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Takım Olmanın Önemi ! 

Özel hayatımızda olduğu gibi iş yaşamında da herke-
sin kesiştiği ortak payda başarılı ve mutlu olmaktır. 
Yaptığımız işte elimizden gelenin en iyisini yapmak 
bizim birincil görevimizdir.

Başarılı olmamızı etkileyen faktörler arasında gös-
terdiğimiz bireysel çabanın, doğru stratejiyi uygula-
manın ve iyi bir yöneticiye sahip olmanın payı bü-
yüktür tabii ki ama, saydığım bu etkenlerin yanında 
başarıyı belirleyen belki de en önemli faktörlerden 
birisi “takım” olabilmektir.

Ortak bir “amaç” uğruna inanç ve dayanışmayla or-
taya çıkan takım ruhu, insanın yaptığı işte “anlam” 
bulmasını sağlar ki, bu da kazandığımız parayla öl-
çülebilecek bir mutluluk değildir.

Takım olmak; egolarımızdan arınıp takımın başarısı 
için mücadele vermek demektir. Her bir bireyin için-
de barındırdığı farklılıklarla tek vücut olabilmesi de-
mektir. Sahip olunan zıtlıklara rağmen takımın için 
ortak değerleri paylaşıp hedefe odaklanmak demek-
tir. “Ortak bir amaç” uğruna kendini adamak ve her-
şeyden önemlisi takım olmak, “birbirine ait” olmak 
demektir.

Saydığım tüm bu özellikleri bünyesinde barındıran 
bir takımın üyesi olduğum için gurur duyuyorum.
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Merhaba
Değerli 
Okurlar

Sene başında dergimizin ilk sayısını çıkarabil-
menin heyecanını daha dün gibi yaşıyorken 
bugün dergimizin 3. sayısını çıkarmanın key-

fini yaşıyoruz. 

Her yeni çıkardığımız dergiyle daha geniş kitlelere 
ulaşıp okuyucu sayısını daha da arttırmak bizleri 
sizlere karşı daha da sorumlu hale getiriyor. Her 
yeni sayı ile daha geniş kitlelere ulaşıp sektörden 
olmayan  okuyuculara da ulaşabilmek ve sektör dı-
şında da ilgi görmek bizleri daha da heyecanlandı-
rıyor.
Grup bünyesine kattığımız elektrik şirketimiz Erde 
Mühendislik ile geçtiğimiz 3 aylık dönemde Elekt-
romekanik olarak yeni işlere imzamızı attık. Ayrıca 
Erde Mühendislik’in Maslak’ta bulunan şirket mer-

Başkanlardan
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Başkanlardan

kezini Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde bula-
nan modern, teknolojik ve her türlü konfora sahip 
grubumuzun merkez binasına taşıyarak elektrome-
kanik olarak daha organize ve daha ulaşılabilir bir 
konuma getirdik.

Grup çalışanlarından oluşturduğumuz takımla 20-
21 Eylül tarihlerinde Haliç İmrahor Parkı’nda  ger-
çekleşen “Kurumlar Arası Dragon Festivaline” ka-
tıldık. 
Söz konusu festival, Uluslararası Dragon Bot Fede-
rasyonu (IDBF) takviminde yer alan ve konusunda 
dünyanın en büyük 3. festivali olarak bilinmektedir. 
Belirtilen tarihlerde düzenlenen yarışın her bir 
etabında 3.000 kurumsal firma çalışanı yarıştı ve 
20.000 kurumsal davetli seyirci olarak katıldı.

Bundan sonraki süreçlerde de Birleşim Grup aile-
si olarak güvenilir, tercih edilen, yaptığı işlerle fark 
yaratan ve hedeflerini sürekli yükselten  bir grup ol-
maya devam edeceğiz.

Yeni sayımızla siz okuyucularımızı baş başa bırakı-
yor, keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz.

Saygılarımızla,

İdris ÇAKIR
Birleşim Grup Yönetim Kurulu Eş Başkanı
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Birleşim Mühendislik 
Fabrikası
Fabrikamızda yıllık 300.000 m2 kanal üretilmektedir.

Bu sayımızda sizlere saç işle-
me faaliyetlerimizi anlatmak 
istiyorum. Bildiğiniz gibi gü-

nümüz iklimlendirme uygulama-
larında iç hava kalitesi kavramı 
artık yerleşmiştir. Proje dizayn 
ofisleri bu konuda çok daha dik-

katli davranmakta, havalandırma 
proje ve şartnamelerinde kanal 
yapım ve montaj konusunda detay-
lı isteklerde bulunmaktadır.
Merkezi iklimlendirme uygula-
malarında hava dolaşımı kanal-
larla gerçekleştirilir. Hemen he-

men tüm uygulamalarda kanallar 
asma tavan aralarında, dikey ka-
palı şaftlarda veya mekanik da-
irelerde olduğu için, o binadaki 
insanlar tarafından görülmezler. 

Aslında kendi sağlıkları ve konfor-

Kurumsal Pencere
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Kurumsal Pencere

ları için ne kadar önemli olduğunu 
bilmeden...
80 li yıllarda klima uygulamaları 
ülkemizde turizm yatırımları ile 
birlikte tırmanışa geçtiğinde, gitti-
ğim her şantiyede bir kanal atölye-
si görürdüm. Genellikle şantiyenin 
en ücra ve izbe köşesinde çalışan 
bu vefâkâr insanlar, müthiş bir gü-
rültünün içinde bütün gün hava 
kanalı ve bağlantı parçaları imal 
ederlerdi. Kullandıkları en tekno-
lojik alet ise caka denilen o basit 
makine idi. Aslında onlar bir nevi 
terziydiler. Sadece kullandıkları 
kumaş çok farklı idi.

“Caka satmak” deyiminin bu caka 
ile bir ilgisi var mı bilmiyorum. 
Aletin mütevazı görünüşüne bak-

tığımda hiç ilgisi yok gibi görü-
nüyor. Google Amca da bilemedi. 
Rahmetli ustam Baycan Bey olsa 
ona sorardım. Engin dağarcığın-
dan buna ait bir şeyler çıkardı 
mutlaka.  

Gel zaman git zaman her konuda 
olduğu gibi kanal imalatı da geliş-
ti ve teknoloji kullanan firmalar 
sayesinde işler kolaylaştı. Kumaş 
yine aynı kumaş ama terziler ye-
rini konfeksiyon usta ve işçilerine 
bıraktılar. Artık şantiyelerde kanal 
imalatı yapılmıyor. Fabrikasyon ka-
nal imalatı yapan firmalardan ha-
zır olarak geliyor. Caka dediğimiz 
aparat, lambalı radyo devrinde 

kaldı. Zaman zaman yine de bazı 
şantiyelerde görüyorum kullanan-
ları. Özellikle nakliye masrafından 
kaçınmak için doğu illerimizdeki 
şantiyelerde. O zaman da keyif-
le bir süre izliyorum o becerikli 
insanları, siyah beyaz bir klasiği 
seyreder gibi.

Havalandırma tesisatının damar-
larıdır kanallar. Basit gibi görünür 
ama basite alındığında anlaşılır 
ne kadar önemli olduğu. Yüzler-
ce metre yüksekteki binaların 
açılmaz pencerelerinin çevirdiği 
mekânlarda yaşayanlar, soluduk-
ları havanın nasıl geldiğini bilmez-
ler genelde. 
Tekniğine uygun dizayn, imal ve 
monte edilmemiş kanal tesisatın-

da o kadar çok sorun yaşanabilir 
ki, hayret edersiniz. Örneğin sız-
dırmazlığı belli toleransta değilse 
yeteri kadar gelmez o hava size. 
Isınamazsınız, soğuyamazsınız 
veya havasızlıktan migreniniz azar. 
Bayat havanın kokusu içinizi kap-
lar. Açılır pencereniz varsa ne âlâ, 
yoksa kabus olur o yer size. Fazla 
gelirse ses şikayetleri başlar. İçi 
temiz değilse veya zamanla temiz-
lenmezse hijyenik problemler baş 
gösterir. Montajı sırasında gerekli 
detaylar es geçilirse rahatsız edici 
sesler hayatınızın bir parçası olur. 
Üstü iyi izole edilmezse başınıza 
yağmur tanecikleri damlamaya 
başlar o sıcak yaz gününde.
Say sayabildiğin kadar.
İşte yaşanan bu olumsuz örnekler, 
bize bu işin çok önemli olduğunu, 
yapılan hataların geri dönüşünün 
çok zor ve pahalı olduğunu önce-
den gösterdiği için, kendi imalatı-
mızı kendimizin yapmamız gerek-

tiğine inandırdı. 
2006 yılında kanal üretim faaliye-
tine başladık. Bir şeyi yapacaksak 
en iyisini yapmalıyız felsefemize 
bağlı olarak ciddi yatırım yaptık 
son yıllarda. Piyasada “Fittings” 
denilen dirsek, pantolon, TE par-
çası gibi imalatların, saç kesimi-
nin düzgün olması için bilgisayar 
kontrollü plazma makinesi aldık. 

Yıllık 300.000 m2 kanal üretmeye 
yetecek miktarda kenet ve kapama 
makineleri ile teçhiz ettik.

Biz bu yatırımı sadece kendi şan-
tiyelerimizde kullandığımız kanal 
imalatı için yaptık. Dışarıya satma 
gibi bir uygulamamız yok.
Zaten istesek de zor, kendimize 

ancak yetiştirebiliyoruz. Kanal 
imalatı ağırlıklı olmak üzere ihti-
yacımız olan menfez kutuları, özel 
imalat gerektiren saç kutular, ko-
lon klapeleri, bağlantı manşonları 
gibi yan ürünleri de imal ediyoruz.
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Kurumsal Pencere

Yapılan tüm imalatlarımız 
ProDUCT tescilli markası etiketi 
taşıyor. Şantiyelerimizden on-
line gelen sipariş çizimleri, 
fabrikamızda kullandığımız özel 
imalat programına yükleniyor. 
Bilgisayardan otomatik olarak 
kesim makinasına taşınan bu bilgi 
sayesinde hatasız ve en düşük 
fire payı ile kesim yapılıyor. Kanal 
imalatında kullandığımız saç 
veflanşlar birinci sınıf. Galvaniz 
kaplama tabakasını yakmamak 
için özel punta kaynak makineleri 
kullanıyoruz.

Yapılan her parça imalatın üzerin-
de mutlaka özel bir yazıcıdan çık-
ma etiket yapıştırıyoruz. Bu etiket 
üzerinde imalatla ilgili tüm bilgiler 
olduğu gibi, şantiyede takılacağı 
yerin ismi de yazıyor. Bu sayede 
kanallar ve diğer parçalar şantiye-

ye gittiğinde hiç zaman kaybetme-
den takılacağı yere anında taşına-
biliyor.

Günümüzde imalat deyince ilk 
akla gelen kalite kontrol ve test-
ler elbette. Fabrikamız   ISO 9001  
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ,  ISO 
14001  ÇEVRE YÖNETİM SİSTE-
Mİ,  OHSAS 18001  İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ SİSTEMİ ve TSEK  gibi 
kalite standart belgelerine sahip. 
Kanal imalatında TSEK Belgesine 
haiz yurdumuzda kaç firma vardır 
bilmiyorum ama sayısının çok az 
olduğuna eminim.

Düzenli olarak ve kalite yönetim 
uzmanımız denetiminde periyo-
dik kanal basınç testleri yapıyo-
ruz. DW144 ve SMACNA kriter-
lerine göre imalat yaptığımız için 
bu gerekli. Ayrıca şantiyede zaten 

yapılması zorunlu olan basınç 
testlerinden arkadaşlarımızın bir 
seferde geçebilmesi için de bu 
şart. Bu kaliteyi tutturmak için 
ekipmanın kalitesi yanında işgü-
cümüzün de kalitesi çok önemli. 

Çalışan tüm personelimize Usta 
Yeterlilik Eğitimi sonrası sertifi-
kalandırdık. İş sağlığı ve güvenliği 
konularında “sözde” uygulama-
ların çok dışındayız. Gereken tüm 
tedbirler, eğitimler ve koruma ön-
lemleri, kadromuzda bulunan İSG 
Uzmanı tarafından gerçekleştiri-
liyor.  

Bulunduğumuz bölge Dudullu Or-
ganize Sanayi Bölgesi olduğu için, 
onların da ayrıca çevre koruma 
denetimlerine tabiyiz.

Kısacası iddialıyız. Biz bu işi ülke-
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miz şartlarının ve ona verilen de-
ğerin ötesinde yapıyoruz. 

Peki buna rağmen piyasadaki dü-
şük kanal fiyatlarıyla nasıl başa 
çıkıyoruz?
İşin sırrı üretim hacmi ve verim-
lilikte. Fabrikadan çıkış yapan her 
parça, üzerindeki barkod sayesin-
de üretim maliyetlendirme siste-
mimize bilgi aktarıyor. Kanal ima-
latı neticede basit bir ürün de olsa, 
gelişmiş maliyetlendirme siste-
mi sayesinde verimi maksimize 
edebiliyorsunuz. Bu da size aşırı 
rekâbetin hüküm sürdüğü taahhüt 
sektörünün önemli bir girdi ma-
liyeti kaleminde avantaj sağlıyor. 
Yüksek kaliteyi aynı bedele bulan 
müşterinizi de memnun ediyor.

İşi aileden meslek olarak öğren-
miş bir arkadaşımız var imalatın 
başında. İlyas Çakır. Atletik vücut 
yapısı, onun kendine olan saygısı-
nı işine de yansıtacağını önceden 
söylüyor size. İşini öyle iyi biliyor 
ki, artık kanaldan adam yapıyor 
hobi olarak.  

Ailenin kanal imalatına girişi bir 
hayli eski. Rahmetli eniştesi Nec-
mettin Ayvaz bu mesleği Muse-
vi ve Rum ustalardan öğrenmiş. 
1948 yılında üç ortak olarak şimdi 

yerinde yeller esen Beykoz Rakı 
Fabrikası’nda yapmışlar ilk işleri-
ni. Daha sonra da amcası Müm-
taz Çakır’a öğretmiş bildiklerini. 
1967 yılında Rize Çay Paketleme 
Fabrikası ile işe başlayan Mümtaz 
Amca, önemli referanslar oluş-
turmuş ilerleyen yıllarda: Yeşilköy 
Havaalanı, Karakaya Barajı, Ata-
türk Barajı gibi.  Alarko ve STFA 
gibi devlerin vazgeçemediği ta-
şeronlarından olmuşlar yıllarca.  
İşte İlyas daha 15 yaşlarındayken 
amcaoğulları ile birlikte başla-
mışlar bu işe emek vermeye, dur-
madan çekiç sallamaya. 

Zamanının dev projelerini ger-
çekleştirmişler hep beraber, Ford 
Otosan Fabrikası, Mustafa Nev-
zat İlaç Fabrikası, Toprak Enerji, 
Galleria AVM, Demirdöküm, Milli 
Reasürans Binası, Bursa BUTTİM, 
Tekfen Tower gibi. 
Şimdi kendisi Birleşim’in üretimi-
ni yönetiyor, amca oğulları Fatih ve 
Barbaros Çakır da Çakır Mekanik 
olarak Birleşim’in münhasır kanal 
işleri taşeronluğunu götürüyorlar 
başarıyla.

Ama İlyas’ın beni etkileyen baş-
ka bir yanı, doğaya ve hayvanlara 
olan derin sevgisi. Fabrikanın yan 
bahçesinden her yıl yediğimiz ne-
fis kirazlar ve elmalar onun emeği.  
Çiçekleri, ağaçları, kedileri, kö-
pekleri ve kuşlarıyla o tam bir 

doğa aşığı. Ekibi ile birlikte özverili 
çalışmaları, Proje Müdürlerimizin 
önemli bir güvencesi. 
Kendi aramızda küçük bir  
yarışma ile ismini koyduğumuz 
ProDUCT markamız, artık kanal 
imalatımızın haklı kalitesini 
vurguluyor.
Yöneticisiyle, ustasıyla ve işçisiyle 
27 çalışanımızın ellerine sağlık. 

www.birlesim.com

İbrahim BİNER
Genel Müdür
Birleşim Mühendislik A.Ş.

İlyas ÇAKIR
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Birleşim Rus
Birleşim Rus firması Aralık 2010 yılında Moskova’da 
%100 Rus firması olarak faaliyetlerine başlamıştır. 
Deneyimli kadrosu ve başarılı mühendislik çözümleriyle 
Birleşim Rus, bir Birleşim Grup firmasıdır.

Uluslararası standart ve 
normlarda proje üretebilen 
Birleşim Rus, Rusya Fede-

rasyonu’nda elektromekanik iş-
leri yapabilmesi için gerekli tüm 
lisanslara sahiptir. 
Firmanın en büyük avantajı, bün-
yesinde çalıştırdığı eleman kadro-
sunun Rusya’da minimum 12 yıllık 
sektör tecrübesinin olmasıdır.

2010 yılında 40 m2 lik mütevazi bir 
ofiste faaliyetine başlayan firma-
mız, gösterdiği büyüme ile merke-
zini büyüterek Moskova Nehri’nin 
kenarında bir iş merkezinde, 2 

katlı toplam 600 m2 bir ofiste hiz-
met vermeye başlamıştır. Yaklaşık 
3 yıllık süreçte firmamız, 28 kişilik 
kadrosu ile cirosu 45.000.000 USD  
olan  elektromekanik  proje ger-
çekleştirmiştir ve devam eden bir 
çok projede de yer almaktadır.

Bizim için önemli birkaç projeden 
bahsetmek isteriz.

Arena-Norilsk Spor ve Eğlence 
Kompleksi

Nikel endüstrisinde Rusya ekono-
misinde önemli role sahip, Kuzey 

Buz Denizi kıyısında bulunan ve 
Krasnoyarsk Bölgesinde yer alan 
Norilsk şehrinde, Arena-Norilsk 
Spor ve Eğlence Kompleksi proje-
sinde yer aldık. 36.000 m2  alana 
sahip projeyi tüm zorlu koşullara 
rağmen başarıyla tamamladık. 
Hava koşullarının -65oC derece-
yi bulduğu bu şehre kışın sadece 
hava yolu ve  deniz yolu ile ulaşıl-
maktadır.
Ayrıca Rusya Federasyonu’na giriş 
vizeniz olsa bile tamamen yaban-
cılara kapalı olan bu şehre girmek 
için özel bir izin almak gerekir.

Kurumsal Pencere
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Bununla birlikte , çalışmamız için 
gerekli her türlü malzeme  özel 
paketleme prosesinden geçtik-
ten sonra ortalama 45 günde, 
Kuzey Buz Denizi’nden buz kırıcı 
sistemlerle donatılmış gemilerle 
devlet kontrolünde olan bir liman 
şehrine ulaştırıldı. Bahsettiğimiz 
bu şartlar altında projemizi 1,5 
sene gibi kısa bir sürede bitir-
menin onurunu yaşıyoruz. Rusya 
Federasyonu Başbakanı’nın açı-
lışını yaptığı kompleks artık faali-
yet halinde. Birleşim Rus olarak 
Rusya’nın hatta dünyanın en zor 
bölgelerinden biri olan Norilsk’te 
çalışmak bizim için önemli bir de-
neyimdi.

Her türlü koşulda çalışabilme ka-
biliyetine sahip firmamız ofis-ko-
nut kompleksleri, ticaret yapıları, 
alışveriş merkezleri gibi çok çeşit-
li fonksiyonel yapı projelerini üst-
lenmiştir ve üstlenmektedir.

Devam eden projelerimiz arasın-
da, Sibirya’nın Noyabrsk şehrin-
de işvereni Kontek Firması olan 
154.000 m2 lik  konut projesi ve  
Moskova Himki’de işvereni Palmi-
ra Firması olan  300.000 m2 lik ko-
nut projeleri yer almaktadır.

Her sene %25 büyüme planı ve 
2015 yılında 60.000.000 USD bütçe 
hedefiyle, Türkiye’de olduğu gibi 
Rusya Federasyonunda ‘da MEP 
çözümlerde 1 numara olmayı he-
defliyoruz.

Kurumsal Pencere
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Proje

Rönesans 
Tower
Ataşehir

Mimar: FXFOWLE Architects, LLP, FEHMİKOBALDESIGN Architects
Danışman: Axis Facades, VDA, Rönesans İnşaat
Elektrik Projesi: FDC Electrical, Cosentini Associates
Mekanik Projesi: Okutan Mühendislik, Cosentini Associates
Müteahhit: Rönesans İnşaat Rönesans Teknik İnşaat San. Tic. A.Ş
Statik Projesi: DeSimone Consulting Engineers,  APCB
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Proje

Rönesans Tower Ataşehir

Anadolu yakasında Ataşehir bölgesinde geliştirilen Rönesans 
Tower Ofis Projesinin inşaatı, Rönesans İnşaat tarafından bi-
tirilmek üzere. Leed Platin Sertifikasına sahip olacak ofis, 
E-5 Otoyolu ve E-5 - TEM bağlantı yollarının kesiştiği stratejik 
bir noktada yer alıyor. Kadıköy-Kartal metro hattına da ya-
kınlığının yanı sıra, farklı mimarisiyle ve inşaatta kullanılan 
teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor.

45.000 m² kiralanabilir alanı olan A+ sınıfı proje, 13.810 m² 
arsa alanına, 84.587 m² toplam inşaat alanına sahip. Yapı 40 
normal kat ve 4 otopark katı ile birlikte toplamda 44 kattan 
oluşmaktadır.  

Mekanik tesisat sistemlerinde;  TS-825 Türkiye Yalıtım Stan-
dardı , TS EN Türk Standartları, Türkiye Yangından Korunma 
Yönetmeliği, ASHRAE, NFPA Standartları ve İmar yönetme-
likleri esas alınmış. Özellikle sismik ve yangından korunma 
tesisatlarında bağımsız danışmanlık firmalarından hizmet 
alınmış. Ayrıca tüm imalat ve montaj kontrolleri TUV - SUD 
tarafından yapılan tesisatların montajları tamamlanmış ve 
tüm cihaz ve ekipmanların ilk çalıştırma işlemleri yapılmış 
durumda.

Şu anda montajı tamamlanmış tüm cihaz ve ekipmanların 
TAD (Test, Ayar, Dengeleme) işlemleri,ekibimiz tarafından 
gerçekleştiriliyor.

Tüm mekanik tesisat işleri Birleşim Mühendislik tarafından 
gerçekleştirilen Rönesans Tower ve RönesansBiz Küçükyalı 
Ofis Park projelerinin aynı anda tamamlanması planlanıyor.
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Rönesans 
Gayrimenkul 
Yatırım 

Proje
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Proje

20 yıllık uluslararası inşaat deneyimi ile Türkiye 
ve Rusya’nın en büyük uluslararası yüklenici 

inşaat firması olan Rönesans, uluslararası firmala-
rın değerlendirildiği ENR listesinde, dünya sırala-
masında, 2013 yılında 64. sırada yer alma başarısını 
göstermiştir.

Rönesans, 1993 yılında Rusya’da temellerini ata-
rak başlattığı yapılanmasına Türkiye’de 2001 yılında 
kurduğu Rönesans Gayrimenkul Yatırım ile ticari 
gayrimenkul geliştirmeye ve yatırımlarına başla-
mıştır.

Yapımı biten ve projesi başlayan ofis alanında top-
lam 200.000 m²  kiralanabilir alan üretmektedir.

Ofis Projelerinde Farklı Mimari, Uluslararası De-
neyim, İleri İnşaat Teknolojisi

Türkiye’de RönesansBiz markası ile kiralanabilir 
ofis projeleri üreten Rönesans Gayrimenkul Yatırım; 
inşaat, yatırım, geliştirme ve işletme alanlarındaki 
tecrübesi ile ön plana çıkıyor. 2015 yılı itibarıyla 200 
bin metrekare kiralanabilir ofis alanına ulaşacak 
olan Rönesans Gayrimenkul Yatırım, 20 yılı aşkın in-
şaat deneyimi ve uluslararası platformda toplam 3.5 
milyon metrekarelik ticari gayrimenkul portföyü ile 
Türkiye’nin en önde gelen gayrimenkul oyuncuları 
arasında yer alıyor.

Çevreye Saygılı Yüksek Standartlara Sahip Ofisler

FXFowle, 5Design, Cosentini, DeSimone gibi isimle-
rin imzaladığı projelerde, geçerli olan kanun ve yö-
netmeliklerin yanı sıra uluslararası NFPA, ASHRAE 
gibi standartları da tutturan Rönesans Gayrimenkul 
Yatırım; kullanıcı konforu, güvenliği ve iş sağlığı için 
kapsamlı çalışmalarla ofis kalitesini bir adım daha 
ileriye götürüyor.

Sürdürülebilir kavram ve uygulamaların önemli yer 
tuttuğu, gerçekleştirdiği ofis yatırımlarını bu kav-
ramlardan ayrı tutmayıp tüm projelerinde aldığı 
LEED Gold ve LEED Platinum sertifikaları ile tescil-
leyerek doğaya ve çevreye olan hassasiyetini bir defa 
daha vurguluyor.

Sürdürülebilir kavramlar, birer kavram olmaktan çı-
kıp günlük yaşantımızda alışkanlıklar haline gelme-
dikleri takdirde, anlamlarını ve amaçlarını yitirmeye 
başlıyorlar. 
Bu sebeple Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın ger-
çekleştirdiği yatırımlarda hedefi enerji tasarrufu-
nun sağladığı ekonomik avantajlardan öte, firma-

nın izlediği kültürün yaygınlaşması, aynı yaklaşımı 
gösteren firmaların çoğalarak tüm çalışanlarına bu 
alışkanlıkları aşılaması ve bu sayede çevreyle olan 
iletişimlerinin kitlesel etkisinin avantajını yaşama-
larıdır.
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Haber

BİRLEŞİM KÜREK 
TAKIMI DRAGON 
FESTİVALİNDE !
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Haber

34 farklı sektörden yüzlerce kurumun ka-
tılımı ile gerçekleştirilen, Türkiye’nin en 
geniş katılımlı kurumsal spor, eğlence ve 

motivasyon organizasyonu Dragon Festivali 7.yılını 
kutladı.

Dragon Festivali Sezon Finali, 20-21 Eylül 2014 ta-
rihlerinde İstanbul Haliç İmrahor Parkı’nda gerçek-
leştirildi. 3.000 kurumsal firma çalışanının yarıştığı 
ve 20.000 kurumsal davetlinin seyirci olduğu orga-
nizasyonda Birleşim Grup Ailesi olarak ‘’Birleşim 
Kürek Takımı’’ ile kıyasıya mücadele verdik.

Dragon Festivali’ne ilk kez katılmamıza rağmen, 
geçmiş senelerde şampiyonlukları bulunan birçok 
tecrübeli takıma karşı amansız mücadele vererek 
çok başarılı dereceler aldık.

Festivalin 1.gününde zamana karşı yapılan sıralama 
yarışlarında, günün en iyi 5. süresini yaparak, gün 
sonunda yapılan Dragon Bot Federasyon Kupasında 
yarışma hakkı kazandık ve yarışı 6. olarak tamam-
ladık. İkinci gün yapılan final yarışlarında, en yüksek 
seviye olan “Sport” kategorisinde mücadele verdik. 
Yarı final yarışında 10 takım arasında 3. olarak fina-
le çıkmayı başararak, günün son yarışı olan Türkiye 
finalinde 6. olarak büyük başarıya imza attık.

İlki 2008’de gerçekleşen ve dünyanın üç büyük 
festivalinden biri olan Dragon Festivali, iş hayatına 
bambaşka bir pencere açtı. 

Takım ruhu, birliktelik ve eğlencenin bir araya gel-
diği Türkiye’de bir ilk olan Dragon Festivali Mersin, 
Adana, İzmir, Ankara’da bir, İstanbul’da iki kere ol-
mak üzere yılda altı kere düzenlenmektedir. 
Dragon Festivali 2008 yılından günümüze toplam 29 
festival, 2.246 takım, 49.412 yarışmacı ve 290.000 
davetliye ev sahipliği yaptı.
Dünyanın en büyük üç festivalinden biri olarak med-
yanın da yoğun ilgisini çeken festival, takım çalışma-
sı, ekip ruhu, dayanışma ve adrenalinin üst seviyede 
olduğu bir haftasonu yaşattı.
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Festivale neden mi katıldık ?!

• Türkiye’nin en geniş katılımlı kurumsal hafta-
sonu organizasyonu,

• Türkiye genelinde yapılan tek kurumsal etkinlik,
• Farklı sektörleri bir araya getiren tek platform,
• Su üzerinde yapılan en kalabalık yarış,
• Dünya’da ve Türkiye’de en hızlı gelişen takım 

sporu,
• Rekabet ve eğlencenin bir araya geldiği en etkin 

festival.

Festivalin içeriğinde adeta yok yok !

Festival kapsamında su üzerinde yüze yakın firma-
nın katılımı ile dragon bot yarışları düzenlenirken, 
kara kısmında da katılımcıların hoşça vakit geçire-
bilmeleri için ünlü DJ ‘lerin canlı performansları, 
birbirinden etkileyici showlar, dans gösterileri ve 
ritim atölyelerinin yanı sıra bir de kostüm yarışması 
düzenlendi. 

Birleşim Grup, tasarladığı “Önce İnsan” temalı kos-
tümü ile İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna verdiği 
önemi vurgulayarak festivalin ilgi çeken kostümleri 
arasında yer aldı.  

Sosyal sorumluluk projelerinin etkin platformu 
Dragon Festivali Türkiye, her yıl farklı şirketlerin 
üstlendiği, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine ev 
sahipliği yapıyor. Bu kapsamda birçok engelli vatan-
daşımızın katıldığı festival, Türkiye genelinde sosyal 
sorumluluk projelerinin hayata geçirildiği bir gönül 
platformu olma özelliği taşıyor.
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Yıldız Teknik Üniversitesi 2013-2014 yılı Elektrik - 
Elektronik Fakültesi mezunlarından ilk üçe giren 
öğrencilere ETMD adına hediyeler verildi.

10 Temmuz 2014 Perşembe günü Yıldız Teknik Üni-
versitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen YTÜ Elektrik-Elektronik Fakülte-
si 2013-2014 Yılı Mezuniyet Töreninde, Bilgisayar, 
Elektrik, Elektronik ve Haberleşme Bölümlerinde 
ilk üçe giren öğrencilere ETMD adına hediyeler ve-
rildi.

ERDE MÜHENDİSLİK A.Ş., ABB Elektrik Sanayi A.Ş. 
ve Schneider Electric firmaları, ETMD hediyelerinin 
sponsoru olarak eğitime verdikleri katkılara bir ye-
nisini daha eklediler.

Düzenlenen törene ETMD Yönetim Kurulu Başkanı 
V. Tuncer ÖZEKLİ ile birlikte ERDE MÜHENDİSLİK 
A.Ş. Genel Müdürü Mehmet PAK, ABB Elektrik Sa-
nayi A.Ş. Alçak Gerilim Ürünleri Divizyonu Pazarla-
ma Müdürü Ertan ÖZDEMİR ve Schneider Electric 
Proje Geliştirme Müdürü Bihter ÜNLÜSOY katılımcı 
oldular.

Okullarını yeni bitiren YTÜ Elektrik-Elektronik Fa-
kültesi mezunu genç mühendislere iş yaşamlarında 
başarılar diliyoruz.

Yıldız Teknik 
Üniversitesi
Ödül
Töreni

Haber
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Haber

YILDIZLAR
Geçmişte birçok yıldızın parlamasına 
katkıda bulunduk.
Şimdi, gelecek olan yıldızları heyecanla 
bekliyoruz.

Geleceğe İZ Bırakıyoruz

Maçka Residence

Marriott
Trump Towers

Astoria
Zorlu

Sapphire

Spine

Rönesans Tower

Çiftçi Towers

Quasar

pl
us

m
ax

.c
om
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Analiz

LEED Yeşil Bina
Derecelendirme
Sistemi

Ekonomik ve çevresel gelişmeler, günümüzde 
sürdürülebilirliğin bir tercih olmak yerine 
zorunluluk haline gelmesine neden olmak-

tadır. Bu ve buna benzer nedenlerden dolayı kâr 
amacı gütmeyen bir kuruluş olan USGBC  (Ame-
rika Yeşil Bina Konseyi) tarafından LEED (Leader
ship in Energyand Environmental Design) Yeşil 
Bina Derecelendirme Sistemi geliştirilmiştir.
LEED yeşil bina derecelendirme sistemi gönüllü 
olarak uygulanmaktadır ve yeşil binalarda yüksek 
performans, yani daha sağlıklı, çevreye duyarlı ve kârlı 
yapılar elde etmek için yapılması gerekenleri açıklamak-
tadır. LEED ofis, okul, kampüs, kamu binası, hastane, kon-
ferans salonu, konut, rezidans, spor salonu, veri merkezi ve 
depo gibi birçok çeşit binayı sertifikalandırmaktadır.
1998’de LEED sertifikasyonunun başlamasından beri geçen 
sürede binlerce bina sisteme kaydolmuş ve sertifika almıştır. 
Ağustos 2014 itibariyle tüm dünyada LEED sertifika sürecine 
kaydolmuş veya sertifikalandırılmış proje sayısı 70.000 civarında-
dır. LEED hem sertifikalandırdığı proje sayısı, hem de tüm ülkeler 
için uygulanabilir stratejileri ile dünyadaki muadillerine göre geçerlili-
ği en fazla olan sertifikadır.
Ülkemizde LEED sertifikasına kayıtlı hali hazırda 274 proje bulunmak-
tadır ve bu projelerden 62’si sertifikalıdır. Örneğin Birleşim Mühendislik 
binası LEED Altın sertifikalı ve ERKE Green Academy, LEED Platin sertifikalı 
projelere iyi birer örnektir.
LEED sertifikası kapsamında 7 adet ana başlık bulunmaktadır. 

Bunlar,
• Sürdürülebilir araziler, 
• Su verimliliği, 
• Enerji ve atmosfer, 
• Malzeme ve kaynaklar, 
• İç mekan kalitesi, 
• Tasarımda inovasyon,
• Bölgesel önceliktir. 

Ülkemizde LEED sertifikasına kayıtlı
274 proje bulunmaktadır.

BİRLEŞİM DERGİ22
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Analiz

LEED sertifikasına aday bir binanın ön koşulların tamamının gerek-
liliklerini sağlaması zorunludur. Ön koşullara ilave olarak sertifika 
alınabilmesi için de, her biri farklı ana başlıktaki sürdürülebilirlik 
stratejilerini yerine getirmelidir. 40-49 puan aralığına Yalın Sertifika, 
50-59 puan aralığına Gümüş, 60-79 puan aralığına Altın ve en son 
olarak 80 ve üzeri puan aralığına da Platin sertifika verilir.
Bina sahibinin binaya ait işletme ve bakım maliyetleri ile enerji ve 
su sarfiyatını azaltması, bina kullanıcı memnuniyetini artırması, çev-
reye olan olumsuz etkileri en aza indirmesi için en etkili yol LEED 
standartlarını takip etmesidir. Çünkü LEED tüm binayı bir bütün ola-
rak inceler, binada geliştirilmesi gereken noktaları belirtir ve o bina-
ya özgü sürdürülebilirlik stratejileri belirler.

Tüm bu enerji ve su tasarrufu, işletme ve bakım maliyetlerinin azal-
ması, kullanıcı memnuniyeti, düşük çevresel etki konuları, dünya 
genelinde LEED sertifikalı binaları öne çıkarmaktadır. LEED’in 16 
senelik bir geçmişi olmasına rağmen bina kira ve satışlarında ciddi 
bir pazar payı yakalamıştır. Hatta yapılan araştırmalara göre LEED 
sertifikalı binaların satış ve kiralamaları, LEED sertifikasına sahip 
olmayan benzerlerine göre daha fazladır.

LEED’deki her kredinin bir amacı bulunur ve bu amacı sağlamak için 
yapılması gereken çalışmalar vardır. Bu çalışmalar yapıldığında, uy-
gulandığında kredi gereği sağlanmış olur ve o krediden puan kaza-
nılmış olur. LEED sertifika hedefi belirlenirken toplanması gereken 
puanları sınırda tutmamakta fayda vardır, çünkü sertifika değerlen-
dirmesi sırasında bazı kredilerden puan alınamayabilir. Böyle bir du-
rumda sıkıntı yaşamamak için puanlamada, sertifika hedefinin puan 
aralığı ortasının yakalanması en uygunudur.

Bütün bu çalışmaların bina sahibine ek maliyet getireceği düşüncesi 
yanlıştır. Sürdürülebilirlik çalışmaları yapılıp bina işletme ve bakım 
maliyetleri azaldığında, satış ve kiralama fiyatları da yükseldiğinde, 
finansal geri dönüş kısa zamanda sağlanmış olacaktır.

www.erketasarim.com

Mehmet OKUMUŞ
Makine Yük. Mühendisi, LEED AP O+M
ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık

BİRLEŞİM DERGİ 23
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İclal Aydın
Ekranlardan tanıdığımız sıcacık gülüşüyle, başarılı 
oyunculuk performansıyla ve güçlü kalemiyle içimizden 
biri, sevgili İclal Aydın bu ayki konuğumuz.

Fotoğraf: Caner KASAPOĞLU
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Söyleşi

Söze annelikle başlamak isteriz. Annelik nasıl 
gidiyor İclal Hanım ? Bu yoğunlukta kızınızla 
kaliteli zaman geçirmenin yollarını nasıl bul-

dunuz? Neler yapıyorsunuz ?
Açıkçası son zamanlarda çok iş odaklı yaşamama 
gayretindeyim. Yaptığım işlerin her birini çok seve-
rek, çok sahiplenerek yürüttüm bugüne dek. Her 
anne kuşkusuz çok sorumluluk altında ama bekâr 
annelerin taşıdıkları bir parça daha ağır diye düşü-
nüyorum. O yüzden eskisi gibi birkaç işi bir arada 
yapmaktansa sayısını azaltıp birine odaklanmak ve 
kalan zamanı daha sakin kullanmaktan yanayım. 
Kitap yazıyorsam sadece kitap, televizyon için bir 
program yapıyorsam sadece program için çalışıyor 
ve kalanı kızıma, evime, kendime ayırmaya özen 
gösteriyorum. 
Artık çocukluktan gençliğe geçiyor. İzlediği filmleri, 
dinlediği müzikler, beğendiği aktörleri takip etmeye 
çalışıyorum. Birlikte bir kız arkadaşla vakit geçirir 
gibi vakit geçirdiğimde karşılıklı olarak birbirimizi 
değiştirip geliştirdiğimizi fark ediyor ve mutlu olu-
yorum. Soruları da değişti artık. Eskiden “Geceleri 
neden karanlık geliyor anne ?” diye sorarken, şim-
dilerde “Berlin Duvarı yıkıldığında sen de ağlamış 
mıydın ?” diye soruyor. En büyük yardımı filmlerden 
ve ben büyürken okuduğum kitaplardan alıyorum 
elbette. 

Yazar, program sunucusu, tiyatro sanatçısı ve 
oyuncu olarak (belki de en çok kelimeleri bu ka-
dar etkili kullanan bir isim olarak) çocukların dil 
gelişimlerinde ve kendilerini ifade etme yetenek-
lerinin gelişmesinde nelerin faydalı olacağını dü-
şünüyorsunuz ? Aileler küçüklükten başlayarak 
bu konuda çocuklarına nasıl yardımcı olabilirler ?
Aslında az önce tam da bunu anlatıyordum. Öncelik-
le çocukla hep konuşmak gerekiyor. Bebekliğinden 
itibaren. Hiç kesintisiz konuşmak çok önemli. Yaptığı 
resimleri anlattırırdım. Ve yazardık. Şimdi o resim 
defterlerine baktığımda iyi ki yapmışız bunları di-
yorum. Çok kitap okudum. Hem ona okudum hem 
onun yanında kendi kitaplarımı okudum. Evde hep 
okuyan birilerini gördü. Şimdi de onun için seçtiğim 
biyografik filmleri birlikte izliyoruz. Tüm anne baba-
lara tavsiyem bu olur kendimce. Sorduğu her yeni 
soruya birlikte yanıt aramak da çok önemli.

Mesela birkaç hafta önce Scott Fitzgerald’ın adı 
geçti izlediğimiz bir filmde. Ben kim olduğundan söz 
ettim ama onu tam tatmin etmedi. Ertesi gün okula 
götürürken yolda telefonumu verdim ona. 
Gir Google’a sor bakalım kimmiş dedim. Okumaya 
başladı. Karısı Zelda’nın acıklı sonu o kadar etkiledi 
ki...
Eve gelir gelmez evdeki tüm kitaplarını görmek is-
tedi. Benzer bir şekilde birlikte “Kitap Hırsızı” isimli 
filmi izliyorduk. Sorduğu sorular bizi Anne Frank’ın 
hatıra defteri isimli kitaba kadar sürükledi. Umarım 
bu okuma serüveni ve kelimelerle ilişkisi kesintisiz 
devam eder.
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Bazı eğitimleriniz olduğunu duyduk, bununla ilgi-
li bizi bilgilendirir misiniz?“İclal Aydın’la Gündüz 
Düşleri Atölyesi”nde “Günümüz insanının rutin 
problemlerinin ve mutsuzluğunun temelinin ço-
cuksu bakış açısından ve çocuksu yaratıcılıktan 
uzaklaşması” olduğunu söylüyorsunuz. Bunu bi-
raz açar mısınız? Çocuk bakış açısını nasıl kaybe-
diyoruz? Geri kazanmak için sizce neler yapmak 
gerek? 

Son yıllar biraz zor geçti. Aslında sadece benim için 
değil, farkındayım. Dünya daha bir karanlığa döndü 
yüzünü sanki.  Çok sık İstanbul’a ilk geldiğim gün-
leri düşünür olmuştum. 26 yaşındaydım. Başından 
bir evlilik geçmiş genç bir kadın olmama rağmen 
ne kadar saf ve sahici bir yaşam sevinci taşıyormu-
şum. Bir çocuk gelecek kaygısı duymaz. O sadece 
çocuktur. Büyümek, planlayarak gerçekleştirdiği bir 
eylem değildir. Gelecek kaygısı saflığı bozulmuş ye-
tişkinlerin bir parçasıdır. Kaybetmeyi öğrenmiş ve 
kaybetmekten korkar olmuş insanların hareket ne-
denleridir, gelecek kaygısı.  Bu kaygı tedirgin yapar. 
Bu kaygı şüpheli yapar. Bu kaygı alıngan yapar. İşte 
bütün bunlar sırasında sıradan hayatın mucizesini 
kaybeder yetişkin insan. Benim de kaybettiğim gibi. 
Kaybettiğim o şeyi arıyordum. Ararken ararken, ona 
kavuşmanın yolunun başa dönmek olduğunu fark 

ettim.  Başa nasıl dönerdim peki? Sığındığım kitap-
lar, müzikler, ülkeler, hikâyeler, sokaklar, filmler ve 
kokularla... Gündüz Düşleri işte böyle bir yolculuk. 
Katılan herkes çok mutlu ayrılıyor. Bu da beni daha 
mutlu yapıyor. Verdiğim eğitimlerin başlığını 
YAŞAM / MOTİVASYON üzerine kurguluyorum. 

İclal Aydın tökezlediğinde bunu okuyucularıyla 
çekinmeden paylaşan bir yazar aynı zamanda. Bir 
yazınızda da  “Başkaları gibi olmayı, onlara benze-
meye çalışmayı artık reddediyorum” diyorsunuz. 
Anneler de hayatlarında kimi zaman tökezliyor 
ve kim tarafından çizildiğini bile bilmedikleri bir 
resme benzemeye çalışabiliyor. Sizin bu konuda 
kadınlara tavsiyeniz neler olur ? 
İşte bu konuda tavsiye veremem. Bir kitap ya da fil-
me benzemiyor çünkü bu. Yazdığım günlük yazılar 
doğal olarak yaşadığım süreçlerin izlerini taşıyor. O 
dönemlerde benzer duygular içindeysek okurla bu-
luşabiliyoruz o kapı aralığında. Ki şu ana kadar bir-
kaç kez bahsettim, çok virajlı ve değişken yıllardan 
geçtim. Onbir yıl boyunca günlük yazılar yazdım. Ya-
rısından fazlasına bugün yine imzamı atarım. Ama 
o bir kısım var ki fena tökezlemişim. Değiştirebilir 
miyim artık? Hayır. Kendim olmak için hâlâ uğra-
şıyorum. Biliyor musunuz; hocam dedi ki bir gün: 
“Bilmediğini bilmeyene cahil derler, affedilir, doğal-
dır, ne yaptığını ettiğini bilmiyor çünkü. Ama bilme-
diğini bilene çırak denir. Çırak bilmediğini anladığı 
anda vay haline”. İşte daha yeni anladım ki, ben bil-
miyormuşum. Yani vay halime. Daha kendimi adam 
edeceğim de...

Biraz da sizi farklı sorularla daha iyi tanımak is-
tiyoruz izin verirseniz? Sunay Akın’ın sizin için 
söylediği harika bir söz var: “O, hayatın güzel ol-
duğuna inanmıştır bir kere. Ama asla Polyannacı-
lık oynamaz. Umudun tarafında, karamsarlığı mat 
etmeye çalışan bir satranç oyuncusu gibidir.”  ve 
biz okuyucularınız olarak da böyle düşünüyoruz. 
Bunu başarmak nasıl bir duygu, nasıl başardınız?
Sanıyorum on yıl önce bu konuda daha inançlıydım. 
Daha saf bir iyilik inancım vardı. Bu inanç güçlü 
kılıyordu beni. Sonrasında yani son on yılda dünya 
daha karanlığa döndü yüzünü sanki. O yüzden eskisi 
kadar güleç bir satranç oyuncusu olduğumu söyle-
yemem. Lâkin bize emanet edilmiş bir bedende ve 
emanet edilmiş bir hayatı yaşadığımızı her geçen 
gün daha iyi kavrıyorum. Bunu unutmadan yaşama-
ya çalışıyorum ama elbette unuttuğum, karanlığın 
girdabına kapıldığım oluyor. 

“Hayat Güzeldir” sözü sizi çağrıştırıyor. Bu isimde 
kitabınız ve birçok programınız oldu. Hayat sizin 
için ne ifade ediyor?
Bir yolculuk. Yapıp ettiklerimizden sorumlu oldu-
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ğumuz… Yükümlülüklerimizi unutup, geçiciliği kalıcı 
kılmaya çalıştığımız… Ölmeyecekmişiz gibi yaşama-
ya çalıştığımız. Bu yüzden kalp kırmakta, zalimlik-
te, ortalığı talan etmekte birbirimizle yarıştığımız… 
Sabah çok erken saatte koşanlara bir bakın. Çoğu-
nun orta yaşı geçen insanlar olduğunu göreceksiniz. 
“Eyvah, zaman geçiyor, hayat bitimliymiş meğer” id-
raki geldiği anda o zamanı biraz daha uzatabilmek 
için garip bir çabaya giriyor insanoğlu. Spor yapıyor, 
sağlıklı besleniyor, yüzünü daha çok Allah’a ve ger-
çekleri aramaya dönüyor. Zararın neresinden dö-
nülse kârdır değil mi? 

Bir Cihan Kafes ilk romanınız ve birçok kadın, bir-
çok hikâye barındırıyor. Hangi kadın size daha ya-
kın? Ya da yazarken en çok sizden beslenen han-
gisi?
Hepsi ve hiçbiri diyebilirim. Aslında ilginç bir psiko-
lojik düzenleme oldu bu roman benim için. Hayatım-
da kendi ellerimle ve alışkanlıklarımla düğüm etti-
ğim kimi meseleleri çözmeme, yeniden düzenleyip, 
kapısını kapamama neden oldu. Yazmak Allahımın 
bana bağışladığı en büyük nimetlerinden biri. 

Roman okuyucularının da gönlüne girdiniz.Kitabın 
devamının geleceğinin haberini aldık, zamanı belli 
mi?
Kendimi hiç zorlamam bu konuda. Çünkü satırlar 
kendini yazdırır. Vakti gelir ve beni oturtur masa ba-
şına. Bugünlerde araba kullanırken, salata yaparken 
aniden kimi satırlar belirmeye başladı zihnimde. O 
anlatanlar Bir Cihan Kafes’in kadınları mı yoksa bir 
başkası mı, masaya oturunca göreceğim ben de. 
Yazdıklarınızı bitirdikten sonra okumak gibisi yoktur, 
biliyor musunuz? Çok şahane bir kahvaltı sonrası, 
yağmurdan eve giriş, bebeği kucağınıza alış gibidir. 

Bir röportajınızda bana “emanetçi” derler demiş-
siniz. Sizi sevenlerin duygularını emanet ettiği biri 
olmak,  aileden biri olmak gibi bunu nasıl başar-
dınız?
Aslında hepimiz emanetçiyiz. Bütün bu toprak, 
beden, güneş, gördüklerimiz, duyduklarımız bize 
emanet edilmiş hazineler. Ve düşünün aslında asla 
hiçbir insanoğluna ait olmayan bir toprak  parçası 
için birbirini öldürüyor insanoğlu. Oysa kimsenin 
değil bunlar… Ne bu hayatlar, ne bu sınırlar. Ema-
netçiliğim aslında bu boyutta bakarsak kıymetli ola-
bilirdi. Onun dışında bana teslim edilmiş, bakıma 
bırakılmış duyguların, anıların çoğu benim dahi ta-
rifini yapamayacağım bir kardeşlikten geliyor. Bunu 
hisseden hissediyor, hissetmeyen zaten benim çok 
zıddımda bir düşüncenin ve hayatın içinde oluyor. 
Umarım bu emaneti hakkıyla taşıyabilirim.

İclal Aydın deyince yazar, şair, oyuncu, sunucu bir-

çok tanım geliyor akıllara. Kendinizi en iyi hisset-
tiğiniz iş hangisi?
Şair değilim ben… Olsaydım eğer şiir yazmaya de-
vam edebilirdim. Oyunculuğu seviyorum. Sunuculuk 
zaman zaman çok lezzetli olabiliyor benim için de. 
Ama yazmak… Yazmasam çok eksik kalırmışım. 
Yazmasam baş edemezmişim. Yazmasam olmaz-
mış.

“Öğrendim ki; kimi sevdiğin önemliymiş. Uzun yolu 
göze alamayana kelebek olunmazmış. Nefesi yet-
meyenle dipte hazine aranmazmış.Aşkın ibadetini 
bilmeyene bayram bağışlanmazmış” harika ve çok 
doğru söz. Size bunları yazdıran nedir? Yazıları-
nızda yaşadıklarınızdan mı beslenirsiniz?
Elbette yaşamadan yazamaz insan. Ve elbette kimi 
sevdiğiniz önemlidir. Elbette nefesi yetmeyenle dipte 
hazine aranmaz. Elbette ibadeti bilmeyene bayram 
bağışlanmaz… Bunları bana yazma olanağı veren 
kim biliyor musunuz? Bana hayatın bayramını bağış-
layan o güç. Kimi sevdiğiniz bu yüzden çok önemli. 
Sonsuz bir inançla Allah’a teslim olduğunuzda, size 
kimi kelebek göndereceğini, nefesiniz yeterse dipte 
hangi hazineyle karşılaşacağınızı bilmeseniz de olu-
yormuş. Yaşamanın ibadetini bilene bağışlanıyor-
muş bayram...

Çok teşekkürler, keyifli bir röportaj oldu.
Ben teşekkür ederim, 19 Şubat’ta gerçekleşen 
lansmanda beraber çalışma imkanı bulduğum Bir-
leşim Grup ’un dergisinin içinde yer almak çok gü-
zel. Umarım başka işlerde bir araya geliriz tekrar.
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Acı gerçek: Türkiye iş kazası 
istatistiklerinde Avrupa’da birinci 
sırayı, dünyada ise üçüncü sırayı 
almaktadır.

Ülkemizin önemli sorunla-
rından biri olan iş kazaları 
ve meslek hastalıkları, her 

yıl binlerce insanımızın ölmesi-
ne, onbinlerce insanımızın sakat 
kalmasına ve sağlığını yitirmesi-
ne neden olmaktadır. 2012 yılında 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı tarafından çıkarılan 6331  
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 
ile iş kazaları ve meslek hastalık-
larının önüne geçilmesi için büyük 
bir adım atılmıştır.
Ülkemizde her 6 dakikada bir iş 
kazası olmakta, her 6 saatte bir 
işçimiz hayatını kaybetmektedir. İş 
kazası istatistiklerinde Avrupa’da 
birinci sırayı, dünyada üçüncü sı-
rayı almaktayız. Yine istatistikler 
iş kazalarının %98 ‘inin sistemli 
çalışmayla önlenebileceğini gös-
termiştir. Bu sebeple işyerindeki 

İş Sağlığı ve 
Güvenliğinin
Önemi
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tehlikeleri ve tehlike kaynaklarını 
ortaya çıkartıp oluşabilecek risk-
lerin kontrol altına alınması, kaza-
ların yaşanmasını önemli ölçüde 
ortadan kaldıracaktır.

Çalışanların can güvenliği ve sağ-
lığını tehdit edecek tüm riskler, 
işyerinin Sağlık ve Güvenlik Planı 
içerisinde değerlendirilmelidir.
İşyerinde alınacak önlemler ve 
tedbirler belirlenirken işveren, 
çalışan temsilcisi, işyeri hekimi, 
iş güvenliği uzmanı ve yardımcı 
sağlık personeli ile birlikte alına-
cak kararlar, daha etkin ve sağlıklı 
sonuçları ortaya çıkacaktır. Gerek-
li tedbirlerin hızlıca alınmasının 
zaruriyeti kadar sürekli gözetim, 
denetim ve iyileştirilmelerin yapıl-
ması da önem arz etmektedir.
İşçi sağlığı açısından çalışma or-

tamından kaynaklı ortaya çıkabi-
lecek sağlık sorunlarının önüne 
geçilmesi amacıyla, işyeri hekim-
lerinin ortaya koyacakları çalış-
malar ve yönlendirmeler bir çok 
çalışanın sağlığı üzerinde doğru-
dan etki yapmaktadır. Çalışanların 
can güvenliğinin yanı sıra işyerin-
deki çalışma ortamından kaynaklı 
oluşabilecek meslek hastalıkları 
ve sağlık sorunlarıda ülkemizde 
oldukça yaygın gözükmektedir. 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yasasında, işyeri hekimlerinin gö-
rev ve sorumlulukları arasında yer 
alan konular:
• Kantin, yemekhane, yatakha-

ne, kreş ve emzirme odaları 
ile soyunma odaları, duş ve 
tuvaletlerin bakımı ve temiz-
liği konusunda gerekli kont-
rolleri yaparak tavsiyelerde 
bulunmak.

• İşyerinde sağlığa zararlı risk-
lerin değerlendirilmesi ve 
önlenmesi ile ilgili mevzuata 
göre yapılması gereken ko-
ruyucu sağlık muayenelerini 
yapmak.

• İş sağlığı, hijyen, toplu koruma 
yöntemleri ve kişisel koruyu-
cu donanımlar konularında 
tavsiyelerde bulunmak. 

• Sağlık sorunları nedeniyle işe 
devamsızlık durumları ile iş-
yerinde olabilecek sağlık teh-
likeleri arasında bir ilişkinin 
olup olmadığını tespit etmek, 
gerektiğinde çalışma ortamı 
ile ilgili ölçümler yapılmasını 
sağlayarak, alınan sonuçların 
işçilerin sağlığı yönünden de-
ğerlendirmesini yapmak.

• İşin yürütülmesinde ergo-
nomik ve psikososyal riskler 
açısından işçilerin fiziksel ve 
zihinsel kapasitelerini dikkate 
alarak, iş ile işçinin uyumunu 
sağlamak ve çalışma orta-
mındaki stres faktörlerinden 
korunmaları için araştırmalar 
yapmak.

• İşçilerin işe giriş ve periyodik 
sağlık muayenelerini yapmak.
Bulaşıcı hastalıkların kontrolü 

için yayılmayı önleme ve bağı-
şıklama çalışmaları yapmak.

• Bağımlılık yapan maddelerin 
kullanımının zararları konu-
sunda işyerinde eğitim ver-
mek. 

• Çalışanları sağlık konularında 
bilgilendirmek ve eğitim ver-
mek.

 
İş Sağlığı ve Güvenliği  önlemle-
rinin alındığı, çalışma alanlarının 
iyileştirildiği işyerlerinde,  meslek 
hastalıkları ve iş kazaları önemli 
ölçüde ortadan kalkmış, iş kaybı 
önemsenmiş, ekonomik kayıplar 
azaltılmış olacağı gibi, çalışanların 
iş performansları üzerinde olumlu 
etkiler görülecektir.  Dolayısıyla 
bu durum işletmelerin imajına, 
ortaya koydukları işin kalitesinde 
iyileşmeye ve işletmenin kâr ora-
nının artmasına katkı sağlayacak-
tır.

Ülkemizdeki tüm sektörlerde “İş 
Sağlığı ve Güvenliğinin” farkında-
lığının giderek arttığı, işveren ve 
çalışanların huzurlu ve sağlıklı or-
tamlarda çalıştığı kazasız günler 
geçirilmesi dileğiyle...

www.imzaosgb.com

Sinem ASLAN 
Genel Müdür
İmza İş Sağlığı ve Güvenliği
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ISKAV – Isıtma 
Soğutma Klima 
Araştırma ve Eğitim 
Vakfı
Bu sayımızda sektör içi iletişimde önemli bir görev 
üstlenen ve verdiği eğitimlerle dikkat çeken ISKAV
Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı Başkanı 
Sn. Metin Duruk ile bir araya geldik.

ISKAV kimler tarafından, han-
gi yılda kurulmuştur ve kuruluş 
amacı hakkında bilgi verebilir 
misiniz? 
ISKAV – Isıtma Soğutma Klima 
Araştırma ve Eğitim Vakfı 1977 
yılında kurulmuş olup Mütevel-
liler arasında YTÜ Rektörlüğü, 
YTÜ Vakfı, İTÜ Makine Fakültesi, 
KOSGEB, TTMD, İSKİD, DOSİDER, 
İZODER, MTMD, POMSAD, ESSİ-
AD, İSEDA, SOSİAD gibi dernekler, 
sektörün önde gelen firmaları ve 
sektöre katkı koymuş uzman kişi-
ler bulunmaktadır.
Kuruluş amacı sektörde özellikle 
eğitim ve araştırmayı geliştirmek 
ve desteklemektir. Teorik ve pra-
tik konularda eğitim programları 
çıkarmak, sertifikalı eğitim konu-
sunda çalışmalar yapmak, meslek 
standartlarını tanımlamak ve buna 
yönelik eğitim programını hazırla-
mak, belgelendirmek, destek ol-
mak, sektörde açık ve ihtiyaç olan 
konuları tanımlayarak çalışmalar 
yapmak, görevlerimizdendir.                  

Sektörde etik bilincinin oluşturul-
masına çalışmak, ticaret ve sanayi 
ortamında etik ikliminin gelişme-
sini sağlamaktır.

Vakfınızın kuruluşundan bu yana 
geldiği noktayı nasıl değerlendi-
riyorsunuz? Uzun vadeli hedefle-
riniz nelerdir?

Vakfımız kâr amacı gütmeyen bir 
STK olup özellikle sektör içi ileti-
şimde koordinasyonda çok önemli 
bir görev üstlendiğini düşünüyo-
rum.
Sektör platformunun kuruluşu, 
geliştirilmesi TOBB, İSİB içinde 
çalışmalarda bulunmak, sektöre 
yönelik eğitilmiş kadroların ka-
zandırılması için çalışmalar yap-
mak, YTÜ Makine Fakültesinde 
İklimlendirme Dalının açılması, 
geliştirilmesi, gençlere burs, tek-
nik gezi çalışmalarında bulunmak, 
YTÜ – SEM ile eğitimler yapmak, 
TAD (Test Ayar Dengeleme) konu-
larının geliştirilmesi, bu konuda 
algının yükseltilmesi için çalış-
malar yapılmıştır. Uzun vadeli he-
deflerimiz programlı normal eği-
timdir. Sertifikalı eğitim konularını 
geliştirmek,TAD (Test Ayar Denge-
leme) konusunda denetleyici ko-
ordinatör kuruluş olarak kalmak,  
yayınlar yapmaktır.

ISKAV’ın FTK (Fonksiyon,Test, 

Söyleşi
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Ayar ve Dengeleme) konusunda 
çalışmaları nelerdir?
ISKAV-FTK (Fonksiyon Test Ayar 
Dengeleme) konusunda çok 
önemli bir açığın olduğunu beş altı 
yıl önce tespit etmesinden sonra 
önce yayınlarla, daha sonra ele-
man eğitimi ve profesyonel kadro 
kurarak TAD işlerini başlattı. Bu 
konuda tasarımcılar ve uygula-
macılarla çeşitli toplantılar yaptı, 
şartnameler hazırladı. Bu şart-
namelerin projelerin ayrılmaz bir 
parçası olması konusunda TTMD 
içinde tasarımcılar ile çeşitli top-
lantılar yaptı. Bilinç ve algının ge-
liştirilmesine çalıştı. 
Bu yıl mayıs ayında konu, tüm sek-
törde var olan haksız rekabetinde 
önüne geçmesi amacıyla MTMD 
tarafından İzmir Çalıştayı’nda ele 
alınmıştır. Konu, “Comissioning” 
de dahil olmak üzere tartışılmış 
ve TAD’ın geliştirilmesi, sektörde 
çalışan firmaların örgütlenmesi, 
eğitilmesi, sertifikalandırılması ve 
denetlenmesi konusunda kararlar 
çıkmıştır. Bu konuda çalışmalar 
sürmektedir. Çalıştay, ISKAV FTK 
komisyonuna etkin görev vermiş-
tir.

Sertifikalı Mesleki Eğitim Prog-
ramları hakkında görüşleriniz 
nelerdir? Bu konudaki çalışmala-
rınız hakkında bilgi alabilirmiyiz?
Sertifikalı eğitimler konusu ikiye 
ayrılmaktadır. Birincisi Meslek 
Standartlarının gereği olan serti-
fikalı eğitimlerdir ve Mesleki Ye-
terlilik Kurumu ve İstanbul Ticaret 
Odası’na (İTO) bağlı olarak sür-
mektedir. Bu konuda standartları-
mız hazırlanmış ve resmi gazete-
de yayınlanmıştır. 
İkincisi mesleki ve kişisel gelişim 
için gerekli eğitimler olup bu ko-
nuda YTÜ - SEM merkezi ile yapı-
lan protokol doğrultusunda asgari 
48 saatlik eğitimler olup başarı 
zorunluluğu vardır. Sınavlıdır. Bu 
konuda ilk programımız “Mühen-
disler için Pazarlama ve Satış” tır. 
İkinci programımız NEBB’e ben-
zer bir programla TAD konusunu 
içerecektir. Bilahare sektörün ih-

tiyacına bağlı olarak ek konular 
geliştirilecektir.

Yukarıda bahsettiğiniz çalışma-
lar haricinde, ISKAV’ın düzenle-
diği eğitim ve içerikleri konusun-
da bilgi verebilir misiniz?
Uygulamaya yönelik teknik ko-
nular, Soğutma Tekniği Esasları, 
Soğutma İklimlendirme Montajı, 
Hastane Kliması ve Hijyen, Soğut-
ma Elektriği, Havalandırma vs. gibi 
çok çeşitli konuları içermektedir.  
Firmalar için özel eğitim taleple-
rini, firmaya özgü eğitim programı 
hazırlayarak karşılamaktayız.

Sektörde yer alan diğer dernek 
ve vakıflar ile ortak yürüttüğünüz 
çalışmalar varsa bilgi verebilir 
misiniz?
Sektördeki diğer dernek ve ku-
ruluşlarla koordineli bir şekilde 
sürekli programlı toplantılarla 
ihtiyaçlarımızı belirleyip aksiyon 
alıyoruz. Türkiye’nin ve dünyanın 
önemli fuarlarından biri olan ISK 
– SODEX Fuarı’nın etkin geçmesi 
için çalışıyoruz. Dünyaya açılma-
sı ve tanıtılmasında etkin görev 
alıyoruz. Sektör içi denetimi sağ-
lamak için İGP’in (İklimlendirme 
Güvence Platformu) kurulması 
için çalışıyoruz. İGP’nin ilk olarak 
mekanik müteahhitler, TAD firma-
ları ve üretici firmalarda etkin ge-
lişmesini sağlamaya çalışıyoruz.

İklimlendirme sektörü hızla ge-
lişmekte ve değişmektedir. Bu 
değişimle sektörde yaşanan sı-
kıntıları ve bu konulara çözüm 
getirilmesi konusunda neler dü-
şünüyorsunuz?
ISKAV sektör dernekleri ile bir-
likte çalışarak 2011 yılından 2023 
yılına kadar takip edeceği “Strateji 
Belgesi” ni hazırlamıştır. Bu bel-
genin takip edilmesi için iç iletişi-
mi sürdürmektedir. TOBB, İSİB ve 
diğer derneklerle sektörün hızla 
gelişmesine bağlı olarak aksiyon 
almaya çalışmaktadır.

İklimlendirme sektörü yurt dışı 
ile karşılaştırıldığında bulundu-

ğunuz noktayı değerlendirebilir 
misiniz?
İklimlendirme sektörü, programlı 
ve örgütlü çalışmasının meyve-
lerini yemektedir. Şu anda ulus-
lararası karşılaştırma yaparsak 
üretim konusunda dünyanın en 
gelişmiş üretim merkezlerinden 
biridir. ARGE ve ÜRGE yönünden 
ülkemizin en gelişmiş sektörlerin-
den birisiyiz. 
Mekanik montaj konusunda inşa-
at müteahhitlerine bağlı olarak en 
gelişmiş kollardan biri olup, bizi 
içeride ve dışarıda başarıyla tem-
sil etmektedir. 
Tasarım ayağında ise çok önemli 
tasarımcılarımız olmakla birlikte 
büroların bireysel kalması büyü-
memesi, geliştirilmesi gereken en 
önemli ayağımız gibi durmaktadır. 
Mimar, inşaat, elektrik ve mekanik 
tasarım firmalarının kümelenme-
sinin tamamlanması gerekmekte-
dir. 
Ticari yönden ise Türkiye’nin bu-
lunduğu jeopolitik konum, büyük 
avantaj sağlamaktadır.

İklimlendirme sektörünü daha iyi 
bir noktaya getirmek için hangi 
konularda gelişmemiz gerektiği-
ni düşünüyorsunuz?
Eğitim konusu, sektöre daha ka-
liteli elemanların çekilmesi, 
makine fakültesi iklimlendirme 
derslerinin niteliğinin içeriğinin 
geliştirilmesi, gençlere mesle-
ğimizi ve sektörü sevdirmekte 
önemlidir.
Bunun yanında ülkemize özgün 
ARGE ve ÜRGE faaliyetlerinin ar-
tırılması, uluslararası tanıtım 
konuları önemli gördüğümüz ko-
nulardır. Sektörümüzün ülke içi 
örgütlenmesi, ilişkiler kurulması 
bu ilişkilerin koordine edilmesinin 
en önemli etkinliklerimiz olacağı-
nı düşünüyorum.

ISKAV web sitesi:
www.iskav.org.tr
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Elektrik Tesislerinde 
Yangın Riskinin 
Azaltılmasına 
Yönelik Periyodik 
Bakımlar
İşletmelerde uygulanan peri-

yodik bakım çalışmalarının, 
değişik amaçlara hizmet ettiği 

bilinmektedir. Ancak bakım ama-
cı ne olursa olsun, yangın riskinin 
azaltılmasına yönelik çalışmala-
rı da kapsaması, yangın riskinin 
azaltılması açısından son derece 
önem taşımaktadır. 
Bu amaca yönelik periyodik ba-
kımların, “yangın riskini azalt-
mak, can ve mal güvenliğini en üst 
düzeyde tutmak” gibi diğer tüm 
bakım hedeflerinin üstünde tutu-
labilecek bir amaca hizmet ettiği 
dikkate alınmalı ve işletme bakım 
programları bu doğrultuda hazır-
lanmalıdır.

Ülkemizde yaşanan can ve mal 
kayıplı yangınların yaklaşık %20 
sinin elektrik kaynaklı olduğu ve 
2012 yılında yalnızca İstanbul’da 
5.016 yangının elektrik kontağın-
dan kaynaklanması (*) elektrik 
tesislerinde yangın riskinin azal-
tılmasına yönelik periyodik ba-
kımların önemini gözler önüne 
sermektedir.
Yangının oluşumunda rol oynayan 

faktörler ve bu faktörlerin periyo-
dik bakımlarla kontrol altına alı-
nabilme süreci, bu amaçla yapılan 
periyodik bakımların esasını teşkil 
edecektir. 

Yangının Oluşumu ! 
Bir yangının meydana gelebilmesi 
için 2 gerek koşul bulunmaktadır. 
1. Yanıcı malzeme
2. Isı kaynağı 

1.koşul olan yanıcı malzemeler, 
tesisatlarımızda dahili (kablo vb) 
ve harici (toz, yanıcı malzemeler 
vb.) olarak her zaman mevcut ol-
makta.
2.koşul ısı kaynağı ve kontrol altı-
na alınması ise yapılacak periyo-
dik bakım çalışmaların temelini 
oluşturmaktadır. 

Isı kaynağı ve kontrol altına alın-
ması:
R (ohm) direncinde, içerisinden 
I ( A ) akımı akan bir iletkende t 
(saat) süresinde meydana gelen ısı 
enerjisi, Ak = R.I ².t  (wattsaat)‘dir.

Yangının başlayabilmesi ise, Ak 

değerinin, malzeme tutuşma sı-
caklığı Ay‘nin üstünde bir değer 
almasına bağlıdır. ( Ak ≥ Ay ) 
Ay, malzeme tutuşma sıcaklığı, 
malzeme cinsine göre değişmekle 
birlikte bakım çalışmaları süre-
cinde kontrol edilemeyen sabit bir 
büyüklük olarak karşımıza çık-
maktadır. 
Bu durumda Ak ≥ Ay, Ak = R . I ².t  
ve Ay = sabit formülleri sonucunda 
ortaya çıkan “R.I².t ≥ sabit” koşu-
lu, periyodik bakımlar açısından 
incelenmesi gereken formül ola-
rak önem kazanmaktadır. 
R, I ve t değişkenlerinin periyodik 
bakımlarla kontrol altına alınabil-
me süreci, yangına karşı yapılması 
gereken bakımın esasını oluştur-
maktadır. 

1 - R direnci ve kontrol altına 
alınması: 
R direnci, ekipmanların sahip ol-
dukları elektriksel dirençler ve 
bağlantı noktalarında oluşan ge-
çiş dirençleri olmak üzere 2 farklı 
dirençten meydana gelmekte-
dir. Ekipmanların sahip oldukla-
rı elektriksel dirençler üzerinde, 

Teknik Yazı
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nominal akımlar söz konusu ol-
duğunda tehlike yaratmayacak ısı 
enerjisi meydana gelmektedir. Bu 
dirençlerin tehlike yaratması, an-
cak nominal akımların üstündeki 
akım değerlerinde mümkün ola-
bilmektedir. 
Ancak, sistem dirençlerinden ba-
ğımsız olarak karşımıza çıkan ve 
yangın başlangıcı açısından en 
büyük riski oluşturan, bağlan-
tı noktalarındaki gevşekliklerin 
meydana getirdiği büyük geçiş 
dirençleridir. Söz konusu gevşek 
bağlantılar, sistemin kurulum 
aşamasındaki dikkatsizlik ve eği-
timsiz personel ile bağlantıların 
yapılması ve tesisatların zamanla 
yıpranmasından kaynaklanmak-
tadır. Geçiş dirençlerinin büyük 
olması, sistemden akan akımı 
sınırlandırmakta, hat akımı ge-
nellikle devre kesicilerin açma 
akımlarının altında kaldığından, 
kaçak akım rölesi bulunmayan 
tesisatlar bu tür tehlikelere karşı 
tamamen korumasız kalmaktadır. 
Korumasız kalan tesisatlarda olu-
şan büyük geçiş dirençleri üzerin-
de, yangını başlatabilecek büyük 
ısı enerjileri meydana gelmekte 
ve yangın kaçınılmaz sonuç olarak 
karşımıza çıkmaktadır.
 
2 - I akımı ve kontrol altına alın-
ması: 
İçerisinden akım geçen iletkenden 
ortama yayılan ısının, ortamdaki 
malzemeleri tutuşturma sıcaklı-
ğına getirmeyecek şekilde proje-
lendirilmesi gerekmektedir. 
I akımının kontrol altında tutula-
bilme süreci, proje aşamasında 
yüke uygun kablo ve kabloya uy-
gun sigorta seçimi ile başlamak-
ta, doğru işletme uygulamaları ile 
devam etmektedir. 

Uygun seçimler yapıldığı takdirde 
kablonun akım taşıma kapasitesi 
sigorta ile sınırlandırılmakta ve 
kablonun aşırı ısınması engellene-
bilmektedir. Ancak işletme esna-
sında sisteme gelen ilave güçlerin 
alt yapı değiştirilmeden eklenmesi 
ve sigortanın yetersiz kaldığı du-

rumlarda sigorta amperajlarının 
arttırılması, sistemi tam olarak 
korumasız bırakmaktadır. 
Söz konusu durumların tespiti 
ve sonucunda I akımının kontrol 
altında tutulabilmesi için, proje-
lendirilmenin doğru olarak ya-
pıldığı ve uygulandığından emin 
olunmalı, tüketicilerin çektiği 
akımlar periyodik olarak ölçül-
meli ve yük-kablo-sigorta uygun-
luğu kontrol altında tutulmalıdır. 
İşletmenin tesliminden sonra ilk 
tasarım koşullarına ilave gelen 
güç değerlerine göre dağıtım sis-
temi revize edilmelidir. Aksi halde 
hatalı ve bilinçsiz işletme uygula-
maları ile özellikle kablolar aşırı 
akımlara karşı korumasız bırakı-
lacak ve yangını kaçınılmaz hale 
getirecektir.

3 - t süresi: 
t değişkeni, R ve I değişkenlerinin 
kontrol altına alındığı ve yapılan 
kontrollerin periyodik olarak uy-
gulandığı durumlarda kontrol altı-
na alınmış olacaktır.
İşletmelerin genellikle tercih et-
tiği klasik bir çözüm, bağlantı 
gevşekliklerinin sıkılması yoluyla 
bakımın yapılmasıdır. Ancak bu 
yöntem problem olmayan nokta-
lara müdahale etmek suretiyle 
yeni arıza noktaları oluşturabil-
mekte, enerji kesilmesinin müm-
kün olmadığı bara bağlantılarında 
kontrollerin gözardı edilmesine 
neden olmaktadır. Tesisata ait tüm 
bağlantı noktalarına ulaşmanın 
zorluğu ve tehlikesi ile harcanılan 
zaman dikkate alındığında, söz 
konusu yöntemin pek kullanışlı ol-
madığı ortaya çıkmaktadır.
Günümüzde, belirli periyotlarla 
yapılması gereken bağlantı gev-
şekliklerinin ve aşırı akımların 
tespiti için, en uygun ve hızlı çö-
züm termal görüntü izleme tek-
nolojisidir. 
Termal görüntü teknolojisi, bü-
yük geçiş dirençlerinin ve kapasite 
üstü akımların neden olduğu ısıl 
noktaların tespit edilmesinde son 
derece etkin bir önleyici bakım 
yöntemidir. 

Termal görüntü teknolojilerine ait 
program yazılımları sayesinde, alı-
nan fotoğraflar üzerinde herhangi 
bir noktadaki sıcaklık değerinin 
tespit edilmesi mümkün olmakta, 
bu sayede istenilen noktalardaki 
sıcaklıkların ortam ya da diğer faz 
sıcaklıkları ile karşılaştırılması ve 
sonuçların raporlanması kolaylık-
la yapılabilmektedir. 

Sonuç, bilinçli periyodik bakım ! 

Günümüzde yangına sebebiyet ve-
ren elektriksel büyüklükler, peri-
yodik bakımlar yardımıyla kontrol 
altına alınabilmektedir. 

Bu amaçla, periyodik bakımlara 
gerekli özen gösterilmeli ve ba-
kım firmalarından yangın riskinin 
azaltılmasına yönelik çalışmaları, 
bakım programlarına dahil etmesi 
talep edilmelidir. 

Referanslar : 
(*) İ.B.B.İstanbul İtfaiyesi 

www.erdegrubu.com.tr

Mehmet PAK
Genel Müdür 
ERDE Mühendislik A.Ş.
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Bireysel Devrim 
İnsan orijinal doğup kopya bir şekilde ölüyor.

Kişisel gelişim kavramı, özellikle son zamanla-
rın en popüler konularından biri. Her popüler 
konu gibi içi boş sloganlara dönme riski de var.

Bir aralar her derde deva Aloe Vera vardı. Aynı şekil-
de bugün de kuantum kelimesiyle sihirli ve gizemli 
formüller üretiliyor. 
Bence bunlar pazarlama harikalarından başka bir 
şey değil ve konuyu magazinleştirip içinin boşalma-
sına sebep oluyor. “Secret” yapıp sürekli yat hayali 

kuranlara bile rastlamak mümkün. O nedenle bir-
çok insan “ben böyle şeylere inanmıyorum, ilgilen-
miyorum” demeye başladı. 
İşin fantezi boyutu insanların daha çok ilgisini çeki-
yor ancak konunun, kendini yönetme sanatı gibi son 
derece zorlu bir yanı var. Tarih boyunca insanlar,” 
kendini tanı ve yönet” kavramını kendi kültürlerine 
has bir şekilde  ifade etmişler. Modern çağda da 
duygusal zekâ (EQ) gibi yeni kavramlarla anlatılan 

şey de aynı olgu. İnsanın egolarından, hırslarından, 
öfkelerinden ve korkularından arınması çabası. 
Bunlar mahşerin dört atlısı gibi. Bu yıkıcı duygu-
lardan biri ya da birkaçı zihninize hâkim olduğun-
da, beyin asit içerikli bir şey salgılıyor. Bu salgıda 
iç organlardan hangisi zayıfsa onu vuruyor. Yani bir-
çok hastalığın kökeni psikosomatik. Sonuçta insanın 
kendine düşman aramasına gerek yok, insanın en 
büyük düşmanı kendisidir. 

Peki ne yapmak lazım? Ben bu duruma başka bir 
perspektif öneriyorum. Ünlü bir heykeltıraşa sor-
muşlar, o müthiş heykelleri nasıl yaptığını. O da faz-
lalıkları atıyorum, geriye heykelim kalıyor demiş. 
Aynı şekilde bu negatif duygular da bize geleneksel 
düşünce kalıplarının yüklediği, sonradan öğretilmiş 
fazlalıklar. İnsanın saf doğasında hiçbirine yer yok. 
Benim küçük bir kızım var ve ondan çok şey öğre-
niyorum. Onun çığlıkla karışık kahkahaları bana ya-
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şamın ne kadar güzel bir şey olduğunu hatırlatıyor. 
Çünkü henüz kimse ona kaynakların çok kıt olduğu-
nu, kendini garantiye almak için sürekli biriktirmesi 
gerektiğini ve bunun için diğerleri ile rekabet etmesi 
gerektiğini öğretmedi. 

Bu eğitim şekli insana sürekli bu fazlalıkları yüklü-
yor. Hayatı çölde yapılan zorlu bir seyahate benze-
tebiliriz. Bu yolculuğun ilk şartı hafif olmaktır. Sır-
tınızda onca yükle asla başaramazsınız ve endişe 
ettiğiniz şey er ya da geç sizi bulur. 
Aynı şekilde başka bir örnek vereyim. Metal yapmak 
için madeni kaynatırlar, ortaya cüruf çıkar ve su 
cürufu götürür. Geriye sapasağlam çelik kalır. Yani 
ihtiyacımız olan yeni şeyler eklemek değil, aslında 
fazlalıklardan kurtularak zihnimizi temizlemek. İn-
gilizce eğitim anlamına gelen ‘’education’’ kelimesi 
latincede’’exduca’’ kökünden gelir. 
Bu dışarı çıkartmak demektir. İçine koymak değil. 
Yani fazlalıklardan arınmak öğrenme sürecinin baş-
langıcıdır. Bu fazlalıklardan arınmayı başardığında 
geriye insanın içine üflendiği saf ruhu kalır. Onun 
içinde de insanın hayallerini gerçekleştirmesi için 
ihtiyaç duyduğu enerji ve ilhamdan bol miktarda bu-
lunur. 
Aynı şekilde Arapça “zeki” kelimesi “tezkiye” kö-
künden gelir ve arınmak anlamındadır. Yani akıl 
arındığında ve saflaştığında zekâ ortaya çıkar. Sonuç 
olarak tüm bu kadim kültürler, dinler ve felsefeler 
aynı şeyin peşinde olmuşlardır; “Katarsism” in, yani  
arınmanın.

Bunun için bence, “Nasıl” sorusundan önce sorul-
ması gereken, “Neden” sorusu... Neden bu kadar 
negatif duygularla yüklüyüz? Bu bağlamda yetiştiği-
miz toplum ve üzerimizdeki hipnotik etkiyi iyi analiz 
etmek gerekir. Çünkü bizim dünya algımız, aslında 
dünyanın gerçekte nasıl bir yer olduğundan bağım-
sız bir şekilde gelişen sübjektif algımızdan oluşur. 
Buna fenomonoloji deniyor. 

Ben böyle felsefi konuları küçük hikâyelerle anlat-
mayı çok seviyorum. 
Bir gün yaşlı balıkla genç balık suda karşılaşmış-
lar. Yaşlı balık genç balığa sormuş, ‘’Su nasıl? ‘’ diye. 
Genç balık cevaplamış; ‘’Ne suyu?! ‘’  Yani içinde 
yaşadığımız toplumun bir şekilde dışına çıkmadan, 
bize neler yüklediğinin analizini yapmak kolay değil. 
Hele bizim toplumumuz birey olmayı değil ait olmayı 
bu kadar kutsarken. Toplumların zihin haritasını en 
iyi o toplumun atasözleri anlatır. “Sürüden ayrılanı 
kurt kapar” gibi, sürü ve topluluk halinde hareket 
ettiğimizi gösteren atasözlerimiz var. Örneğin, için-
de yaşadığımız toplumda şöyle bir atasözü asla kök 
bulmaz: “Ormanda yollar ikiye ayrıldı ve ben daha az 
çiğnenmiş olanı tercih ettim.”

Tüm bunlar gösteriyor ki, toplumun değerleri bizi bi-
rey olmaktan çıkarıyor. Sorgusuzca içinde yaşadığı 
toplumun normlarını kabullenmek insanda yozlaştı-
rıcı bir etki yapıyor. 
Böylece bizi orijinal yapan bireysel değerlerimizi de-
ğil, bizi kopya yapan empoze değerleri kabullenme 
eğilimine giriyoruz ve insan orijinal doğup kopya bir 
şekilde ölüyor.

Bu ruh hali tüm mücadele azmimizi ve pozitif ener-
jimizi kanattığı için, kendini gerçekleştiren kehanet-
lere dönüşüyor.

Yani herkes güçlü bir şekilde aynı kehanete inandığı 
için korktukları da başına geliyor. Peki, bu endişeli 
ve güvensiz ruh halinden nasıl kurtulacağız? 
Cevap basit: Kişi bilinçaltındaki karamsar inançları, 
kehanetleri temizledikten sonra kendini, kendi fil-
minin figüranı olarak değil, başrol oyuncusu olarak 
görmeye başlamasıyla endişe dağılır. 

Tüketerek değil üreterek daha mutlu olduğunu an-
lar. Tribünden sahaya iner ve aksiyon alır. Sanılanın 
aksine insan tribünde sahada olduğundan daha en-
dişelidir. Çünkü birinde pasif bir seyirciyken, diğe-
rinde sonucu belirleyecek olan savaşçı rolünü üst-
lenir. Ve şans hep savaşandan yanadır; çünkü evren 
aksiyonu kutsar ve ona cevap verir.

www.asemble.org

Gürkan SEKMEN 
Genel Müdür 
Asemble Eğitim ve Danışmanlık
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İnsan Kaynakları ve 
Performans Yönetimi
İnsan Kaynakları kavramı aslında ne anlama geliyor ?

İnsan Kaynakları Yönetimi son 
yıllarda çok sık kullanılma-
ya başlanan bir kavramdır. Bir 

kuruluşun başarısını etkileyen 
en hayati süreçlerden biri olduğu 
için, önemi ve gerekliliği iyi an-
laşılmalıdır. Günümüzde birçok 
kuruluşta, “İnsan Kaynakları De-
partmanları” na rastlamaktayız.  
Buna rağmen bu departmanların 
domine ettiği konuların “Personel 
İşleri” süreçlerinden öteye gitme-
diğini görüyoruz. Personelin işe 
giriş ve çıkışlarını yapan ve özlük 
işlerini yerine getiren departman-

lar, “İnsan Kaynakları Departma-
nı“ olarak adlandırılıyor. Oysa ki 
“Personel İşleri Bölümü”ne bu 
ismi vermekle “İnsan Kaynakları 
Yönetimi Kavramı”nın sağlayacağı 
faydalardan tamamıyla uzaklaşılı-
yor. 
İnsan kaynakları kavramı,1950’li 
yıllarda Amerika’ da tanımlanmış-
tır. Günümüzde ise, Avrupa ve Uzak 
Doğu’nun gelişmiş ülkeleri ile bir-
likte tüm dünya çapında gelişmek-
te olan ülkelerde rağbet gören bir 
kavram haline gelmiştir. İçeriği 
itibariyle insanı temel alır. Onun 

daha etkin ve üretken olabilmesi, 
diğer yandan iş tatminine sahip 
ve mutlu olabilmesi için gereken 
tüm düzenlemeleri kapsar. Çalış-
ma ortamında kişinin işe alınma-
sından, uyumunun sağlanmasına, 
gelişim için eğitimine, ücret ayar-
lamasına, işyeri ile olan hukuki 
bağına, verimliliğine, performans 
değerlemesine, maddi ve sosyal 
ihtiyaçlarının karşılanmasına ve 
nihayet işten ayrılmasına kadarki 
tüm süreçler, insan kaynakları yö-
netimi uygulamaları çerçevesinde 
gerçekleştirilmelidir.

Uzman Görüşü
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Uzman Görüşü

İnsan kaynakları sürecini etkin 
olarak sürdürmek isteyen kuru-
luşlar, öncelikle uygun iş profil-
lerini belirlemelidir. Yapılacak işin 
tanımlanması ve bu işi istenen 
performansta sürdürecek perso-
nelin ne gibi donanımlara sahip 
olması gerektiği ortaya konma-
lıdır. Kişinin donanımı, bireysel 
özellikleri ve teknik yeterliliğinin 
yanı sıra, organizasyonda yer alan 
diğer kişilerle iletişimine kadar 
irdelenmeli ve ekibin ahengini 
bozmayacak doğru kişi profili ta-
nımlanmalıdır. Kısacası, “kişiye 
göre iş” değil, “işe göre kişi” be-
lirlenmelidir. Bu nokta gözden 
kaçırıldığında, yapılan işin miktarı 
değişmemesine rağmen şişmiş ve 
gereksiz bir kadronun ortaya çık-
ması muhtemeldir. 
Personel profili belirlendikten 
sonra, personel ihtiyacının uygun 
olabilecek adaylara duyurulması 
gerekir.  Bunun için web üzerinden 
ilan hizmeti veren tedarikçiler kul-
lanılabilir. Böylelikle daha geniş 
bir kitlenin, personel ihtiyacından 
haberdar olması sağlanır. Uygun 
olabilecek adayların başvuruları 
bir havuzda toplanmalı ve iş gö-
rüşmeleri takım çalışması mantı-
ğıyla gerçekleştirilmelidir. Adayın 
işe girdiğinde çalışacağı yönetici-
ler ve organizasyon dahilindeki iç 
müşteriler, mülakat sürecinin bir 
parçası olmalıdır. Böylelikle daha 
objektif bir bakış açısı sağlanarak 
“en uygun” adayın belirlenmesi 
kolaylaşacaktır. 
Uygun aday işe alındıktan sonra, 
oryantasyon sürecinden geçiril-
melidir. Bu süreç içerisinde kişiye 
yapacağı iş, kendisinden beklenen 
performans, kullanacağı dona-
nımlar, iç ve dış müşterilerin bek-
lentileri ve iş yerindeki “duygu-
sal denge” ortamı aktarılmalıdır. 
Oryantasyon sürecinin ne kadar 
süreceği, yapılacak işin ve organi-
zasyonun yapısına bağlı olarak de-
ğişmektedir. Yapılan araştırmalar-
da, bir “beyaz yakalı” personelin 
istenen performansı vermeye baş-
laması için ortalama 6 ay geçmesi 
gerektiği görülmüştür. Bu süre bir 

işletme için uzun bir süredir. Yaşa-
nacak 6 aylık bir kaybın sonuçları, 
doğru kişiyi işe yerleştirmenin ne 
kadar önemli olduğunu da bizlere 
hatırlatmaktadır. 
“Performans yönetimi” denildiğin-
de genellikle, üretim ve satış ile 
alakalı hedeflerin belirlenmesi ve 
ölçülmesi akla gelir. Etkin insan 
kaynakları yönetiminde ise “tüm” 
personelin dönemsel hedefleri 
olmalıdır.  Bu hedefler, kuruluşun 
ana iş hedefleri ile senkronize ol-
malı ve üst yönetimden başlayarak 
tüm çalışanlara yayılmalıdır. Or-
ganizasyon şemasında, yukarıdan 
aşağı doğru inerken, genel şirket 
hedeflerinden bireysel hedeflere 
ağırlıklar arttırılmalıdır. Yani, üst 
yönetim hedeflerinde, ciro, karlı-
lık, verimlilik gibi ana performans 
göstergeleri daha ağır basarken, 
bir birimde görev alan personel 
için, işi doğru yapmak, zamanın-
da yapmak veya birim zamanda 
istenen adette yapmak gibi daha 
bireysel hedefler olmalıdır.  Dik-
kat edilmesi gereken konu, perfor-
mans göstergeleri belirlenirken iyi 
bir “tümden gelim” formülasyonu 
oluşturulmasıdır. Tüm personel 
istenen performansta çalıştığın-
da, kuruluşun temel hedeflerinin 
tutması gereklidir. Bu sayede ken-
diliğinden oluşacak “tüme varım” 
süreci ile performans göstergele-
rinin ne kadar sağlıklı ve analitik 
hesaplandığı da doğrulanmış ola-
caktır. 
İş yapabilmek için gerekli olan 
kaynaklar düşünüldüğünde akla 
ilk gelen unsurlar, yeterli finans, 
bina, araç, gereç ve diğer önemli 
ekipmanlardır. Oysaki “insan” en 
önemli kaynaklardan biridir. Mev-
cut bilgiyi doğru değerlendirecek 
ve edinilen tecrübe ile iş sonuç-
larını sürekli olarak geliştirecek  
yegâne kaynak “insan” dır. Bir bil-
gisayarın daha verimli çalışması 
için yapılan “güncelleme” işlemi 
gibi insan kaynağı da sürekli ola-
rak güncellenmelidir. Bu da ancak 
maddi ve manevi güdüleyiciler ile 
sağlanabilir. Bir personel istenen 
performansın altında kaldığında, 

bunun kök sebebi mutlaka araştı-
rılmalıdır. Manevi tatminsizlikten, 
ergonomik ortam eksiklerine, bilgi 
yetersizliğine, zamanı doğru yö-
netememeye, donanım yetersizli-
ğine, iletişim problemlerine veya 
maddi tatminsizliğe kadar birçok 
sebep performans düşüklüğüne 
sebep olabilir. Yapılan “kök sebep” 
analizleri ile personelin nasıl daha 
etkin hale getirileceği planlanma-
lıdır. Eğitim, iletişim toplantıları, 
takım ruhunu geliştirecek uygu-
lamalar, ergonomik ve teknik do-
nanım iyileştirmeleri, “kazan/ka-
zan” mantığı ile oluşturulan prim 
sistemleri ile personel çok daha 
etkin hale getirilebilir.
Böylelikle personel profilinin be-
lirlenmesinden, personel geliş-
tirmeye kadar birçok fonksiyon 
çalışmakta ve toplamda “insan 
kaynakları süreci” ortaya çıkmak-
tadır. Başta da belirttiğimiz gibi bu 
süreç, personel özlük işleri süre-
cinden oldukça farklıdır ve karıştı-
rılmaması gerekir. Takım çalışma-
sı ile etkin olarak sürdürülecek 
bir “insan kaynakları yönetimi” 
kuruluşa kısa zamanda, iş so-
nuçları açısından büyük faydalar 
sağlayacaktır. Çünkü “insan” ku-
ruluşun maddi, manevi ve kültürel 
zenginliğinin artması için gerekli 
olan en önemli unsurdur.  

Arda GÜVENÇ
Kalite Mühendisi
Birleşim Mühendislik 
Kalite Yönetimi Danışmanı 
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Mevzuat

Yıllara Yaygın  
İnşaat ve Onarım 
İşlerinde Faiz ve 
Kur Farklarının 
Vergilendirilmesi
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Mevzuat

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin ver-
gi mevzuatımızdaki yeri farklı olup, bazı uy-
gulamalarda halen yargı ile maliyenin farklı 

görüşleri mevcuttur. 26.12.1992 tarihinde çıkan ve 
uygulamaya konan 1 Seri nolu Muhasebe Sistemi 
Uygulama Genel Tebliğinde, yıllara yaygın inşaat iş-
lerine dair bir uygulama görememiş ve çok şaşır-
mıştık. 
Herkes mantık çerçevesinde Tek Düzen Hesap pla-
nında yer bulmaya çalışıyordu. Ancak bir yıl sonra 
eksikliği hissedilip 16.12.1993 tarihinde 2 Seri nolu 
Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğinin içinde yer 
aldığını gördük.

Gelir idaresinin tebliğ ve sirküler ile bir türlü açık-
lık getirmediği ve yargı ile farklı görüşlerde olduğu 
Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde, Kur Farkları ve Faiz 
Gelirleri vergilendirme dönemi hep tartışma konusu 
olmuştur. Türk vergi sisteminde vergilendirme dö-
nemi  01 Ocak-31 Aralık olmak üzere bir yıl olarak 
belirlenmiştir. Vergilendirme dönemi yıllık olmayan 
tek uygulama, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri 
ile ilgilidir.
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. Maddesi, bir-
den fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onar-
ma işlerinde kâr ve zararın, işin bittiği yıl kati olarak 
tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak 
mezkur yıl beyannamesinde gösterileceği belirtil-
miştir. Yıllara yaygın işlerden elde edilen kur fark-
ları ve faiz gelirleri, gelirin elde edildiği yılda mı, işin 
bittiği yılda mı vergilendirileceği öteden beri tartış-
ma konusu olmuştur. 

Maliyenin bu konudaki görüşü özetle, yıllara yaygın 
işlerin hakedişlerinden tahsil edilen ve firmanın 
banka veya kasasına giren paranın yıllara yaygın iş-
lerle ilgisi sona erer ve bu parayı firma kendi isteği 
doğrultusunda tasarruf ettiğinde oluşan kur farkı 
veya faiz geliri o yılın geliri olarak vergilendirilme-
lidir, şeklindedir.

Yargının bu konudaki görüşü ise, yıllara yaygın inşa-
at işleri ile ilgili kur farklarının, hakedişin bir unsuru 
olarak kabul edilmesi gerekir. Bunun sonucu olarak 
da, hakedişler hangi hesaba kaydedildi ise, kur fark-
larını da o hesapla ilişkilendirilmesi, başka bir an-
latımla inşaat işinin sonucunda elde edilen vergiye 
tabi kazancın belirlenmesinde, hakedişle birlikte 
göz önünde tutulmasının kabulü gerekir. 
Aynı şekilde “yıllara yaygın inşaat işi nedeniyle alı-
nan istihkaklardan sarf edilmeyerek bankada mev-
duat olarak tutulan meblağ karşılığı elde edilen faiz 
gelirinin de, inşaat hesabıyla ilişkilendirilerek işin 
bitim tarihi itibariyle vergilendirilmesi gerektiği-
ne...” karar verilmiştir.
(Dn. 4.D. 8.6.1994 Tarih ve E:1994/581, K 1994/3495)

Danıştayın bu kararının düzeltilmesine ilişkin vergi 
dairesi başvurusu da, yine Danıştay 4. Dairesince 
oybirliğiyle reddedilmiştir. (Dn. 4.D. 30.5.1995 Tarih 
ve E:1994/4989. K:1995/2383)

Mükelleflerin yargı kararını mı, yoksa maliyenin gö-
rüşünü mü uygulayacağı tartışma konusu olup, Gelir 
İdaresinin bu konuda görüşünden ziyade hem mü-
kellefleri hem de vergi inceleme memurlarını rahat-
latacak tebliğ ya da sirküler yayınlamalıdır.  

Kaynak:
Gelir Vergisi Kanunu
Vergi Usul Kanunu
Yaklaşım Yayınları

www.fahrikose.com

Fahri KÖSE
S.M.Mali Müşavir
Birleşim Grup
Mali Müşaviri
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Nasıl Bir Anne 
Babayım ?
Mükemmel Anne Baba
var mıdır ?

Yaşam

Geçmişten bugüne aile yapısındaki değişime 
baktığımızda, aile yapısının geleneksel yapı-
dan daha demokratik bir yapıya doğru deği-

şim gösterdiğini fark ederiz. Geleneksel aile yapı-
sına baktığımızda babanın aileye egemen olduğunu,  
anne ve çocukları kontrol ettiğini görmekteyiz. Yeni 
dönemde aile yapısına baktığımızda ise genellikle 
çocuğun egemen olduğu ve anne babayı kontrol etti-
ği bir aile yapısı karşımıza çıkmaktadır.
Her iki aile yapısının da çocuklar üzerinde olumsuz 
etkileri olabileceği bilinen bir gerçektir. Ancak anne 
baba tutumları sadece iki boyutu olan bir durum de-
ğildir.
Çocuk yetiştirmede sergilenen tutumların yelpazesi 
aşağıdaki gibidir.

Ne Gibi Aile Yaklaşımlarına Sahipsiniz ?
Otoriter aile yaklaşımı. İlgisiz ve kayıtsız aile yakla-

şımı. Koruyucu aile yaklaşımı
Hoşgörülü-demokratik aile yaklaşımı.Tutarsız aile 
yaklaşımı.

Otoriter Aile Yaklaşım Özellikleri
Çocuk her kurala uymak zorunda bırakılır.  Çocuğun 
hata yapmasına fırsat verilmez. Hemen her davranı-
şı engelleyen bir disiplin vardır.
Basit bir işte bile çocuğa neyi nasıl yapması gerek-
tiği anlatılır. Çocuğun her hareketini izledikleri için 
mutlaka kusur bulurlar.

Otoriter Yaklaşımın Çocuk Üzerindeki Etkisi
Çocuğun kendine olan güvenini olumsuz etkiler. 
Aşırı baskıdan dolayı sessiz, uslu olabilir ancak si-
lik, çekingen ve kolay etki altında kalan bir yapıya 
sahip olur. Kolayca ağlamaya başlar. Zamanla is-
yankâr, inatçı ve huysuz olur. Bu durum da ailenin 
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baskıyı arttırmasına sebep olur ve baskı, asiliği daha 
da arttırır. Arkadaşlarıyla uyumsuz ve kavgacı olur.
Hata yapmasına izin verilmeyen çocuk, ileride haya-
tın sıkıntıları karşısında dayanıksız kalır.

İlgisiz ve Kayıtsız Aile Yaklaşım Özellikleri
Aile aşırı rahattır. Çocuğun dünyasına girmek gibi bir 
kaygıları yoktur. Çocuğun sorumluluklarından kaç-
ma vardır. Anne baba çocuğa örnek bir model ola-
maz.Genelde ailede çalışan fert hangisi ise, ilgisiz 
aile davranışı onda görülür. 
Çok çocuklu ailelerde görülme olasılığı daha fazla-
dır.

İlgisiz ve Kayıtsız Aile Yaklaşımının Çocuğa Etkisi
Çocuk bencil ve şımarık olur. Bu yüzden arkadaş 
çevresinde sevilmez.Çocuk evde veya okulda dikkat 
çekici davranışlarda bulunur. Ailesi çocuğa model 
olamadığı için kendine başka modeller arar. Ergen-
likte zararlı alışkanlıklar edinmeye yatkın olur.

Koruyucu Aile Yaklaşım Özellikleri
Otoriter aileden farkı bu aile tipinde şefkat ve ko-
ruma güdüsü, disiplinin önünde gelir. Çocuğa ge-
rektiğinden fazla özen ve kontrol gösterilir. Özellikle 
anneler bu tip tavır sergiler.
Çocuğun kendi yapabileceği işleri bile ebeveyn yapar.

Koruyucu Aile Yaklaşımının Çocuk Üzerindeki Et-
kisi
Çocuk aşırı duygusaldır. İleri yaşlarda bile etrafına 
bağımlı olarak yaşar. Toplum içinde kendi başına iş 
yapma cesaretinde bulunamaz. İleri yaşlarda bile 
sürekli anne babanın yanında olmak ister.

Hoşgörülü-Demokratik Aile Yaklaşım Özellikleri
Mükemmele en yakın aile tipidir. İlgisiz aile tipine 

benzese de çocuk başıboş bırakılmaz. Evde her-
kesin söz hakkı vardır. Duygu ve düşüncelere say-
gı vardır. Hoşgörülü ailenin düşebileceği en büyük 
hata, aşırı serbestlik verilmesi olabilir.

Hoşgörülü Aile Yaklaşımının Çocuk Üzerine Etkisi
Özgüven sahibi bireyler yetişir. Kendini kolay ve ra-
hat ifade eden bireyler yetişir. Çocuğun farklı hobi-
lere yönelmesi daha sık görülür.
Anne babaya saygı noktasında çocukta gevşeklik gö-
rülebilir.

Tutarsız Aile Yaklaşım Özellikleri
Genelde genç ebeveynlerde ve ilk çocuğun yetişti-
rilmesinde görülür. Bu genellikle bir ara formdur. 
Anne ve baba çocuk yetiştirme konusuna farklı açı-
dan bakarlar.

Tutarsız Aile Yaklaşımının Çocuk Üzerindeki Etkisi
Çocuk asi, hırçın, inatçı ya da kapalı ve pısırık da ola-
bilir. Çocukta anne baba sevgisi azalır. Çocukta dik-
kat toplayamama ve uzun süre bir işe odaklanama-
ma problemleri ortaya çıkar. Çocuk anne ve babadan 
birine yakınken, diğerinden uzaklaşır. Çocukta yalan 
söyleme başlayabilir.

Unutmayın ki, MÜKEMMEL ANNE BABA YOKTUR. 
Tüm anne babalar kendi çocukluk yaşantıları bo-
yunca edindiği deneyimler ve kendi hafızalarında 
yer eden kalıntılarla kendi tutumlarını belirlerler. 
Ancak bunun yanı sıra biliyoruz ki, öğrenme yaşam 
boyu devam eder, dolayısıyla çocuklarımız üzerinde 
olumsuz etkisi olan tutumlarımızı fark etmek ve az 
da olsa değiştirebilmek bizim elimizde...

www.dehagelisim.com.tr

Nida ÖZŞAHİN TERKURAN
Uzman Psikolog / Psikoterapist
Deha Gelişim Enstitüsü
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Klima
Hastalıkları

Sıcak havalarda konforlu olabilmek ve verimli 
çalışabilmek için kullanılan klimalar, aynı za-
manda sağlığımız açısından ciddi sorunlara 

da neden olabiliyor. Klima yoluyla bulaşan en önem-
li hastalık, “Klima Hastalığı” olarak da adlandırılan 
“Lejyoner Hastalığı’dır.’’

Lejyoner Hastalığı ilk olarak 1976 yılında Pensil-
vanya Lejyonerlerinin yaptığı bir toplantıda bulunan 
kişilerde görülmüş ve toplantı salonundaki havalan-
dırma sisteminden kaynaklandığı tespit edilmiştir. 
Lejyoner hastalığı, Legionelle Pneumophilia adlı bir 
bakterinin sebep olduğu bir zatürredir.

Bu bakteri, klimaların filtre sistemlerinde, uygun 
nem ve ısıda çoğalıp buralardan ortam havasına 
dağılmaktadır. Salgınlar sıklıkla otel ve hastaneler-
de olmakla birlikte, tek tek vakalar olarak da bil-
dirilmiştir. İnsandan insana bulaştığı görülmemiştir. 
Akciğerlere girişi için saptanan en önemli yollar, 
solunum cihazları, havalandırma sistemleri ve has-
tanelerde solunum yollarına uygulanan birtakım iş-
lemlerdir.

Dolayısıyla, klimatize edilen büyük otel ve işyerle-
rinde çalışanlar, havalandırma işlerinde çalışan ki-
şiler ve sağlık personeli riskli gruplardır. Bakteriyi 

alan kişinin vücut direnci de hastalığın oluşmasında 
önem taşır.  Şeker hastaları, alkolikler, kemoterapi 
hastaları, kronik böbrek ve akciğer hastalığı olan ki-
şilerde oluşumu daha yüksek oranlardadır. En yay-
gın kolaylaştırıcı faktör sigara içilmesidir.

Bu hastalarda tipik zatürreden farklı olarak, akci-
ğere ait şikâyetler ön planda değildir. Yaygın kas ve 
eklem ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, huzursuzluk ve 
ateş ön plandadır. 

Bunun yanı sıra, başlangıçta kuru öksürük hastala-
rın önemli kısmında görülür. Bulantı kusma, ishal 
gibi sindirim sistemi bulguları da yaygındır. Bunla-

Klimalar bize konforlu ortamlar yaratıyor, ancak aynı 
zamanda sağlığımız açısından ciddi sorunlara da ne-
den olabiliyor. 
Dikkat edilmesi gereken konular bu yazıda.
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ra ek olarak ajitasyon, konsantrasyon bozukluğu ve 
hatta koma bile görülebilir.

Hastalığın teşhisinde birtakım laboratuvar tetkikleri 
yardımcı olabilir.
Lejyonella Hastalığının tedavisi belirli antibiyotik-
ler ile yapılabilmektedir. Antibiyotiklerin hastalığın 
erken döneminde başlatılması tedavinin etkinliğini 
artırmaktadır.
Bu nedenle klimalı ortamda bulunan kişilerde yu-
karda bahsedilen şikayetlerin meydana gelmesi 
halinde, bunu basit bir gribal enfeksiyon olarak de-
ğerlendirmeyip, bunun klimaya bağlı bir zatürre ola-
bileceğini akılda bulundurup tetkikler için uzman bir 
doktora başvurulmalıdır.

Bu hastalık dışında, özellikle iyi temizlenmeyen kli-
malarda üreyebilecek küf mantarlarının alerjik rinit 
ve alerjik astıma sebep olabileceği de unutulmama-
lıdır.
Hastalığın önlenmesi için evler, otel ve hastane gibi 
büyük yapılardaki klima sistemlerinin uygun bir şe-
kilde bakımlarının yapılması gerekmektedir. Bunun 
için en uygun yol bu cihazların periyodik olarak bu 
konuda uzmanlaşmış firmalar tarafından  bakımla-
rının  yapılmasıdır. 
Bu yolla klimalar güvenli bir şekilde kullanılabilir ve 

yaşam konforumuzu sağlamaya devam edebilir.
Araçlardaki klimaların doğru kullanılmaması da 
sinüzit, kulak iltihapları ve yüz felci gibi sorunlara 
neden olabilmektedir. Bu yüzden araçlarda klima 
kullanırken havanın direkt yüze ve göğse değil, ön 
cama doğru yönlendirilmesi bu sorunların oluşma-
sını engelleyecektir.

Uzm. Dr. Zekai TARIM
Göğüs Hastalıkları 
Acıbadem Kadıköy
Hastanesi
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Yazın Moskova 
Bir Başka 
Güzeldir
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Sayın Yolcular, yaklaşık bir saat kadar son-
ra Moskova-Vnukova Havalimanına inmiş 
olacağız. Moskova’da hava gayet güzel. -24 

santigrat derece, bulutsuz açık bir hava var. Hepi-
nize kaptanınız olarak rahat bir yolculuk dilerim»

Bu anonsu Türkiye’den Türk Havayolları ile ge-
lenler genelde pek duymazlar. Ancak, bir Rus 
havayolu şirketi ile Moskova’ya geliyorsanız, duy-
manız mümkündür. Lütfen şaşırmayın. -24 kışın 
Rusya için gerçekten uygun bir havadır. Güney-
den gelen bizler için olmasa da...
Rusya denincne akla ilk soğuğu gelir. Ancak ben 

Moskova’nın soğuğundan bahsetmek istemiyo-
rum bu kez. Eminim çok duymuşsunuzdur. Evet, 
kürklerle dolaşan çok kadın görebilirsiniz, evet 
karlardan oluşmuş tepecikler de görebilirsiniz. 
Hayır sokakta dolaşan ayılar yok, biz de nasıl so-
kakta dolaşan develer yoksa. Ve yine hayır, her 
Rus votka sevmiyor, hatta çoğu sevmiyor.
Moskova’ya Türkiye’den en uygun ulaşım elbet-
te havayolu iledir. Üç adet havalimanına sahip 
Moskova’ya Türkiye’den Türk Havayolları Mosko-
va’nın güney-batısındaki  Vnukova Havalimanına 
iniyorlar.

Moskova’ya gelecekler için ilk öneri, İngilizceni-
ze pek de güvenmeyin. İngilizce uluslararası bir 
dil olmasına rağmen, Moskova bazen o ulusla-
ra dahil olmuyor. İngilizce ile bazı kolay işlerinizi 
halletmeniz mümkün, ama Ruslar genelde kendi 
dillerinin bir yabancı tarafından konuşulduğunu 
görünce mutlu oluyorlar ve size daha yakın dav-
ranabiliyorlar. 
Elbette turistik amaçla gelecekseniz Rusça öğ-
renmeyin, ancak Kiril Alfabesini okumak bazen 
hayatınızı kurtarabilir.

Havalimanından kente ulaşınca şaşırmamanızı 
tavsiye ederim. İlk söyleyebileceğim, Moskova bir 
batı ülkesi kenti değildir. Rusların batıyla isimle-
rinin geçmesi çoğu zaman Hristiyan olmasından 
kaynaklanır. 

Ancak, batıyla içli dışlı sürekli göç alan ve göç ve-
ren bir kent olmasına rağmen, batıyla kesişen az 
izlenim edineceğinizi söyleyebilirim.

Moskova’nın, dolayısı ile Rusya’nın kalbi, her atı-
şıyla Kızıl Meydan’dadır.  Moskova’nın da coğrafi 
olarak merkezine yakın olan Kızıl Meydan, Le-
nin’in mozolesine, ve dünyaca ünlü rengarenk 
soğan kubbeleri ile Aziz Vasil Katedrali’ne ev sa-
hipliği yapar.

BİRLEŞİM DERGİ 45
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Moskova resimlerinde gördüğünüz bu katedrali, 
gerçekten yerinde görmek, “evet şu anda ger-
çekten Rusya’dayım” hissini verir size. Rusya’nın 
kalbi buradadır çünkü. Meydanın hemen yanında 
başkanlık sarayı da vardır. 
Kızıl Meydan’da imparatorluk zamanındaki halk 
pazarlarını, idamları, kutlamaları hayal edebi-
lirsiniz. Ekim Devriminden sonra şimdi bilme-
diğimiz başka bir dünyaya ev sahipliği yapmıştır 
burası. Başka bir dünya kurmayı hayal edenlerin 
geçitler yaptığı, Lenin öldükten sonra mozolesi-
nin üstünde Komünist Partinin önde gelenlerini 
geçitte selamladığı Sovyet insanlarını hayal ede-
bilirsiniz. 
1 Mayıs ve 7 Kasım’da yapılan askeri gösteriyi in-
ternetten izlemenizi ve sonra meydanın ortasına 
geçip hayal etmenizi öneririm. Günümüzde ise, 
başkanlık sarayının karşısında, meydanın diğer 
tarafında, eskiden halk pazarı olan binada Gum 
Alışveriş Merkezi yer alır. Lenin’e gülümsercesi-
ne. Rus bayramlarında, gençler yaşlılar burada 
toplanır, havai fişek gösterileri ile müzik eşliğin-
de dansederler.

Kızıl Meydan Moskova’nın kalbidir sözü abartı sa-
yılmaz çünkü; Moskova’nın haritasına bakılırsa, 
dairesel yollar ile çevrelenmiş, ve bu yolları dik 
kesen yollar ile dağıtılmış bir harita görürsünüz. 
Adeta her gün, sabahları, insanlar kalbin atışı ile 
kalbe doğru akarlar, akşamları ise kalpten dışarı 
doğru akarlar. Bu her gün sadece karayolları ile 
olmaz, Moskova’nın altında başka bir ağ vardır. 
Demirden oluşmuş, her gün milyonlarca insan 
taşıyan bir ağ...
Metronun yapımına ilk olarak 1931 yılında Stalin 
tarafından başlanmışıtır.182 istasyondan oluşan 
bu ağ, dünyanın diğer başkentleri ile gerçekten 
yarışır. Moskova Metrosuna girdiğinizde sizi yine 
nostaljik bir hava karşılar. Stalin’in emri ile bu 
metroyu inşa etmeye çalışan insanları hayal 
edersiniz. Mutlu muydular? Yoksa korkuyla mı 
çalışıyorlardı? Hem belki de, şuradaki yıldızı ye-
rine koyarken işi bitirmenin sevinci ile kutlama 
bile yapmışlardır.. Söylemeden geçmemek la-
zımdır ki, Moskova’da çoğu yerde hâlâ orak 
çekici ve çoban yıldızını görmek mümkün-
dür. Ruslar her ne kadar eski anlayışı atsa-
lar da tarihlerini korumuşlar, eski tarihlerine 
zarar vermemişlerdir.  Moskova Metrosunda 
istasyonlar inşa edilirken, gününün sanat 
anlayışı da es geçilmemiştir. Teatralnaya, 
Komsomolskaya, yeni eklenen Slavyanskiy 
Bulvarı istasyonlarında insanlar işine, gezme-
ye giderken oradaki komünist sanat anlayışını 
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da görürler. Yeni eklenen istasyonlar ise modern 
mimariye uygun, sadeliği ile güzelliği buluşturan 
istasyonlardır.
Kızıl Meydan’dan kalp atışı ile dışarı doğru sav-
rulan insanlar, Tverskaya Caddesi’ne düşerler. 
Genişliği ile insanı şaşırtan bu cadde üstünde, 
alışveriş, restoran, bilişim her türlü mağazayı 
bulmak mümkündür. Moskova’da güzel bir hava-
da yürümek insanı sıkmaz. Çünkü caddeleri ka-
dar kaldırımları da geniştir ve ferahlık verir. 

Moskova’daki mimari yapılar bazen sizi ürkütür, 
şaşırtır. Bir yapı adasına yapılan kocaman bir 
blok görebilirsiniz. Öyle ki sağa sapmak için tüm 
bir bloğu geçmeniz gerekir. 
Ancak yapıların uzunluğu ve büyüklüğü insanı 
genelde ezmez, çünkü sokaklar geniştir ve ya-
pıların sokağa bakan yüzleri insanı aldatabilir, 
çünkü içerde bloğun iç tarafında genelde bahçe-
ler yer alır. Dışardaki sokağın sesinin giremediği 
bu bahçeler, orada yaşayan insanların dinlendiği 
mekanlardır.

Kentte yedi tane gökyüzüne doğru uzanmış, biz 
hâlâ buradayız diyen, ucunda yıldızı taşıyan yapı 
görebilirsiniz. 
Bunlar Stalin’in “Yedi Kız Kardeşi” adı verilen 
devasa yapılardır. Her zaman olduğu gibi, siyasi 
düşünce ve yapı, mimariyi etkilemiş-yönlendir-
miş ve düşüncesini onun gibi düşünmeyenlere 
vurguyla betimlemek için, mimariyi kullanmıştır. 
En ünlüsü Devlet Üniversitesi olarak kullanılan 
binadır. Serçe Tepesi adı verilen yere kondurulan 
binanın mimarı Rudnev olup, 235 metre yüksek-
liğindedir. 

Moskovalıların belki de komünist zamana te-
şekkür etmesini gerektiren en önemli özelliği, 
parklarıdır, çünkü park ve kent sınırları o zaman 
alınan bir kararla sertçe uygulanmış ve hâlâ 
korunabilmiştir. En ünlüsü 120 hektardan daha 
büyük olan Gorki Park’tır. Gölleri, kafeleri, dans 
alanları ile ayrı bir kent gibidir. İkincisi ise, Novo-
devitch Manastırı ve Mezarlığıdır. 
Burada gezerken dikkatli olmak gereklidir çün-
kü Nazım Hikmet’in mezarı buradadır.  Nazım’ın 
şiirlerini anlamak için Moskova’da herhalde bir 
kaç kış ve yaz geçirmek gereklidir.

Rusya kışında, yurttan uzakta olmak, istesen de, 
olanak olsa da dönememek herhalde insana bu 
şiirleri yazdırır diye düşünmeden edemez in-
san. Ruslar da şaire saygı göstermiş ve mezarını 
buraya yapmışlardır. Ek olarak,  Çariçenin yaz-

lık sarayının bulunduğu Tsaritsino Parkı, Kolo-
menskoe Parkı ve daha niceleri. Yazın Moskova 
sokakta çok daha güzeldir.
Gezip yorulduktan sonra Moskova’da otele, eve 
çekilmek özellikle hafta sonu iyi bir seçim değil-
dir. “Moskova asla uyumaz” denilen bir söz Mos-
kova sokaklarında da fısıldanarak söylenir ve 
gerçekten de Moskova geceleri dans klüpleri ile, 
barları ile cıvıl cıvıldır. Gençler sokaklarda müzik 
eşliğinde sabaha kadar eğlenirler.

Moskova’da eğer yaşamak isterseniz bir süre, 
pahalı dairelerinden birine yerleşmek isteyecek-
sinizdir. Ancak şaşırmayın daireler mobilyaları 
ile kiralanır. Hemen hemen her evde kanepe ya-
tak ve hatta yastık ve yorgan bile bulunur. Daha 
iyilerinde televizyon, bulaşık makinesi, ütü... 
Bir Rus evine girdiğinizde sizi ilk şaşırtan yine 
eski bir dünyaya öykünmesidir. Kocaman apart-
man koridorları, buna tezat küçük odalar ve 
eski mobilyalar. Her girdiğiniz ev sanki farklı bir 
hikaye barındırır. Eğer daireniz yenileme geçir-
mediyse, o eski anlayışın kullandığı ocaklar ile, 
kalorifer petekleri ile ve hatta bazen duvarlarda 
eskilerden kalma notlar ile karşılaşabilirsiniz.

Başta da söylediğim gibi, Moskova bir batı ülkesi 
başkenti değildir. İnsanları ile batıya benzeyebi-
lir, ama duruşu ve düşünüşü ile, kendine has bir 
dünya başkentidir. Batıdaki kentleri gördüyseniz, 
sizi artık Moskova bekliyor olacaktır, ancak el-
bette yaz aylarında.

Mahmut Güney 
Mimar
Different Perspectives
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Futbol
Tutkumuz Futbol programı ile Lig TV ekranlarından 
tanıdığımız, birçok gazete ve blogda yaptığı kaliteli fut-
bol yorumları ve doğru analizlerle dikkat çeken Burcu 
Kapu ile Brezilya 2014 Dünya Kupası’nı değerlendirdik.

Yakın zamanda yaşadığımız 
futbol ziyafeti, 2014 – Bre-
zilya Dünya Kupası hak-

kındaki genel değerlendirmeniz 
nedir ?
Bir çok sürpriz maça tanıklık et-
tiğimiz bir turnuvaydı. Özellikle 
çeyrek finallere gelene kadar maç 
başına atılan gol ortalaması son 
turnuvaların ortalamasının çok 
üzerindeydi. Bu da grup maçları-
nın bile çok heyecanlı geçmesini 
sağladı. 

Bir zamanların devi Brezilya, bi-

raz da hüzünlü bir şekilde kupaya 
veda etti. Geçtiğimiz dönemlerde 
dünya futbolunu domine eden 
İspanya hayal kırıklığı yaşattı ve 
Almanya belki de rahat bir zafere 
ulaştı. Özellikle İspanya’nın ba-
şarısızlığını ve Almanların üstün 
oyununu nasıl yorumluyor, neye 
bağlıyorsunuz ?
Bir çoklarının aksine İspanya’nın 
erken vedası beni çok şaşırtma-
dı. Evet, dünya şampiyonu, Avrupa 
şampiyonu bir ülkeden bahsediyo-
ruz. Ancak futbol tarihine göz gez-
direcek olursanız hikaye hep aynı. 

Bir ülke 7-8 sene dünyayı domine 
ediyor. Bir kuşak yakalıyor ve o 
başarılı kuşağın meyvesini toplu-
yor. Sonra o futbolcular yaşlanıyor, 
performansları düşüyor, eğer yeri-
ne o yetenekte genç oyuncular ko-
yamazlarsa, bu sefer başarısız so-
nuçlanan her turnuvaya “şok şok 
şok” gözüyle bakılıyor. İspanya’da 
da durum böyle oldu. 
Almanya ise bu konuda her zaman 
çok profesyonel oldu. Alt yapıya 
ciddi bir yatırım yaptılar ve sabırla 
beklediler. İspanya’dan çok daha 
iyi bir sonuç yakalayacaklarını ön-

Dünya
Kupası
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görmek için aslında iki dünya devi 
Barcelona ve Bayern Munih’in son 
karşılaşmalarına bakmak bile ye-
terli. Daha genç, daha dinamik, 
fizik gücü daha yüksek bir takım 
Almanya. Artık sadece Tiki- Ta-
ka’nın iş yapmadığını, 90 dakikayı 
çıkartacak disiplinle fizik gücünün 
fark yaratacağını gösterdiler.

Sizin favori takımınız hangisiy-
di ve sizce kupadaki en iyi takım 
hangisiydi ?
Benim favorim Hollanda’ydı. Tur-
nuva öncesi kadro seçiminden 
sonra Louis Van Gaal’in risk al-
dığı eleştirildi. Ama çok tecrübeli 
bir teknik adam. Bu sezon Pre-
mier Lig’e de çok büyük rekabet 
getireceğine inanıyorum. Kupanın 
sürpriz takımı olarak da Belçika’yı 
bekliyordum. Çok daha iyi bir so-
nuçla turnuvayı tamamlamalarını 
bekliyordum, beni asıl şaşırtan 
onlar oldu.

Kupada en beğendiğiniz futbolcu 
hangisiydi ?
Arjen Robben ve Thomas Müller.

Kupada en unutamadığınız ve be-
ğendiğiniz maç hangisidir ?
Kolombiya’nın “maalesef” çey-
rek finalde elendiği Brezilya-Ko-
lombiya maçı ve Meksika kalecisi 

Ochoa’nın adeta tüm dünya 
ile tanıştığı Brezilya-Mek-
sika maçı.

Türkiye bu kupada sizce ne-
den yer alamadı ?

Bu tip turnuvalarda şu ülke kesin 
katılır bu katılamaz ya da gruplar-
dan şu ülke çıkar bu çıkamaz gibi 
önceden tahmin yapmak mümkün 
olmuyor. Bakın son yıllara dam-
gasını vuran İspanya’nın bu kadar 
erken veda etmesini kim beklerdi 
ki? Türkiye şu sebepten yer alama-

dı diye kesin bir sebep söylemek 
mümkün değil. Ama bu işin bir 

matematiği olduğu kesin. Yani 
ülke futbolunda alt yapıya 
önem vereceksiniz, ülkenin 

bir futbol oyun sistemi olmasını 
sağlayacaksınız, istikrara önem 
vereceksiniz ve her şeyden önem-
lisi sabırlı olup bekleyeceksiniz. 
Kısaca önce ekip, büyütecek son-
ra meyve toplayacaksınız. Dünya 
şampiyonu Almanya tam olarak 
böyle yaptı. Şimdi Fatih Hoca ile 
Milli Takım da bu yolda ilerliyor. 

Ülkemiz futbola büyük önem ve-
riyor ve futbol belki de dünyanın 
büyük sektörü, öncelikle Milli Ta-
kım olalarak ve daha sonrasında 
klup seviyesinde ülkemizde oy-
nanan futbolu nasıl değerlendiri-
yorsunuz ?
Spor Toto Süper Lig artık dünyanın 
önde gelen ligleri ile boy ölçüşe-

bilecek nitelikte bir lig. Dünyaca 
ünlü teknik direktörler ve futbol-
cular ülkemizi tercih edebiliyor ya 
da biz dünyanın büyük kulüplerine 
futbolcu ihraç edebiliyoruz. Eski-
den yurt dışına giden futbolcular 
kısa sürede geri dönüyordu. An-
cak bugün La Liga’da kupa kaldı-
ran takımın en önemli oyuncula-
rından biri, bir Türk ve İspanya’da 
çok seviliyor. Yine Salih Uçan’ın da 
İtalya’da başarılı olacağına inanı-
yorum. 
Ülke olarak uluslararası başarı-
ya uzun süredir aç olduğumuz bir 
gerçek. Hâlâ neredeyse 10 sene 
önceki başarılarımızı konuşuyo-
ruz. Demek ki bir yerde bir eksik-
lik var. Milli Takım düzeyinde bu 
eksikliklerin çok net bir şekilde 
ortaya konduğu, uzun soluklu yeni 
bir yol haritası çizildiğini biliyo-
rum. Bu anlamda çok tecrübeli bir 
teknik kadroya sahip Milli Takım. 
Tek ihtiyaç biraz sabır ve stadları 
dolduracak “gerçek” Milli Takım 
taraftarı.
Kulüp düzeyinde ise, oldukça ka-
liteli yabancı futbolcular var. Ör-
neğin Dünya Kupası’nda Sneijder’i 
izlediniz. Hollanda için çok önemli 
bir oyuncu. Bu oyuncular Türki-
ye Ligi’ni tercih ediyorsa, bu ligin 
marka değerinin bir göstergesidir. 
Futbol izleyicileri 5 sene önceki lig 
ile geçen sezon ki ligi kendi içinde 
bir kıyaslasın, ciddi bir gelişim ol-
duğunu farkedecektir. Ama her şey 
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Söyleşi

bir anda olmuyor, yani ülke futbolu 
değişiyor, gelişiyor, dönüşüyor. 

Futbol kalitesi, standardı ve be-
cerisi olarak, dünyada hangi ligi 
en çok beğeniyorsunuz ve Türki-
ye ligleri ile nasıl kıyaslıyorusu-
nuz ?
Kesinlikle Premier Lig. Mücade-
lenin çok üst düzey olduğu, ligin 
şampiyonunun son haftalara kal-
dığı ve yıldız futbolcuların per-
formansları ve dünya devi teknik 
adamların saha kenarından mü-
cadelesini izleyebileceğiniz dev bir 
lig. Diğer liglerden en büyük farkı, 
bir La Liga ya da Bundesliga gibi 

ligi sadece 2 ya da 3 takım domine 
etmiyor. Şampiyonluğu aynı anda 
5-6 takım kovalayabiliyor. 
Spor Toto Süper Lig de bu anlam-
da her ne kadar biraz benziyor 
olsa da, halen gelişmekte olan 
bir lig. Örneğin geçen sezon ligin 
3 büyükleri dışındaki takımlar da 
hem büyükleri zorlayan maçlar çı-
kardı, hem de uzun süre ligin üst 
sıralarını zorladı. Eminim herkes 
Sivasspor, Kasımpaşa, Akhisar 
Belediye maçlarını izlerken bü-
yük keyif almıştır. Bence bir ligin 
kalitesini belirleyen en önemli 
unsurlardan bir tanesi ligin her 
sırasındaki takımın ortaya müca-

dele gücü yüksek maçlar koyabil-
mesidir. Bu anlamda bu saydığım 
takımların Southampton’dan ya 
da Stoke City’den ne farkı vardı. 
Bundan birkaç sezon önce sadece 
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbah-
çe’yi konuşurken bugün artı 2 bü-
yük daha Trabzonspor, Bursaspor 
ve onları çok yakından takip eden 
bu takımları da sayıyorsak, bu bi-
zim ligimizin de kalitesinin gün 
geçtikçe yükseldiğini gösterir.

Son olarak birkaç kısa sorumuz 
daha olacak.
Türkiye Liglerinde oynayan, yerli 
veya yabancı, en beğendiğiniz fut-
bolcu hangisidir ?
Tolga Zengin, Semih Kaya, Moussa 
Sow.

Dünyadaki tüm ligler dahil, en 
beğendiğiniz Türk futbolcu han-
gisidir ?
Arda Turan.

Tüm dünyada en beğendiğiniz 
futbolcu hangisidir ?
Bastian Schweinsteiger, Arjen 
Robben.

Burcu hanım vakit ayırdığınız için 
teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
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Şişli
Marriott
Otel
2002 yılından bu yana pek çok otel projesine 
imza atan Birleşim Grup,
İstanbul Marriott Otel Şişli ile referanslarına 
bir yenisini daha ekledi.
 
259 adet oda, 7 toplantı salonu, helikopter 
pisti, balo salonu, 3 bar ile bir restoran, SPA 
ve Sağlık Klubü ile Fitness salonunun yer 
aldığı tesisin, ısıtma-soğutma, sıhhi tesisat, 
havalandırma ve yangın sistemlerini başarı 
ile tamamlamış olmanın gururunu taşıyoruz.
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