi sahibi olarak ilerlemeyi tercih edin, çok çalışın. Mutlaka günlük,
haftalık, aylık ve hatta yıllık planlama

yapın, özel hayat iş hayatı dengesini
kurmaya çalışın, zira sadece iş yapmak
değil iş dışı yaşantıda da denge ve tatmin işte başarı için önemli bir etkendir.
Zaman zaman yalnız kalıp kendinizle
ilgili muhasebe yapın, hatalarınızdan
ders almayı bilin ama amaçlarınız için
mücadeleden vazgeçmeyin.
İş dışında neler yapıyorsunuz, hobilerinize vakit ayırabiliyor musunuz?
Seyahat ve yoğun iş tempomdan dolayı
iş dışında kalan sınırlı zamanımı ailem
ve arkadaşlarımla geçirmeye çalışıyorum. Özellikle oğlum Bora ile zaman
geçirmek çok değerli ve aynı zamanda
eğlenceli. Her gün düzenli olarak yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Doğrusunu
isterseniz hobilere ayıracak düzenli
zaman bulamıyorum ancak farklı iklim
ve kültüre sahip ülkelere seyahat etmekten, dünya müzik listelerini takip
etmekten hoşlandığımı söyleyebilirim.
Tuttuğunuz takım, en sevdiğiniz
yemek, seyahat etmekten en çok hoşlandığınız yerler, var ise bir koleksi-

yonunuz ve son olarak en son okuduğunuz kitabı sorsak?
Doğma büyüme bir Kadıköy’lü olarak
Fenerbahçe’liyim. En sevdiğim yemekler; ızgara et yemekleri ve zeytinyağlı ege yemekleri. Ege ve Akdeniz
kıyılarımızı çok seviyorum özellikle de
Bodrum ve Göcek-Kaş bölgesine fırsat
buldukça giderim. Hemen hemen tüm
önemli Avrupa şehirlerini gezdim, özellikle güney İtalya ve Paris’te bulunmaktan hoşlanıyorum ayrıca Güney Afrika
Cumhuriyeti’nde safari turu ve Finlandiya’nın kuzey bölgesinde kışın motorlu
kayak yapmaktan çok hoşlandım, tavsiye ederim. Herhangi bir koleksiyonum yok. En son Doğan Cüceloğlu’nun
“Gerçek Özgürlük” kitabını okudum.

BURCU KIZILHAN
MÜDÜR
KURUMSAL İLETİŞİM DEPARTMANI
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Isıtma, havalandırma ve hava koşullandırma (IHHK) sistemlerinde su soğutma
süreci sırasında üretilen atık ısının dikkatli yönetimi, binanın enerji maliyetlerinde önemli tasarruflara yol açabilir.
Sürekli artan enerji maliyetleri ve enerji
tüketimi, bunların sonucu ekonominin
ve çevrenin olumsuz etkilenmesine
karşın su soğutma sisteminden ısı geri
kazanımı yöntemi IHHK sistemlerinde
düşük maliyetli ve katma değer yaratan bir seçenek olarak öne çıkıyor. Atık
ısının nasıl kullanılacağı ve nasıl bir süreçten geçirileceği konusunda birçok
seçenek var. Bu teknik yazıda verimliliğin en yüksek düzeye nasıl çıkarılacağı
hakkında açık ve basit anlatımla bir işletmede nasıl sürekli tasarruf sağlanabileceği açıklamaya çalışacağım.
Isı Geri Kazanımı (IGK) Nedir?
Isı geri kazanımı, bir işlem sürecinde
(process) oluşan ve kullanılmayan, sistem dışına çıkarılacak ısının tutulması,
faydalı enerjiye dönüştürülerek bir
başka süreçte kullanılmasıdır. Bu kazanımla işletim maliyetleri düşürülür,
enerji tüketimi azalır ve sürdürülebilir
tasarım anlayışı geliştirilebilir. Su soğutma işleminde oluşan ve sistemde

kullanılmayan sıcak su, bir binanın ısıtılmasında, kullanım suyunun veya havalandırma havasının ön ısıtılmasında
değerlendirilebilir. Başka bir işlem sürecinde ısı kaynağı olarak veya yeniden ısıtma bataryalarına ısı sağlamak
amacıyla kullanılabilir. Tipik uygulama
alanları hastaneler, okullar/üniversiteler, tatil köyleri/oteller ile veri merkezleridir. Su soğutma sürecindeki her
IGK uygulamasında, soğuk ve sıcak su
ihtiyacının eş zamanlı olarak dikkatle
değerlendirilmesi gerekir.
Isı Geri Kazanımı Gerekli midir?
Amerikan Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri Birliği (ASHRAE)
90.1 Enerji Standartı’nda İşlem Suyunun Isıtılması İçin Isı Geri Kazanımı
bölümünde (bölüm 6.5.6.2), 24-saat
çalışan büyük işletmelerde işlem suyunun ön-ısıtması için su soğutmalı
sistemlerin yoğuşturucu (condenser)
tarafından ısı geri kazanımı yapılması
gerektiği belirtilir. Bu standartta bir
kaç istisna tanımlanmıştır. Standartın
kapsamı ve amacının eksiksiz bir şekilde anlaşılması için tasarım mühendisinin bu standartı ve proje ile ilişkili
diğer düzenlemeleri daha ayrıntılı in-

celemesi önerilir. Bu amaçla Enerji ve
Çevre Tasarımında Liderlik (Leadership in Energy & Environmental Design
kısaca LEED) “Yeni Yapı, Enerji ve Atmosfer”de (NC EAc1) kredi bir sertifika
puanının en yüksek düzeyde olması
hedeflenen projelerde, binanın enerji
tüketimini en düşük düzeye düşüren
bir yöntem kullanılarak ısı geri kazanımı sağlanması özendirilmiştir. Bunun
başarılması için, tasarımcının yeterli
miktarda ısıyı tutmanın en iyi yöntemini belirlemesi ve su soğutma grubu
tesisinin verimliliğini düşürmeden bu
yöntemi fayda sağlayacak şekilde uygulaması gerekir.
Su Soğutmalı Bir Hava Koşullandırma
(HK) Sisteminde IGK Nasıl Çalışır?
Tipik bir su soğutma gruplu HK sisteminde istenmeyen ısı ortamdan veya
işlem sürecinden çekilir ve soğutma
kulesi aracılığıyla atmosfere bırakılır.
Bir ısı geri kazanımlı su soğutma sisteminde, atık ısının bir bölümü ısı makinesi aracılığıyla kullanılır ve kalan ısı
soğutma kulesi aracılığıyla dış ortama
atılır.
Su soğutma gruplarında çıkan ısı, sıfır
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değerinden (tüm ısı kuleye gönderilir
ve dış ortama atılır) ısının tamamına
kadar değişken oranda (soğutma yükü
+ kompresörün çalışması için) faydalı
ısıya dönüştürülür. IGK’lı su soğutma
grupları, çalışma süresinin büyük bir
kısmında, çıkan toplam ısının büyük bir
çoğunluğunun ısıtma için kullanılması
durumunda ekonomik olarak en uygun
(optimum) düzeyde çalışır.
Kazanılan ısının enerji olarak karşılığı (elektrik maliyeti), sıcak su elde
etmek için gereken kompresör giriş
gücündeki artışa eşittir; bir başka deyişle, yüksek su sıcaklığı için gerekli
güç ile en uygun soğutma kulesi suyu
sıcaklığında çalışan geleneksel bir soğutma grubu için gereken güç arasındaki farka eşittir. Sıcak su kaynağının
kontrol edilmesi istendiği zaman, bu
kaynağın kullanılacağı donanımların
özelliklerinin belirtilmesi önemlidir. Bu
alanda değişik amaçlar için kullanılabilecek soğutma grubu düzenlemeleri
vardır. Sıcak su için geri kazanılmış ısı
kaynağını kontrol edecek donanımın
özellikleri belirlenmelidir. Su soğutma
grubu üzerindeki kontrol birimleri, su
soğutma grubunun verimliliğini düşürmeden sıcak su ayar sıcaklığını koruyabilir. Kazanılan ısı ile soğutma grubu
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verimliliğinin en uygun düzeyde tutulması ile enerji tüketimi en düşük düzeye iner.
IGK Neden Önemlidir?
Isı üreten soğutma grupları kullanılarak
ısı geri kazanımı, fosil yakıt kullanımının azalmasını sağlar. Çevresel yararlarının yanı sıra, işletme maliyetinin de
azaltılması ile bina yönetimleri ekonomik kazanım elde eder. Genellikle bir
binada, tüketilen enerjinin yaklaşık olarak %43’ü ortam ve su ısıtmak için kullanılır. Eğer binada eş-zamanlı olarak
ısıtma ve soğutma yükleri varsa ısı geri
kazanımının dikkate alınması gereklidir. Bu durumdaki bir binada ısıtma
için enerji gereksinimi ortadan kaldıracak veya büyük ölçüde azaltacak ısı
geri kazanımı uygulanması ile işletim
maliyetleri önemli ölçüde düşürülebilir. Toplam tasarrufun karşılaştırılması
için, hem soğutma, hem de ısıtma işletim maliyetlerinin karşılaştırılması
gerekir. Bu karşılaştırma ısıtma verimliliğinin hesaplanmasıyla yapılabilir.
Isıtma verimliliği sağlanan ısıtmanın
kullanılan enerjiye oranını gösteren
Isıtma Başarım (Performance) Katsayısı
(COP yani Coefficient of Performance)
ile belirlenir.

Uygulamalar
Aşağıdaki bina tipleri için soğutulmuş
ve sıcak su koşulu bulunabilir. Tüm
durumlarda, ortam soğutması ve HK
amaçlı olarak soğutulmuş su kullanılabilir.
• Kolejler ve üniversitelerde; yemekhaneler ve yatakhanelerde duşlar,
çamaşırhane, mutfak ve yemekhane
tesisleri için sıcak su üretiminde
• Spor tesislerinde; duş ve çamaşırhane ile yüzme havuzunun ısıtılması
için sıcak su üretiminde
• Tatil köyleri ve otellerde; içme suyu
ve çamaşırhane, mutfak bulaşıkhane
ve yüzme havuzunun ısıtılması gibi
içme dışı amaçlar için sıcak su üretiminde
• Hastaneler ve huzur evlerinde; çamaşırhane, mutfak tesisleri ve ısıtma
sistemleri için sıcak su üretimi ile
operasyon odalarında
• Veri merkezlerinde; nemi alınmış
hava ve yıl boyunca eş zamanlı olarak soğutma ve ısıtma yapılmasını
gerektiren merkezler için ısı geri
kazanımında.
Bir çok su soğutma tesisinde, tasarım
sırasında gereğinden fazla veya “yedek”
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kapasite dikkate alınır. Bu soğutma
gruplarının birincil soğutma grupları
çalışmadığı zaman çalışması amaçlanır. Yedek soğutma grupları sadece
birincil soğutma gruplarında bir arıza
olması ya da bakım yapılması gerektiğinde çalıştığı için, bu gruplar çok kısa
sürelerde çalışır. Bu yüzden, yedek
soğutma grubunun verimliliğe bir faydası olmaz. Eğer fazla kapasite için ısı
geri kazanımlı bir soğutma grubu kullanılırsa, ısıtma ve soğutma için her eş
zamanlı ihtiyaçta bu grup çalışır. Böyle
bir ihtiyaç olmadığında ise bekleme konumunda kalır. Eğer birincil soğutma
grubunda oluşan bir sorun nedeniyle
bu grubun çalışması gerekirse, ısıyı
soğutma kulesine göndererek sadece
soğutma konumunda işlev yapar.
İki türlü ısı gönderiminin düzenlenmesi
için bir hidronik sistem tasarlanarak ısı
geri kazanımlı soğutma grubu sadece
soğutma grubu olarak da kullanılabilir.
Bu tür bir ısı geri kazanımlı soğutma
grubunun kontrol biriminin üretici
tarafından sağlanması ve soğutma
grubunun ana kontrol kartı ile bütünleştirilmesi önerilir. Tasarım düzgün
yapılırsa, kontrol birimi iletişim sisteminden alınan ayrı bir giriş ile uzaktan
denetlenen kontrol birimleri basit bir

şekilde sadece soğutma ile ısı makinesi
arasında geçiş yapabilir. Isı geri kazanım sistemlerini değerlendirirken diğer
bir seçenek de hava soğutmalı bir soğutma grubu kullanılmasıdır. Bu grup
yalnızca iki konumda, soğutma veya ısı
geri kazanımı konumlarında çalışır. Soğutma konumunda çalışma sırasında,
yoğuşturucu (condenser) ısısı hava
soğutmalı ısı değiştiriciler aracılığıyla
atmosfere iletilir.
Isı geri kazanım konumu etkinleştirildiği zaman, eğer dönen sıcak su sıcaklığı kullanıcının ayarladığı değerin
altına düşerse, elektromanyetik (solenoid) vanalar ve bütünleşik (entegre) su
soğutmalı yoğuşturucu kullanılarak soğutkan devresi, otomatik olarak, ısı geri
kazanım konumuna geçer. Soğutma
grubu bu durumda bir devresiyle su
soğutmalı soğutma grubu ve öteki devresiyle hava soğutmalı soğutma grubu
olarak çalışır. Sıcak su gerekliliğine
bağlı olarak, bütünleşik kontrol birimleri aracılığıyla ikinci devre de ısı
geri kazanım konumunda geçirilebilir.
Sıcak su sıcaklığı, soğutkan devresinin sadece soğutma konumunda ısı
geri kazanım konumuna geçirilmesi
ile kontrol edilir. Sıcak su ayar değeri
karşılandığı zaman, soğutma grubu

yeniden sadece soğutma konumunda
çalışmaya geçer ya da hava soğutmalı
soğutma grubu gibi çalışmaya başlar.
Sonuç
Bir tesisin işletim maliyetleri ya da bir
binanın karbon salınımı düşürülmek istendiğinde, soğutulmuş su sisteminden
ısı geri kazanımı tamamen mümkündür
ve uygulanabilir. Isı üreten bir soğutma
grubu kullanılarak ısı geri kazanımı,
ekonomik ve çevre açısından sorumlu
bir şekilde enerji tasarrufu çözümleri
sağlamak açısından mükemmel bir seçimdir. Otellerden hastanelere, sosyal
tesislerden üniversitelere kadar her
türlü bina için, bina ısıtmadan, havuz
ısıtmaya ya da kullanım suyunun ısıtılmasına kadar tüm uygulamalarda ısı
geri kazanımı mümkün olan tek çözüm
olmasa da, enerji maliyetleri ile tüketim değerlerinin düşürülmesi için çok
yüksek verimliliğe sahip bir çözümdür.

VOLKAN ARSLAN
TİCARİ KLİMALAR ÜRÜN MÜDÜRÜ
ALARKO CARRIER
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Ticari kuruluşlar, en çok üretimi en az
emek ve maliyetle yerine getirmeye
diğer bir deyişle optimum çalışma düzeyine erişmeye odaklanırlar. Kurum
çalışanlarının fiziksel ve düşünsel gücünden yüksek düzeyde faydalanmaya
ve bu faydayı sürekli kılmaya çalışırlar.
Aynı zamanda çalışanın becerilerini geliştirmesine ve özgüvenlerini artırmaya
yönelik uygun bir ortam oluşturma, kuruma olan güvenlerini artırmaya gayret
ederler.
Kişisel gelişim yöntemi ya da başarı
modelleme tekniği olarak tarif edilebilen NLP (Nöro Linguistik Programlama); bireylerin iletişim için kullandıkları söz ya da beden dilini temsil
eder. NLP sayesinde zihnimizin nasıl
çalıştığını, etrafımızda olan biteni nasıl
algıladığımızı ve bilinçdışı davranışlarımızın nasıl oluştuğunu fark edebilir, bu
sayede istem dışı düşünce, inanç ve hayatı algılama şeklimizi değiştirebiliriz.
Uluslararası ticaret faaliyeti olan şirketlerde; birbirinden farklı ülke, kültür,
gelir grubu ve yaşam tarzı geçmişine
sahip kişileri aynı amaca yönelik olarak
bir arada çalıştırmak doğal bir rekabet
ortamı yaratmaktadır. Örneğin; AE Arma-Elektropanç olarak 26 farklı ülkeden çalışana sahibiz. Çalışma koşulları

ve iş hayatındaki rekabetin çalışanlar
üzerinde yarattığı olumsuz etkiler çoğu
kez bireylerin yalnız başlarına altından
kalkamayacakları sorunlar ve sisteme
ayak uydurmakta zorlanmaları beraberinde getirmektedir. İnsanların hayatı
algılama şekilleri birbirinden farklıdır.
Kimi ürkek, kimi daha atılgandır. Geçmişten gelen karakter özellikleri kişinin
potansiyelini ve yaratıcılığını ortaya çıkarmasına veya dile getirmesine engel
olur. Kişisel başarı ancak kişinin farkında olmadan bilinçaltında kendisine
koyduğu sınırların ortadan kaldırılması
ya da genişletilmesi ile mümkündür.
NLP sayesinde; iletişim gücünüzü geliştirebilir, kendi düşünce prensiplerinizi
oluşturabilir, kişisel problemlerinizi
çözebilir, topluluk önünde konuşma
ve hitap gücünüzü artırabilir, fobilerinizden kurtulabilir, hafıza teknikleri
sayesinde hızlı okuma ve anlamayı başarabilir, amaçlarınızı ve amaca erişim
yöntemlerinizi belirleyebilir, yaşamdan
zevk almayı öğrenebilir bu sayede kişisel kariyerinizi geliştirebilirsiniz. Bütün
bunları yapabilir duruma gelebilmek
için tek yapmanız gereken “beyin dilinizi programlamak” tır. NLP teknikleri
size bu programlamanın yollarını gösterir.

Hayatımızın her anında seçimler yaparız. Aldığımız kararlar sonucunda istenilmeyen sonuçlar alınmasının sebebi
düşünce şeklimizdir. Sigarayı bırakmak
istiyor ama bir türlü bırakamıyorsunuz.
Bir şey olur, sigarayı bırakırsınız. İşte
farkında olmadan bir NLP tekniği kullanmışsınız demektir. NLP teknikleri,
kişisel gelişimden, takım ruhu yaygınlaştırmaya kadar birçok konuda etkilidir.
NLP’de kesin sonuç alabileceğiniz birçok basit ve etkili yöntem mevcuttur.
Bu yöntemleri öğrenmek ilgi çekici ve
zevklidir. İş hayatında daha başarılı
olmak isteyen, potansiyelini eyleme
dönüştürmek isteyip bunu nasıl yapacağını bilemeyen kişiler NLP tekniğini
kullanarak başarı sağlayabilirler.
Bir konuda başarılı olup olmamak kişinin kendi elindedir. Çoğu insanın kariyeri tamamen tesadüflerle şekillenir.
Hedeflerini kesin olarak koymuş ve hedeflerine uygun olmayan davranışlardan kaçınan kişiler daha başarılı olurlar. Hedeflerini ve ona erişim yollarını
tam olarak tarif edilemeyen, zaman ve
enerjilerini doğru yönde kullanma becerisi gösteremeyen kişiler ise başarısız olurlar.
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İnsanların hedeflerine ulaşmak için
yapması gerekenler NLP’deki temel çalışmalardan biridir. Öncelikle konu ile
ilgili danışmanlık isteyen kişiye; “nasıl
olur da şimdi buna sahip değilsiniz”
sorusu sorulur ve kişiden bu hedefe
neden sahip olmadığını, hedefe daha
önce varamamış olmasının sebeplerini
sorgulaması beklenir. Ardından “tam
olarak ne istiyorsunuz?”, diye sorulur.
Sorular sorulurken olumsuz ifadelerden (“ne istemiyorsunuz?”) kaçınılması
gereklidir. İstenen hedefe ulaşmada
dışarıdan yardım ihtiyacı olup olmadığını ve şu anda hedefin neresinde olduğunu tespit etmesi sağlanır. Hedefe
ulaştığında neler hissedeceğini düşünmesi ve sanki şimdiden oluyormuş gibi
hissetmesi istenir. Daha sonra; “bu hedefe varmış birini tanıyıp tanımadığı”,
“hedefe ulaştığını nasıl anlayacağı”,
“bu hedefin kendisine ne gibi bir getirisi olacağı”, “hedefe varmak için hangi
araçlara ihtiyacı olduğu”, “hedefe ulaşınca ne olacağı ve olmayacağı - hedefe
ulaşamazsa ne olacağı ve olmayacağı”
benzeri sorulara cevap vermesi istenir.
NLP teknikleri sayesinde kişinin kendisini bu hedefe varmış gibi hissedip
edemeyeceğini gözlemlenir, zayıf ya
da eksik görülen noktaları fark etmesi
sağlanır. Sonuç olarak; her açıdan dü32 AE MAGAZİN Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2016

şünülmüş, tarif edilmiş, ölçülebilir bir
hedef ortaya çıkartılmasına yardımcı
olunur.
İnsanlar beş duyuya sahiptir; görme,
işitme, dokunma, tatma ve koklama.
Her insanın kendilerini ve çevrelerinde
olup biteni algılamada kullandığı duyu
kendisine özeldir. Bu algı çerçevesinde
istediğimiz mesajları verir ve başkalarının verdiği mesajları alırız.
Görselliği ön planda olan kişiler görüntülerle düşünür, görüntülerle hatırlar
ve kararlarını dış dünyada ne gördüğüne göre verirler. Anlamaya, hatırlamaya çalışırken ya da düşünürken ve
konuşurken başları ve bakışları yukarıya dönüktür. Yukarıya bakmadığı zamanlar, göz teması kurarak dinleyeni
görmek isterler. Konuşurken, zihinlerindeki görüntüleri konuşmaları ile eşleştirmeye çalıştıklarından (izlemekte
olduğu bir filmi anında aktarmaya çalışır gibi) hızlı, tempolu ve yüksek perdeden konuşurlar. Konuşmasının kesilmesinden rahatsız olabilirler çünkü
konuşurken zihninde canlandırdıkları
filmin kaldığı yeri kaybedeceğini düşünebilirler. “Gördüğüm kadarıyla”,
“parlak fikir”, “güzel zaman geçirmek”,
“kendilerini açık seçik ifade etmek” gibi

kalıpları sık kullanırlar.
İşitsel birinin kafasının içinde düşünceler ve iç sesler vardır. Dış dünyada ne
duyduğu ile ilgilenirler. Karar vermeden önce uzun uzun irdelemeyi severler. Anlamaya, hatırlamaya çalışırken ya
da düşünürken ve konuşurken başları
hafif yana yatabilir. Göz teması kurmadan konuşabilirler. Telefonda uzun
uzun konuşmaktan hoşlanırlar. “Bu
sözler kulağa hoş gelmiyor”, “kulak vermek”, “cıvıl cıvıl”, “özü sözü bir” benzeri kalıpları sık kullanırlar. Ayakkabı
seçimleri yürürken ses çıkartmayacak,
giyecek seçimleri hareket halinde ses
çıkartmayan cinstendir.
Dokunsallığı ön planda olan biri için
duygular, çevreden bilgi toplamanın
temel yollarından biridir. Giyimlerinde
yumuşak, hafif ve bol kıyafetleri seçerler. Kıyafetin nasıl göründüğünden çok,
kendisine ne hissettirdiği önemlidir.
“Yumuşak huylu”, “yoğun bir çalışma
temposu”, “içi ısınmak”, “kanı kaynamak” gibi kalıpları sık kullanırlar.
Karşınızdakinin hangi duyusunu ön
plana çıkardığını bilmediğinizde, çok
samimi olarak yaptığınız olumlu hareketler bile doğru olarak algılanmayabi-
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lir. Örneğin; eşini çok seven görsel biri,
büyük bir saygı ile işitsel olan eşine
çiçek verdiğinde, beklediği olumlu
tepkiyi alamayabilir. Çünkü görsel kişi
için çiçeğin görüntüsü ve nasıl sunulduğu ön plandayken, işitsel olan eşi için
“güzel sözler eşliğinde verilmiş olması”
ön plandadır. İşitsel olan eş, duymak
istediği sözleri duymadığı için çiçek
istediği kadar güzel gözüksün, mutlu
olmayabilir.
Dünyayı kendimiz gibi algılayan kişilerle daha iyi anlaşır, kendimize daha
yakın hissederiz. Karşımızdakinin temsil ettiği duyu sistemine dikkat ederek
onu daha iyi anlayabilir, kendinizi ifade
ederken onun daha rahat anlayabileceği iletişim sistemine ağırlık vererek
ortak dili yakalayabilir ve etkilemeyi
başarabilirsiniz.
Omurganın duruşu, baş, eller, ayaklar
ve göz kırpma sıklığı uyum amacıyla
takip edilebilecek bedensel verilerdir.
“Ayak uydurma ve yönlendirme” NLP
tekniği ile muhatabınızın hareketlerini
kontrol edebilir, ona görsel bir model
yaratmayı başarabilirsiniz. Bir kişiyle
karşılaştığınızda onun selamlaştığı şekilde selamlaşmak, özellikle onu oturmaya davet ettikten sonra oturmak ve

oturuşunu tekrar etmek, muhatabınızı
rahatlatacaktır. Aynı masada tam karşısındaki sandalyede ya da yan yana
oturmak bireyi birliktelik ve paylaşma
gibi duygulara yönlendirecektir. Vücut
pozisyonlarında eşleşme sağlanmış olmalıdır. Duruş şekli ve yüz ifadelerine
dikkat edilerek bu konularda eşleşme
sağlanır. Siz rahat gözüktüğünüzde,
muhatabınız da rahatlayacaktır, eşleşmenin sağlanması ile birlikte siz kendine güvenli gözüktüğünüzde, o da
bunu tekrarlamaya çalışacaktır. Havanın ne kadar sıcak olduğundan ya
da ilgi alanlarınızdan bahsettiğinizde,
size katılmış gözükmeye çalışacaktır.
Sizin yönlendirmelerinizi takip ediyorsa uyum sağlanmış demektir. Takip
etmiyorsa, ayak uydurma işlemine tekrar dönülür ve daha doğru bir şekilde
hareketlerinin sizinle uyumlu hale getirilmesine çalışılır. Ayak uydurma ve
yönlendirme metodunun en yaygın
hali, konuşma sırasında kişiye üst üste
“evet” dedirtecek sorular sormaktır.
Kişi “evet” demeye şartlandığında, normalde yanıt vermeden önce düşünmeyi
tercih edeceği sorulara da çok fazla düşünmeden “evet” demeye şartlanacaktır. Kişinin nefes alma sıklığı, bedeninde
ve yüzündeki anlık değişimler, tenin
gerginliği, ten rengi, alt dudak hare-

ketleri ve göz hareketi verilerine dikkat
edilerek kişinin o anda nasıl bir ruh halinde olduğu takip edilebilir. NLP teknikleri sayesinde muhatabınızın hareketlerini kontrol altına almayı, amacınız
doğrultusunda hareketlerini ve konuşmasını yönlendirmeyi başarabilirsiniz.
İnsan Kaynakları süreçlerinde, örneğin;
işe alım ve yerleştirme sürecinde NLP
teknikleri adayı tanımamıza, bilgi ve
becerilerinin yanında adayların yönetsel ve kendini ifade yeteneklerini daha
isabetli sorgulamanıza yardımcı olur.
Kişinin sahip olduğu temsil sistemine
(görsel, işitsel, duygusal) göre açık pozisyona uygunluğuna karar verilebilir.
Bu amaçla adaylara NLP uzmanlarının
hazırladıkları psikometrik testler de
yapılabilir.
Konuya merak duyanlar, NLP kurucuları Richard Bandler ve Jhon Gringer’in
dilimize çevrilmiş kitapları ile başlayabilirler.

MURAT ÇAKMAK
MÜDÜR
İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI

Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2016 AE MAGAZİN 33

SEYYAHNAME “SİCİLYA”

SİCİLYA
34 AE MAGAZİN Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2016

“SİCİLYA” SEYYAHNAME

İtalya’nın yarı özerk bölgesi, çizmenin
ucunda ki büyüleyici ada Sicilya…
Sicilya hakkında hemen hemen herkesin bir fikri vardır, bunun sebebi ise
tabi ki Baba filmi, mafyanın başkenti
hatta doğduğu yerdir. Ama sadece bu
kadarla sınırlamak bence büyük haksızlık olur, nitekim Goethe, Sicilya’nın
tamamı için “Sicilya’yı görmeden İtalya’yı gezmek, İtalya’yı hiç görmemektir.
Çünkü Sicilya her şeyin ipucudur”, Taormina için ise “cennet parçası” olarak
tanımlanmış ve kesinle haklı…
Sicilya; Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa ve Trapani adlarında dokuz
şehirden meydana geliyor. Ada ilk ola-

rak Yunanlılar ve Romalılar tarafından
sömürgeleştirilmiş, ardından Bizanslar, Araplar, Normanlar ve son olarak
da İspanyollar tarafından yönetildikten sonra, 1860’ta İtalya’nın bir parçası
olmuş.
Biz Sicilya gezimize İstanbul - Katanya
(Catania) THY uçuşu ile başladık. Fonta
Rossa havaalanından Katanya merkeze
araba kiralayarak ya da toplu taşıma ile
gidebiliyorsunuz. Tur ile gitmediyseniz,
bizim gibi kendi turunuzu kendiniz yapıyorsanız kesinlikle araba kiralamayı
tavsiye ederim. Biz Katanya’da konakladık, Katanya, irili ufaklı meydanları
olan klasik bir İtalyan şehri. Özellikle
Duomo Meydanı çevresindeki tarihi
yapılar, kafeler ve her gün kurulan balık

pazarı (Pescheria) keyifli zaman geçirmek için ideal. Balık pazarını gezerken
üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde
bu kadar deniz ürünü fakiri olmamız
bir yana, burada ki tatların ve kokuların
hazzına varamamamız ayrıca düşündürücü. Catania’da, Sant’Agata Katedrali,
Antik Roma Tiyatrosu, Biscari Sarayı
ziyaret edebileceğiniz tarihi yerlerden
bir kaçı. Biz her güne bir şehir / bölge
programı yaparak gittiğimizden, her
sabah erkenden yola çıkarak turumuzu
tamamladık.
İlk gün Sicilya’nın simgesi Avrupa’nın
en yüksek yanardağı olan Etna Yanardağı’na çıktık, inanılmaz bir deneyimdi.
Denizden yüksekliği 3 bin 326 metre
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bayla çıkabiliyorsunuz daha sonraki
800 metre için teleferik sistemi var.
Daha da fazla yüksekliğe çıkmak için
özel izin ve profesyonel yardım gerekiyor. 2 bin metrelik yükseklikte sönmüş
iki tane krater çukuru var, bu çukurlarda yürüyebiliyor ve bol bol fotoğraf çekebiliyorsunuz. Sizi bilmem ama
ben yanardağ denildiğinde ürkütücü,
verimsiz bir doğa ile karşılaşmayı bekliyordum, ama çok yanılmışım. Dağın
eteklerinde çok güzel bahçeleri, balkonları ve mimarisi muhteşem villaları,
limon ağaçlarını ve üzüm bağlarını görüyorsunuz, yer yer lavların buralara
kadar geldiğine de şahit oluyorsunuz.
Yukarı çıktıkça rüzgar şiddetleniyor,
36 AE MAGAZİN Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2016

ısı düşüyor ama o siyah toprağın içinden yeryüzüne hayatı simgeleyen parlak renkli çiçeklerle bezenmiş doğanın
gücünü gördükçe üşüdüğünüzü pek
fark etmiyorsunuz. Müthiş bir enerji
doğanın yıkıcı ve yaratıcı gücünün bir
arada harmanlanmış hali, yaşamın her
daim tekrar hayat bulacağının kanıtı ve
bence Etna güçlü bir kadın, isterse bir
anda yerle bir eden isterse tüm doğurganlığı ile şaheserler yaratabilen…
İkinci günün ilk planında UNESCO tarafından koruma altına alınmış tapınaklar
vadisi Agrigento şehri vardı, sabah erkenden yola çıktık. Katanya şehrinden
yaklaşık 228 km uzaklıkta olan şehre gi-

derken birçok Sicilya köyünden, limon
bahçelerinden geçtik. Sırası gelmişken
Sicilya limonları gerçekten çok lezzetli
ve bu limonlardan yapılan Limonchella
içkileri oldukça iyi ama benim favorim
Granita oldu. Granita; Sicilya’nın limonlarından elde edilen bir çeşit sorbe
ve gerçekten çok serinletici. Tapınaklar vadisinde (Valle Dei Templi), özellikle Romalıların tanrıçası Concordia’ya
tapınmak için yapılmış olan Concordia
Tapınağı en iyi korunmuş olanı, tam bir
açık hava müzesi ve arkeoloji cenneti.
Burası Yunanistan dışında ki en büyük
antik Grek şehri olarak biliniyor.
Bizim öğleden sonraki turumuzda Cal-
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tagirone kenti vardı, burası Iblei dağlarının eteklerinde kurulmuş küçük
bir İtalyan kasabası, ama görülmeden
geçilmemeli. Arap ve Yunan kültürünün harmanlanmış hali tüm mimariye yansımış durumda, burayı ünlü
yapan özelliği ise seramikleri. Şehir
merkezine doğru yürüdüğünüzde harika seramiklerle süslenmiş Ponte San
Francesco köprüsünden geçiyorsunuz, ayrıca 142 basamaklı merdivenle
çıkılan Santa Maria del Monte Kilisesi
görülmeye değer. Biz her basamağı
farklı figürlerle döşenen seramik merdivenleri daha çok beğendik ve bol bol
selfi yaptık. Merdivenlerin her iki yanında irili ufaklı seramik atölyeleri var,

burada yapan ustaları seyredebiliyor
ve alışveriş yapabiliyorsunuz. Buradan
akşam yemeği için Syracusa kasabasına
geçtik, yazımın başında belirttiğim gibi
biz kendi turumuzu kendimiz yaptık ve
amaç bütün adayı görebilmekti.
Syracusa, Antik Yunan çağındaki koloniler zamanında kurulmuş, sadece
suyun kaldırma kuvvetini bulan değil
aynı zamanda integralin de atası olan
Arşimet’in doğduğu, UNESCO Dünya
Miraslar listesinde olan bir sahil kasabası. Apollo tapınağı ve Yunanlılardan
kalma Antik tiyatro kalıntıları ile arkeolojik açıdan çok zengin bir bölge.
Scyracusa’dan köprülerle bağlı Ortigia

adasına geçebiliyorsunuz, bir adadan
bir adacığa geçiş. Biz maalesef akşam
gittiğimizden denize giremedik ama
deniz muhteşem gözüküyordu. Ortiga’da yürüyüş Porto Grande kapısından
başlıyor, ayrıca bu kapıya yakın Fonte
Aretusa çeşmesi var. Dar sokaklarda
dolaşmak, çiçekli balkonları fotoğraflamak ve sokak müzisyenlerinden yükselen müzik eşliğinde lezzetli deniz ürünleri ve Sicilya şarabı, işte benim için
Syracusa Ortigia Bölgesi. Tekrar gidersem kesinlikle 2 tam gün ayırabilirim.
Hediyelik eşyalar için çok fazla seçenek
vardı, kendinizi kaybedebilirsiniz.
Üçüncü günümüzü, Taormina’ya ayırMayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2016 AE MAGAZİN 37

SEYYAHNAME “SİCİLYA”

dık. Goethe’nin “cennet parçası” olarak
tanımladığı capcanlı ortaçağ kasabası.
Naxos limanına hakim kayalıklar üzerine konumlanmış, dünyaca tanınan
bir turizm merkezi. Her sokağını gezmek isteyeceğiniz ve gezerken fotoğraf karelerini kaçırmaktan korkacağınız, muhteşem manzaralı tabi ki tipik
İtalyan restoranlarının ve kafelerin yer
aldığı kasabada, finüküler hattı ile plajlara inebiliyorsunuz. Tabi biz de indik
ve Isola Bella plajında denize girdik.
Burada denize girmek benim için ayrı
bir maceraydı, kısaca şöyle söyleyeyim
hala her iki kolumda da beni kucaklayan pembe deniz anasının izlerini taşıyorum. Güneşin batmasıyla beraber
38 AE MAGAZİN Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2016

tekrar yukarıya kasabaya çıktık. Corso
Umberto caddesinde yürüdük. Taormina çok romantik geldi bana, zaten
Richard Burton, Elizabeth Taylor’a burada ki kafelerin birinde evlenme teklif
etmiş. Biz de Bambam kafede oturup,
Canolli tatlımızı yedik, Canolli, wafel
hamurundan yapılmış, krema dolgulu
hafif bir tatlı. Sonra akşam yemeği için
çok önceden planladığımız, Ayhan Sicimoğlu’nun tavsiye ettiği restorantı gittik. Bizi rakı içerek karşılayan restoran
sahibi “Tori Abağey” ile neşeli sohbet
eşliğinde kendisinin hazırladığı muhteşem lezzetli İtalyan yemekleri ile Taormina turumuzu gece yarısını geçerken
sonlandırdık.

Sondan bir gün öncemizi Sicilya’nın en
büyük şehri olan Palermoya ve buraya
yakın Cefalu Kasabasına ayırdık. Yine
arabamızla adayı baştanbaşa geçerek
2 saat 25 dakikada Palermo’ya geldik. Palermo adanın en kozmopolittik
şehri bence, çok fazla göçmen almış,
kalabalık bir görüntüsü vardı. Gezilmesi ve görülmesi gereken birçok tarihi yapı vardı, bunlardan bazıları; hala
Sicilya Bölgesel Parlementosu olarak
kullanılan Normanni Sarayı, Saint Giovanni Delgi Eremiti Kilisesi, Palermo
Katedrali. Katedralden çıkıp yürümeye
devam ettiğinizde, Dört Mevsim (Quattro Canti) meydanına geliyorsunuz,
burası adından da anlaşılacağı gibi dört
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yol ve dört adet çeşme ve onların üstlerinde dört mevsimi temsil eden heykellerin olduğu bir meydan. Hemen
yakında Pretoria Meydanı ve bu meydanda yer alan 16.yy dan kalma muhteşem Fontana Pretoria bilinen adıyla
Utanç Çeşmesi bulunuyor. Çeşmenin
çevresinde ise yeşil ve sarı renkli süslemelerle kaplı kubbesi ile San Giuseppe
dei Teatini Kilisesi, diğer tarafta da
Santa Careine Kilisesi yer alırken, diğer
tarafta halen belediye binası olarak kullanılan Palazzo Della Aquile yer alıyor.
Palermo’ya gelip de Teatro Massimo’ya
uğramadan, merdivenlerinde fotoğraf
çektirmeden olmazdı, biz de atlamadık.
Teatro Massimo 1897 yılında açılmış, bu

tiyatroyu hepimiz Gadfather’ın son serisinden hatırlayabiliriz. Michael Corleone’nin kızının öldürüldüğü sahne…
Palermo’dan akşamüstü ayrılıp, Sicilya’da ki son durağımız olan Cefalu’ya
doğru yola çıktık. Hazır Akdeniz’de ve
tam da Sicilya’dayken, yeşil dağ yamacında süper bir deniz ve leziz deniz
ürünleri, sanki biraz da bizim Kaş, işte
böyle bir yer Cefalu. Salaş balıkçılar, bir
sahil kasabasında beklediğiniz tüm tatlarla ve her sokağın sahile indiği Cefalu’da fırsat bulursanız Cefalu Katedralini de ziyaret edin derim. Ama mutlaka
güneşin batışına güzel bir şarapla eşlik
edin.

Uçağa binip geri dönerken, hepimiz
benzer duygular içerisindeydik, ada
insanlarının rahatlığı ve huzuru sizi de
kısa sürede içine alıyor, hafiflemenizi
sağlıyor ve hiç ayrılmak istemiyorsunuz.

TUĞBA YÜKSEL
MÜDÜR
TEKLİF DEPARTMANI
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Bİ’ KAHVE?
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Tüketiminden çoğumuz gibi büyük
keyif aldığım, fincanında 40 yıllık hatır
olan kahveyi kaleme almazsam, kahveden öte yanında yenen lokumun da,
çikolatın da hatrı kalır diye düşündüm.
Kahve ile tanışıklığımız çocukluğumuzdan gelen doğal bir süreç aslında, ben
ve belki birçoğu hemcinsim için “kahve
içme, kara kız olursun” ile başlayan bir
süreç... Fakat şu anlarda adeta acısını
çıkarır gibiyim…
Salt, Türk kahvesi içmeyi “kahve içmek”
olarak bellemiş durumdayız ve büyük
ihtimalle de ülkemizde zincir kahveciler açılmasa ve bizler bu zincir kahvehanelere, akabinde de daha özgün daha
butik olan üçüncü dalga varyasyonla-

rına merak edip gitmesek, ne içtiğimiz
hakkında fikir sahibi olmayacaktık belki
de.

• Kahve tam 11 asırdır hayatımızdaymış; bir çobanın keçisinin kırmızı
kahve meyvelerini yiyince hareketlerindeki değişiklik kahvenin keşfedilmesine neden olmuş.

üretim beşiği olan yer bizim Habeşistan olarak bildiğimiz Etiyopya’dan
gelmektedir. Hatta adını da bu ülkenin güneybatısında bulunan Kaffa
şehrinden aldığı rivayet edilmektedir. Kahve adının nereden geldiği ile
ilgili başka bir rivayette Arapça’da
şarap anlamında kullanılan “kahva”
kelimesinden türediğidir. O zamanın şarapları da sarhoşluk etkisinden
çok canlandırıcı ve enerji veren etkisi ile ön plana çıkmaktaydı. Yarım
fermantasyon geçirmiş az alkollü
tatlı şaraplar şimdinin sek şarapları
gibi iki şişede zom etmiyorlardı insanı.

• Kahve genellikle Güney Amerika
bitkisi olarak bilinir, fakat kahvenin

• Kahvenin dünyaya yayılmasında ise
biz Türklerin rolü büyük. 1517’de

Benim de seyahatten sonra en büyük
tutkum olan kahve ile ilgili, çeşitli bilgi
ve tecrübelerimi paylaşmak isterim:
• Kahve dünyada petrolden sonra en
çok ticareti yapılan ikinci ürün!
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kahvenin tadını seven Yemen Valisi
tüm dünyaya yayılmasına vesile oluyor.

sunu söyletene kadar uğraşıyorlar. Ama
hoşlarına gidiyor eminim. Çünkü benim
çok hoşuma gidiyor :)

• Bizim süt ve şeker ile tükettiğimiz
kahve ülkeden ülkeye ilginç farklılıklar da gösteriyor. Ben şeker ilave
etmesini hiç sevmemekle beraber,
özellikle soğuk kahveye şahsen en
çok naneyi yakıştırıyorum. Ancak,
mesela Belçika’da çikolata, Nijerya’da limon, Senegal’de ise karabiber
eklenerek tüketiliyor.

İşte bazı ülkelerden en kestirme ve bazı
diğer kahve siparişleri:

Yeni gittiğim ülkelerin ana dilinde
“merhaba, teşekkür ederim” gibi kahve
istemeyi -tam doğrusunu söyleyemesem bile- illaki söylemeye çabalıyorum.
Bazen gülüyorlar bazen de tam doğru42 AE MAGAZİN Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2016

-Zwei Kaffee, bitte - Almanya (Zwei Milchkaffee)
-Twee koffie alstublieft - Hollanda
-To kaffe, bedes - Danimarka
-Dos cafés (con leche), por favor - İspanya
-Due caffè (con leche), per favore - İtalya
-(Due cappucini, due caffè latte…)*
Deux cafés, s’il vous plaît - Fransa
*Latte, İtalyanca süt demek olduğundan, eğer İtalya’da sadece Latte der-

seniz, alacağınız şey sıcak süt olabilir.
Macchiato da İtalyanca lekeli demek
olduğundan, Latte Macchiato, süt içine
az kahve katılarak “lekelendrilmiş”,
Espresso Macchiato ise, espressonun
için az süt katılarak “lekelendirilmiş”
diyerek kahve literatüründe yer edinmiştir. İtalya’daki kahve kültürüyle ilgili
bir diğer bir nokta da, sütlü kahveleri
sadece sabahları kahvaltı için içtikleri,
gün içerisinde herhangi sütlü kahve
siparişinize bıyık altından gülecekleri.
Bunun sebebini sorduğumda, biz genelde öğlenleri de şarap içtiğimiz için,
alkol ve süt karışımının rahatsızlık yaratacağı cevabını almıştım İtalyanlardan.
Coffee, kaffee, cafe, koffie, kave, kava,
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kawa, kophe, caffe, kafei, kohi... dünya
genelinde kahve için kullanılan isimler.
Bir tek Ermeniler marjinal olmuşlar,
kahveye “soorj” diyorlar.
Kahve aletlerine bakacak olursak, öncelikle bilmeniz gereken filtre kahve
için çekilen kahve kaba çekimli olması
gerekir. Evde çekerim, frenchpresste
demlerim diyorsanız buna dikkat edin,
kahveyi aldığınız yere filtre kahvelik olduğunu belirtin. Ancak bu şekilde kahveyi çektirerek almanız halinde aromasını 3-4 gün içerisinde kaybedeceğini
unutmayın. Bana bu konuda sık sık uğradığım ve kahve aldığım yerden yapılan uyarı niteliğindeki diyaloğu aynen
aktarırsam sanırım daha iyi açıklamış
olacağım :

-Çekirdek kahveyi “domates”, çektirirerek aldığın kahveyi de “ezilmiş domates”
alman gibi düşün. Dolapta ne kadar süre
taze dayanırlar? İşte, aldığın o kahve de
aromasını kaybetmeden anca o kadar
dayanır.
-Bir hafta?
-Belki…
Kalın çekilmiş kahvenin bir filtre üzerinden kaynar sudan geçirilmesi ile hazırlanır. İki tip çeşidi bulunur:
Perculator : Bizim filtre kahve makinası
dediğimiz aletin gerçek ismi budur. Bu
alete göre su haznesi yukarıya yerleştirilir ve su buradan kendi ağırlığı
ile filtre arasındaki kahveden geçerek
yavaş yavaş alttaki boş hazneye dam-

lar. Filtre kahve için en iyi ölçü 30 ml
kahve ve 150 ml sudur. Kağıt filtreden
kahveye tat veren aromalar geçmez.
Frenchpress: Filtre kahvesi aroması
zayıf, ekşimsi ve acı tatta kahveler hazırlar. Çünkü kahveden geçen sıcak
su kahve ile temasını hemen kesmediği için kahve acılaşır. Kahvenin kalın
çekilmesinin sebebi de budur. Bu alet
ile tek ya da iki kişilik bir filtre kahve
hazırlamak daha kolay ve ucuz bir yöntemdir.

BUKET ALTAÇ
İŞ GELİŞTİRME MÜHENDİSİ
SÖZLEŞMELER DEPARTMANI
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DİLEK TURGUL
YÖNETİM KURULU ASİSTANI

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

nebilir miyiz?

1969 yılında İstanbul’da doğdum. İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Bölümü
mezunuyum. Tarihe olan ilgim beni
tekrar okumam gerektiğine karar verdirdi. Geçen yıl, İstanbul Üniversitesi
Tarih Bölümü öğrencisi oldum. Enerjimi kaybetmezsem 2018’de mezun
olacağım.

AE Arma-Elektropanç, Türkiye’de ve
yurtdışında birçok önemli projelerde
imzası olan, kurumsallığa geçiş yapmış
bir firma. AE ailesinin bir parçası olduğum için güvende olduğumu hissediyor
ve mutluluk duyuyorum.

Ne zamandır AE Arma-Elektropanç’ta
çalışıyorsunuz?
2012 yılının Haziran ayında başlayan
AE’deki çalışma hayatım 4 yıldır devam
ediyor.
AE hakkındaki düşüncelerinizi öğre46 AE MAGAZİN Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2016

Boş vakitlerinizi nasıl geçiriyorsunuz?
Kitap okumayı çok seviyorum, iyi bir
okuyucuyum. Müziğe ve dansa ayrı
bir ilgim var. 8 yıldır tango, 4 yıldır
flamenko dansı yapıyorum. Flamenko
eğitimine devam ediyorum. Haftanın
bir akşamı derslere bazı haftasonları
workshoplara katılıyorum. Pazar gün-

leri tango günüm. Her pazar günü
tango sever dostlarımızla biraraya gelip
dansın ve sohbetin tadını çıkarıyoruz.
İnsanın hayatında tutkuyla bağlanabileceği şeyi bulabilmesi büyük bir şans.
Dans da benim için bir şans oldu.
Bir teknik müteahhitlik firmasında
kadın olarak çalışmanın zorlukları
sizce nelerdir?
İş hayatında hiçbir zaman kadın olmayı bir zorluk olarak görmedim. Hem
iş hem ev hayatındaki sorumlulukları
yerine getirebilmek için denge kurmak
gerekiyor. Dengeyi sağlayabilmek için
kadınlar bazen fazla enerji harcayabiliyorlar.

AE AİLESİNDEN

ELENA BOGALIY
AVUKAT (RUSYA FEDERASYONU)

Bize kısaca kendinizden bahsedebilir
misiniz?
Kuzey Rusya’da, Murmansk şehrinde
doğdum. Mursmank’ın iklimi çok sert
ama, çok çarpıcı doğal güzelliklere
sahip bir yer. 90’lı yılların başında ailemle Moskova’ya taşındık, 20 yıldan
beri Moskova’da yaşıyorum. Küçüklüğümden beri avukat olmak istiyordum ve bu hayalimi gerçekleştirdim.
2008 yılında ticari hukuk bölümünden
mezun oldum. Ardından devlet kurumlarında çalıştım ve sonrasında AE Arma-Elektropanç’ta çalışmaya başladım.
Kaç yıldan beri AE’de çalışıyorsunuz,
hangi pozisyonla başladınız?
4 yıldır AE’de çalışmaktayım. 2011 yılının sonlarında, Mercury City projesinin insan kaynakları departmanında
çalışıyordum. O sırada AE’den iş teklifi

aldım ve AE’nin Moskova’daki genel
merkezinde avukat olarak çalışmaya
başladım.
AE hakkındaki düşünecelerinizi öğrenebilir miyiz?
AE teknolojik olarak çok gelişmiş bir
firma. Müşterinin ihtiyaçlarına göre en
kaliteli çözümleri sunmakta. AE, Moskova’yı aydınlatıyor ve ben bundan çok
gurur duyuyorum. Projelerimizin inşaat aşamalarında içlerinde olmasam
bile, sözleşmelerini takip ettiğim için
kendimi projelerin içinde hissediyorum ve her projemizin ayrı bir önemi
var benim için. Çalışma arkadaşlarım da
son derece deneyimli ve yardımsever.
Biz güçlü bir takımız ve böyle bir ekiple
çalışmaktan gurur duyuyorum.
Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Boş zamanlarımda yüzmeyi seviyorum.
Pilates ve spor vazgeçilmezlerim arasında. Ama, andrenalin içeren sporları
da denemek istiyorum, yeniliklere her
zaman açığımdır. En kısa zamanda paraşütü denemek istiyorum. Bunun haricinde, çok kitap okuyorum; Leo Tolstoy, Mikhail Bulgakov, Fyodor Dostoyevski gibi Rus edebiyatçılarının kitaplarını okuyorum. Hollanda’da ki müzik
festivallerini takip ediyorum. Resim ve
modern sanatı da seviyorum
Teknik müteahhitlik firmasında kadın
olarak çalışmanızın zorlukları var mı?
İlk başlarda sözleşmelerin teknik taraflarında sorun yaşıyordum. Ama sonrasında teknik anlamda çok geliştim. Yine
anlamadığım yerler olursa, iş arkadaşlarımdan yardım alıyorum ve sözleşmelere odaklanıyorum.
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SERGEY BEVZYK

ELEKTRİK SAHA MÜHENDİSİ / DOMODEDOVO HAVALİMANI - TERMİNAL 2
Sergey Bey, sizi kısaca tanıyabilir
miyiz?
32 yaşındayım ve Ukrayna doğumluyum. 2008 yılında Dnipropetrovsk Milli
Üniversitesi Isı ve Güç Mühendisliği
Ana Bilim Dalı, Demiryolu Taşımacılığında Elektriklenme bölümünden
mezun oldum. 8 yıldır inşaat sektöründe çalışıyorum. Borispol Havaalanı
Terminal D (Ukrayna, Kiev), Astana
kentindeki kamu ve konut binaları, Hills
Medya Merkezi, Olimpiyat Medya Köyü
(Sochi, Rusya) gibi projelerde görev
aldım.
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Ne zamandır AE Arma-Elektropanç’ta
çalışıyorsunuz, hangi projemizde başladınız?

becerilerini geliştirmek ve modern sistemi keşfetmek isteyenlere AE tüm bu
fırsatlar sunuyor.

Domodedovo Havaalanı’nın Terminal 2
inşaatında elektrik saha mühendisi olarak AE’de çalışmaya başladım. Yaklaşık
8 aydır AE ailesinin bir ferdiyim.

Boş vakitlerinizi nasıl geçiriyorsunuz?

AE hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
AE’de işe başlayınca ilginç kişiliklere
sahip bir o kadar da yetenekli meslektaşlarla tanışma şansım oldu. Mesleki

Benim hobim fotoğrafçılık. Bazen mükemmel bir çekim için ilginç yerleri
ziyaret ederim. Bu hobim görme yelpazesini genişletmemi sağlıyor. Ayrıca
ben okumayı, film izlemeyi seviyorum,
modern teknolojiye ilgi duyuyorum ve
ailemle vakit geçirmeyi seviyorum.
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CHRISTINE RAMOS
UZMAN / İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI (BAE)

Bize kısaca kendinizden bahsedebilir
misiniz?
Filipin’liyim; 2008 yılında Dubai’ye geldim. Psikoloji mezunuyum ve 2003 yılından beri insan kaynakları alanında
çalışıyorum. Çok yönlü bir insan olduğumu söyleyebilirim ve insanlarla iyi
geçinirim. Zamanımı asla boşa harcamam; kitap okurum, müzik dinlerim,
pul koleksiyoneriyim ve albüm biriktiririm. İnsanları dinlemeyi ve onlara
yardımcı olmayı severim. Kendimi konuşmaktan öte daha çok yazarak ifade
etmeyi seviyorum.
Kaç yıldır AE Arma-Elektropanç’ta çalışıyorsunuz?
2011 yılından beri insan kaynakları departmanında çalışıyorum. 5 yıldan beri

kıdemli insan kaynakları personeliyim.
AE hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Büyüyen AE ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyor ve kendimi
şanslı hissediyorum. Burada çalışmaya
başladığımda sadece 350 çalışanımız
vardı, şimdi BAE bölgesi 2 bin çalışana
yaklaştı. AE dünya çapında tanınan
bir firma ve her geçen gün büyümesini görmek beni mutlu ediyor. İnsan
kaynakları departmanının bir çalışanı
olmak benim için son derece büyük bir
sorumluluk. AE benim 2. ailem.
Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

film izlerim. Sosyal medyayı takip ederim, Skype ile arkadaşlarımla konuşurum. Açık havada yoga yaparım, dans
ederim, plaja giderim ve ailemle zaman
geçiririm.
Bir teknik müteahhitlik firmasında
kadın olarak çalışmanın zorlukları
sizce nelerdir?
Erkek çalışanın çok olduğu bir yerde
çalışıyorum ama erkeklerle çalışmak
çok daha kolay; kadınlara son derece
saygılılar. AE’de çok çeşitli millet ve
kültürlerden çalışanlarımız var onların gelenek ve kültürlerini merak edip
araştırıyorum. Kültürel çeşitliliğe rağmen şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadık. Tüm çalışma arkadaşlarımla aram
iyi.

Birçok hobim var. Çok kitap okurum,
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DEMİR ÖZKAYA ve TUĞBA YÜKSEL YENİ YAŞINI KUTLADI
Genel müdürüz Demir Özkaya ve Teklif müdürümüz Tuğba
Yüksel aynı güne denk gelen doğum günlerini Kurumsal
İletişim Müdürü Burcu Kızılhan’ın kendileri için hazırladığı
sürpriz doğum günü partisiyle kutladı. Sürpriz kutlamaya;
AE Arma-Elektropanç Yönetim Kurulu Başkanı A. Medih
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Ertan, Murahhas Aza Kemal Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyesi
Burak Ç. Kızılhan, Genel Müdür Yardımcısı Pınar Ertan ile
çok sayıda yönetici ve çalışan katıldı. AE ailesi olarak, Demir
Özkaya ve Tuğba Yüksel’e nice sağlıklı ve mutlu seneler diliyoruz.
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İstanbul genel merkezimizde Muhasebe Müdürü olarak görev yapan Şevki Önen’in 30 Temmuz 2016 tarihinde biricik
kızı Zeynep Önen dünyaya geldi. Önen ailesini tebrik ediyoruz.

İstanbul’da elektromekanik taahhüt işlerini yürttüğümüz Nurol
Life projemizde Elektrik Teknik Ressam olarak görev yapan Ahmet Arslan 5 Ağustos 2016 tarihinde dünya evine girdi. Kendisi
ve eşi Kübra Derya’ya AE ailesi olarak bir ömür boyu mutluluklar
diliyoruz.

İstanbul’da elektromekanik taahhüt işlerini yürüttüğümüz
Garanti Pendik Teknoloji Kampüsü projemizde Elektrik Proje Müdürü olarak görev yapan A. Vahit Çetin’in 10 Mayıs 2016
tarihinde biricik kızı Hira Cansu Çetin dünyaya geldi. Çetin
ailesini tebrik ediyoruz.
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İstanbul genel merkezimizde Bilgi Yönetimi Müdürü olarak görev yapan
Sn. Mustafa Kemal Muci’nin kayınpederi

NURİ BİLİK
vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

İstanbul genel merkezimizde Satın Alma Müdürü (Elektrik İşleri) olarak
görev yapan Sn. Kevser Tuğ’un dayısı

MEHMET KARAKAŞ
vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

İstanbul genel merkezimizde Muhasebe Personeli olarak görev yapan
Sn. Serdar Acar’ın amcası

FERHAT ACAR
vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

İstanbul genel merkezimizde İnsan Kaynakları Personeli olarak görev yapan
Sn. Mustafa Bağcıoğlu’nun dedesi

NECMETTİN KANLI
vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
52 AE MAGAZİN Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2016

