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KRK HOLDİNG ve bünyesinde bulunan tüm firmalarla ilgili ge-
lişmeleri, güncel çalışmaları ve aktiviteleri bir araya getirdiğimiz; 
ayrıca gündem, kültür-sanat, teknoloji, hobi, sağlık, seyahat ve çev-
re konularına da yer verdiğimiz Özgünce dergimizin 23. sayısına 
hoş geldiniz.

Son iki yıldır yaşanan şiddetli doğa olayları (müsilaj, sıcaklık artışı, 
deprem, yangın, sel felaketleri) ve küresel salgın sebebiyle zorlu iki 
yaz dönemi geçiriyoruz. Özellikle 2021 Temmuz-Ağustos aylarında 
yaşanan yangınlarda toplamda 83 bin 810 hektar, yani 117 bin 348 
futbol sahası büyüklüğünde alanın küle dönmesi hepimizi derin-
den üzdü. KRK Holding olarak Orman Genel Müdürlüğü, HAYTAP 
ve Ahbap’a yaptığımız bağışlarla yaraların sarılmasına destek ol-
duk. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza buradan bir kez daha 
geçmiş olsun diliyoruz.

2020 yılında yayımlanan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6. Türki-
ye Çevre Durum Raporu’na  göre 2010-2019 yıllarını kapsayan son 
10 yılda ülkemizde, yılda ortalama 2 bin 477 adet orman yangını 
meydana gelmiş ve bu yangınlarda yılda ortalama 7 bin 330 hektar 
orman zarar görmüş. Buna göre; son 10 yılda yaşanan yangınlarda 
etkilenen alanların yaklaşık 11 katı son 2 ayda etkilendi. Bu sarsıcı 
gerçek, kapak konusu olarak işlediğimiz 'küresel ısınma' sebebiyle 
son 20 yıldır yaşanan mevsimsel değişimleri tersine çevirmek için 
ekonomik kalkınmada sürdürülebilir projeler üretmenin, yatırım-
larımızı yaparken yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin ol-
dukça önemli olduğunu bizlere gösteriyor. 

KRK Holding olarak, ekolojik bütünlüğün korunması için çevre 
dostu şantiyelerimizle sürdürülebilir büyümeyi önemsiyor ve ya-
şanabilir bir gelecek için yenilenebilir enerji yatırımları konusunda 
girişimlerimizi sürdürüyoruz. Enerji şirketlerimizin konuyla ilgili 
çalışmalarını ve çevre dostu şantiyelerimizde yürütülen çalışmala-
rı dergimizin ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz. 

Dergimizin bu sayısında mesleğinde 37 yılı geride bırakan Soner 
Temel Mühendislik Harita Müdürü İzzet Dilli ile iş yaşamı, mesle-
ğinin incelikleri, ufuk açan tecrübelerle dolu anıları ve özel yaşamı 
hakkında keyifli bir söyleşi yaptık. Ayrıca, 30 Haziran’da düzenle-
diğimiz etkinlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Cahit Karakulluk-
çu öncülüğünde emeklilik plaketi takdim ettiğimiz Makine İkmal 
Müdürü Süreyya Uzunoğlu’yla uzun yıllara yayılan çalışma hayatı, 
emeklilik planları ve memleketi Kemaliye’ye dair hoş bir sohbet 
gerçekleştirdik. 

Çocuk köşemize Enerji Şirketleri Genel Müdür Yardımcısı Özge 
Baki’nin oğlu lisanslı yüzücü Ömer Alp Baki’yi konuk ettik. Hem 
Ömer Alp’le spor hayatı ve gelecek hayalleri üzerine, hem de yüz-
me antrenörü Hazar Saraç'la da güzel birer söyleşiye dergimizde 
yer verdik.

'Sürdürülebilir mükemmellik' mottosu çerçevesinde sosyal sorum-
luluk projelerimizle de destek vereceğimiz, toplumun geleceği ço-
cuklarımızı bu sayımızda Kültür&Sanat köşemizde de ağırladık. İş 
Yeri Hekimimiz Dr. Ferda Ereren’in kaleme aldığı 'Çocuk ve Müzik' 
konulu keyifli yazıyı kaçırmayın deriz.

Salgına karşı verilen mücadelede şantiyelerimizde İş Sağlığı ve 
Güvenliği uzmanı arkadaşlarımızın aldığı önlemler çalışanlarımı-
zın sağlığını korumak adına büyük önem taşıdığından, bu sayıda 
İş Güvenliği bölümümüzü Kherrata şantiyemizdeki Covid-19 ile 
mücadeleye ayırdık. 

Son olarak, çocuklar için olduğu kadar stresini atmakta yaratı-
cı yollar arayan yetişkinlere oldukça eğlenceli bir seçenek sunan 
'zamansız oyuncak LEGO koleksiyoneri' olmanız için beş nedeni 
öğrenmek isterseniz, sizi Hobi köşemize davet ediyoruz. 

Önümüzdeki sayıda görüşmek dileğiyle 
sağlıcakla kalın…

MELİS ÖZER KENCE
KRK Holdİng
KURUMSAL İLETİŞİM UZMANI

ACI KAYBIMIZ
Şirketimizin merkez binasında şoför olarak çalışan Timur Lehi’yi 

kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Covid-19 sonrası gelişen organ 
yetmezliği nedeniyle vefat eden merhumun cenazesi Kilyos Aile 
Mezarlığı’na defnedildi. Kıymetli çalışma arkadaşımıza Allah’tan 

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Merhaba Sevgili Okuyucularımız,

özgünce İÇİNDEKİLER
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özgünce BAŞKANDAN
CAHİT KARAKULLUKÇU

İçerisinde yaşamakta olduğumuz dönemde çok büyük deği-
şimlere şahit olmaktayız. Tüm dünyayı saran pandemi olayı, 
depremler, aşırı yağışlar ve kuraklık hep beraber hayatı ya-
şanamaz hale getirmeye çalışıyor. Bu da bana bu sıralarda 
çokça konuşulan '6. Büyük Yokoluş'u yazmayı hatırlattı. Bu 
konuda benim de çok bilgim yoktu. Yazımı oluştururken bi-
raz internet taraması yaptım ve konu bana ilginç geldiği için 
sizlerle paylaşmak istedim. 

Endüstri devriminden bu yana insan faaliyetlerinin yerküre-
nin iklimini çok hızlı bir şekilde değiştirdiğine, canlıların ya-
şam alanlarının da buna paralel olarak yok olduğuna vurgu 
yapan bilim insanları 6. Büyük Kitlesel Yokoluş’un çoktan 
başladığına dikkat çekiyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) kısa süre önce ya-
yınladığı 'Yaşayan Gezegen' raporu, yaşam alanları hızla kü-
çülen hayvanların karşı karşıya olduğu tehlikeyi gözler önü-
ne seriyor. Rapora göre son 40 yılda dünya üzerindeki vahşi 
hayvan nüfusu yüzde 60 oranında azaldı. Dünya Doğayı Ko-
ruma Vakfı’nın Başkanı Marco Lambertini, yerkürenin biyo-
lojik çeşitliliğinin bir parçası olan insan ırkının geleceğinin 
dünyadaki biyolojik canlılığın devamına bağlı olduğunun 
altını çiziyor. Hayvan ve bitki türleri hızla yok olurken insa-
noğlu bu kitlesel soy tükenmesinden muaf değil. Amerikan 
Uzay Ajansı NASA’nın finanse ettiği ve 2014 yılında yayım-
lanan bir çalışma, küresel sanayi uygarlığının önümüzdeki 
birkaç 10 yıl içinde yok olabileceğine işaret ediyor.

Dünya, insanlığın doğum yeri. Gerek Güneş’e olan mesafe-
siyle gerekse barındırdığı sıvı halde olan sularıyla, bildiği-
miz kadarıyla üzerinde yaşam bulunan tek yer burası. Akıllı 
insan yaşamını da üzerinde barındıran bu gezegen, bizim 
üzerinde yürüyemeye başladığımız evreden itibaren bizi 
besliyor ve barındırıyor. Vücudumuz için hayati öneme sa-
hip sularını içebiliyoruz, ısınmak için kömür ve gazlarını 
kullanıyoruz, nefes almak içinse ağaçları... Ama bu güzel ve 
hayat dolu mavi gezegenimizin jeolojik sicili korkunç ve ina-
nılmaz yok oluşlarla dolu. 

Bilindiği gibi, jeologların elde ettiği 'zirkon' kristalleri üze-
rinde yapılan radyometrik yaş tarihi ölçümlerine göre geze-
genimiz 4,5 milyar yıl yaşında. Bu zaman zarfında çok şey 
yaşandı. Örneğin yaşam dediğimiz biyokimyasal olgu, 4 mil-
yar yıl kadar önce koaservat adını verdiğimiz bakteri benzeri 
varlıklarla başladı. Daha sonra bu koaservatlar, bugünküne 
daha benzer olan tek hücreli organizmalara ve nihayetinde 
bakterilere evrimleşti. Düşük oksijen düzeyleri, bakterilerin 
belirli boyutların üzerine çıkabilmesine ve koloniler kur-

masına genel olarak engel oldu. Fotosentez yapabilen siya-
nobakterilerin ortaya çıkışı sonrası, atmosferdeki oksijen 
düzeyleri kıyaslanmayacak miktarda arttı ve bu bol oksijen, 
canlılarda çok hücreliliğin (İng: "multicellularity") evrimle-
şebilmesini sağladı. Çok hücreliliğin evrimi, yüz milyonlar-
ca yıllık bir süreçten geçerek çok karmaşık yaşam formları-
nın temellerini attı. 

Dünya tarihinde, canlılığı neredeyse tamamen yok olmanın 
eşiğine getiren beş büyük toplu yokoluşun her biri dünya 
üzerindeki canlı türlerinin büyük bir bölümünün (yaklaşık 
yüzde 80 ile yüzde 96’sının) soyunun tükenmesine neden 
oldu. Dinozorların soyu 5. Büyük Kitlesel Yokoluş evresin-
de tükendi. Bitkiler, yanardağlar ve asteroitler gibi oldukça 
çeşitli nedenlerle gerçekleşen bu kitlesel yokoluşlardan en 
çok bilineni Palaojen Yokolması. 5. Büyük Kitlesel Yokoluş 
Palaojen’e 65 milyon yıl önce 11 kilometre çapında dev bir 
asteroidin dünyaya çarpması neden oldu. Çarpmanın etki-
siyle volkanlar patladı, yanardağlardan çıkan yoğun duman 
güneşi engelledi. Atmosferdeki karbondioksit ve denizler-
deki asit oranının önemli ölçüde artmasına sebebiyet veren 
bu hızlı değişimler, dinozorlar da dâhil olmak üzere dünya 
üzerindeki canlıların yüzde 80’inin soyunun tükenmesiyle 
sonuçlandı. 450 milyon yıl kadar önce Kambriyen Patlama-
sı sonucunda; bol oksijen ve giderek kısıtlanan habitatların 
doğurduğu evrim baskısı sayesinde, kısa sürede hızlı ve 
saçık bir türleşme meydana geldi. Sonunda, günümüzdeki 
modern canlılara kadar ulaşılmış oldu ve evrim hâlâ yoluna 
devam ediyor.

Tüm bu ve bunun gibi bilimsel senaryolara karşın, doğa var 
oldukça insanın da varlığının devam edeceğini biliyoruz. 
Evet, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerine artık 
önemli tanıklıklarla maruz kalmaya başladık. 

KRK Holding olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana faa-
liyet gösterdiğimiz her alanda, her projede gezegenimize ve 
doğaya fayda sağlamak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
“Sürdürülebilir Mükemmellik” mottomuza uygun olarak hep 
en iyisi için çalışıyor, sürdürülebilir bir gelecek elde etmek 
adına insan, çevre ve toplumun dengesini koruyacak proje-
leri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 

Hem bireyler, hem toplumlar, hem şirketler, hem ülkeler, 
hem de uluslararası kuruluşlar olarak dünyamıza daha çok 
sahip çıkmaya ihtiyacımız var. Bunu gelecek nesillerimize 
borçluyuz.

Sevgiyle kalın. 

Değerli Arkadaşlarım,
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özgünce BİZDEN HABERLER

BIRLEŞMIŞ MILLETLER tarafından her yıl 5 Ha-
ziran’da kutlanan Dünya Çevre Günü’nde bu yıl 
#EkosistemRestorasyonu sloganıyla; zarar görmüş 

ekosistemleri canlandırmak için acil eylem çağrısı yapıl-
dı. Sarıyer Belediyesi de bu çağrıya kulak vererek KRK 
Holding’in de desteğiyle Zekeriyaköy Kadir Yiğit Bayrak-
tar Ağaçlandırma ve Rekreasyon Alanı’na 100 adet gül ve 
115 adet meyve ağacı dikti. Ardından, Sarıyer Belediyesi 
Çocuk Danışma Kurulu'nun önerisiyle gündeme 
gelen ve 11 SAGEM şubesinden 26 çocukla bir-
likte mayıs ayında kurulan Çocuk Su Meclisi 
manifestosu okundu. Kendilerine “su elçi-
leri” diyen çocuklar ellerinde “Su, gelecek 
ve yaşamdır.”, “Suyuna sahip çık, gelece-
ğini koru!”, “Yarının suyunu bugünden 
koru!” yazılı dövizler taşıyarak “Sarıyer’in 
suyuna sahip çıkacağız.” dediler.

AMACIMIZ DOĞAYA KATKI SAĞLAMAK
Etkinlikte ilk olarak kürsüye çıkan KRK Holding 
Yönetim Kurulu Başkanımız Cahit Karakullukçu, 
KRK Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda 
doğaya katkı sağlama hedefimizi dile getirerek, “Doğa var 
oldukça insanın da varlığı devam edecek...” mesajı verdi. 
Karakullukçu, “Bugün ağaca, yeşile, doğaya gönül vermiş 
bir kurum olan Sarıyer Belediyesi ile dünyamızın gelece-
ğine katkı sağlamak amacıyla fidan dikim etkinliğinde bir 
araya geldik. KRK Gönüllüleri ekibimizle 200’ün üzerinde 
fidan ve ağacı burada toprakla buluşturduk.” diye konuştu 

ve katkılarından dolayı Sarıyer Beledi-
yesi ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 

Genç’e teşekkür etti.

HER BIR AĞACIN KIYMETINI BILIYORUZ
Çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artarak devam et-
mesi, gelecek nesillere yaşanılabilir, sağlıklı, yeşil ve temiz 
bir dünya bırakılması için herkese büyük görevler düştü-
ğünü belirten Sarıyer Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin 
Coşkun ise, “Özellikle son günlerde artan doğa tahribatı 
bizleri endişelendiriyor. Bugün KRK Holding ile birlikte 

burada 200’ün üzerin-
de ağaç dikiyoruz. Yani 
kaybolan her bir ağacın 
bile önemini biliyor, bu-
nun yerinde daha fazla-
sını koymaya çalışıyoruz. 
Tabii bunun sürdürülebilir 
olması için toplumla el ele 
olunması gerektiğinin de bilincin-
deyiz.” dedi. 
KRK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Karakulluk-
çu’ya teşekkür belgesi de takdim eden Coşkun, emeği ge-
çenlere teşekkür etti. 

SUSUZ BIR YAŞAM DÜŞÜNÜLEMEZ
SAGEM öğrencilerinin okuduğu “Su Meclisi” manifesto-
sunda şu ifadelere yer verildi: 
“Susuz bir yaşam düşünülemez. Dünyamızın suyu hiç bit-
meyecek gibi gelse de evde, sanayide ve tarımda kullanı-
lan su miktarı artıyor ve suyumuz azalıyor. Bizler de tüm 
canlılar için vazgeçilmez olan suyun değerini anlatmak ve 
suyu korumak amacıyla yola çıkıyoruz. Üretiminden elimi-
ze ulaşma zamanına kadar yediğimiz yemeğin, giydiğimiz 
kıyafetin ve kullandığımız tüm malzemelerin her aşama-
sında su kullanılmaktadır. Dalında büyüyüp evlerimize ge-
lene kadar 1 elma için 70 lt su harcanıyor. Bunun dışında 
üretiminden tüketimine kadar; 1 A4 kâğıdı için 10 lt, 1 dilim 
ekmek için 40 lt, 1 hamburger için 2400 lt, 1 tişört için 2700 
lt, 1 çift deri ayakkabı için ise 8000 lt su kullanılıyor. 

Bizler, Su Elçileri olarak diyoruz ki:
s Okulumuzda, mahallemizde suyu tasarruflu 
kullanarak yakın çevremize örnek olacağız.
s Yaşadığımız yeri tanıyacağız, su 

kaynaklarını öğreneceğiz.
s Giderek azalan suyu koruyacağız ve tasarruf 

edeceğiz.
s İhtiyacımızdan fazla yiyecek ve giyecek 

tüketmeyerek su tasarrufu sağlayacağız.
s Sarıyer’in suyuna sahip çıkacağız.
s Su, gelecek ve yaşamdır. Suyuna sahip çık, 
geleceğini koru!”

Sosyal sorumluluk projelerinde gönüllülük esaslı faaliyet gösteren 
KRK Gönüllüleri ekibimizle birlikte 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde 
Sarıyer Belediyesi ortaklığında Zekeriyaköy Kadir Yiğit Bayraktar 
Ağaçlandırma ve Rekreasyon Alanı’nda fidanları toprakla buluşturduk. 

KISA KISA
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DOĞA VAR OLDUKÇA  
VARLIĞIMIZ 
DEVAM EDECEK
BU YIL ANA TEMASI ‘EKOSİSTEM ONARIMI’ OLAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE SARIYER BELEDİYESİ 
VE KRK HOLDİNG 215 AĞAÇ DİKTİ. SAGEM ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN KURULAN SU MECLİSİ İSE 
MANİFESTOSUNU OKUYARAK “SUYUNA SAHİP ÇIK GELECEĞİNİ KORU!” MESAJI VERDİ.
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özgünce BİZDEN HABERLER

DÜNYANIN sayılı metropollerinden biri olan İs-
tanbul’da günün rutin telaşı ve temposu içinde 
kültür-sanat etkinliklerine vakit ayırmak aslında 

zorlaşmadı. Artık metrolar bile bir sergi alanına dönüşe-
rek sanatı hayatımızın içinde yaşatabiliyor.

ISTANBUL’UN METROLARINDA 
SIRA DIŞI BIR SERGI MEKANI
Bunun en yeni örneği ise alışılmışın dışında bir sergi meka-
nını İstanbul’a kazandıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul’un, Yenikapı-Hacıos-

man Metro Hattı yaklaşım tünelinde açtığı “İstanbul’da 
Şifa Bulmak” isimli sergi. Üç araştırmacı ve 17 sanatçının 
40 eserle katıldığı sergi, 26 Haziran-19 Temmuz tarihleri 
arasında ziyaretçilerin ilgisiyle karşılandı. Covid-19 pan-
demisi nedeniyle HES Kodu kontrolü ve ateş ölçümünün 
ardından 25’er kişilik gruplar halinde gezilebilen sergide, 
haftada bir gün de küratör eşliğinde turlar düzenlendi. 

KOLERADAN KORONAYA KENTTE ŞIFA MESELESI
Serginin küratörlüğünü yapan Melis Bektaş, sergi için 1 
yıldır hazırlandıklarını söyledi. “Bu sergi aslında çok kat-

manlı bir sergi. Süreci de aynı şekilde katmanlı oldu.” di-
yen Bektaş, “Yaklaşık bir yıldır bu sergi için çalışıyoruz. 
Altı aydır da bu mekâna yerleşmek ve burada sanatçıların 
üretmesi üzerine çalışıyoruz. Koleradan koronaya kentte 
şifa meselesine odaklandık aslında. Sergide sadece sanat-
çılar yok. 20 katılımcılı bir sergi bu. Üç araştırmacı ve 17 
sanatçı var. Süreç boyunca herkesin birbirinden beslendi-
ği, hem sanat kısmı hem araştırma kısmının iç içe geçtiği 
bir iş bu.” diye konuştu. 

METROLAR KÜLTÜR-SANAT KAVŞAĞI 
HALINE GELIYOR
Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy ise İstanbul’un 
kaynaklarının çok önemli bir kısmını raylı sistem yatırım-
larına ayırdığını ve gittikçe artan kullanım oranının ray-
lı sistemleri toplu taşımanın omurgası haline getirmeye 
başladığını belirterek şunları kaydetti:
“Metrolar sadece trenlerden ibaret ulaşım kanalları değil, 
aynı zamanda insanların günlük yaşamının bir parçası. 
1 milyon metrekarenin üzerinde bir alana sahibiz ve bu 
alanları metropol hayatının hızına yetişecek şekilde bi-
rer kültür-sanat kavşakları şeklinde konumlandırarak 
İstanbulluların ev, iş ya da sevdiklerine giderken keyifli 
vakit geçirebilecekleri alanlar haline getirmek istiyoruz. 
İstanbulluların metro tünellerinde sanatın farklı dalla-

rında eserler görmesini istiyoruz. Bugüne kadar çeşitli 
noktalarda fotoğraf sergisi, duvar boyama uygulaması 
gibi çalışmalara ev sahipliği yaptık. Bu yaklaşımımızın 
Türkiye’deki sanatçılar açısından da kıymetli olacağını 
düşünüyoruz. Onlar da kendilerini ifade edecek alanlar 
bulmakta zorlanıyorlar. Sanatçılarımız kent insanı ile ara-
cısız bir şekilde buluşacak, sanat sadece sergilerde mü-
zelerde değil, metro ile hayatın tam içinde kendisine yer 
bulacak. Bu nedenle alanlarımızda daha çok sanat eserine 
yer vermek istiyoruz.”
Daha açılmadan pek çok sergi talebi ve film platosu ola-
rak kullanım başvurusu almaya başlayan mekân; fantastik 
mimarisi, kentin tüm kalabalığının ve kaosunun tam kal-
bindeki konumuna tezat bir dehlizi andıran sükûnetiyle, 
İstanbul’un gözde etkinlik alanları arasına girdi.

“İSTANBUL'DA ŞİFA BULMAK”

NİHAİ KAPLAMA İŞLERİ ÖZGÜN İNŞAAT TARAFINDAN YAPILMIŞ OLAN 

TAKSİM'DEKİ M2 YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTI YAKLAŞIM TÜNELİ 

“İSTANBUL’DA ŞİFA BULMAK” İSİMLİ SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. 

Küratör MELIS BEKTAŞ
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FAALIYET gösterdiğimiz sektörler-
deki iş gücünün sürekli geliştirilme-
sini önemsiyor, bu noktada üzerimi-

ze düşen görevleri yerine getirmeye özen 
gösteriyoruz. Bu kapsamda İş Güvenliği 
Uzmanı Burhan Erdim’in yazdığı “İSG İş 
Sağlığı Güvenliği Organizasyonu” kitabı-
na sponsor olduk ve hem bu değerli kitabı 
hem de el fenerini hediye olarak 28 Nisan 
2021 Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü 
kapsamında çalışanlarımızın beğenisine 
sunduk. Proje sahaları öncelikli olmak üze-
re tüm iş süreçlerinde her çalışanın bilme-
si gereken detayların yer aldığı kitabı des-
teklemekten ve sektöre katkı sağlamaktan 
mutluluk duyuyoruz.
Bilindiği gibi 2003 yılında Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) tarafından meslek 

hastalıkları ve iş kazalarının önlen-
mesi amacıyla 28 Nisan’ı Dünya İş 
Sağlığı ve Güvenliği Günü olarak 
ilan etti ve 2003 itibariyle her yıl bu 
anlamlı günde iş sağlığı ve güven-
liğine tekrar dikkat çekiliyor. 
Her yıl, yaklaşık 3 milyon çalışan iş 
kazası ve işle ilgili hastalıklar nede-
niyle yaşamını yitirmekte, 374 mil-
yon çalışan iş kazası geçirmekte. İş 
sağlığı ve güvenliği konusunun ne 
kadar önemli olduğu ve bu konuda 
vatandaşların bilinçlendirilmesi ge-
rektiğine dikkat çekilen bu günde, 
farkındalık için çeşitli etkinlikler 
düzenleniyor.

UZUN YILLAR BOYUNCA holdingimizde bü-
yük bir özveriyle görevlerini yürüten Cehdi 
Yıldırım, Ayhan Özmızrak ve Süreyya Uzu-

noğlu için merkez ofis binamızda emeklilik yemeği 
düzenledik. Oldukça keyifli geçen emeklilik yemeği 
pandemi nedeniyle sınırlı katılımla yapılırken, 30 
Haziran’da gerçekleştirdiğimiz etkinlikte Yönetim 
Kurulu Başkanımız Cahit Karakullukçu öncülüğün-
de plaketlerini teslim ettik. 
Bilindiği gibi, Cehdi Yıldırım 
Bakırköy-Kirazlı Metro Pro-
jesi Proje Müdürü, Ayhan 
Özmızrak Lojistik Müdürü 
ve Süreyya Uzunoğlu ise 
Makine İkmal Müdürü 
olarak görev alıyordu. 

Kendilerine holdingimize sağladıkları katkılardan dolayı teşek-
kür ediyor ve sağlıklı ve mutlu bir emeklilik dönemi diliyoruz.

DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
GÜNÜ’NÜ KUTLADIK

KRK HOLDİNG EMEKLİLİK YEMEĞİ

28 Nisan Dünya 
Iş Sağlığı ve 
Güvenliği 
Günü nedeniyle 
firmamız 
bünyesinde 
çalışan ISG-Ç 
uzmanlarına 
el feneri ve iş 
güvenliği kitabı 
hediye edildi.
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CEZAYIR HÜKÜMETI, hazırladığı ey-
lem planı ile 2035 yılına kadar enerji 
kapasitesini 15 bin MW’a geliştirmeyi 

ve 2024 yılına kadar 4 bin MW’ını uygulamayı 
hedeflediğini açıkladı. Bu hedefler doğrultu-
sunda görevlendirilen konsorsiyumda Özgün 
İnşaat olarak yer almayı başardık. 
Zergoun Group, SPS, Miltech ve Nerta Solar 
Algerie firmaları ile ortaklaşa yürüteceğimiz 
çalışmalarda fotovoltaik güneş enerjisi ala-
nında projeler üreteceğiz ve mühendislikte 
gerekli malzemelerin tedarikini sağlamak için 
hızlı bir hizmet ağı kuracağız.

özgünce BİZDEN HABERLER
KISA KISA
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ÖZGÜN, CEZAYİR’DE ENERJİ ALANINDA  

YENİ BİR KONSORSİYUMUN PARÇASI OLDU

YÖNETİMDEN  
KAYNARCA-PENDİK-TUZLA 
PROJESİ ŞANTİYELERİNE ZİYARET 

KRK HOLDİNG YÖNETİM 
KURULU BAŞKANIMIZ 
CAHİT KARAKULLUKÇU, 
YÖNETİCİLERİMİZ İLE 
BİRLİKTE 15 HAZİRAN’DA 
KAYNARCA-PENDİK-
TUZLA PROJESİNE BİR 
ZİYARETTE BULUNDU. 

HILTON GARDEN INN İzmir Bayraklı’da pande-
miye karşın tüm ekibe heyecan katan bir hava 
esti. Bu neşeli havayı estiren ise en yaratıcı kah-

valtı tabağı yarışması oldu. Ekip içinde oldukça büyük bir 
motivasyon ve enerji kaynağı sağlayan aktivitede, yarış-
manın kazananları sadece çalışanların değil, sosyal med-
ya üzerinden otelin takipçilerinin de oylarıyla belirlendi. 

REKABET 19 KAHVALTI TABAĞI ARASINDA GEÇTI
Yiyecek&İçecek ve Mutfak departmanlarının katılımı ile 
gerçekleşen keyifli organizasyonda, ekipler aynı malze-
meyle en yaratıcı kahvaltı tabağı kategorisinde yarıştı. İlk 
aşamada toplam 19 tabak yarışmaya katıldı. Hilton Gar-
den Inn yönetim ve ekibinden oluşan jüri 19 tabağı oyladı. 
İki aşamalı yapılan oylamalar sonucu en yaratıcı üç tabak 
seçildi. Seçilen üç yaratıcı ve kendine özgü tabak otelin 
sosyal medya takipçilerinin oylamasıyla tekrar değerlen-
dirildi ve şampiyon tabak belirlendi.

ŞAMPIYON TABAKLAR KAHVALTI MENÜSÜNDE
Yarışmanın üçüncüsü Muftak departmanından Ali Ko-
şak, ikincisi Mutfak departmanından Gamze Özgüven ve 
birincisi Yiyecek&İçecek departmanından Nilgün Müjde 
oldu. Şampiyon tabaklar üç ay boyunca sırayla otel kah-
valtısında misafirlerin beğenisine sunulacak.

SINERJI YARATTI, 3 AYDA BIR YENISI YAPILACAK
Tüm katılımcılara teşekkür plaketi verilirken, ilk üçe ken-
di resimlerinin olduğu özel cam plaketler ve ilave olarak 
birinciye otelde konaklama ve kendi tabağıyla kahvaltı 
servisi hediye edildi. Tüm ödüller, “2021 Hilton Garden 
Inn İzmir Bayraklı F&B Challenge seçmelerine katılım 
gösterdiğin için teşekkür ederiz. Marifetli ellerin güzel 
başarılara imza atması dileklerimizle, iyi ki takımımızda-
sın’’ notuyla sahiplerini buldu.
Otel yönetimi, sosyal medya ve otel ekibi içinde güzel bir 
sinerji yaratan organizasyonun her üç ayda bir farklı kon-
septlerde tekrarlanmasına karar verdi.

HİLTON GARDEN INN İZMİR BAYRAKLI’DA

HEYECAN VERİCİ YARIŞMA!

HEM ANNELER GÜNÜ HEM BABALAR GÜNÜ SÜRPRİZİ 

KAYNARCA-TUZLA-PEN-
DIK şantiyemizde görevli 
İSG çalışanlarımız, bu yıl 

9 Mayıs ve 20 Haziran’da kutladı-
ğımız Anneler Günü ile Babalar 
Günü’ne özel birer kutlama fo-
toğrafını dergimiz için çekildiler. 
Tüm anne ve babaların, anne ve 
baba adaylarının hem Anneler 
Günü’nü hem de Babalar Gü-
nü’nü ayrı ayrı tekrar kutlarız.
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ISTANBUL Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları 
Birliği (İDDMİB) tarafından düzenlenen webinar seri-
lerinden biri de Cezayir ile devam etti.

31 Mayıs’ta düzenlenen “İDDMİB Diyalog 365: Cezayir 
Webinarı” çerçevesinde Cezayir’in metal sektöründe po-
tansiyeli ve Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan güncel 
gelişmeler değerlendirildi. İDDMİB Başkanı Sayın Tah-
sin Öztiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve Özgün 
İnşaat adına Cezayir Ülke Müdürümüz Remzi Karakulluk-
çu'nun şirketimizi temsil ettiği Diyalog 365: Cezayir We-
binarı’nın diğer konuşmacıları arasında şu değerli isimler 
yer aldı: T.C. Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Gök-
taş, T.C. Cezayir Ticaret Müşaviri Murat Ersoy, T.C. Ceza-
yir Ticaret Müşavir Yardımcısı Mehmet Emin Yiğitbaşı, 
DEİK Cezayir İş Konseyi Başkanı Fuat Tosyalı, İDDMİB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Yapı Malzemeleri Sektör 
Komite Başkanı Serdar Urfalılar.

CEZAYİR’İN METAL SEKTÖRÜNDE 
POTANSİYELİ DEĞERLENDİRİLDİ

YENILENEBILIR enerji sektörünün lider sivil 
toplum kuruluşlarından Güneş Enerjisi Yatı-
rımcıları Derneği (GÜYAD), Bahçeşehir Üni-

versitesi ile daha önce de gerçekleştirdiği yenilenebilir 
enerji konulu mini MBA programını 2020-2021 eğitim 
öğretim döneminde de online olarak sürdürdü. 
GÜYAD üyesi şirket ve kurumların üst düzey yönetici-
leri güneşten rüzgâra, jeotermalden elektrikli araçlara 
kadar yenilenebilir enerjinin tüm alanlarında yönetim, 
finansman, verimlilik, depolama, dağıtık enerji, karbon 
emisyonu, mevzuat ve regülasyon gibi 14 ayrı başlıkta 
üniversite öğrencileriyle buluştu. Her hafta farklı alan-
da uzmanlık sahibi bir eğitmenin yer aldığı, sürdürü-
lebilir enerji çalışmalarının hem Türkiye’de hem farklı 
ülkelerdeki yerinin konuşulduğu ve farklı disiplinler-
le olan ilişkisinin tartışıldığı uzun soluklu bu eğitim 
programı 14 hafta devam etti.

Program kapsamında öğrencilerle buluşarak güneş 
enerjisi üzerine bir ders veren KRK Holding Enerji Şir-
ketleri Genel Müdür Yardımcımız Özge Demirbaş’ın 
programı katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

özgünce BİZDEN HABERLER
KISA KISA

YENİLENEBİLİR ENERJİDE SEKTÖR VE 
AKADEMİ İŞBİRLİĞİ

HER IŞ YERINDE  sertifikalı ilk yardım personeli 
bulundurma zorunluluğu olduğu biliniyor. Bu zo-
runluluk, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-

nunu’nda da açıkça belirtiliyor. Kanuna göre tehlike sınıfı 
ve çalışan sayısı fark etmeksizin her iş yerinde sertifikalı 
ilk yardımcı personel bulunmalı. Ayrıca, ilk yardım perso-
nellerinin sertifikalı ilk yardım eğitimi kursuna gitmesi 
ve Sağlık Bakanlığı’nın açtığı sertifikalı ilk yardım sına-
vında başarılı olması de gerekli. İlk yardım personelleri, 
bir iş yerinde yangın, deprem, zehirlenme gibi acil bir du-

rum olduğunda sağlık ekiplerinin olay yerine intikaline 
kadar geçen sürede yaralılara ilk müdahaleyi yapabiliyor.
Son olarak 27 Ağustos 2020 tarihinde İlk yardım Yönet-
meliği’nde bir değişiklik yapıldı ve ilk yardım personelle-
rinin Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) denilen ve 
kalbe otomatik olarak elektroşok uygulayan cihazı kul-
lanmayı öğrenmesi zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda 
şirketimizde daha önce ilk yardım sertifikası olup OED 
cihazı eğitimi almamış çalışanlarımıza OED cihazı eği-
timi verildi.

OED CİHAZI EĞİTİMLERİ
TAMAMLANDI

SOYAP MADENCILIK şirketimize ait Uşak İli Banaz 
İlçesi Bahadır Köyü sınırları içerisinde yer alan ruh-
sat sahamızda bugüne kadar farklı cevherleşme mo-

dellerini ortaya çıkarmayı başardık. Mayıs ayı içerisinde 
ise 2 farklı bölgede yeni keşfedilen zonlarla ilgili olarak 
jeofizik ölçüm çalışmalarını başlattığımızın haberini gu-
rurla paylaşıyoruz. Çalışma sahasında 18 hatta 9,075km 
de pol-dipol diziliminde Rezistivite/IP ölçüsünü aldık. 
Ölçümlerin tamamlanmasından sonra sahamızda daha 
önceden yapılan jeofizik çalışmalar ile birlikte veriler bir-
leştirilecek, yapılacak olan jeolojik ve cevherleşme yorum-
lamaları sonucunda sondaj programını belirleyeceğiz.

UŞAK’TAN ÖNEMLİ 
CEVHERLEŞME HABERİ
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18 MART Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası’nda şehitle-
rimizin anısına yemekhane menümüz üzüm hoşafı ve kuru ekmek 
oldu. Mehmetçiğin savaşta gösterdiği fedakârlık ve kahramanlığa 

dikkat çektiğimiz bu etkinlikle bir kez daha bu büyük zaferin yaşanan 
yokluk ve güçlüklere rağmen, yüreklerindeki yurt sevgisi sayesinde ka-
zanıldığını hatırlamış olduk.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİ 
SAYGIYLA ANDIK

YANGINLA MÜCADELEDE 

BİZ DE VARIZ

18

özgünce BİZDEN HABERLER
KISA KISA

CUMHURIYETIMIZIN kurucusu Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün 102 yıl önce bugün Samsun’a adım atarak Ana-
dolu’da Milli Mücadele ateşini yaktığı 19 Mayıs’ı her yıl 

coşkuyla kutluyoruz. 
Pandemi gölgesinde de olsa bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir kez daha mutlulukla kutlarken, 
günün anısına KRK Holding fertlerinin 15 yaş ve üstü genç ço-
cuklarına Nutuk kitabı, Atatürk resimli kupa, satranç takımı, bay-
rak ve çikolatadan oluşan bir 
set hediye ettik. Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
gençlerimize armağanı olan 
bu önemli gün dolayısıyla, 
gençlerimizin ülkemizin 
gelişimi için daha çok ça-
lışmasını temenni ediyor, 
gerçekleştirdiğimiz her 
faaliyette gençlerimizle 
yürümeyi hedeflediği-
mizi bir kez daha vur-
gulamak istiyoruz.

19 MAYIS’I 
COŞKUYLA KUTLADIK 

ONLARIN YÜREKLERİNDE YURT SEVGİSİ, 
KUMANYALARINDA ÜZÜM HOŞAFI VE 
KURU EKMEK VARDI. 

ULU ÖNDER Mustafa Kemal Ata-
türk tarafından geleceğimizin te-
minatı olan çocuklarımıza arma-

ğan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nı kutladık. KRK Holding 
fertlerinin 15 yaş altı çocuklarına Küçük 
Prens kitabı, satranç takımı, Atatürk re-
simli kupa, bayrak ve çikolatadan oluşan 
bir set hediye ettik.

23 NİSAN 
KUTLAMASI

ÜLKEMİZİN PEK ÇOK ŞEHRİNDE YANGINLA 
MÜCADELE EDEN VATANDAŞLARIMIZIN VE 

TÜM CANLILARIN YANINDA OLDUK. 

YARALARIN SARILMASINA DESTEK OLMAK 
AMACIYLA YANGIN BÖLGELERİNDE DURMAKSIZIN 

ÇALIŞAN HAYTAP VE AHBAP'A, YANGININ ETKİLEDİĞİ 
BÖLGELERİN TEKRAR YEŞERTİLMESİ ADINA  

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞIŞTA BULUNDUK. 

BU VESİLEYLE HAYATINI KAYBEDENLERE BİR KEZ 
DAHA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ. 
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TAKİBİNDEYİZ
CEZAYİR BASINININ

MDI Business School, özel yatırımları daha görünür 
kılmak için pazar günü yenilenebilir enerji sektörün-
deki beş operatör arasında sözleşme imza törenine ev 
sahipliği yaptı.
ZERGOUN GROUP, SPS, MILTECH, ÖZGÜN ve 
NERTA SOLAR ALGERIE firmalarını bir araya geti-
ren Cezayir’de eşi benzeri olmayan bir girişim, MDI 
bünyesinde bir araya gelerek iyi niyet sözleşmesi im-
zalayarak ülkemizin sanayi ve mühendisliğini öne çı-
karmaya yönelik, bir yandan zaten var olan ve enerji 
geçişi ve güvenliği açısından kamu otoriteleri tarafın-
dan açıkça gösterilen talimatlara cevap vermek için 
ortak bir yaklaşımı somutlaştırdı.
Bu konsorsiyum, temel olarak bir fotovoltaik proje zin-
cirinin değerlenmesine ve bu da mühendislikten yerel 
ve uluslararası mevcut gerekli ekipmanından (fotovol-
taik paneller, destekleyici yapı) inşaat mühendisliğine 
konstrüksiyona kadarki tedarikine yönelik bir şirketler 
konsorsiyumudur. Birbirini tamamlayan mesleklere 
sahip bu beş operatör, bir güneş enerjisi santralinin 
inşası için gerekli tüm uzmanlığa sahiptir. Buna kar-
şılık, operatörler bu tören sırasında, projeyi sunmak 
ve bu alandaki devlet programlarının yeniden başla-
tılmasının önemi üzerinde ısrar etmek, operatörlerin 
çabalarını, istenen gelişmeyi ve özellikle, projelerinde 
devamlılık sağlaması gerektiğini ardı ardına eklediler.

Yenilenebilir Enerji Uzmanı Dr. Mouloud 
BAKLI, yenilenebilir enerjileri finanse 
etmenin yollarını uzun uzun tartıştı ve 
şunları belirtti: “Finansal yapılanma 
ve mühendislikte bir seçkin yapılan-
dırma geliştirmek zorunludur. Ye-
nilenebilir enerji finansmanda %95 
bilgidir, teknoloji bilgisi azınlıkta-
dır, kolaylıktır. Bu kritik konuda 
uzmanlaşmadan, Bankabilite ve 
dolayısıyla yenilenebilir enerji 
olmayacak.”

Aynı konuya tepki gösteren Sayın Salah Abdessamad, “Bu konsorsi-
yumun ve bu şirketlerin kaderi, mevcut ancak sahadaki uygulama-
ları yavaş olan devletin iradesine bağlıdır. Ayrıca, dünyanın tüm ül-
kelerinde yenilenebilir enerji projelerinin finansmanının özel banka 
yardımı gerektirdiğini belirtmek gerekir. Bu CMT gibi geleneksel 
bir formül değil, finansman yapısına eşlik eden bir şeydir. Opera-
törlerin üretim birimleri kurmak için devasa meblağlar yatırdık-
larını ve diğer operatörlerin iş planlarının tamamen farklı olduğu 
biliniyor. Sorun, finansman mekanizmalarının devreye sokulması 
koşuluyla, herhangi bir kamu talebinin sorumluluğunu üstlenmek 
için operatörlerin sahip olduğu gerçek kapasiteleri vurguladığı öl-
çüde önemlidir. Konuşmacılar arasında, NERTA SOLAR’ın (Ceza-
yir-İspanyol ortak girişimi) CEO’su Bay DZIRI şunları söyledi: “Bu 
dikkatle düşünülmüş girişim, ulusal kapasitelerin geliştirilmesinde 
gelecekteki hükümet projelerini desteklemek için yerel aktörler ara-
sında bir sinerji yaratıyor.”
Bunun yanında, güneş panelleri üreten Zergoun şirketinin CEO’su 
Rahmoun Zergoun ise 'gençler için binlerce iş yaratabilecek ve buna 
ek olarak yerel gaz kaynakları tüketimimizi koruyabilecek bir sana-
yi sektörü fikrini' ortaya koydu. Güneş paneli üretimine de yatırım 
yapmış bir şirket olan MILTECH’in direktörü, yenilenebilir sanayi 
sektörünün var olduğunu ve hammaddelerin vergilendirilmesi ve 
ihaleye çıkma usulleri gibi sınırları belli olan bazı mekanizmaların 
gözden geçirilmesi şartıyla hükümetten gelen taleplere cevap ve-
rebilecek durumda olduğunu hatırlatıyor. Hatırlatmak gerekirse, 
Club Energia kendisini her şeyden önce yenilenebilir enerjiler ala-
nında çalışmalar ve çözümleri taşıyan, kamu otoritelerinin başlat-
tığı dinamiklere dahil olmak isteyen ve kısa ve orta vadede alanın 

taleplerini karşılamak isteyen ekonomik operatörlere, uzman-
lara ve akademisyenlere açık bir düşünce kuruluşu 

olarak tanıtmaktadır. Hükümetin, 2035 
yılına kadar 15.000 MW’lık 

enerji kapasitelerinin 
geliştirilmesi için bir 

program öngören ve en 
geç 2024 yılına kadar 4.000 

MW’ı uygulanacak olan ey-
lem planı ile aynı çizgidedir. 

Bu bağlamda, ENERGIA Ku-
lübü ulusal YE programına 3 

temel boyut kazandırmayı he-
deflemektedir: GÖRÜNÜRLÜK, 

KREDİBİLİTE, ÇEKİCİLİK. 
Kulüp üyeleri, Kamerun gibi Af-

rika ülkeleri doğrultusunda pro-
jelerin başlatılmasını sağlayan bu 

yaklaşımın hayata geçirilmesi için iş-
veren örgütlerine seslerini birleştirme 

çağrısında bulunacaklar. Kendilerini 
yeni bir kurul, yeni bir organizasyonla 

donatacaklarını ve şimdiden 25 Şubat’ta 
ekonomi dünyasından ve siyasi karar ve-

ricilerden kişilerin katılımıyla bir sonraki 
toplantıyı planladıklarını da ekledi.

özgünce BASIN YANSIMALARI
CEZAYİR MEDYASI
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BEŞ ÖZEL OPERATÖR, YENİLENEBİLİR 
ENERJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN BİR İYİ 
NİYET SÖZLEŞMESİ İMZALADI. 

YABANCI BASINDA İKİ AYRI SICAK GÜNDEM KONUSUYLA YER ALDIK. BUNLARDAN BİRİ, 
YENİLENEBİLİR ENERJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA BİR ARAYA GELEN 5 OPERATÖRDEN 
BİRİ OLARAK İMZA ATTIĞIMIZ İYİ NİYET SÖZLEŞMESİ OLDU. DİĞER GÜNDEM KONUSU İSE EL 

WATAN’DA ARD ARDA ÇIKAN HABERLERE YANSIYAN KHERRATA PROJESİ'YDİ. ÖZELLİKLE ETRHB 
HADDAD’IN TÜM HİSSELERİNİ ŞİRKETİMİZE DEVRETMESİ SÜRECİNİ TAKİP EDEN 

DÖNEM, SIK SIK CEZAYİR BASININDA YANKI BULDU.

Kherrata Projesi'nde yaşanan gelişmeleri ilgiyle takip edip 

okuyucularına aktaran El Watan Gazetesi'nde yayınlanan 

haberin başlığı "Kherrata Projesi'nin tamamı Özgün'e 

devredildi" oldu. Bilindiği gibi, zorlayıcı coğrafi şartlara 

sahip olsa da birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yapan 

Kherrata Bölgesi'nde, Özgün Inşaat-ETRHB Haddad 

ortaklığı olarak yürüttüğümüz Rn09 Kherrata geçişi Lot 

02 Sanat Yapıları Projesi'nin tüm hisselerini devraldık. 

Pilot firma olarak yapımını üstlendiğimiz projenin, en kısa 

zamanda ve sorunsuz bitirilmesi için talip olduğumuz işin 

tamamı, ortağımız ETRHB ve işveren DTP ile mutabakat 

sağlanarak firmamıza devredildi. Bugün itibariyle işin 

yaklaşık yüzde 75'ini tamamlamış olan firmamız, kalan 

yüzde 25'i de tamamladığında bu benzersiz projeyi bitirmiş 

olmanın haklı gururunu yaşayacak. YAZ 2021  // 21 



DÜNYA ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL. GİDEREK ISINIYOR VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DÜNYANIN HER BÖLGESİNDE FARKLI 
ŞEKİLLERDE KENDİNİ GÖSTERİRKEN, GEZEGENİMİZİN VE İNSANLIĞIN GELECEĞİ İLE İLGİLİ TEHLİKE ÇANLARI 

ÇALIYOR. BELKİ DE BU YAŞANANLAR YENİLENEBİLİR ENERJİYİ KULLANMAK, DÜNYAYI PAYLAŞTIĞIMIZ VE 
BU EKOSİSTEMİN PARÇASI OLAN TÜM CANLILARA SAYGIMIZI İFADE ETMEK, SU İLE İLGİLİ DAHA BİLİNÇLİ 

DAVRANMAK, KARBON SALINIMINI AZALTAN AYAK İZLERİNE SAHİP OLMAK İÇİN BİR FIRSATTIR. 

KURAKLIK, sel, su kıtlığı, tarım alanlarının yok 
olması, gıda güvensizliği, orman yangınları, or-
mansızlaşma, okyanus ve deniz suyu seviyele-

rinde yükselme… Tüm bu ürkütücü senaryolarla dolu 
tablonun bugün iki kelime ile özetlenmesi mümkün: 
İklim değişikliği! Üstelik iklim değişikliğinin neden 
olduğu her şey adeta domino taşı etkisi yaparak insan 
sağlığına ve ekonomiye yansıyor.

KÜRESEL ISINMADA KRITIK EŞIK 
İki yıl önce, yaklaşık 150 ülkeden binden fazla bilim in-
sanının ortaklaşa küresel bir iklim acil durumu ilan et-
tiğini biliyor musunuz? Şimdi onlara, dünyadaki yaşa-
mın korunması çağrısında bulunan 2 bin 800’den fazla 
imza sahibi katıldı. Yeni bildiriye göre, küresel ısınma 
nedeniyle dünyanın 'hayati belirtileri' geri döndürüle-

meyecek şekilde zarar gördü. Araştırmacılar, sera gazı 
konsantrasyonu, buzul erimesi, ormanların yok olması 
ve mercan ağarması gibi unsurların incelendiği çalış-
mada, gezegenimizin 31 hayati göstergesinin yarısın-
dan fazlasında eşiğin geçildiğini söylüyor.
Hepimiz yaşayarak tanıklık etmiyor muyuz? Küresel 
ısınma sadece susuzluk, kuraklık gibi yakın gelecek 
senaryolarında rol oynamıyor. Geçtiğimiz ağustos ayı-
na damgasını vuran, hem Türkiye’nin pek çok yerinde 
aynı anda meydana gelen orman yangınları hem de 
Rusya’nın en soğuk bölgesi olan Sibirya, ABD ve Avru-
pa dâhil dünyanın pek çok ülkesinde yaşanan orman 
yangınları da gündemin ilk sıralarında. Hava sıcaklığı, 
kuraklık ve rüzgarların tetiklediği yangınların da son 
dönemdeki sıra dışı doğa olayları gibi küresel ısınma-
dan kaynaklandığı konusunda tüm dünya hemfikir.

GEZEGENİMİZ 
DEĞİŞİYOR,

PEKİ BİZ?

özgünce KAPAK KONUSU
KÜRESEL ISINMA

22

Küresel ısınma, atmosfere 
salınan gazların neden 

olduğu düşünülen sera et-
kisinin sonucunda, dünya 

üzerinde yıl boyunca kara, 
deniz ve havada ölçülen 

ortalama sıcaklıklarda 
görülen artıştır. Küresel 

ısınmada uzun vadeli 
bir ısınma eğilimi söz 

konusu. Endüstriyel, 
tarımsal ve enerji tüketimi 
gibi faaliyetler sonucunda 

atmosferdeki miktarı ve 
yoğunluğu artan sera 

gazlarının neden olduğu 
küresel ısınma, küresel 

iklim değişikliklerini 
beraberinde getiriyor.

KÜRESEL 
ISINMA 
NEDİR?
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HEDEF YENILENEBILIR ENERJI ALANINDAKI 
YATIRIMLARI VE YENILIKLERI CANLANDIRMAK
Dünya genelinde Paris İklim Anlaşması’yla bu konular 
gündeme alınarak temiz ve sürdürülebilir enerjiye geçi-
şin yanı sıra düşük karbon tüketiminin önemi de vurgula-
nıyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji alanındaki yatı-
rımları ve yenilikleri canlandırmak da hedefler arasında. 
Bu konuda Bodrum Gündem dergisi tarafından Haziran 
2021'de Gumbel Grup (ELSE Enerji) için hazırlanan özel 
sayıya bir açıklama yapan KRK Holding Enerji Şirketleri 
Genel Müdür Yardımcısı Özge Baki, yaklaşımımızı, “Sera 
gazı emisyonlarının tavan yaptığı dünyamızda, iklim so-
rununun çözülmesine katkı sağlamak artık bir sosyal 
sorumluluk görevi haline gelmiştir.” sözleriyle ifade etti. 
Yenilenebilir enerji ile ilgili KRK Holding olarak hayata 
geçirdiklerimiz hakkında ise şu bilgileri paylaştı:
"Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarındaki açığı fark 
ettik ve 2015 yılından itibaren oluşturmaya başladığımız 
güneş enerjisi santrali portföyümüzü bugün 65 MW’a ka-
dar ulaştırdık. Serüvenimize 2015 yılının Kasım ayında 
5,72 MWp’lik Omega GES’in devreye girmesiyle başladık. 
Omega GES, güneş enerjisi yatırımlarında KRK Holding 

ailesi için bir ilk olmakla beraber aynı zamanda 2015 yı-
lında devreye girdiği tarihte Türkiye’deki ‘tek lokasyonda 
yer alan en büyük güneş enerjisi tarlası’ konumuna sahip-
ti. Omega GES şimdi 5 yaşında! Omega GES’in devreye 
alındığı tarihte Türkiye’de güneş enerjisi santralleri kuru-
lumları yeni başlamıştı. Güneş enerjisi santral kurulumla-
rının ve yatırımlarının yeni başlamış olduğu 2015 yılında 
bu projeyi hayata geçirmiş olmaktan gurur duyuyoruz." 

“TEMIZ ENERJIYI ÜRETMENIN 
GURURUNU YAŞIYORUZ”
Özge Baki, Zigana Enerji çatısı altında yaşanan gelişme-
leri ise şöyle özetledi:
“Zigana Enerji olarak ise 2016-2017 yıllarında regülasyon-
ların şekillenip değiştiği ve oldukça zor olan bir dönemde 
yatırımlarımıza, EPC olarak seçtiğimiz ve bu yolda birlik-
te yürüdüğümüz Gumbel Grup (ELSE Enerji) ile devam 
ettik. Afyon, Uşak, Kütahya ve Elazığ’da yaptığımız top-
lam gücü 58,46 MWp olan güneş santrallerimizle, yeni-
lenebilir kaynaklardan enerji üretimine katkı sağlamaya 
devam ediyoruz. İşletme ve bakım işlerini Gumbel Grup 
(ELSE Enerji) ile birlikte gerçekleştirdiğimiz, ülkemizin 
18 ayrı lokasyonunda yer alan güneş enerjisi santralleri-
miz işletmede 3. senelerini tamamlamışken, doğamıza 
emisyon yaymadan, işletme bakım masrafları diğer enerji 
santrallerine kıyasla çok düşük ve kaynağı bedava olan 
temiz enerjiyi üretmenin gururunu yaşıyoruz.” 

“GÜNEŞ PANELI ILE GELECEĞIMIZI VE ENERJIMIZI 
SÜRDÜRÜLEBILIR HALE GETIREBILIRIZ”
Küresel ısınmanın etkilerinin dünyanın her yerinde hisse-
dilmesiyle birlikte yenilenebilir enerjiye olan ihtiyaç her 
geçen gün artıyor. Bu ihtiyaç nedeniyle özellikle güneş 
enerjisi sistemlerinin dünyanın en ucuz elektrik üretim 
santralleri olduğu ve olacağının görüldüğünü belirten 
KRK Holding Enerji Şirketleri Genel Müdür Yardımcısı 
Özge Baki, “Çok değil bundan 8-10 sene önce kurulum 
maliyetleri 3 $/Wp seviyelerinde iken bugün panel tek-
nolojisinin de gelişmesiyle kurulum maliyetleri 0,65/Wp 
seviyelerine indi. Ülkemizde Enerji Bakanlığı tarafından 
daha fazla kapasite tahsisi yapılması ile küçük-büyük öl-
çekli pek çok yatırımcı bu alana yönelmek isteyecektir.” 
dedi ve ekledi: “Artık tüketicilerin de üretici/yatırımcı 

olmasına imkân tanıyan güneş enerjisi sistemleri ile çatı-
larımıza güneş paneli yerleştirerek geleceğimizi ve ener-
jimizi sürdürülebilir hale getirebiliriz. Bunların yanı sıra 
özellikle çok uluslu ve yaygın tedarik ağına sahip şirket-
ler başta olmak üzere, kurumsal şirketler sürdürülebilir-
lik taahhütleri kapsamında elektrik tüketimlerini yenile-
nebilir enerji kaynaklarından karşılamaya önem veriyor. 
Ayrıca yeşil sertifikaların ülkemizde yaygınlaşması ile 
güneş enerjisi üreticileri ek gelir sağlamaya başlayacak. 
İlerleyen yıllarda ekonominin öngörülebilir olması ve 
regülasyonların yatırımcı lehine efektif olması beklentisi 
ile güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji santralleri-
nin kurulması için gerekli çalışmalarda bulunup portfö-
yümüzü daha da geliştirmek arzusundayız. Hedeflerimiz-
den biri ve en önemlisi, temiz enerji kullanımını artırarak 
küresel ısınmaya sebebiyet veren fosil kaynak kullanımı-
nı en az seviyeye indirgemek, enerjinin daha etkin ve ida-
reli kullanımı ile enerji verimliliğini destekleyip karbon 
salınımını azaltmaktır.” 

Uzmanlar tüm dünyanın yangın yeri haline gelmesinin en önemli nedeninin küresel 
ısınma olduğunu vurgularken, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’ya göre, dün-
yanın yüzey sıcaklığı, Sanayi Devrimi öncesindeki ortalamaların 1.02 derece üstüne çı-
karak, geçen yıl rekor düzeye ulaştı. 
Uzmanlar, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’daki seller, Sibirya’daki orman yangınları 
gibi felaketlerin yanı sıra, sıcak hava dalgaları ve kuraklığın ABD, Ortadoğu ve Afrika’da 
gıda arzını yüksek düzeyde tehdit ettiğine dikkat çekiyor. 
2021 yılının bu hızla giderse 2020’nin sıcaklık rekorunu kıracağı vurgulanırken, bundan 
sonra her yılın yangınlar dâhil aşırı hava olaylarıyla dolu geçeceği de belirtiliyor.

2021 DÜNYANIN EN SICAK YILI OLABİLİR

özgünce KAPAK KONUSU
KÜRESEL ISINMA
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HILTON GARDEN INN 
İZMİR BAYRAKLI 

SIFIR ATIK 
BELGESİ SAHİBİ
Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı 
çevreci stratejileri ve hayata geçir-
diği projeleriyle öne çıkıyor. 2021 yı-
lında Sıfır Atık Belgesi sahibi olma-
yı başaran Hilton Garden Inn İzmir 
Bayraklı’dan Sıfır Atık Projesi kapsa-
mında yürütülen örnek çalışmalara 
göz atalım.
s İsrafın önlenmesi, doğal kaynak-
larımızın daha verimli kullanılması, 
atık oluşum sebeplerinin gözden ge-
çirilerek atık oluşumunun engellen-
mesi veya minimize edilmesi, atığın 
oluşması durumunda ise kaynağında 
ayrılarak geri dönüşüme kazandı-
rılması noktasında mevcut sistemi 
daha düzenli, sistemli ve uygulanabi-
lir bir temele oturtmak amacıyla sıfır 
atık prensibiyle yola çıkıldı. 
s Sıfır Atık Projesi’nde profesyonel 
bir yaklaşımla çalışmaların gerçek-
leştirilebilmesi için tesiste yedi aşa-
madan oluşan yol haritası esas alındı 
ve sistemden sorumlu bir asil, bir 
yedek olmak üzere iki kişi belirlendi. 
Asil olarak sorumlu olan kişi Teknik 
Müdür Murad Baç oldu. 
s Sıfır atık yönetim eylem planı uy-
gulamasında kullanılacak tüm ekip-
manlar ve ihtiyaçlar standartlara uy-
gun bir şekilde tüm otel alanları için 

onaylı firmalardan temin edildi. 
s Özel olarak ayrıştırma için temin 
edilen ilave ekipmanlar misafir oda-
ları, kat koridorları, kat arabaları, 
mutfak ve servis alanları, toplantı sa-
lonları, lobi alanı, teknik servis alanı 
ve tüm ofis alanlarına yerleştirildi. 
s Bu ekipmanlar otel çalışanlarının 
kolayca ulaşabileceği şekilde, uygun 
uzaklıklarda yerleştirildi. Biriktirme 
ekipmanlarının üzerine ilgili tanı-
tım materyalleri asıldı. Biriktirme 
ekipmanları ve tanıtım materyalleri 
hedef kitlenin ilgisini çekebilmek 
için belirli renk skalasına göre 
oluşturuldu. Cam atıklar için yeşil, 
metal atıklar için gri, karışık amba-
laj atıkları için mavi, organik atıklar 
(evsel) için kahverengi seçildi.
s Kurum içinde biriktirilen atıklar 
için de yeni bir ayrıştırma alanı oluş-
turuldu. Sistem şöyle işliyor: Birik-
tirilen atıklar geçici atık depolama 
alanına taşınıyor, alana getirilen ve 
alandan çıkışı yapılan atıklar tartıla-
rak kayıt altına alınıyor. Ardından de-
ğerlendirilebilir atıklar çevre lisansı 
bulunan geri dönüşüm tesislerine 
gönderilirken, değerlendirilemeyen 
atıklar çevre lisansı bulunan bertaraf 
tesislerine iletiliyor.

Hilton Garden Inn Izmir Bayraklı’da atıkların çeşidine göre farklı uygulamalar devrede.
Örneğin tıbbi atıklar için ilgili yönetmelik gereği poşetlerde kırmızı, kova ve konteynerlerde turuncu renk belirlenmiş durumda. 
Ekipmanlarda biriken atıkların toplanması ve taşınması belirlenen görevliler tarafından sağlanırken, atıklar kapaklı kurum içi ta-
şıma araçları ile taşınıyor. Tıbbi atıklar hastalıklara sebep olan atıklar olduğu için, tıbbi atık görevlisi tarafından diğer atıklardan 
ayrı olarak taşınıyor. İkinci önemli konu ise maske ve eldiven atıkları… Maske ve eldiven atıkları için tüm ortak alanlarda, katlarda, 
ofislerde yer alan tanımlanmış gri çöp kovaları bulunduruluyor. Diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmekle birlikte, iç içe iki torbaya 
konularak, geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra “diğer atık” kategorisinde “evsel atık” olarak yönetilmek 
üzere belediyeye teslim ediliyor. 
Ayrı toplanması gereken atıklardan biri de bitkisel atık yağlar. Atık su toplama sistemlerinin daralmasına ve tıkanmasına neden 
olan bitkisel atık yağlar, bilindiği gibi toprak kirlenmesi ile beraber yeraltı suyunu da kirletiyor. Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı’da 
bitkisel atık yağlar lisanslı geri kazanım firmalarına düzenli aralıklarla gönderiliyor.
Peki atık piller, elektrikli ve elektronik eşyalar? Atık hale gelmiş pillerin onarılarak tekrar kullanımı mümkün değil. Doğaya atıldı-
ğındaysa kadmiyum içeren bileşikleri serbest duruma geçiyor ve suya karışıyor. Kadmiyum içeren zehirli su, gıda zinciri ve içme 
sularıyla insan vücuduna girebiliyor. Bu tehlikeli ve riskli durumların yaşanmaması için de Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı’da 
biriktirilen atık piller düzenli periyotlarla TAP Derneği’ne gönderiliyor. Ayrıca içeriğinde bulunan altın, gümüş, bakır gibi değerli 
madenlerin geri kazanımının sağlanması açısından da önemli atıklardan olan elektrikli ve elektronik eşya atıkları da ayrı toplanıyor. 

DİĞER ÇEVRECİ UYGULAMALAR

özgünce KAPAK KONUSU
KÜRESEL ISINMA
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özgünce PROJELERİMİZ
KHERRATA PROJESİ

UZUN BİR ARADAN SONRA AŞAMALI OLARAK 
SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ KHERRATA PROJEMİZİN KHERRATA 
TÜNEL LOTU (LOT 3) İŞİNE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM 

EDECEĞİMİZİ MUTLULUKLA DUYURUYORUZ.

KHERRATA Karayolu Projemizin, Covid-19 küresel salgını 
nedeniyle zorunlu bir mola sürecine girdiğini, tüm dünya-
da olduğu gibi Cezayir’de de “normalleşme” dönemi başla-

dığında projenin sonlandırılması için çalışmaların sürdürüleceği-
ni belirtmiştik. Beklenen gelişmeler yaşanmaya başladı 
ve Kherrata projemizin Kherrata Tünel Lotu (LOT 3) 
çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Projelerimizin idari işlemlerini pandemi döneminde 
ülkemizden yürütmüştük. Ancak bu dönemindeki 
ağır işleyiş sebebiyle Özgün İnşaat Proje Müdürü-
müz Cenk İlker süreci bizzat yürütmek ve mümkün 
olduğunca hızlandırabilmek adına Ocak 2021’de 
Cezayir’e gitti. Uzun uğraşlar sonucunda Kherrata 
Tünel Lotu işinin sözleşme zeyilnamesini onaylat-
tıktan sonra Mart 2021 sonunda tüm Kherrata pro-
jesi ekibimizin Cezayir’e girişlerini sağlamış bulu-
nuyoruz. Aynı sevinci Sanat Yapıları Lotu (LOT 2) 
için de yaşamayı içtenlikle temenni ediyoruz.
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KHERRATA
PROJEMİZ 

YENİDEN 
BAŞLADI!

PROJENİN KALAN 
YÜZDE 25’İNİ DE ÖZGÜN 

TAMAMLAYACAK  
Kheratta Bölgesi’nde, Özgün İnşaat - ETRHB 

Haddad ortaklığı olarak yürüttüğümüz 
Rn09 Kherrata geçişi Lot 02 Sanat Yapıları 
Projesi’nin tüm hisselerini devraldık. İşin 

tamamı, ortağımız ETRHB ve işveren DTP ile 
mutabakat sağlanarak firmamıza devredildi. 

Projenin yüzde 75’ini tamamlayan 
Özgün İnşaat, bu kez kalan 

yüzde 25’i de hızlıca tamamlamak 
için çalışmalara başladı.
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özgünce PROJELERİMİZ
KAYNARCA-PENDİK-TUZLA METRO HATTI PROJESİ

PENDİK-KAYNARCA METRO HATTI'NDA 
TÜNEL KAZI-DESTEKLEME 

ÇALIŞMALARI'NA BAŞLADIK
İKİ YIL ARADAN SONRA, 3 ŞUBAT 2021 GÜNÜ DÜZENLENEN TÖRENLE 

ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANAN KAYNARCA-PENDİK-TUZLA METRO 
HATTI YAPIM İŞLERİ’NİN TAMAMLANMASIYLA İSTANBULLULAR, TUZLA’DAN, 

PENDİK’TEN, SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDAN RAYLI SİSTEMLE ŞEHRİN PEK 
ÇOK NOKTASINA HIZLI VE KONFORLU BİR ULAŞIM İMKÂNINA SAHİP OLACAKLAR.  

YAPIMI iki yıl önce durdurulan Kaynarca-Pen-
dik-Tuzla Metro Hattı Projesinin yapım işleri 
yeniden başladı. Çalışmaların tüm hızıyla sür-

düğü Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Projesi, toplam 
uzunluğu yaklaşık 12 km olan ve 8 adet istasyonu bu-
lunan bağımsız 2 metro hattından oluşuyor. 
Birinci hatta Tavşantepe-Tuzla Hattı; 7,7 km uzunlu-
ğunda ve 6 adet istasyonu bulunuyor. İkinci hatta ise 
Pendik Merkez-Kaynarca Hattı (Tavşantepe-Sabiha 

Gökçen Havalimanı Hattı'nın devamı); 4,1 km uzunlu-
ğunda ve 2 adet istasyonu bulunuyor.

PROJE DAHILINDE TARAFIMIZCA 
YAPILAN IŞLER
Projenin ana yüklenicisi Alarko-Cengiz Metro ortak 
girişimi. Soner Temel Mühendislik olarak bu projede 
Natm İşleri Uzman Ekibi olarak bulunuyoruz. Soner 
Temel Mühendislik olarak dâhil olduğumuz projede, 

Natm İşleri Uzman Ekibi olarak Pendik Makas Yapısı ve 
Makas Şaftı, Pendik Makas İstasyon Arası Ana Hat Tünel-
leri, Kaynarca Merkez İstasyonu ve Şaftları, Tavşantepe 
Bağlantı Tünelleri ve Şaftı, TBM Kuyruk Tünelleri işlerin-
de yer alıyoruz.
Burada yapılacak her iki metro hattı, Kaynarca İstasyo-
nu’nda zemin altında birbiriyle entegre olacak. Ayrıca 
Marmaray Hattı ile İçmeler, Pendik ve Ayrılıkçeşmesi is-
tasyonlarında, yapım aşamasında olan Dudullu-Bostancı 
Metro Hattı ile Kozyatağı İstasyonu’nda, yine yapım aşa-
masındaki Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu ile de Ye-
nisahra İstasyonu’nda entegrasyon sağlanacak.
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Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı Projesi

METRO HATLARIMIZ İLE YOLCULUK 
SÜRELERİ KISALACAK
İstanbullular Tuzla’dan, Pendik’ten, Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan raylı sistemle şehrin pek çok noktasına 
hızlı ve konforlu bir ulaşım imkânına sahip olacak.
İstasyonlar arası yolculuk süreleri şöyle:
Tuzla-Tavşantepe: 11 dk
Tuzla-Kadıköy: 51 dk
Tuzla-Yenikapı: 65 dk
Tuzla-Ümraniye: 51 dk
Pendik Merkez-Kaynarca: 3 dk
Pendik Merkez-Sabiha Gökçen Havalimanı: 15 dk
Pendik Merkez-Sultanbeyli: 35 dk
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özgünce ÇEVRE
ÇEVRE YÖNETİMİ

ÇEVRE DOSTU ŞANTİYELERDE 

NELER YAŞANIYOR?

SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA ŞANTİYELERİ “ATIK YAĞ DEĞİŞİM NOKTASI” OLARAK SEÇİLEN 
VE BAKANLIK TARAFINDAN ONAYLANAN SONER TEMEL MÜHENDİSLİK’TE ÇEVRE YÖNETİMİ 
KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ÖRNEK TEŞKİL EDECEK NİTELİKTE… 

32

SANAYI Devrimi ile başlayıp günü-
müzde ciddi boyutlara ulaşan çevre 
kirliliği tüm ülkelerde önemli bir 

çevre sorunu oluşturdu. Bunun sonucunda 
ülkelerde çevre kanunları hayata geçiril-
meye, bu alanda ciddi politikalar gelişti-
rilmeye başlandı. Çevre korunması aslında 
üç ana maddeden oluşuyor: Doğal kaynak-
ların korunması, ekolojik dengenin korun-
ması ve insan sağlığının korunması. 
Bu üç maddenin korunması için her alan-
da belirleyici ve yaptırım gücü fazla olan 
kanunların belirlenmesi gerekli. Çevre 
kirliliğini önlemek için standartları 
iyi belirleyip çalışma koşullarında ve 
yaşam koşullarındaki kirletici kaynak 
şemasını benimsemek önem taşıyor. 
Çevre koruması için yapılan projeler 
geri dönüşümü öne çıkarmalı ve mali-
yeti en düşük düzeyde olmalı. 

HER AY ÇEVRE BILINCI 
EĞITIMINDE BULUŞUYORUZ
Türkiye’de yapılan inşaat projeleri arasında metro şanti-
yelerinde çevre mühendisliği yeni yeni farkında olunan ve 
değer kazanan bir meslek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
yaptırımları güçlendikçe, firmaların çevre alanına bakışları 
da değişiklik gösteriyor. Firmaların personellere çevre bi-
lincini kazandırmak için belediyeyle işbirliği içinde yap-
mış olduğu çalışmalar dışında, Soner Temel Mühendislik 
kendi içinde teşvik çalışmaları yapıyor. Bunlardan biri de 
çevre bilinci eğitiminin aylık periyodlarla veriliyor olması. 
Personelin bilinçlenmesi için eğitimin yeterli olmadığının, 
aynı zamanda yapılan etkinlikler ve düzenlemeler gerekti-
ğinin bilincindeyiz. Şantiyeler kurulum aşamasında çevre 
yönetim planlaması kapsamında düzenlenmeli ve çevre 
yönetim sorumlusu belirlenmeli. Atık alanları mevzuatta 
belirtildiği üzere yerleştirilmeli ve yerleştirilen atıklar yine 
mevzuattaki gibi belirlenen firmalara iletilmeli. 

INŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ GERI DÖNÜŞÜMÜ
Teknolojik gelişmelerin hızı ve değişen yaşam standartla-

rının, her alanda olduğu gibi kentsel yapılaşma-
ya da önemli etkisi söz konusu. Yükselen ihtişamlı 

binalar, yenilenen asfalt yollar, köprü ve metro projeleri, 
ciddi bir atık yoğunluğunun oluşumunu da beraberinde 
getiriyor. 
1999 yılında Avrupa Birliği komisyonu tarafından hazırla-
nan raporda, 350 milyon nüfusa sahip 15 üye ülkede her 
yıl ortalama 180 milyon ton civarında inşaat ve yıkıntı 
atığı oluşturulduğu görülüyor. Bu atıkların ortalama ola-
rak yüzde 28’i geri dönüştürülürken, yüzde 78’i ise depo-
lanıyor. Üye ülkelerden Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya 
ve İspanya’da oluşan şantiye yıkıntı atığı miktarı AB üye 
ülkelerinde oluşan atık miktarının yaklaşık yüzde 80’ini 
oluşturuyor. Hollanda, Belçika ve Danimarka ise inşaat ve 
yıkıntı atıklarının geri dönüşümünde büyük başarı sağla-
mış ülkeler olarak ne çıkıyor. 
Sonuç olarak şantiyede oluşan atıklar hava, su ve toprak 
alanlarını kirletiyor. Bu nedenle şantiyelerde oluşan atık 
suların bertaraf edilmesi için gelişigüzel toprağa verilme-
mesi, çimento karışmış olan alkalik reaksiyonu yüksek şan-

Sakarya projesinde çıkan atık sular 
için atık su projesi tasarlanarak 
yapım çalışmalarına başlandı.
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özgünce ÇEVRE
ÇEVRE YÖNETİMİ
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tiye sularının direkt olarak kanalizasyona veya alıcı orta-
ma verilmemesi, şantiye sularının arıtmadan geçmeden 
toprağa, denize veya göle doğrudan verilmemesi, şantiye 
sularının arıtımından sonra kanalizasyona dahi (alkalik 
sular için) belirli dozlarla verilmesi gerekli. 
Oluşan atık suların kanalizasyon borusuna bağlanması 
şantiye kurulumunun ilk zamanında proje yönetimi tara-
fından yapılıyor. Bu durum yüksek debi ve içeresindeki 
KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) ve BOİ (Biyolojik Oksi-
jen İhtiyacı) maddelerinin artmasıyla değişiklik gösteri-
yor. Suyun belirli debileri ve Ph düzenini karşılamadığı 
durumlarda sudaki KOİ miktarında artış oluyor. 

AÇIĞA ÇIKAN ATIK SU-
LAR IÇIN NE YAPIYORUZ?
İlk olarak plan dahilinde olan 
Tuzla projesindeki dozajlama 
örneğini gösterebiliriz. Dozaj-
lama çalışmaları yapım aşa-
masında ve ilerleyen süreç-
lerde sonuçları paylaşılıyor 
olacak. Ayrıca; Sakarya proje-
sinde çıkan atık sular için ise 
atık su projesi tasarlandı ve 
yapımı için çalışmalara baş-
landı. Diğer yandan şantiye-
lerimizde oluşan atık sular için 
kum filtresi görevi gören iki tank ve havalandırma görevi 
gören bir tank olmak üzere toplamda üç tanklık çökertme 
havuzlarımız da mevcut. Ayrıca, elektrik ve su tasarrufu da 
çevre koruma alanına giriyor. Bu yüzden elverişli projeleri-
mizde aynadan gelen suyu ön çöktürme havuzlarında bek-
leterek AKM miktarını azaltıyoruz. Temizlenen su tekrar yı-
kama ve delgi için kullanılabiliyor. Bu da gerek su tasarrufu 
gerek doğaya katkı sunma açısından örnek verilebilir. 

ATIĞIN TEHLIKELI OLDUĞUNU GÖSTEREN 
5 ÖZELLIK
Şantiyelerde oluşan tehlikeli atıklar en çok toprak kirlen-
melerine, dolaylı alıcı olaraksa yeraltı kaynaklarının kirlen-
mesine neden oluyor. Bir atığın tehlikeli olup olmadığına 
karar verirken esas alınan belli başlı beş ölçüt şöyle sıra-
lanabilir:
1) Atığın bileşimi  
2) Atık içindeki bileşenlerin miktarları  
3) Atık içindeki bileşenlerin kimyasal reaktifleri  
4) Atığın fiziksel durumu  

5) Atığın çevredeki etkileri ve kalıcılığı
Bu ölçütlere göre şantiyelerde alınan birçok önlem bulunu-
yor. Bunlardan biri yağ depolama alanları, makine yıkama 
alanları ve tünel içerisinde oluşan su toplama havuzlarının 
geçirimsiz tabakayla yapılıyor olması. Yağ depolama alan-
larının kapalı ve personellerin bilgilendirilmesi için açık-
layıcı etiketlerin olması gerekli. Aynı zamanda içerisinde 
bulunan yağ atıklarının akma ve taşma gibi durumlarını ön-
lemek için uygun varillerde tutulması da önemli bir kural.

AKAN YAĞLAR IÇIN NE YAPIYORUZ?
Akan yağlar için ne yapıldığı ile ilgili sorunun yanıtı ise 
basit: Herkesin de tahmin edeceği gibi, taşma havuzları. 
Taşma havuzunda biriken atık yağlar kontamine atık ala-
nına gidiyor ve oradan akredite kuruluş yardımıyla saha-
dan uzaklaştırılıyor. Bir başka önemli konu ise iş makinesi 
yıkama alanlarının şantiye içinde özel bir alan belirlenip 
yapılması gerekliliği. Diğer büyük problem ise şantiye ala-
nında kullanılan iş makinelerinin çok ağır, zeminin ise ıs-
lak olması nedeniyle sonradan yeşillendirme çalışmasının 
yapılamaması.

ŞANTIYELERIMIZ ATIK YAĞ 
DEĞIŞIM NOKTASI SEÇILDI
Türkiye bulunan firmaların yurtdışı ihalele-
rinde kullanılması şartı ile oluşturulan “Sı-
fır Atık” isimli proje kapsamında yer alan 
atık yağ değişim kabulü için Soner Temel 
Mühendislik’in başvurusu kabul edildi. Bir 
başka deyişle, Soner Temel Mühendislik şan-
tiyeleri “atık yağ değişim noktası” olarak seçil-
di ve bakanlık tarafından onaylandı. İnsan doğası 
gereği temiz ve düzenli bir alanda yaşamak ister. Bu 
yüzden yaşadığımız ortamı nefes alınabilir, yaşanabilir ve 
bu zorlu projelerde kabul edilebilir sınırlara getirmek eli-
mizde. Doğa ile el ele yeni projelere…

Plastik atıkları şantiye alanında 
değerlendiriyor, soğanlarımızı 

sonradan afiyetle yiyoruz.

ÇSS projesinde görev yapan arkadaşlarımızın desteğiyle 
hayata geçirdiğimiz seramızdan bir kare… 

Elektrik tasarrufu ve su tasarrufu sağlamak amacıyla 
elverişli projelerimizde aynadan gelen suyu ön çöktürme 
havuzlarında bekleterek AKM (Askıda Katı Madde) 
miktarını azaltıyoruz. Temizlenen su tekrar yıkama ve 
delgi için kullanılmaktadır.

Tuzla projesinde görev alan kadın çalışanlarımız çevreyle ilgili pek çok düzenleme gerçekleştirdi. 
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Şantiyelerde oluşan atık sular 
için kum filtresi görevi gören 
tanklardan oluşan çökertme 
havuzları... 



özgünce İŞ GÜVENLİĞİ
KHERRATA’DA COVID-19 İLE MÜCADELE

36

TÜM DÜNYADA olduğu gibi ülkemizde 
de etkisini gösteren Covid-19, hem gün-
delik hayatımızı hem de gündelik haya-

tımızın büyük bir kısmını oluşturan çalışma 
hayatımızı oldukça etkiledi ve etkilemeye de 
devam edecek gibi görünüyor. Biz çalışanların, 
hastalanmamak ve başkalarına da hastalığı ta-
şımamak için maksimum düzeyde bireysel ön-
lemler almamız, her anımızda bu sorumluluğu 
taşımamız gerekiyor. İşverenlerin ise bireysel 
sorumluluklarının yanı sıra işçilerinin de sağ-
lıklarından sorumlu olmaları vesilesiyle sıradan 
bireylere nazaran yükümlülükleri, bu salgın 
hastalık sebebiyle oldukça artmış durumda.
Covid-19 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan ken-
tinde ilk olarak ortaya çıkmış ve Dünya Sağ-
lık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmişti. 
Covid-19’un 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde 
görülmesiyle birlikte iş hayatımızda da önem-
li değişiklikler meydana geldi. Covid-19’un iş 
yerlerine en önemli etkisi şüphesiz iş sağlığı 
ve güvenliği önlemlerinin değiştirilmesi ve 
artırılması oldu. Virüsün hızla yayılması ve 
ölümcül olması nedeniyle de iş yerlerinde 
yeni çalışma sistemleri geliştirildi ve uygulan-
maya başladı.
Covid-19 salgınının yayılmasını kısıtlamak ve 
salgınla mücadele etmek adına, birincil toplu 
kullanım alanlarından biri olan iş yerlerinde 

de önleyici tedbirlerin alınması gerektiğin-
den, özel sektörde birçok işveren tarafından 
iş yeri faaliyetleri ya tamamen durduruldu ya 
sınırlandırıldı ya da uzaktan çalışma sistemine 
geçildi. Teknolojik altyapıya sahip olan iş yer-
lerinde evden veya uzaktan çalışma yapılması 
mümkün olmakla birlikte, işin niteliği gereği 
uzaktan çalışma modelinin uygulanamayacağı 
iş yerlerinde ise işverenler tarafından pandemi 
ile ilgili mesleki tüm risklerin tespit edilip ön-
lenmesi, çalışanlarına eğitim ve bilgi verilme-
si, salgınla mücadele kapsamında iş yerlerinde 
gerekli olan tüm araç ve gereçlerin noksansız 
bulundurulması, risk değerlendirmesi yapıl-
ması, çalışanına görev verirken çalışanının 
sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğu-
nun gözden geçirilmesi, iş yerinde alınan tüm 
İSG tedbirlerine uyulup uyulmadığının de-
netlenmesi gibi zaten hâlihazırda bulunan yü-
kümlülüklerinin, bu kez de salgın hastalıklarla 
mücadele başlığı altında ele alınması gerekti.
Tüm bunların farkındalığıyla birlikte İş Sağlığı 
ve Güvenliği Departmanı olarak şu an dünya-
nın salgına karşı vermiş olduğu mücadelede 
biz de en ön saflarda yerimizi aldık ve Kherra-
ta şantiyemizde çalışanlarımızın sağlığını ko-
rumak adına önlemlerimizi aldık. Bu süreçte 
bizden desteklerini esirgemeyen Proje Müdü-
rümüz Cenk İlker’e teşekkürlerimi iletiyorum.

İSG-Ç ŞEFİMİZ AHMET GANGAL, KHERRATA’DA COVID-19 İLE YAPILAN ETKİLİ 
MÜCADELE VE ÖNLEMLERİ, DERGİMİZ İÇİN HABERLEŞTİRDİ.

KHERRATA’DA  

COVID-19 İLE 
MÜCADELE

TEK KULLANIMLIK 
PAKET SU

Diğer virüslere kıyasla yayılma hızı 
oldukça yüksek olan Covid-19’un plastik 

yüzeylerde uzun süre canlı kalabildiği bilinciyle 
elden ele bulaşın önünü kesmek maksadıyla 

şantiyemizdeki litrelik içme sularını tek kullanımlık 
paket sularla değiştirdik. 

Böylece çalışma ortamları, yemekhaneler, lokaller 
ve toplantı odaları gibi özellikle toplu faaliyetlerin 
yapıldığı alanlarda, olası taşıyıcıların, daha önce 

temas ettiği litrelik su şişesi ve bardak 
yüzeylerine yapıştırabileceği virüs 
damlacıklarının ortamdaki diğer 

kişilere ulaşmasının önüne 
geçildi.

BİR DOLU BİR BOŞ 
OTURMA DÜZENİ
Şüphesiz ki bu virüse karşı en savunmasız kalabi-
leceğimiz anlar hem kalabalık halde bulunduğu-
muz hem de ağız, göz ve burun mukozalarımızın 
en aktif biçimde çalıştığı yemek yediğimiz anlar. 
Bu yüzden yemek yediğimiz alanlarda alabile-
ceğimiz maksimum önlemleri almaya çalıştık. 
Zeminde bekleme yapılacak yerleri gösterir işa-
retlemeler, tek kullanımlık su, bardak, baharatlık 
sistemlerinden sonra, sekiz kişilik olan yemek 
masalarımızda bir dolu bir boş ve çapraz oturma 
düzenine geçerek maksimum dört kişi oturacak 
şekilde planlama ve işaretleme yaptık.

BEKLEME ALANLARINDA 
SOSYAL MESAFE İŞARETLEMELERİ

Sıra beklenerek yapılan aktivitelerde bulaş riskini 
minimuma indirmek maksadıyla sosyal mesafeyi korumak 

adına zemine, personellerin duracağı yerleri gösteren 
uyarıcı işaretlemeler yaptık.
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özgünce İŞ GÜVENLİĞİ
KHERRATA’DA COVID-19 İLE MÜCADELE

TEK KULLANIMLIK 
PAKET 
BAHARATLIKLAR
Yine bulaş riskini en aza 
indirmek maksadıyla özellikle 
toplu halde kullanılan tuz, 
şeker, baharatlık gibi elden 
ele dolaşan mutfak gereçlerini 
tek kullanımlık paketler ile 
değiştirdik.

MASKE VE 
ELDİVEN ATIKLARI
Covid-19’la mücadelenin en 
önemli parçalarından olan ve 
artık neredeyse günlük yaşa-
mın bir parçası haline dönü-
şen maskelerin dayanıklı mik-
rofiber kumaştan imal edildiği 
ve doğru şekilde imha edilmez 
ise doğada yüzyıllar boyunca 
kalarak büyük kirlilik yarata-

cağının farkındayız. Şantiyemizde belirlenen çeşitli bölgele-
re diğer atıklardan ayrıştırılması sebebiyle sadece maske, tek 

kullanımlık mendil ve eldivenler için özel olarak ayrılmış atık 
kutuları yerleştirdik. Çalışanlarımızı bu atık kutularını ne zaman 

ve nasıl kullanacakları konusunda bilgilendirdik. Kutular yüzde 70 
doluluğa ulaştığında, atıklarımızı çalışanlarımızdan uzak bir bölgede 72 

saat beklettikten sonra uygun şekilde bertaraf ediyoruz. Böylece hem doğayı bi-
yolojik kirlilikten korumuş oluyor, hem de canlı sağlığı açısından yok oluşların 
azalmasına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA VE 
SERVİSLERDE ATEŞ ÖLÇÜMÜ
Bilindiği gibi şantiyecilikte genelde or-
tak yaşam alanları ve toplu çalışmalar 
söz konusu. Hele bir de kendi ülkenizden 
farklı bir ülkede çalışıyorsanız, yaşayaca-
ğımız ufak bir sağlık problemi bizi nor-
malden daha tedirgin edebiliyor. Tabii 
ki bugüne kadar İSG-Ç Birimi ve Şanti-
ye yönetimi olarak almamız gereken iş 
sağlığı ve güvenliği tedbirlerini nasıl sıkı 
tuttuysak, aynı disiplin ve özveriyi dün-
yanın şu an bir an önce son bulması için 
mücadele verdiği Covid-19 salgını için 
de göstermemiz gerektiğinin farkında-
yız. Bu bilinçle gerek çalışma sahaları-
mıza gerekse ortak yaşam alanlarımıza 
olası bir pozitif vakalı çalışanın girmesi-
ni 'kaynağında' önlemek maksadıyla her 
işçi servisine, servise binecek olan tüm 
çalışanların hem ateşini ölçecek, hem 
mesafeli oturma düzenini kontrol ede-
cek, hem de maske kullanımı denetleye-
cek bir kişi atadık. Atanan bu kişilerin, 
evlerinden servise binecek olan mesai ar-
kadaşlarının ateşini ölçüp 37,5 derecenin 
üzerinde çıkması halinde en yakın sağlık 
kuruluşuna yönlendirmesi maksadıyla 
İSG-Ç birimine ve işyeri hekimine bilgi 
vermesini sağlayacak bir sistem başlat-
tık. Temassız ateş ölçerlerle ölçülen vü-
cut ısıları günlük kayıt altına alınıyor ve 
İSG-Ç birimine teslim ediliyor. Aynı uy-
gulamaları kamp ve makine parkı giriş 
çıkışlarında da yapıyoruz. Böylece tüm 
çalışanlarımızı olası bir pozitif vakalı ta-
şıyıcıdan henüz çalışma bölgelerimize 
ulaşmadan ayrıştırmış oluyoruz.

AŞILANMA
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’dan korunmak ve virüsün toplumda 
yayılmasını önlemek için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak elbet-
te büyük önem taşıyor. Ancak bu önlemlerle birlikte toplumun aşılanması ve 
Covid-19’a karşı bağışıklık oluşturulması da en önemli öncelikler arasında. 
Covid-19 bağışıklığı konusunda yaklaşık bir yıldır yapılan çalışmalar sonucu 
onaylanan aşılar sayesinde kişinin kendisini koruması ve başkalarına has-
talığı bulaştırma riskinin önlenmesi amaçlanıyor. Biz de İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Departmanı olarak, kendilerini güvende ve sağlıklı hissetmeleri 
adına, Covid-19 virüsüne karşı bağışıklık kazanmaları için çalışanlarımızı, 
Cezayir Sağlık Bakanlığı prosedürleri ve uluslararası aşı anlaşmaları dâhilin-
de nasıl aşılayabileceğimiz konusunda Proje Müdürümüz Cenk İlker ve İşye-
ri Hekimimiz ile beraber istişareler yaptık. Yaptığımız istişareler ve görüşme 
gerçekleştirdiğimiz yetkili kuruluşlardan aşılanabileceğimiz geri dönüşünü 
aldıktan sonra, kendi hür isteği doğrultusunda aşılanmak isteyen çalışanları-
mızın isim listelerini belirleyerek yetkili halk sağlığı merkezinden randevula-
rımızı oluşturduk. Küçük gruplar halinde sırayla aşılandık. Türkiye’de henüz 
sadece önceliği bulunan kişi ve belirli yaş gruplarının aşılandığı bu dönem-
lerde, belki de sıranın kendisine uzun süre gelemeyeceğinin farkında olan 
çalışanlarımız, şirketimiz Özgün İnşaat’ın bu hassasiyet ve uygulamasından 
oldukça memnun, tabii ki İSG-Ç Departmanı olarak bizler de. Aşılanmamıza 
rağmen tedbirleri elden bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milyonlarca 
canlıyı ve doğayı büyük ölçüde olumsuz etkileyen bu salgının bir an önce 
son bulması dileğiyle.

DEZENFEKSİYON 
İŞLEMLERİ

Salgın hastalıkla mücadele kapsamında 
şantiyemizdeki atölyeler, ofisler, 

yatakhaneler, sosyal etkinlik alanları, 
yemekhaneler ve lavabo-tuvaletlerimizin 
korona virüse karşı dezenfekte işlemleri, 

uygun zemin ve yüzey püskürtme 
dezenfektanları ile haftada üç defa olmak 

üzere planlandı ve uygulamaya geçti. 
Bununla beraber şantiyemizin 

gerekli görülen yerlerine 
el antiseptikleri 

yerleştirildi.

SOSYAL 
MESAFELİ 

İSG-Ç EĞİTİMLERİ
Çalışanlarımıza vereceğimiz 

İSG eğitimlerimize 
başlamadan önce, artık 

oturma düzenlerimizi sosyal 
mesafeyi koruyacak şekilde 

düzenliyoruz.
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özgünce MADEN
YENİ MADEN SAHALARIMIZ
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YENİ MADEN 
SAHALARIMIZ 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI MADEN VE PETROL 
İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MAPEG) 
TARAFINDAN AÇILAN İKİ İHALEDE 
DE RUHSAT SAHİBİ OLUNDU. 
İHALEYE KONU OLAN YOZGAT’IN 
AKDAĞMADENİ İLÇESİNE BAĞLI 
KARADİKMEN KÖYÜ VE RUHSATLI 
OLAN UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNE BAĞLI 
BAHADIR KÖYÜ MADEN SAHALARI İLE 
İLGİLİ BİLGİLERİ DERLEDİK.

MADENLERIN insan ve toplum ha-
yatında etkin bir rolü var. Madenci-
lik, özellikle tarım ile birlikte ham-

madde ihtiyaçlarını sağlayan iki temel üretim 
alanından biri olarak kabul ediliyor. Madenler 
açısından zengin bir kaynağa sahip olan ülke-
mizde de bu alanda çalışmalar teşvik ediliyor. 

Son olarak Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri 

Genel Müdürlüğü (MAPEG) tara-
fından maden sahalarının aramalara 

açılmasına yönelik ihalelerden ikisi de 
Yozgat sınırlarındaki bölgeleri kapsadı. 

İhaleleri kazanan şirketimiz çalışmalara 
hız verdi. 

Yozgat Akdağmadeni'nde bulunan ruhsat 
sahalarımızın jeolojik etüt, arama (pros-

peksiyon) ve haritalama çalışmalarına baş-
landı. Maden Grubu Saha Şefi Saffet Tarhan, 

Özgünce dergisine yaptığı açıklamada bün-
yemize kattığımız ve ön etütlerini tamamla-

dığımız bu 2 ruhsatın, mevcut Yozgat-Akdağmadeni-Ka-
radikmen Köyü'nde bulunan işletme ruhsatlı sahamızla 
birlikte değerlendirildiğinde bölgedeki madencilik faali-
yetlerimize ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşündük-
lerini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Tarafımızca 
yapılan bu çalışmalar neticesinde alınan yüzey kaya nu-
munelerinin sonuçları beklenmekte olup, bundan sonraki 
çalışmalar gelecek olan analiz sonuçlarına göre şekille-
necektir. Maden grubu olarak yeni projelere başlamanın 
heyecanı ve sevinci içerisindeyiz."
Yozgat ve Uşak ruhsat sahaları ile ilgili tüm bilgileri mad-
de madde sıraladık.

YOZGAT AKDAĞ MADEN SAHASI
s Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tara-
fından açıklanan 156. grup ihale sahalarından Soner Temel 
Mühendislik şirketine ait Yozgat ili Akdağmadeni ilçesi 
Karadikmen Köyü sınırları içerisinde yer alan sahamızın 
mücavirinde bulunan iki adet ruhsat ihalesine girildi ve 
ikisi de 8 Mayıs 2021 tarihinde şirketimize kazandırıldı. 
s İhaleye konu olan sahalardaki jeolojik birimler Soner 
Temel Mühendislik’e ait ruhsat sahasındakilere benzerlik 
göstermektedir. Şirketimize ait işletme ruhsatlı sahada 
gözlemlediğimiz fay kontrollü cevherleşmenin yanal yön-
deki devamlılıkları ihalelik sahalarda da izlenmiştir. Ruh-
sat sahamızdaki cevherleşmeyi oluşturan GB-KD yönlü 
faylanma, killeşme ve alterasyon ihalelik ruhsat sahalarına 
doğru da devam etmektedir.
s İhaleden alınan ruhsatlar 1516,65 hektar ve 1214,41 hek-
tar alana sahiptir.
s İlerleyen zamanlarda Maden ve Petrol İşleri’ndeki sü-
reçlerin tamamlanıp ruhsatların kestirilmesi ile birlikte 
sahalardaki arama (prospeksiyon) çalışmalarına başlanı-
lacaktır. 

UŞAK BANAZ MADEN SAHASI
s Soyap Madencilik’e ait Uşak ilinin Banaz ilçesine bağlı 
Bahadır Köyü sınırları içerisinde yer alan ruhsat sahasın-
dan bugüne kadar jeokimyasal / kimyasal analiz için 120 
adet, petrografik analiz için 31 adet ve mineralojik analiz 

için 10 adet kaya numune alındı. 
s Ruhsat içerisinde cevherleşme açısından önemli sa-
yılabilecek üç adet sektör belirlendi: Baklan, Tepedelen, 
Karabatak. Belirlenen üç farklı sektörde 2017-2020 yılları 
arasında 71 farklı lokasyonda toplamda 13.687,60 m sondaj 
çalışmaları tamamlanmış olup, kayaç ve cevherli zonların 
loglanması, numunelendirme çalışmaları da bitirilmiş ve 
üç boyutlu cevher modeli oluşturulmuştur. 
s 2020 yılı içerisinde yapılan yarma ve örnekleme çalış-
maları sonucunda Karabatak Tepe sektöründe yeni keşfe-
dilen cevherli zondan alınan kaya numune analiz sonuçla-
rından anomali düzeyinin oldukça üstünde değerler elde 
edilmiş ve yeni belirlenen zonun önemi ortaya koyulmuş-
tur.
s 2021 yılı Mayıs ayı içerisinde ruhsat sahasında iki farklı 
bölgede yeni keşfedilen zonlarla ilgili olarak jeofizik öl-
çüm çalışmaları başlatıldı. Çalışma sahasında bir sektörde 
9 hatta 4,35 km uzunlukta ve diğer bir sektörde de 9 hatta 
4,725 km olmak üzere toplamda 18 hatta 9,075 km pol-dipol 
diziliminde Rezistivite/IP ölçüsü alınmıştır. Yaklaşık ola-
rak 80-100 metre derinlikteki verileri elde edebilmek için 
hat aralıkları 50m, alıcı aralıkları 25m olarak belirlenmiştir. 
s Jeofizik ölçümlerin tamamlanmasıyla birlikte saha-
mızda önceden yapılan çalışmalar ve yeni yapılacak olan 
jeoloji, alterasyon haritalaması, numunelendirme (kaya, 
toprak, dere) etütleri sonuçları birlikte yorumlanarak, önü-
müzdeki senelere ait sondaj ve diğer çalışmaların progra-
mı belirlenecektir.

YOZGAT VE UŞAK
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YENILENEBILIR ENERJI SANTRALLERI, kendi 
başına bırakılarak yüksek performans sağlaması 
beklenecek tesisler değillerdir. KRK Holding’in 

enerji şirketleri olarak, toplamda 64,68 MWp’ye ulaşan 
portföye sahip santrallerimizin performansının artırılma-
sında, korunmasında ve elde edilebilecek maksimum sür-
dürülebilir enerji üretiminin sağlanmasında profesyonel 
olarak işletme, arızaya müdahale ve bakım-onarım hizme-
ti alıyoruz. Bu sebeple bakım, onarım, arızaya müdahale, 
izleme, işletme ve yönetim alanlarındaki faaliyetlerimiz 
ile yüksek performanslı GES yatırımlarına sahibiz. Güneş 
enerjisi santrallerimizde işletmenin verimli şekilde ça-
lıştırılabilmesi ve işletme ömrünün uzatılması için neler 
yapıyoruz? Yabani otlarla mücadele, solar panel temizliği 
(Yüzde 6 verimlilik artışı), saha güvenliği, DC tarafı elekt-
rik arızaları (MPPT, toprak hatası, kısa devre, kablo ve 
kontak hataları), AG ve OG tarafı elektrik arıza kontrolle-
ri (İnverterler, yıldırım, pano içi ekipmanlar), konstrüksi-
yon aksamının mekanik bakımı, trafo ve YG hücrelerinin 
yıllık kontrol ve testleri, topraklama ve katodik koruma 
değerlerinin ölçümü gibi unsurları sürekli olarak takip 
ediyor, meydana gelecek sorunların hızla giderilmesini 
sağlıyoruz. Bununla beraber güneş enerjisi santralleri-
mizin taahhüt edilen veya beklenen üretim değerlerinin 
elde edilebilmesi için scada ve uzaktan izleme sistemleri 
ile tesisin üretim değerlerinin performans izleme ve taki-
binin anlık olarak yapılması, anlık güç, üretim, çevre fak-
törleri vb. değerlerin takibini de yapıyoruz.

KRK HOLDİNG ENERJİ ŞİRKETLERİ OLARAK, 
TÜRKİYE İÇERİSİNDE 2015 YILINDAN BU YANA 

GÜNEŞ ENERJİSİ ALANINDA İNŞA ETTİĞİMİZ 
LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ 

İLE TOPLAMDA 64,68 MWP’YE ULAŞAN BİR 
PORTFÖYE SAHİBİZ. DERGİMİZİN YENİ SAYISINDA, 

YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALLERİMİZDE 
PERFORMANSI YÜKSELTEN İŞLETME, 

ARIZAYA MÜDAHALE VE BAKIM-ONARIM 
FAALİYETLERİMİZİ MERCEK ALTINA ALDIK.

özgünce ENERJİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ
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YENİLENEBİLİR ENERJİ   SANTRALLERİNDE HEDEF 

YÜKSEK  PERFORMANS 
KRK HOLDİNG 
ENERJİ ŞİRKETLERİ 
GES VE HES 
YATIRIMLARI  
s EPDK tarafından lisans 
verilmiş 7,32 MW gücünde bir 
hidroelektrik santrali projesinin 
yanı sıra, farklı lokasyonlara 
dağılmış, toplamda 65 MWp 
gücünde güneş enerjisi 
yatırımlarımız mevcut. 
s 2015 yılının Kasım ayında 
Konya’nın Karatay ilçesinde 
üretime başlayan OMEGA 
Enerji’ye ait projemiz 
5,72 MWp gücünde. 
s İzmir’in Selçuk ilçesinde 
480 kWp kapasitesindeki GES 
projemiz Ağustos 2016’da 
üretimine başladı. 
s İstanbul’un Çatalca ilçesinde 
10 kW’lık çatı üzeri güneş 
enerjisi yatırımımız bulunuyor.
s 2017 yılının sonunda devreye 
giren Zigana Enerji bünyesinde 
bulunan Afyon, Kütahya, Uşak 
ve Elazığ illerinde 17 farklı 
lokasyona dağılmış güneş 
santrallerimizin toplam gücü 
58,46 MWp.
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HIDROELEKTRIK ENERJI SANTRALIMIZDE 
IŞLETME, ARIZAYA MÜDAHALE VE 
BAKIM-ONARIM FAALIYETLERIMIZ
KRK Holding bünyesinde EPDK tarafından lisans ve-
rilmiş 7,32 MW gücünde bir hidroelektrik santrali bu-
lunuyor. Santrallerimizin performansının artırılması, 
korunması ve elde edilebilecek maksimum sürdürü-
lebilir enerji üretiminin sağlanmasında profesyonel 
olarak işletme, arızaya müdahale ve bakım-onarım 
hizmeti alıyoruz. Santralimizde meydana gelebilecek 
her türlü arızaya en kısa sürede tepki vererek, sağlıklı 
ve hızlı müdahale edebiliyoruz. Bu sayede üretim ka-
yıplarını minimize ederken, periyodik bakımlarla da 
işletmemizin minimum arıza seviyesine çekilmesini 
sağlıyoruz. Sadece arızalara müdahale ederek anlık 
arıza çözümleri değil, ileriye yönelik kalıcı çözüm-
ler üretmek de hedeflerimiz arasında. Bu amaçla 
montaj-demontaj (türbin-jeneratör ve yardımcı-
ları), jeneratör (stator-rotor), trafo sargıları ona-
rımları, jeneratör yatak onarımları, türbin ekip-
manları onarımları ve enerji nakil hatları bakım 
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onarımını yaptırmayı da 
önemsiyoruz.

Sigorta firmalarının özel-
likle görmek istediği ve 

bizim de kesinlikle yapıl-
masını önerdiğimiz santralin 

röntgenini gösteren testler 
ve analizler için; güç trafo-

ları bakımı, hücrelerin bakımı, 
röle konfigürasyonu, yüksek 

gerilim/alçak gerilim topraklama sistemleri periyodik 
kontrolleri, türbin yatak yağı kontrolleri, hidrolik sistem 
yağları kontrolleri, trafo yağları analizini periyodik olarak 
gerçekleştiriyoruz.
Yenilenebilir enerji santrallerini kendi başlarına bırakıla-
rak, onlardan yüksek performans sağlamak elbette müm-
kün değil. İşletme, arızaya müdahale ve bakım-onarım 
faaliyetleri, organize ve profesyonel ekipler tarafından 
yürütülmeyen santrallerde daha yüksek maliyetli arı-
zalar ve istenmeyen durumlarla karşılaşılabiliyor. Aynı 
zamanda santrallerin çalışma ömrü ve performansında 

da ciddi kayıplar meydana gelebiliyor. Bunun gibi 
olumsuz bir senaryoya karşın, KRK Holding’in ener-
ji şirketleri, tüm santrallerinde profesyonel işletme, 
arızaya müdahale ve bakım-onarım hizmetleri alarak, 
sürdürülebilir mükemmellik çerçevesinde çevreye 
zarar vermeden temiz bir enerji üretimi yapmaya de-
vam ediyor. 

KRK HOLDİNG ENERJİ SANTRALLERİNİ 
YENİLENEBİLİR ENERJİ SERTİFİKASI 
İLE TAÇLANDIRIYOR  
KRK Holding enerji şirketlerinin tüm enerji santralleri, yenile-
nebilir kaynaklardan enerji üretiyor. Yenilenebilir enerji kaynak-
larından üretilen elektrik enerjisinde, CO2 sakınımı ile doğaya 
katkıda bulunduğumuzu belgelemek adına Uluslararası Yenile-
nebilir Enerji Sertifikası olan I-REC sertifikasyonuna kayıt süre-
cimizi başlatmış bulunmaktayız. 7,32 MWm gücündeki lisanslı 
Köprüyaka Hidroelektrik Santralimiz I-REC platformuna katılan 
ilk santralimiz olarak sertifika düzenleyebilir hale geldi. Geriye 
kalan 64,68 MWp büyüklüğündeki lisanssız GES portföyümüzün 
kayıt süreci, yaklaşık üç ayda tamamlanmak üzere devam ediyor. 

I-REC PLATFORMU NEDİR?
s Yenilenebilir Enerji Sertifika Programı 
olan I-REC, Uluslararası Yenilenebilir Enerji 
Sertifikası Vakfı tarafından yönetilen ve 
uluslararası olarak tanınan bir sertifika. 
s Sertifika, BM'nin  sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerini destekleme ve Sera Gazı 
Salınım Protokolü Kapsam 2 altında 
salınımları dengeleme konusunda önemli bir yere sahip. 
Özellikle kurumsal şirketler tarafından özel bir ürün olarak 
tedarik ediliyor. 
s Şirketlerin sürdürülebilir hedefleriyle birlikte piyasada 
gittikçe yaygınlaşıyor. 
s Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak 
takip edilmesini ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini 
sağlayan bu sistemler, güvenilir bir pazar oluşturmayı 
hedefliyor.
s Elektriğini yeşil enerjiden sağlamak isteyen tüketiciler 
yenilenebilir enerjiden sağlanan her 1 MW elektrik için bu 
sertifikalardan satın alabiliyor. Böylece tüketilen enerjinin 
yenilenebilir kaynaktan olduğu tescillenmiş oluyor.
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GÜNEŞİN 
ZARARLARINDAN 
KORUNMAK İÇİN 

ÖNEMLİ İPUÇLARI
ÖZELLİKLE YAZ AYLARINDA GÜNEŞİN TADINI ÇIKARIRKEN CİLT SAĞLIĞIMIZI İHMAL EDEBİLİYORUZ. 

CİLDİNİZİ GÜNEŞİN ZARARLARINDAN KORUMAK İÇİN ALABİLECEĞİNİZ ÖNLEMLERİ ARAŞTIRDIK. 

COĞU INSAN güneşin ve yaz aylarının tadını çıkar-
mayı sevse de, güneşe fazla maruz kalmanın insan 
cildine önemli ölçüde zarar verdiği biliniyor. Kırı-
şıklıklar, yaşlılık lekeleri ve ciltte kırmızı lekelerin 

çoğu güneşin zararlı ışınlarından kaynaklanıyor. Özellikle 
güneş alerjisi olanlar için güneşten korunmak çok önemli. 
Eğer böyle bir şikâyetiniz varsa uzman görüşü almanız fay-
dalı olacaktır. 
Peki, güneşin zararlarından korunup, faydalarını nasıl ala-
cağız? En önemlisi sıcak yaz günlerinde saat 11.00 ile 16.00 
arası güneşe doğrudan maruz kalmamak gerekiyor. Eğer 
koşullarınız uygunsa, yaz aylarında bu saatlerde dışarı çık-
mamanız sağlığınız için önemli bir adım olacaktır.

GÜNEŞIN CILDE ZARARLARI
s Güneş ışınları korumasız cilt bölgelerini kurutur ve cil-

din doğal yağ kaynaklarını tüketir. Ayrıca güneşin ultra-
viyole (UV) radyasyonu cilt yapısında yanmalara ve uzun 
süreli hasarlara neden olabilir.
s Güneşin en ciddi tehdidi ise, tüm kanser türleri arasın-
da en yaygın olan cilt kanserinin ana nedeni olması. Cilt 
kanseri, tüm kanser vakalarının yarısından fazlasını oluş-
turuyor.
s Güneş koruması olmadan dışarı çıktığınızda veya solar-
yum kullandığınızda, ultraviyole (UV) ışığı cildinize zarar 
verir. Zamanla hasar oluşur ve cildinizde olduğundan daha 
yaşlı görünmenize neden olabilecek değişiklikler görürsü-
nüz. Deri kırışıklıklarının %80'inden fazlası özellikle genç-
lik döneminde uzun süre güneş ışığına maruz kalan cildin 
yıpranması sebebiyle olur. Güneş ışığı, deri katmanlarında 
bulunan 'elastin' adı verilen cilde esneklik kazandıran lifle-
rin zarar görmesine ve cildin sarkmasına sebep olur.
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Pratik öneriler
s Hava bulutlu olsa bile her gün 
güneş kremi kullanmayı ihmal 
etmeyin.
s Güneş kremini cildinize 
dışarı çıkmadan yarım saat önce 
uygulayın.
s Özelikle yaz aylarında deniz 
ya da havuza gireceksiniz 
kreminizin suya dayanıklı 
olduğundan emin olun. 
s Güneş kreminizin en az 30 
faktör olmasını sağlayın ve 
kreminizi iki saatte bir yenileyin. 
s Özellikle 6 aydan küçük 
bebekleri güneşten koruyun. 
Küçük çocukların sabah erken ya 
da öğle saatlerinden sonra güneş 
kremi kullanarak dışarıda vakit 
geçirmelerine çabalayın. 
s Sıcak yaz günlerinde terletmeyen 
kumaşlar seçip, aynı zamanda 
şapka ve güneş gözlüğü kullanmayı 
unutmayın.

Güneş 
kremindeki 
SPF nedir?
SPF, güneş koruma faktörü 

anlamına gelir. SPF numarası, 
ürünün sizi güneşin yakıcı 
ışınları olan UVB'den ne 

kadar iyi koruyacağını söyler. 
SPF sayısı ne kadar yüksek 
olursa, koruma miktarı da o 
kadar yüksek olur. Uzmanlar 

en az 30 SPF'li bir güneş 
kremi kullanılması gerektiği 

görüşünde. 

D VITAMINI ALMAK IÇIN…
Güneşe maruz kalma, D vita-
mininin en önemli doğal kay-
nağıdır. Vücut, kemikleri oluş-
turmak ve korumak için ihtiyaç 
duyduğu kalsiyumu emmek 
için D vitaminini kullanır.
Kısa süreli güneşe maruz kal-
ma genellikle vücudunuzun 
gün boyunca ihtiyaç duyduğu 
tüm D vitaminini üretmesine 
izin verebilir. D vitamini almak 
için güneşin etkisinin azaldığı 
öğleden sonraki saatleri tercih 
edebilirsiniz. 
Güneşin UVB ışınlarının pen-
cerelerden geçemeyeceğini 
unutmamak gerekir. Bu neden-
le kapalı mekânlarda güneş 
ışınları içeri girse de D vitami-
ni almak mümkün değil.

GÜNEŞ KREMLERI 
ÇOCUKLAR IÇIN 
GÜVENLI MI?
Güneş kremleri sadece 6 aydan 
büyük çocuklar için güvenli 
olmakla kalmaz, çocuklukta 
düzenli olarak kullanılırlarsa 
daha sonraki yaşamda cilt kan-
serinin oluşmasını önleyebilir. 
Yakın zamanda bir araştırma-
cı, 18 yaşına kadar çocuklar ta-
rafından düzenli olarak güneş 
kremlerinin kullanılması du-
rumunda, ileriki yaşlarda cilt 
kanseri vakalarında yüzde 72 
oranında azalma olacağını öne 
sürdü. 6 aydan küçük çocuklar 
için ise koruyucu kıyafet kulla-
nılması ve gölgede vakit geçi-
rilmesi öneriliyor. 
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MAKİNE İKMAL 
MÜDÜRÜ SÜREYYA 
UZUNOĞLU’NUN 
UZUN YILLARA 
YAYILAN ÇALIŞMA 
HAYATINDA AZİM, 
SEBAT, BERABERLİK 
VE KOLEKTİF 
ÇALIŞMA RUHUNUN 
YERİ BİR BAŞKA. 
UZUNOĞLU’NUN 
HER CÜMLESİNDEN 
KISSADAN HİSSE 
ÇIKARILACAK 
DENEYİMLER VE 
YOL GÖSTERİCİ 
ÖRNEKLERLE 
DOLU KEYİFLİ 
RÖPORTAJIMIZI 
SEVEREK 
OKUYACAKSINIZ.
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Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Sizi daha ya-
kından tanımak isteriz.
Aslen Erzincan, Kemaliyeliyim. Evliyim. Üniversite tah-
silini yapmış, gelenek göreneklerimize bağlı, hak hukuk 
bilen, saygılı, duyarlı, kadir kıymet sahibi bir oğlum ve bir 
kızım var.

Sizin memleketiniz Kemaliye’ye olan sevginiz biliniyor… 
Kemaliye’nin eski adı Eğin’dir ve 'cennet, güzel bahçe' an-
lamlarına gelir. Kemaliye isminin hikâyesini bilir misiniz? 
1922 Misak-ı Milli Derneği Eğin’de kurulur. Zor durumda 
olan orduya silah ve asker yardımı için Ankara’ya çekilen 
telgrafta bir de Eğin isminin değişmesi talebinde bulunu-
lur. Telgrafı Meclis’te okuyan Mustafa Kemal, “Siz Eğin-
liler, kemale ermiş insanlarsınız. Bu sebeple adımı size 
veriyorum, Kemaliye olsun.” der. 22 Ekim 1922 tarihinden 
sonra Kemaliye olarak bilinmeye başlanır. Gerek kültürü 
gerek çevre güzelliği, ev mimarisi, akarsuları, Karanlık 
Kanyonu ve okumuş insan varlığıyla da öne çıkar. Badem, 
ceviz, özellikle dut yetiştiriciliğinde kendine özgü güzel 
bir bölgedir.

Kaç yaşınıza kadar Kemaliye’de yaşadınız? Eğitim ha-
yatınız nasıl şekillendi?
Lise üçüncü sınıfa kadar olan eğitimim güzel geçti. Lise 
üçüncü sınıfta babamın rahmetli olmasıyla hayatın ağır 
yükünü omuzlarımda hissetmeye başladım, benim için 
yeni bir dönem başlamıştı. Liseyi bitirdiğimde hem yakın 
akrabalarımın yanında çalıştım hem üniversiteye hazır-
landım. Nihayetinde üniversiteyi kazandım, azmimle ve 
gayretlerimle babamdan intikal eden maaş ve Kredi Yurt-
lar Kurumu’ndan aldığım 175 TL aylıkla okulu bitirdim, 

makine mühendisi oldum. İş ve staj yeri bulmak o dönem-
de oldukça zordu. Tarım Bakanlığı’nın özel kalemine pek 
çok kere müracaat ettim, bugün git yarın gel, derken bir 
gün özel kalem görevlisine; müdürle görüşene kadar bir 
yere ayrılmayacağımı söyledim. Görevli sonunda yardım-
cı oldu, “Müdür Malatyalı, onunla görüştüğünde sana ‘Ne-
relisin?’ dediğinde ‘Malatyalıyım’
dersin.” diye tembihledi. Nitekim öyle de oldu, müdür he-
men kartvizitine bir şeyler yazmaya başladı, Yenimahalle 
Ziraat Aletleri Merkezi’nde gidip kartta ismi yazan kişiye 
vermemi istedi. Aynı gün tüm dediklerini yaptım, staja 
başladım. Kısa zamanda ön plana çıkarak adımdan bah-
sedilir oldu,  kadro değikliği yapılarak mevsimlik tarım 
işçisi kadrosunda yaz aylarında çalışmam ve staj yapmam 
sağlandı. Bu vesileyle Sayın M. Helvacıoğlu’nu anmadan 
geçemem.

Iş hayatına başlangıcınız nasıl gelişti?
Ankara Pi Makine’de işe başladım. İyi bir tempo ya-
kalamıştım, üretiyor ve başarıyor, önemli deneyimler 
kazanıyordum. Hep isteğim o dönemde popüler ve iş 
potansiyeli olan, aynı zamanda okul olan Kiska'da ça-
lışmaktı. Kiska-Kom'da atölye şefi olarak işe başladım 
ve çalışmalarıma devam ettim. 20 yılı aşan bu dönemde 
HES baraj, su tünelleri, cebri boru vs. gibi projelerde gö-
rev aldım. Önemli deneyim ve beceriler yanısıra o dö-
nemin kabiliyetli kişileriyle dayanışmam oldu. Yeniden 
okuma yazma öğrenmiş, kazanımlar edinmiş oldum. 
Kasım 2001’de Kiska-Kom, çalıştığım projenin bitmesi 
ve firmanın daralma kararı sebebiyle proje bazlı işçi çı-
kartmalarına gidildi ve ayrılanlar kervanına ben de dâ-
hil oldum. 

“BAŞARI 
  YALNIZ DEĞİLDİR”

SÜREYYA UZUNOĞLU 
MAKİNE İKMAL MÜDÜRÜ
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SÜREYYA UZUNOĞLU 
MAKİNE İKMAL MÜDÜRÜ

KRK Holding ile yollarınız ne zaman ke-
sişti? 
Cahit Bey ile 15 Kasım 2001 günü tele-
fon görüşmesi yaptık, Kiska-Kom’la yol-
larımızın ayrıldığını söylemem üzerine 
hemen İstanbul’a davet etti ve Özgün İn-
şaat’ta işe başladım. İlk günlerimde hem 
işe hem de İstanbul’a intibak etmekte 
zorlansam da çabuk ivme kazandım. Pek 
çok projede görev aldım. İşte bu dayanış-
ma ve ekip ruhunun verdiği haz ve aile 
bağları güçlü bir çatı altında çalışan ar-
kadaşların varlığıyla projelerdeki katkım 
ve çabalarımın kabul görmesi, ilk günkü 
gibi gayret ve azimle görevimi devam et-
tirmeyi gerekli kıldı.

HER GÜZELLIK BIRÇOK GÜZELLIĞI 
BERABERINDE GETIRIR
Uzun yıllar şirketimizde çalıştınız. Iş hayatınızı birkaç 
cümleyle nasıl özetlersiniz? 
İş yerinde uzun yıllar çalışmak bugünün şartlarında ol-
dukça zor, zira iş yerlerinde artık belirli süreli sözleşmeler 
var. Ben şanslı olanlardanım. İki ayrı firmada da iş haya-
tım dolu dolu geçti. Hep severek ve isteyerek çalıştım, za-
manın nasıl geçtiğini anlayamadan devam ettim ve edi-

yorum. “Her güzellik birçok güzelliği 
beraberinde getirir.” anlayışıyla hep 
çalışır, üretir, yarını beklersin ama ya-
rınlar bitmez. Her sabah işe severek 
gider, rutin düzende kendimi emni-
yette ve güvende hissederim. 

Makine Ikmal Müdürü olarak gö-
rev aldınız, görevinizin detayları 
nelerdir? 
Titr hakkına sahip kişi olmakla be-
raber, müdürlük makamının özel bir 
konumu olması münasebetiyle yöne-
tim, temsil ve denetim sorumluluğu 
olan, takım ruhuna haiz, dürüst, ah-
lâklı, sebatkâr, duyarlı kişileri seçer. 

Kısa zamanda en iyisini, kaliteyi de ucuza maliyetle sağ-
layarak ihtiyaçları karşılayabilme; uygun araç ve gereç 
uygulama kabiliyetlerine sahip olmak tercih sebebidir. 
Görev tanımına gelirsek… İhtiyaç duyulan her projeye 
hizmet sunma kabiliyeti ve sürdürülebilir olma yönün-
de imkânları oluşturmak; makinelerin bakım, onarım ve 
iyileştirmeleri için donanım ve ekip sağlamak; projeye 
uygun araç, gereç ve makine seçimi yapmak; uygulama 
esaslarına hâkim olmak ve alternatif çözümler sunmak; 
yedek parça ambarı ve asgari stok oluşturmak; iyi bir bil-
gi işlem merkezi oluşturup tüm araç, gereç, makine, de-
mirbaş kayıtlarını tutturarak sicil kayıt dosyalarının yanı 
sıra makine maliyetleri ve tüm ikmal hareketlerini izler 
olmak sıralanabilir.

Çalıştığınız süre boyunca şirketimize kattığınız değer-
lerden bahseder misiniz?
Genel anlamda bakarsak, 20 yıllık çalışma hayatımda 
yaşadığım bazı zorlukları, “Her güzelin bir kusura var.” 
sözünden hareketle olağan karşılayarak, hiç pes etme-
den, istek ve talepte bulunmaya ihtiyaç duymadan, deği-
şen koşulları göz ardı ederek, kolektif bir ruhla, temsilde 
kendimi olabildiğince bütünleyerek ve sebat ederek ça-
lışmam olmuştur. Bu değerler, beraberlik ve kolektif bir 
çalışmanın armağanıdır. Çünkü, başarı yalnız değildir. 
Şirket bünyesinde bulunan değişik projelerdeki katkılar 
açısından ise modifiye makineler yapmak, makine iyileş-
tirmeleri, bazı makinelere farklı ataşman uygulamalarıyla 
yeni makine alımını bir anlamda önlemek bunlardan biri-
dir. Farklı örnekler vermek gerekirse, Cezayir projesi aklı-
ma geliyor. Çift boom’lu şev tahkim makinesi yapılması 

oldukça yararlı olmuş, projenin gerçekleşmesi ve başka 
projelerin alınmasında tek başına önemli rol oynamıştı. 
Yine aynı alanda dolgu zeminde mini kazık delme çalış-
masında yapılan uygulamalar projeye katkı sağladı. Son 
olarak da şirket bünyesine Silivri Merkez Atölye oluştur-
mamı belirtebilirim. Burada 19 dönüm arazi üzerine kuru-
lan atölye, ambar, kaynak, torna, bakım ve boya atölyesi-

nin yanısıra yeşille, doğayla iç içe, süs bitkileriyle, meyve 
ağaçlarıyla bezeli çevre düzeniyle birlikte sosyal tesisleri 
özel taşfırın, tandır kuyusu, lokal ve eğitim salonlarını, ko-
naklama yerlerini de barındıran görülmeye değer komp-
lex oluşturduk. 

NE KADAR MÜCADELE, 
O KADAR BAŞARI DEMEKTIR
Sizce iyi bir yönetici olmanın sırrı nedir? 
İş hayatının temelinde uyumlu ve huzurlu çalışma orta-
mı gelir. İyi bir yönetici bu ortamı oluşturmalı, babacan 
bir duruş sergilerken mesafeyi iyi korumalıdır. Herkese 
eşit pasta paylaşımını sağlamak, liderlik vasıflarına haiz 
olmak iyi bir yönetici olmanın gereğidir. Ani kararlar 
vermekten kaçınmalı, farklı fikirlere saygı duymalı, alçak-
gönüllü olmalı, yerine göre arkadaş yerine göre amir ola-
bilmeyi başarmalıdır. Şöyle bir kural vardır: “Şef uyumaz 
gözlerini dinlendirir. Kendi fikrinle şefin odasına girer, 
şefin fikriyle dışarı çıkarsın.” Neticede işin başı dürüst 
olmaktır.

Başarılı bir yönetici olarak iş yaşamına yeni başlayan 
gençlere tavsiyeleriniz olur mu? 
Öncelikle bir yarış olduğunu, merdiven çıkmaktan ziyade 
zorlu parkur olarak bakmak gerektiğini söylemeliyim. Ne 
kadar mücadele, o kadar başarı demektir. Hayattan ders 
almadan bir şey öğrenmek, donanım kazanmak, iş haya-
tında ilerlemek mümkün değildir. Önemli olan ne istedi-
ğini bilmektir. Okul tabii ki eğitir ancak sonuçta bir paslı 
anahtar elinize tutuşturulur. Geçmişte de bugün de aynı-
dır. Önemli olan bilmediklerini bilmek, öğrenmek… Genç 
arkadaşlarım iş sahip olmanın o işin muhteviyatına in-
mek olduğunu bilmeli. İşin önem durumuna bakmalı, uy-
gulamada yaşanabilecek olası olumsuzlukları öngörmeli, 
teorik bilgileri pratiğe dökerek çözümleri uygulatmalı. 
Bir de dürüst, herkese eşit mesafede, paylaşımcı olunursa 
işte o zaman paslı anahtar ışıldar! Görülür ki birçok kapı 
kendiliğinden açılmış. Bundan sonra mühendis tanımını 
uygulama zamanı gelmiştir ve artık alan senindir.

Emeklilik planınız nedir, paylaşmak ister misiniz?
Emeklilik çoğu kişilerin düşünce ve hareketleri 'Ah o gün 
bir gelse!' şeklinde beklediği bir söylem uygulamayı yap-
mam, dar bir kalıba girmem zordur. Benim zor kazanılmış 
bilgi ve becerilerim, kazanımlarım var, heba edemem. 
Sağlığım ve şartlar elverdiğince direk veya en direk servis 
etmek isterim.
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Has bahçede kırmızı gül hana ben, 
Ne etmişim şu muhannet yara ben, 
On parnağın kandil diye yandırdı, 
El yandı yaranamadım yara ben...
Asıl özlemim memleketimde rahmetli babamdan kalan 
taş yapı ev, üzüm bağı, meyve-sebze bahçelerinin yanı 
sıra badem tarlalarının ıslahını yapmak ve yöresel ürün-
lerinden dut, ceviz, badem fidanlarının dikilmesini sağla-
mak. Tabi hepsi güzel de... Şair ne demiş; 
"Bunca zaman kıymetimi bildin ama geç mi kaldın." 
Kısmet...

En çok keyif ve haz aldığım tabiatla toprakla haşır neşir 
olmak, hiç olmadı evin bahçesinin bir köşesini toprakla 
bütünleştirir en azından çim süs bitkileri özellikle mey-
ve ağaçlarının dikimini yaparım. El becerilerim iyidir, ev 
içinde irili ufaklı tüm tadilatları önce kendim yapar mec-
bur kalırsam servise yaptırırım.
Vakit buldukça doğduğu ve yaşantılarını sürdürdükleri 
yerin yaşam tarzları ve sanat kültürleri ile ilgili yerel ga-
zete, dergi ve kültürel yayınları takip eder ve arşivlerim. 
Toplantı ve dayanışma günlerine özellikle mahalli folklör 
ekiplerine eşimle birlikte katılırım. Pikniğe gitmeyi seve-
rim, özellikle mangal varsa bir başka olur! Hazırlık ve tüm 
ürün teminini kendim alır ve esasına göer hazırlar bir gü-
zel pişiririm. Şimdiden bir yardımcım var, torunum Emre 
oldukça meraklı ve beceriyor da...
Bir başka merakım da antika bakır kap, ibrik gibi yöremi-
ze ait eşyalar. Bu antikalarımla az miktarda olsa da bazen 
onlarla zaman geçirir, maziye giderim. Ankara Kazan’da-
ki bağ evimin bahçesinde bir sergim var; saban, düğen, 
hamur tekneleri, yayık, kanı tekerlekleri, dibek gibi eski 

tarım aletlerini içeriyor. Onları yeni nesillerle buluştur-
maya çalışıyorum. Bir de torunum var, 

adı Emre. Bebeklikten çıktı, büyüdü, 
çocuk havasında şimdilerde. Benim 

için izahı ve tanımı kelimelerle anlatı-
lamayacak kadar haz aldığım kıymet-

limdir. Emre’ye mutlaka zaman ayırır, 
oyunlar oynar, etkinlikler yaparım. Oyun 

havası içinde el işleri, ahşap şekillendir-
me, kesme ve boyamanın yanı sıra gelenek 

ve kültürümüzü aşılamaya, mahalli folklöre 
ilgi duymasını sağlamaya çabalarım.
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Merhaba, okuyucularımıza kısaca 
kendinizden bahsedebilir misiniz?
Öncelikle tüm Özgünce dergisi oku-
yucularına selamlarımı iletiyorum. 
Eskiden köy yerlerinde imkânsız-
lıklardan dolayı çocuk doğduğunda 
nüfusa derhal bildirilmezmiş. Benim 

doğumum da bu şekilde olmuş. An-
nemin anlattıklarını birleştirdiğimde 
1960 senesinin tarla çapalama mev-
simine, yani nisan sonu mayıs başı 
gibi dünyaya geldiğim çıkıyor ortaya.  
Ancak resmi kayıtta 20 Aralık 1961 ta-
rihi yazıyor. Trabzon Yeşilköy doğum-

luyum. İlkokulu köyümde, ortaokulu 
Beşikdüzü ilçesinde, liseyi ise Ordu 
Perşembe Öğretmen Lisesi’nde yatılı 
okudum. Lisede okulun kros takımın-
da koşucuydum ve yıldız basketbol 
takımında oynadım. 
Lise yıllarında yazları yaylada dedem-
le lokanta işletiyorduk. O dönemde 
maddi olanaklarımız kısıtlıydı. Ders-
haneye gitmeden üniversiteye hazır-
landım, hiç kolay değildi. Üniversite 
öğrenimimi Karadeniz Teknik Üni-
versitesi Yer Bilimleri Fakültesi Je-
odezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
bölümünde yaptım. 1982 yılının yaz 
döneminde 'harita mühendisi' olarak 
mezun oldum. 
Üniversiteye gittiğim yıllarda okul 
harçlığımı çıkarabilmek için yazla-
rı pazarlara gidiyor sebze ve karpuz 
satıyordum. Üniversiteden mezun ol-
duğum yıl askere gittim, askerliğimi 
uzun dönem Topçu Asteğmen Harita 
Mühendisi olarak Balıkesir’de Yurtiçi 

Batı Bölge Komutanlığı İnşaat Emlak 
Daire Başkanlığı’nda yaptım. 1984 yı-
lının mart ayında terhis oldum. 
İş hayatıma 1984’de Atatürk Barajı ve 
HES İnşaatı işinde başladım. Sonra 
otoyol, konut, tünel derken bütün alt-
yapı inşaatı işlerinde çalıştım. 1987 
yılında evlendim, biri 'yüksek inşaat 
mühendisi' diğeri 'elektronik mühen-
disi' olan iki oğlum var. Eşim Nurha-
yat Hanım çini sanatı ile uğraşıyor. 
Teknik bilgiye meraklı, işine bağlı, 
çok inceleyen, irdeleyen, öğrenme-
yi ve öğretmeyi seven bir yapım var. 
Mesleğimde 37 seneyi geride bırak-
tım. Öğrenme azmimden ve işimle 
alakalı merak duygumdan hiçbir şey 
kaybetmedim.

Kaç yıldır Soner Temel Mühendislik 
bünyesinde çalışıyorsunuz, iş haya-
tınızı özetlemenizi istesek neler söy-
lersiniz?
İlk olarak 2004 yılında Cahit Bey ile 
tanıştım. Özgün İnşaat’ın Cezayir Tizi 
Ouzou demiryolu tünelleri projesine 
giden üç personelden birisi benim. 
Zorlu Cezayir koşullarında ilk şanti-
yemizi kurduk ve çalışmaya başladık. 
Özgün İnşaat bünyesinde Cezayir’de 
16 ay çalıştım. 
Sonra başka firmalarda, başka işlerde 
çalıştım ama Soner Temel Mühendis-
likte çalışan yönetici arkadaşlarla sü-
rekli iletişim halindeydim, bağlantımı 
hiçbir zaman koparmadım. 2017 yılı-
nın mayıs ayında CSS projesi ile KRK 

Holding Soner Temel Mühendislik 
bünyesine yeniden döndüm. Dört yıl-
dır  da şirketimizde Harita Müdürü 
olarak görevime devam ediyorum.
1984 yılında iş hayatıma başladığım 
Atatürk Barajı ve HES İnşaatı projesi 
çok büyüktü, her bir ünite bir proje 
büyüklüğündeydi. Şantiyede Grup 
Müdürlükleri oluşturulmuştu. Bura-
da 1991 yılına kadar Beton Grup Mü-
dürlüğü bünyesindeki birçok ünitede 
Harita Mühendisi, Ölçme Şefi olarak 
çalıştım. Her çalıştığım ünitede sanki 
yeni işe başlıyormuşum gibi heyecan 
duyuyordum. 
Şantiye yerleşimleri, DSİ ve Ata loj-
manları, şantiye içi ağır iş makinala-
rı yolları, şantiye ihtiyacı gereçlerin 

MESLEĞİNDE 37 YILI GERİDE BIRAKAN SONER TEMEL MÜHENDİSLİK HARİTA MÜDÜRÜ IZZET DILLI 
İLE İŞ YAŞAMI, MESLEĞİNİN İNCELİKLERİ, UFUK AÇAN TECRÜBELERLE DOLU ANILARI VE ÖZEL 

YAŞAMI HAKKINDA HOŞ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK. 

“EKİBİMLE 
SAHADA VE OFİSTE 

OMUZ OMUZA 
ÇALIŞMAYI SEVERİM”

İZZET DİLLİ      
SONER TEMEL MÜHENDİSLİK HARİTA MÜDÜRÜ “MESLEKI 

OLARAK 
KENDIMI 

GELIŞTIRMEK 
IÇIN GECE GEÇ 

SAATLERE 
KADAR OFISTE, 

GÜNDÜZLERI 
ISE ARAZIDE 

ÇALIŞIYORDUM.”
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ya başlamam bu projede oldu. Burada 
edindiğim tecrübe sonraki işlerimde 
bana çok katkı sağladı. Harita Mü-
hendisliğinde okulda birçok geomet-
rik konular öğretiliyor. Türkiye’de 
okulda öğrenilen her bilginin çalışma 
hayatında kullanılma imkânı yok. Ben 
altyapı inşaatı işinde çalışma fırsatı 
buldum ve uzmanlaştım. Önceki işim 
Baraj ve HES inşaatı topluca bir alan-
daydı. Ölçme işi için düzlemsel geo-
metrik sistem yeterli oluyordu. Yol işi 
için düzlemsel geometri bilgisi yeter-
li olmuyor. Otoyol projeleri dinamik 
yapısıyla her kilometresinde değişik 
bir konu ile karşılaşılıyor ve çözüm 
üretilmesi gerekiyordu. Küresel geo-
metri ve harita projeksiyonunun çok 
iyi bilinmesi gerekiyor. Bu konuları 
iyi bilenler işlerinde başarılı olurlar. 

Yol projesinde devamlı farklı konu 
ile karşılaşıyor ve çözüm üretmek 
için kendimi geliştirmek, araştırmak, 
öğrenmek ihtiyacı duyuyor, öğreni-
yordum. Öğrendiklerimi işime tatbik 
ediyordum. 
Ölçme Mühendisleri için yol inşa-
atının ayrı bir özelliği var; doğal 
topografik yapıyı kazarak, menfez, 
köprü, viyadük, tünel, üstyapı gibi 
sanat yapılarını yaparak, üzerinde 
araçların konforlu hareket ettiği 
düzgün geometrik bir şekle dönüş-
türüyoruz. Bu durumun her aşama-
sını çalışırken görüyor ve büyük bir 
haz duyuyoruz. Ölçme konusunda 
tünelde yol platform gibidir. Farkı 
tünelin gabari geometrisi daire-
seldir, bu duruma göre çalışılması 
gerekir. Tünel tek yönü açık diğer 

yönü kapalı imalat olduğundan çok 
ölçü tekrarı yapılması hatayı en aza 
indirmek için gereklidir.

Mesleğinizin incelikleri nelerdir, 
dikkat ettiğiniz olmazsa olmaz dedi-
ğiniz konular var mı?
Harita Mühendisliği ölçme işidir ve 
doğası gereği ince iştir. Her bir hare-
kette mutlaka ölçü tekrarı yapılması 
gerekir. Ben her işimde özellikle po-
ligon veya nirengi rasatı işinde en az 
iki defa ölçü yaparım veya yaptırırım. 
Ölçü yaparken hata yapma lüksü yok-
tur. Hata yapılırsa tünel hatalı olur. 
Küçük hataların birikmesinin geri 
dönüş bedeli de ağır olur. Bu durumu 
kimse istemez. 
Ölçme teknolojisinin çok gelişmesiy-
le daha az personelle çalışıyor, daha 

tedariki için konkasör, elek, beton 
tesisleri işleri vs. En uzun çalıştığım 
bölüm Enerji Yapıları HES inşaatı işi 
oldu. Birçok iş disiplini ile bir arada 
çalışıyorduk. Burada çalıştığım dö-
nemde farkında olmadan birçok iş ko-
luyla ilgili bilgi birikimim oluştu. Bu 
durumu ilerleyen yıllarda ve sonraki 
işlerimde daha iyi anladım.
İkinci işime 1991 yılının ocak ayında 
Adana-Bahçe TAG otoyolu projesin-
de başladım. Bu işe başlarken önceki 
işimde uzun yıllar çalışmanın verdiği 
özgüvenle artık iyi bir mühendis ol-
dum, her işi iyi biliyorum düşünce-
sindeydim. Bu projeyle birlikte bilgi-
sayarlı çalışmaya başladım, yol işinde 
değişik konular, algoritmalar, harita 
projeksiyonları çıkmaya başladı. An-
ladım ki daha kat edecek çok yolu-
muz var. Meslek hayatımda ilk defa 
otoyol tüneli işi ile tanıştım. Bu proje 
kapsamında Türkiye’nin en yüksek vi-
yadüğünü de (152m yükseklik) içeren 
birçok sanat yapısı, menfez, köprü, vi-
yadükte çalıştım. 

Mesleki olarak kendimi geliş-
tirmek için gece geç saatlere 
kadar ofiste, gündüzleri ise 
arazide çalışıyordum. O sıralar 
Körfez Savaşı başladı. Şantiye 
savaş uçaklarının güzergâhı 
üzerindeydi. Gece karartma 
yapılıyordu, gece çalışmala-
rımda ofis ışıkları yüzünden 
kamp amiri albay ile didi-
şiyordum. Sonra konut işi, 
tekrar Ata İnşaat ile baraj 
etüt ve proje işleri, sonra 
yine yurt dışı Afganistan’da yol işi, 
sonra Özgün inşaat ile Cezayir’de 
demiryolu tünelleri işi, sonra 2005 
yılında Garanti-Koza Alsim Alarko 
ortaklığı bünyesinde 4. Levent met-
rosu inşaatı ile İstanbul metrolarında 
çalışmaya başladım. Metro tünelleri 
inşaatı diğer tünellere benzemiyordu, 
bu işin de ayrı incelikleri olduğunu, 
bir tecrübe gerektirdiğini öğrendim. 
Hem metro tüneli konusunda ihtisas 
yaptım, hem de ölçme bilgimi iyi kul-
lanacağım bir işim oldu. Kısa bir süre-

liğine HES inşaatı işi için İstanbul’dan 
ayrıldım sonra yine Kartal-Kaynarca 
Metro İnşaatı projesi ile İstanbul’a 
döndüm. Soner Temel Mühendislik 
ile iletişimim hep devam etmişti, nite-
kim 2017 yılının mayıs ayında Soner 
Temel Mühendislik bünyesine yeni-
den girdim ve görevime Harita Mü-
dürü olarak devam ediyorum.

Çalıştığınız projeler arasında sizi en 
çok hangisi etkiledi ve neden?
Beni en çok etkileyen otoyol projesiy-
di. İş yaşamımda bilgisayarla çalışma-

özgünce SÖYLEŞİ
İZZET DİLLİ      
SONER TEMEL MÜHENDİSLİK HARİTA MÜDÜRÜ

“KÜRESEL 
GEOMETRI 
VE HARITA 

PROJEKSIYONUNUN 
ÇOK IYI BILINMESI 
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yeni teknolojileri kullanma 
imkânı bulmam oldu. Bizim 
meslek dalında hazır paket 
programları çığır açtı, bu prog-
ramlar sayesinde ölçme sistemi 
çok merhale kat etti. Bazı du-
rumlarda bu programlar insanı 
köreltiyor, rutinleştiriyor ama 
artık mesleğimizin bir parçası, 
eylemleri çok kısa sürede hızlı 
yapmamızı ve kolaylık sağlıyor, 
onlardan uzak kalamayız. Ben 
de insanın gelişmesi için klasik 
bilgileri ve yeni gelişen bilişim 
teknolojisini kullanmayı ve kul-
landırmayı seviyorum.   

Harita Mühendisliği bölümü-
nü seçmeyi düşünen gençlere 
ya da yeni mezun olmuş genç 
meslektaşlarınıza tavsiyeleri-
niz olur mu?
Benim yetiştiğim dönemde üni-
versitede meslek seçimi çok bilinçli 
yapılmıyordu. Üniversite sınavına 
müracaat ederken tercihler de bera-
ber yapılıyordu. Benim de seçimim 
bilinçli olmadı. Önceki yılların pu-
anlarına göre tercih yaptım, Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliği kazan-
dım. Harita Mühendisliği olduğunu 
sonra öğrendim. 
Gelişmekte olan ülkemizin gelişmiş 
ülkeler seviyesine çıkabilmesi için 
daha çok çalışmamız gerekiyor. Ülke 
kalkınmasında altyapı planlaması çok 
önemli olduğu için Harita Mühendis-
liği geniş çalışma ağına sahip. İş haya-
tında bugüne kadar sayısız mühendis-
le karşılaştım, bana göre mühendislik 
iyi üniversitelerde öğreniliyor, burada 
aldıkları eğitim ve analitik düşünme 
düsturu iş hayatlarında onlara çok 
yardımcı oluyor. Bu mesleği tercih 
edecek genç arkadaşlara iyi üniver-
sitelerde okumalarını, bu mümkün 

olamıyorsa buralarda yüksek lisans 
programı ile ihtisas yapmaya gayret 
etmelerini, bu şekilde düşünme, araş-
tırma ve bilgiyi kullanma kabiliyetle-
rini geliştirmelerini öneririm. Ayrıca 
geometriyi, matematiği, sayısal ve 
analitik düşünceyi çözüm üretmeyi 
severek, yeryüzü ile dost olmalılar.
Modern teknolojiyi kullanarak cihaz-
larını yönetmeyi, yeryüzünü planla-
mayı, bilişim sistemlerini kullanmayı, 
teknolojik gelişmeleri takip etmeyi 
severek, her zaman kendilerini yeni-
liklere açık hissetmeliler. Kendilerini 
teknolojik bilimle güncellemeyi sev-
mezlerse körelirler. 
Yeni mezun arkadaşların çok çalışma-
ları, gelişmeleri sevmelerini, diğer iş 
disiplinleri ile iç içe olan mesleğimi-
zin ayrık olmadığını, diğer iş disip-
linleri ile ilişkilerini özümsemelerini 
bilgilerini hep güncel tutmalarını 
tavsiye ederim. Mesleğimi seviyorum 
onlar da mesleklerini sevsinler.

Sizi daha yakından tanımak iste-
riz, iş dışında neler yaparsınız, ho-
bileriniz var mı bahseder misiniz?
Çocukluğum köylerde ve yaylalar-
da geçti. Yüzmeyi derelerde öğren-
dim, denize yakın olduğumuzdan 
bol bol yüzerdim. Yüzmeyi, yaylala-
rı ve ulu dağları severim. Ataerkil 
aile yapısı içinde yetiştim. Tatiller-
de memlekete gitmek, aile ve yakın 
akraba ziyaretleri ön plana çıkmış-
tır. Ailemle baş başa tatile gittiğim 
zamanlar, yerler sayılıdır. Genellik-
le kültür gezileri yapmayı severim. 
Eşim ve çocuklarım da bana eşlik 
ederler. Kültür ve tarih içerikli ki-
taplar okumaktan, yürüyüş ve spor 
yapmaktan, yeni yerleri keşfetmek-
ten, evde ise boş vakitlerimde eğer 
varsa futbol maçı izlemekten keyif 
alıyorum. Çok uzun süredir şan-
tiyelerde çalışıyorum. Bu sayede 
Türkiye’nin çoğu yerini gördüm 

ziyaret ettim. İş yaşamı ile sosyal ya-
şamım iç içe geçmiş durumda. Doğa 
yürüyüşlerini, tarihi yerleri ziyaret 
etmeyi severim ama hobilerimden ne 
kadarını yapabiliyorum derseniz yo-
ğun iş hayatımın ve son zamanlardaki 
pandeminin de etkisiyle evde bazı tv 
programlarını, haftada bir iki gün fut-
bol maçlarını izlemek dışında farklı 
şeyler yapabildiğim pek söylenemez. 
Büyükşehir gündelik yaşamında iş dı-
şında hobi sayılacak bir uğraş için ge-
niş zaman lazım ama ben bu zamanı 
pek üretemiyorum. Tatil günlerinde 
fırsat buldukça ailemle ilgilenmeyi 
ve onlarla vakit geçirmeyi ise görev 
sayıyorum.

Zaman ayırdığınız için teşekkür 
ederiz.
Bana bu fırsatı verdiğiniz için size 
çok teşekkür eder, işlerinizde kolay-
lıklar ve başarılar dilerim. 

çok iş üretiyoruz. Hata yapılmaması 
için gereken özveri, dikkat, fazla ça-
lışma, tekrarlı çalışma sonunda ya-
pılan işten haz ve mutluluk duymak 
gerekiyor. 
İşim gereği 3 boyutlu geometriyi iyi 
bilmeliyim. Her yapının ölçü üretim 
tolerans değerleri vardır. Bu tolerans-
lar verilirken yapının sonraki işlevini 
yerine getirecek çalışma prensipleri 
göz önüne alınarak değerlendirilir. 
Yaptığım işin diğer iş disiplinlerin-
deki durumunu öğrenmek isterim 
her zaman. Kazıyı, betonu, ince işleri 
yapıyorsam, ray işlerinin de nasıl ya-
pıldığını öğrenirim. Olmazsa olmaz 
dediğim iş ise çalıştığım projeyi çok 
iyi incelemektir. Ben bu projeyi iyi 
biliyorum demiyorum. Her defasında 
baştan tekrar incelerim. Kritik nokta-
larını gözden geçirir ve ilgililere ge-
rekli bildirimleri yaparım.

Meslek hayatınızda sizi en çok şaşır-
tan olay nedir? 
Biraz teknik detayları olacak ama 
benim için ilginç olan bir olayı anla-
tayım. 2004 yılında Özgün İnşaat ile 
Cezayir’de Tizi Ouzou-Oued Aissi de-
miryolu projesi işine gitmiştim. Proje-
nin üç adet tüneli, köprüleri, viyadük-
leri ve kazı dolgu platformları toplam 
uzunluğu 16 km civarındaydı. Arazide 
nirengi ve poligon ağı tesislerini yeni-
den yaptık. Cezayirli ortağımız ölçme 
ekibi ile rasatlarımızı yaptık ve ağı-
mızı Cezayir memleket nirengi ağına 
bağladık. Avrupa’da ve Türkiye’de kul-
lanılan UTM Gauss-Krüger projeksi-
yonuna göre hesapları yaptım, kapan-
madı. Anladım ki farklı bir projeksiyon 
sistemi kullanıyorlar. İdare  SNTF 
Tizi Ouzou yöneticileri ile görüştüm 
çözüm bulamadım. Türkiye’den üni-
versite hocalarımdan yardım istedim 

olmadı. Meslektaşlarımdan yardım 
istedim olmadı. Jeodezik sistemlerle 
çalışan kurumlardan yardım istedim 
olmadı. Cezayir’de o dönemde her ku-
rum farklı harita projeksiyonu sistemi 
kullanıyormuş. SNTF’den toplantı ta-
lep ettim. Başkent Algers’den ilgililer 
geldi. Derdimizi anlattık, biz sizin so-
runuza cevap veremeyiz dediler. Geo-
desist Engineer Sahra’da iki ay sonra 
gelecek ancak o gelince sizin soru-
nunuzu çözeriz. Nitekim Sahra’dan 
Geodesist Engineer geldi, projeksiyon 
sisteminin Clarke-1880 60 olduğunu 
öğrendim ve formüllerini aldım. Ben 
de yaptığım hesaplamalarla nirengi 
ağımızın kapanmasının mutluluğunu 
yaşadım. Beni şaşırtan hiçbir yerde bi-
linmeyen, ilk kez karşılaştığım  Clar-
ke-1880 60 projeksiyon sisteminin 
Cezayir’de kullanılıyor olmasıydı. Bu 
bana ayrı bir tecrübe oldu.

Başarılı bir yönetici olmanızı neye 
borçlusunuz, ekibinizle iletişiminiz 
nasıl?
Ekibi oluştururken çalışanlarımızın 
genelde en az lise mezunu olmasına 
dikkat ederim. Personelin fikirlerine, 
çalışma yöntemlerine değer veririm. 
Onlara bildiklerimi öğretmeye, onla-
rın bildiklerini de öğrenmeye çalışı-
rım. Ekibimle sahada ve ofiste omuz 
omuza çalışmayı severim. Bilgi akışı 
bakımından ekibime karşı açık olu-
rum. Bilmediklerini öğrenmek için 
yer ve zaman kısıtlaması olmadan 
istedikleri zaman bana soru sorup 
yanıt alabilirler. Bu konuda kimsenin 
çekinmesini istemem. Farklı meslek 
gruplarıyla da yardımlaşmayı seve-
rim. Harita mühendisliğinde bilişim 
teknolojisi ve buna bağlı cihaz tek-
nolojisi çok hızlı gelişiyor. Teknoloji-
nin hızına ayak uydurmak gerekiyor. 
Benim şansım, çalıştığım projelerde 

özgünce SÖYLEŞİ
İZZET DİLLİ      
SONER TEMEL MÜHENDİSLİK HARİTA MÜDÜRÜ

Atatürk Barajı şantiyesinde...

Eşim Nurhayat hanım ve 
oğullarım Sedat ve Murat Emre
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EMLAK VERGİSİ 
FAHİŞ ORANDA ARTIRILMIŞSA 

özgünce
EMLAK VERGİSİ
HUKUK KOORDİNATÖRÜ VE AVUKAT ÖZGÜR ÖZTÜRK

HUKUK

EMLAK VERGISI değer artış oranları kurulan komis-
yonlarca her dört yılda bir kez belirleniyor. En son 
2017 yılında belirlenerek 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıl-

larına ait emlak vergisine temel oluşturacak şekilde değer-
lerde yüksek artışlar yapıldı ve bu nedenle binlerce davalar 
açıldı. Ardından Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 
23. Maddede şu ifadelere yer verildi: 
“Takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir 
edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer-
leri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin %50’sinden 
fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve ara-
zi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan as-
gari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin %50 
fazlası esas alınır. Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 
29’uncu madde kapsamında bina ve arazi vergisi matrahla-
rı ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri 
bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanır.”  
Bu şekilde o dönem için sorun giderilmiş ve açılan davalar 
vergi mahkemeleri tarafından konusuz bırakılarak sonlan-
dırılmıştı. 

DAVAYI KIMLER, HANGI MAHKEMEDE AÇABILIR?
Pandeminin devam ettiği 2021 yılında da 2022, 2023, 2024 
ve 2025 yıllarına ait emlak değerleri kurulan komisyonlar 
tarafından yeniden belirlendi. 30 Haziran 2021 tarihi itiba-
riyle ilan niteliğinde mahalle muhtarlıklarına asıldı (Bu artış 
bildirimleri ayrıca mükelleflere yapılmamakta). Bu itibarla 
askıya çıkmış olan bu değerlerin çok yüksek (fahiş) oranda 
artırıldığını düşünen ilgili kişiler/mal sahipleri, yetkili vergi 
mahkemesinde dava açabiliyor. 

DAVA AÇMA SÜRESI NE ZAMAN SONA ERIYOR?
Her ne kadar 30 Haziran itibariyle askıya çıkmış olan bu 
değerlere karşı vergi mahkemelerinde dava açma süresi 
30 gün olduğu için 30 Temmuz’a kadar olsa da, dava açma 
süresi uzadı. 20 Temmuz’da adli tatilin başlaması nedeniyle 
kendiliğinden 1 Eylül’e ve yasa gereği adli tatilin son günü-
ne denk gelen süreler için 1 hafta uzaması ile 7 Eylül’e kadar 

ertelenmiş oldu. Bu itibarla emlak vergi değerleri ile ilgili 
olarak dava açma süresinin son günü 7 Eylül 2021 tarihidir.

DAVANIN KIME KARŞI AÇILMASI GEREKIR? 
DAVALI KIM OLACAK?
Bu tür davalar, takdir kararını veren ilgili yerel belediyelere 
karşı açılacaktır. 

DAVADA TALEP NE OLACAKTIR?
Dava takdir kararının iptali istemiyle açılıyor. Açılacak da-
valarda yalnızca takdir kararlarının iptali talep edilmeyip, ol-
ması gereken makul değerin de mahkeme kararında tespit 
edilmesi istenmelidir. Bu konuda dava açarken emsal vergi 
mahkemesi kararlarının sunulması, mahkemenin karar ver-
mesinde etkili olacaktır.

MAHKEME, TAKDIR KARARINI IPTAL EDERSE…
Mahkeme, takdir kararını iptal ederse, takdir komisyonu 
derhal toplanacak ve yeni bir değer belirleyecektir. 
Kişiler, bu şekilde dava açma yolunu tercih etmişlerse şu hu-
susları dilekçelerinde belirtebilirler:
s Emlak vergi değerlerini bu derecede astronomik artırmış 
olan belediye, artış yaptığı bölgeye aynı oranda bir hizmet ar-
tışı sağlamış mıdır? Yani bu kadar yüksek artışın sebebi nedir?
s Bir mahalledeki belli bir bölgeye veya bazı sitelere çok 
yüksek bir artış yapılmışsa, bu artış oranı tarafsız olarak mı 
yapılmıştır? Farklı bir deyişle, aynı mahallede yakın yerlerde 
farklı artışların sebebi nedir?
s Yapılan artış oranı belirlenirken cadde, mahalle veya so-
kağın konumu, altyapısı ve ulaşım imkânları doğru değer-
lendirilmiş midir? 
s Artış oranı yapılırken o bölgenin mevcut yapılaşma ve 
imar şartlarında bir değişiklik (emsal artışı vb.) var mıdır? 
s Binaların cephesi olan yollarda, altyapılarda veya bulun-
duğu yerlerde emlak vergisi değerini artıracak yeni kriterler 
belirmiş midir?
s Yeni emlak vergisi değeri belirlenirken bölgede satış ra-
kamları ve konut stoku değerlendirilmiş midir?
s Mücbir sebep hali olarak pandeminin olumsuz etkileri ve 
ekonomik olumsuzluklar gözetilmiş midir? 
s İnşaat piyasasının daralması nedeniyle özellikle konut sek-
töründe oluşan arz ve talep dengesinin bozulması ve bu neden-
le ortaya çıkan spekülatif değer artışı dikkate alınmış mıdır? 

DAVA MASRAFI NE OLUR?
Vergi mahkemelerinde dava açma maliyeti bilirkişi incele-
mesi yapılmaz ise yaklaşık bin '1000 Türk Lirası'dır.NE YAPILABİLİR?

HER DÖRT YILDA BİR 
GERÇEKLEŞTİRİLEN EMLAK 

VERGİSİNDE ARTIŞ ORANLARI, 
PANDEMİNİN DEVAM 

ETTİĞİ 2021 YILINDA İLGİLİ 
KOMİSYONLAR TARAFINDAN 

BELİRLENDİ. 2022, 2023, 
2024 VE 2025 YILLARINI 
KAPSAYACAK MAHALLE 

MUHTARLIKLARINDA 
ASKIYA ÇIKMIŞ OLAN EMLAK 

VERGİSİ DEĞERLERİ İLE İLGİLİ 
OLARAK DAVA AÇMA HAKKINI 

KULLANMAK İSTEYENLERİ 
NASIL BİR SÜREÇ BEKLİYOR? 

HUKUK KOORDİNATÖRÜ VE 
AVUKAT ÖZGÜR ÖZTÜRK BU 

KONUDA SIK YÖNELTİLEN 
SORULARI 6 BAŞLIKTA 

KALEME ALDI.
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özgünce
20. YIL ÖZEL ÖDÜL

EKVATOR SİGORTA’YA

ANADOLU SİGORTA TARAFINDAN DÜZENLENEN GELENEKSEL ACENTELER 
TOPLANTISI KAPSAMINDA EKVATOR SİGORTA, ANADOLU SİGORTA İLE ORTAKLIĞININ 

20. YILINA ÖZEL BİR ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU.

ANADOLU Sigorta tarafından her yıl düzenlenen 
Geleneksel Acenteler Toplantısı bu yıl 15 Hazi-
ran’da gerçekleşti. Toplantı, pandemi koşulları 

nedeniyle video konferans aracılığıyla çevrimiçi olarak 
yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanındaki sektör temsilcileri-
nin yer aldığı toplantıda, şirketlerimizden Ekvator Sigorta 
da katılım sağladı. 
Toplantı Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şen-
can’ın açılış konuşmasıyla başladı. Mehmet Şencan, 
pandemi sürecinin en başından beri aldıkları tedbirler 
ve hayata geçirdikleri uygulamalar sayesinde acenteleri 
ile birlikte pandemi sürecini sorunsuz geçirdiklerini ve 
büyümeye devam ettiklerini belirtti. “Acenteler sektörde 
en yüksek üretim payına sahip kanal olarak ön planda ol-
maya önümüzdeki dönemlerde de devam edecek.” diyen 
Mehmet Şencan, acente kanalının güçlenmesinin, sigorta 

sektörüne de katma değer sağlaması açısından önem ta-
şıdığına dikkat çekti.
Mehmet Şencan’ın konuşmasının ardından toplantı, Ge-
nel Müdür Yardımcısı Fatih Gören’in sunumuyla devam 
etti. 2020 yılı değerlendirmesiyle birlikte 2021 yılı hedef 
ve beklentilerin ağırlıkla konuşulduğu toplantıya; gazete-
ci, ekonomist ve program sunucusu Cem Seymen de ka-
tılarak pandemi döneminin sigorta sektörüne etkileri ile 
Anadolu Sigorta’nın Türkiye için önemine değindiği bir 
konuşma yaptı. Konuşmaların ardından; kıdem, perfor-
mans ve üretim kategorilerinde ödül hak eden acenteler 
için hazırlanan ödül filmi yayımlandı. 
Pandemi sürecinin etkileri ve sektörün durumunun ko-
nuşulduğu toplantılar sonrasında Ekvator Sigorta olarak 
Anadolu Sigorta ile ortaklığımızın 20. yılına özel bir ödül 
aldık.

EKVATOR SİGORTA

20. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ!
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KENDİMİZİ, SEVDİKLERİMİZİ VE YILLARDIR ÇABALAYARAK SAHİP OLDUĞUMUZ VARLIKLARIMIZI 
KORUMAK İÇİN SİGORTA YAPTIRIYORUZ. “SİGORTA BİZİM İŞİMİZ” DİYEN ANADOLU SİGORTA 
TARAFINDAN SUNULAN FARKLI SİGORTA ÇEŞİTLERİNİ SİZİN İÇİN DERLEDİK.

GÜVENDE HİSSETMEK, 
GÜVENCEDE YAŞAMAK

özgünce
ANADOLU SİGORTA / EKVATOR SİGORTA

SİGORTA

GÜVENLI GELECEK SIGORTASI
Güvenli Gelecek Sigortası, en değerli varlıklarımız 
olan çocuklarımızın eğitiminin devamlılığı için güven-
ce sağlayan yepyeni bir ürün. Ebeveynin vefatı veya sü-
rekli sakatlığı durumunda çocuğunun eğitim masraf-
larının karşılanması amacıyla belirli bir süre boyunca 
belirlenen teminat limitince ödeme yapan ferdi kaza 
sigortasıdır.
Güvenli Gelecek Sigortası ile ani ve beklenmedik bir 
kaza sonucu ölüm veya sürekli sakatlık hallerinde ço-
cuğunuza, yasal varislerine veya poliçede belirtilecek 
lehtara aylık tazminat ödemesi yapılır. Böylece çocu-
ğunuz, siz yanında olamadığınızda da eğitimine ara 
vermeden devam edebilir. Ayrıca, deprem, sel, yanar-
dağ püskürmesi, yer kayması ve terör sonucu oluşabi-
lecek haller de teminat altındadır.
Kimler Yaptırabilir? 
18-65 yaş arasındaki anneler, babalar veya çocuğun 
eğitim masrafını üstlenen tüm şahıslar “Güvenli Gele-
cek Sigortası” yaptırabilir.

PATIM GÜVENDE SIGORTASI
6 aylıktan büyük, 10 yaşından küçük kedi veya köpe-
ğinizin sağlık masrafları için uygun primlerle teminat 
sağlayan Patim Güvende Sigortası ile minik dostla-
rınızın sağlığı Anadolu Sigorta ile güvence altında. 
Kedi ya da köpeğinizin acil tedavilerinin yanı sıra mu-
ayene, tahlil/tetkik ve belirli hastalıklara yönelik teda-
vilerini de Patim Güvende Sigortası poliçe koşulları 
dâhilinde karşılanıyor, onların mutlulukları güvence 
altına alınıyor. Poliçeye “Pati Plus Teminatı” da eklete-
rek acil durum dışındaki veteriner masrafları ve belirli 
hastalıklara yönelik tedavi giderleri için de minik dos-
tunuz ve siz güvence altında olabilirsiniz.

Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 24 saatlik bekleme 
süresi bulunuyor ve poliçe teminatları bu süreden son-
ra geçerli oluyor. Ayrıca, poliçe kapsamında tazminat 
ödemeleri Türk Veteriner Hekimler Birliği’nin hizmet 
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ken, apartman ve site yöneticilerinin 
sorumluluklarını da tek bir poliçede 
teminat altına alıyor.
Peki neden Site /Apartman Yönetimi 
Ortak Alan Paket Sigorta Poliçesi 
alınmalı? Sitelerin ve/veya apart-
manların ortak kullanım alanları ile 
bu alanlarda bulunan 'demirbaşlar, 
elektronik cihazlar, makine-tesisat-
lar, nakit para ve kıymetli evrak ile 
cam, reklam panosu, totem' gibi kıy-
metler; yangından depreme, sel ve su 
baskınından doluya, elektronik cihaz 
arızalarından makine kırılması ha-
sarlarına, cam kırılmasından hırsızlı-
ğa, pek çok riske karşı tek bir poliçe 
ile teminat kapsamında yer alıyor. 
Ayrıca, kapsamı bu ürüne özel olarak 
belirlenen aşağıdaki riskler de temi-
nat altına alınıyor: 
s Yönetici sorumluluk
s Site yönetiminde çalışanların 
sorumluluğu
s Yangın mali sorumluluk
s Taşınan para hırsızlık
s Çalışanlar tarafından yapılacak 
emniyeti suistimali

GÜNEŞ ENERJI SANTRALLERI 
(GES) SIGORTASI
Gezegenimizi iyileştirmek için sür-
dürülebilir enerji tedarikine tam des-
tek ve koruma Anadolu Sigorta’da… 
Günümüzde şirketler, operasyonları-
nı ve iş süreçlerini büyük ölçüde tek-
nolojiye bağımlı olarak sürdürüyor. 
Bu nedenle siber risk yönetimi ve 
üçüncü şahıs verilerinin saklanması 
konusunda gereken önlemlerin alın-
maması; marka ve itibar zararlarına, 
veri ihlallerine, kamu otoritesinin 
incelemelerine ve mali kayıplara ne-
den olabiliyor.
Gezegenimizin en büyük sorunla-
rından biri mevcut enerji üretme ve 
tüketme alışkanlıklarının sürdürüle-
bilir olmaması. Bu durumun en so-
mut kanıtı ise insan kaynaklı iklim 
değişikliği. Günümüzde enerjinin 
tüketiminin büyük çoğunluğu hâlâ 
fosil kaynaklı yakıtlardan sağlan-
makta. Anadolu Sigorta, iklim deği-
şikliğinin geri dönülemez olumsuz 
sonuçlarının en az seviyeye indirile-
bilmesi adına enerji verimliliği, yeni-

lenebilir enerji ve ormansızlaşmanın 
önlenmesi konularını şirket faaliyet-
lerinin, ürün ve hizmet süreçlerinin 
her adımında maksimum düzeyde 
gözetiyor.
Anadolu Sigorta gelecek kuşakların 
kendi ihtiyaçlarını karşılama im-
kânlarını tehlikeye sokmadan, bu-
günün ihtiyaçlarına yanıt verebilme 
vizyonu ile ilerliyor. Uzun yıllardır 
yenilenebilir enerji sektörünü des-
tekleyerek, enerji santrallerini tüm 
risklere karşı teminat altına almakta 
olan Anadolu Sigorta, 2016 yılından 
bu yana fotovoltaik paneller ile elekt-
rik üretimi yapan güneş enerji sant-
rallerinin maddi hasarlarına ve buna 
bağlı kâr kayıplarına karşı güvence 
sağlıyor. Bu kapsamda; PV modül-
ler, güç eviriciler (invertör), trafolar, 
iletim ve dağıtım hatları, veri izleme 
sistemleri (SCADA), kapalı devre iz-
leme sistemleri ve diğer elektronik 
cihazlar, idari binalar, gözetleme, de-
netleme kulübeleri/yapıları gibi sis-
temin işletilebilmesi için tesis mül-
kiyetinde mevcut olan tüm kıymetler 
sigortalanabiliyor.
Yangın, doğal afetler, kötü niyetli ha-
reketler, hırsızlık, makine kırılması, 
elektronik cihaz teminatlarının yanı 
sıra operasyonel kâr kaybı da Güneş 
Enerji Santralleri (GES) Sigortası 
kapsamında karşılanıyor.

alınan ildeki taban fiyat tarifesinde, 
söz konusu işlem için belirtilen tutar 
üzerinden poliçede belirtilen öde-
me oranı doğrultusunda yapılıyor. 
Üstelik, hizmet ağındaki anlaşmalı 
veteriner kliniklerde aşağıdaki hiz-
metlerden de poliçeniz kapsamında 
yararlanabiliyorsunuz.
s Yılda 1 defa ücretsiz muayene
s Yılda 1 defa ücretsiz tırnak kesimi
s Yılda 1 defa ücretsiz göz ve kulak 
temizliği
s Mikroçip takılması hizmetinde 
indirim
s Köpek eğitim hizmetinde yüzde 
10-20 oranında indirim
Belirtilen bu hizmetler 0850 724 0850 
numaralı Anadolu Sigorta Müşte-
ri İletişim Merkezi aranarak talep 
edilmesi halinde organize edilerek 
sunuluyor. Söz konusu hizmetlere 
ilişkin harcamaların Müşteri İletişim 
Merkezi’ne başvurulmaksızın müşte-
riler tarafından karşılanması halinde, 
ilgili tutarların tazminat olarak geri 
ödenme imkânı bulunmamakta. Hiz-
metler sadece poliçenin önyüzünde 
belirtilen sigortaya konu evcil hay-
van için geçerli.

KOBI PAKET SIGORTASI
Anadolu Sigorta’nın, KOBİ’ler için 
sunduğu temel ürünü olan KOBİ 
Paket Sigorta Poliçesi, işletmelerin 

faaliyet konusuna göre farklılaşan 
ihtiyaçlarına kapsamlı bir şekilde ha-
zırlanmış, son derece geniş teminat-
lar veriyor.
KOBİ Paket Sigortası ile bina kıyme-
ti, işletmedeki dekorasyonlar, maki-
neler, demirbaşlar, elektronik cihaz-
lar gibi kıymetlerin yanında; size ait 
emtea, üçüncü şahıslara ait emtea, 
cam ve reklam panosu/totem temi-
nat altında oluyor. Ayrıca işletmede 
bulunan nakit para ve kıymetli evrak-

lar da aynı şekilde Anadolu Sigorta 
güvencesinde. Çalışanları da unut-
mayan Anadolu Sigorta, KOBİ Paket 
Sigortası ile çalışanlara ait özel eşya-
ları da teminat altına alıyor. 
KOBİ Paket Sigortası, hitap ettiği iş-
letmelerin tüm sigorta ihtiyaçlarını 
tek bir teminat şemsiyesi altında top-
lamayı ve avantajlı fiyatları ile mem-
nuniyeti en üst seviyeye yükseltmeyi 
hedefliyor.
 
SITE/APARTMAN YÖNETIMI 
ORTAK ALAN PAKET SIGORTASI
Site, apartman gibi toplu yaşam alan-
ları ile yönetici sorumlulukları için 
şimdi Site/Apartman Yönetimi Or-
tak Alan Paket Sigortası var. Siteler 
ve apartmanlar her gün yangından 
fırtınaya, hırsızlıktan sel ve su bas-
kınına sayısız riskle karşı karşıya 
kalıyor. Toplu yaşam alanları için 
geliştirilen Apartman Sigortası, tüm 
bu durumlara karşı güvence verir-
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şanların, hile, dolandırıcılık, zimmete 
para geçirme gibi eylemleri nedeniy-
le, işverenin zarar görmesine karşı 
teminat sağlıyor. 
Gümrük ve Mahkeme Teminatı: 
Vergi daireleri, gümrük idareleri ve 
mahkemelerin lehdar olarak yer aldı-
ğı, bir dava açılabilmesi, gümrükten 
malın çekilebilmesi veya gümrükle-
me işleminden doğan hata nedeniyle 
doğabilecek kamu alacağının karşı-
lanması için sigorta ettirenden talep 
edilen kefalet teminatı türü. 
Ihaleye Katılım (Geçici Teminat) 
Teminatı: Sigorta ettirenin ihalenin 
tamamlanması öncesinde ihaleden 
ayrılması, ihaleyi kazanması halinde 
sözleşmeyi imzalamaktan vazgeç-
mesi, ihale kapsamında sunması ge-
reken teminatları sunamaması riski-
ne karşı teminat sağlıyor. 
Ödeme Teminatı: Tüm taşeronlara 
ve işçilere yapılacak ödemelerin ya-
pılmamasına karşı teminat sağlıyor. 

Performans Teminatı: Proje sahi-
binin yükümlülüklerini sözleşmede 
belirlenen şartlara uygun şekilde 
yerine getirmemesi riskine karşı te-
minatı içeriyor. Sigorta ettirenin yü-
kümlülüğünü yerine getirememesi 
durumunda, sigortacı yeni bir yükle-
nici ile anlaşıp işin tamamlanmasını 
da sağlayabiliyor.
Sözleşme Teminatı: Borçlunun söz-
leşmeden kaynaklanan yükümlülük-
leri gerektiği şekilde yerine getirme-
mesine karşı teminat sağlıyor. 
Kamu Ihaleleri Teminatı: Sigortalı-
nın, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
ve ilgili diğer mevzuata tabi ihaleler-
de kefalet senedinin gelir kaydedil-
mesine neden olabilecek risklerine 
karşı kayıtsız şartsız, kesin, asli, si-
gortalının yükümlülüğünden bağım-
sız, süreli, ilk talepte ödeme kaydını 
içeren teminat türüdür. Bu teminat, 
ekli klozlar dâhilinde veriliyor. 
Kamu Alacakları Teminatı: Sigor-
talının, 6183 sayılı Amme Alacakları-
nın Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna 
istinaden kamu alacağını ödememe-
si riskine karşı kayıtsız -şartsız, kesin, 
asli, sigortalının yükümlülüğünden 

bağımsız, süresiz, ilk talepte ödeme 
kaydını içeren teminat türü.
Ayrıca, Kefalet Sigortası’nın “ek söz-
leşme ile teminat altına alınabilecek 
haller” başlığı altında da belirtilen 
bölüm için şu açıklamada bulunulu-
yor: Lehdarın mevzuat hükümlerine 
uymaması sebebiyle borcun yerine 
getirilmemesi.
 
GEZINTI TEKNESI SIGORTASI 
Anadolu Sigorta, Gezinti Teknesi 
Sigortası ile ticari amaçla veya özel 
amaçlı kullanılan gezinti tekneleri-
nin; denizde, karada ve/veya çekek 
yerinde karşılaşabilecekleri riziko-
lara karşı teminat sağlıyor. Gezinti 
Tekneleri Sigortası yalnızca tekne-
nin değil; makine, teknenin botları, 
aygıtları ve donanımlarını da güven-
ce altına alınmasını sağlıyor. Deniz 
risklerine ek olarak, yangın, korsan-
lık, hırsızlık, doğal afetler, üçüncü şa-
hıslara karşı sorumluluk, kişisel eşya, 
çevre kirliliği gibi birçok ek teminat-
la güvence sağlanıyor. Ayrıca sigor-
ta teminatı denizde, çekek yerinde 
karada, teknenin bakımı süresince 
tersanede de devam ediyor.

Anadolu Sigorta Güneş Enerji Sant-
ralleri (GES) Sigorta Poliçeleri'nde 
maddi hasara bağlı olmayan üretim 
kaybı da teminat altında! Klasik per-
formans kaybı teminatından farklı 
olarak; tesisin bulunduğu adreste 
poliçe süresi boyunca ölçülen yıllık 
global solar radyasyonun, tesise ait 
enerji üretim raporunda yer alan ve-
rilere kıyasla daha düşük ölçülmesi 
durumunda hasara bağlı olmayan 
üretim kayıpları teminat altına alını-
yor. Fotovoltaik panellerin ve evirici-
lerin (invertör) tasarım, üretim veya 
montajından kaynaklanacak içsel/
bünyevi kusurlara bağlı üretim ka-
yıpları için de güvence sağlanıyor. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
oldukça önemli bir konuma geldiği 
günümüzde, güneş enerji sistemleri 
sektöründe büyük ölçekli yatırımlar 
yapılıyor. Yatırımcılar için önlem ala-
mayacakları güneş ışınımındaki azal-
manın yanı sıra, yine yatırımcının 
elinde olmayan tasarım, üretim ve 
montaj hatalarından kaynaklanacak 
üretim kaybına karşı teminatlar içe-
ren Güneş Enerji Santralleri (GES) 
Sigortası ile Anadolu Sigorta tara-
fından yenilenebilir enerji sektörüne 
tam destek ve koruma sağlanıyor!

KEFALET SIGORTASI
Kefalet sigortasında sigorta şirke-
ti, borçlunun sözleşmeden ve/veya 
kanundan doğan yükümlülüğünü 
yerine getirmemesi riskine karşı ala-
caklıya/işverene düzenlediği kefalet 
senedi bedeline kadar kefil oluyor. 
Bu sigorta türü geleneksel sigorta 
uygulamalarından ziyade bankacılık 
ürünlerine alternatif bir finansal ens-
trüman niteliği taşıyor.
Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, 
borçlunun poliçede tanımlanan borç 
yükümlülüğünü yerine getirememe-

si rizikosuna karşı, bu genel şartlarda 
ve poliçe özel şartlarında belirtilen 
hüküm ve şartlar çerçevesinde, borç-
luya kefil olarak poliçede belirtilen 
lehdara teminat sağlar. Sigortacı bu 
sigorta sözleşmesi çerçevesinde üst-
lendiği yükümlülük uyarınca ilgili 
lehdar veya lehdarlara ödeme ya-
par. Sigortacı, lehdara karşı borçlu-
ya doğrudan kefalet yoluyla kendisi 
kefil olabileceği gibi, dolaylı kefalet 
yoluyla banka, kredi garanti kuruluş-
ları veya diğer finans kuruluşlarının 
borçlunun yükümlülüğü için lehdara 
karşı kefil olmalarına bağlı olarak te-
minat sağlayabilir. Kefalet senetleri 
şarta bağlı düzenlenebileceği gibi ilk 
talepte ödemeli olarak da düzenlene-
bilir. Borçlu, sigorta koruması elde 
etmek üzere bizzat kendisi sigorta 
yaptırabileceği gibi, bir başkası da 
onun lehine sigorta yaptırabilir. Baş-
kası lehine yapılan sigortada, sigorta 
ettiren için öngörülen yükümlülük-

ler, borçlu için de geçerlidir.
Peki Kefalet Sigortası’nda hangi te-
minatlar söz konusu oluyor? Bu ko-
nuda Anadolu Sigorta aşağıdakiler-
le sınırlı olmamak üzere, bu sigorta 
kapsamında sunulan teminatların 
tanımlarını şöyle açıklıyor:
Avans Ödeme Teminatı: Bir ihale, 
proje ya da mal ve hizmet ticareti 
kapsamında avans ödeme alan tara-
fın, lehdara karşı yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi ve avansın geri 
ödenmemesi riskine karşı teminat 
sağlıyor. 
Imalat/Bakım/Onarım Teminatı: 
İnşaat, mühendislik ya da makine 
üretimi gibi iş performansının iş 
teslimi sonrasında değerlendirildi-
ği hallerde, iş teslimini takiben belli 
bir süre sonra işçilik kusuru sonucu 
ortaya çıkan zararlara karşı teminat 
sağlıyor. 
Emniyeti Suistimal Teminatı: Ke-
falet senedinde ismi belirtilen çalı-
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İTALYA’NIN 
RENKLİ ADALARI  

ITALYA gezimizin Venedik bölümünü 
bir önceki yazım da birlikte gerçekleş-
tirmiş, sizler ile adalar turumuza devam 

edeceğimizi belirtmiştim. Bu seferimizde 
Venedik gezilerinin vazgeçilmez adaları 
olan Murano ve Burano'yu tanıtmaya çalı-
şacağım.
Venedik’in yoğun turist trafiği ve hareketli 
yaşamına karşın daha sakin ve huzurlu bir 
ortamı olan Murano ve Burano adaları, bir 
günlüğüne dahi olsa görülmeyi gerçekten 
hak ediyor. Kanallar arasındaki sakin so-
kaklarında, renkli binaların çevrelediği at-
mosfer keyifli bir tur zevki veriyor. Bir önce-
ki yazımda bahsettiğim Vaporetto kombine 
biletini kullanarak, hemen San Marco Mey-
danı yanındaki iskeleden 41-42-43 numaralı 

Vaporettolar sizi doğrudan adaya 
götürecektir. Murano Adalar Top-
luluğu kanallar ile birbirine bağlı, 
Sacca Mattia, San Donato, Sacca Se-
renella, San Pietro Martire, S. Tere-
sa Mattia, S. Giacomo, S. Chiara ve  
S.Stefano adalarından oluşuyor.

Öncelikle adanın tarihçesinden 
sizlere bahsetmek isterim;
Roma İmparatorluğu döneminden 
itibaren yaşanılan bu adaya, cam 
işlemeciliği 1291 yılından sonra ge-
liyor. Önceleri Venedik içerisinde 
ahşap atölyelerde yürütülen çalış-
malar, birçok yangınlara sebebiyet 
vermesi nedeniyle, halkın yoğun 
baskısı üzerine Venedik Dükü tüm 
cam üreticilerini Murano adasına 
zorunlu iskâna tabi tutar. Tüm cam 
atölyeleri, fabrikaları ve cam üfleme 
ustaları Murano Adası’na yönlen-
dirilmiş ve sektör bu adada hayatı 
canlandırmış. Zaman içerisinde 
nüfusu 30 bini bulan adada üretilen 
cam ürünleri tüm Avrupa’da saray-
ları süsler hale gelmiş. Bu popülerlik 

ada halkının kendi yönetimini kur-
ması, kanunlarını çıkarması ve para-
larını basmasıyla cam ustaları ayrı-
calıklı haklara kavuşmuşlar. Ancak, 
büyük maddi katkı sağlayan cam 
işlerinin sır olarak saklanan gizemli 
yönlerinin dışarıya sızmaması için, 
cam ustalarının ada dışına çıkma-
ları dahi o dönemde yasaklanmış. 
Hatta bazı söylemlere göre kaçan-
ların bazılarının öldürüldüğü dahi 
rivayet edilmekte. Murano dışında 
ustaların dükkân açmalarına izin 
verilmiyor hatta lagünün dışında 
dükkân açmaya kalkan ustalar sui-
kasta kurban gidebiliyor veya gizli 
polis tarafından ellerinin kesilmesi 
riskiyle karşı karşıya kalabiliyorlar-
dı. Murano ustalarının bu denli sıkı 
kontrole tabi tutulmasının neden-
leri; hem ekonomik yönden hem 
de Avrupa’da cam aynaların sırrına 
vakıf olmaları, bunların yanı sıra za-
man içinde, kristal cam, emaye cam, 
altın iplikler, çok renkli cam, süt 
camı,  imitasyon değerli taş üretimi 
gibi teknolojileri geliştirmeleriydi…

MURANO VE BURANO
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Günümüzde adada üretilen Murano 
camı dünyadaki şöhretini hâlâ mu-
hafaza etmektedir. Ada bu özellikle-
rinden dolayı turizm bölgesi haline 
gelmiş durumda. Murano'ya geldi-
ğinizde kendinizi renkli dükkânların 
albenisine bırakın, dükkânlara illa ki 
bir şey almaktan ziyade rengârenk 
camların güzelliği için dahi girile-
bilir. Adada öncelikle MUSEO DEL 
VETRO'yu (Cam Müzesi) gezmeni-
zi tavsiye ederim. Gotik tarzı olan 
bina 1689 yılında Kardinal Torcello 
tarafından yaptırılmış, bilahare Mar-
co Giustiani satın alarak saray ola-
rak kullanmış. Çeşitli dönemlerden 
kalan cam ürünlerinin sergilendiği 
müzede birçok koleksiyonları gör-
me fırsatınız olacaktır. Ayrıca camın 
tarihçesi, üretimin 2. yy'dan dan bu 
yana aşamalarını videolar ile izleme-
niz mümkün, müzeyi gezmenizi ön-
celikleriniz arasına almanızı tavsiye 
ederim. Giriş ücreti 10 Euro…

SANTA MARIA DEGLI ANGELI
KILISESI 
1188 yıllarına kadar giden bir geçmişe 
sahip olan kilise, soylu bir kadın olan 
Ginevra Gradenigo’nun manastır ya-
pımı için arazi bağışlamasıyla yapıl-
mıştır. Venedik’in prestijli ailelerine 
mensup rahibeleri barındıran manas-
tıra Melekler Kilisesi de denmekte. 

SAN PIETRO MARTIRE KILISESI 
Yapım yılı 1348 yılına giden bu ma-
nastır/kilise, 1474 yılında geçirdiği 
yangın sonrası bugünkü görünümü 
almış. Enteresan varil tonozlu bir 
yapı olan kilisenin orijinal manastı-
rından kalan Rönesans revakları ve 
portikosu sol cephede yer almakta. 
Yapıda Tintoretto, Giovanni Bellini  
gibi bir çok sanatçıya ait eserlerin 
sergilenmesinin yanı sıra Ballarin ai-
lesinin şapeli de bulunmaktadır.
Murano Adası’ndaki en iyi cam üre-
ticilerinin Mazzega Glass Factory ve 
Bruno Fusato Signoretti olduğunu 
söyleyebilirim. Ancak bunlar da artık 
işi biraz şova dökmüş. Benim en gü-
venilir önerim Abate Zanetti School 
cam okuludur. Uygulamayı da seyre-
debileceğiniz atölyelerde camın na-
sıl şekillendiğine şahit olacaksınız. 

Rengârenk evlerin süslediği kanal 
boyundaki evlerden sarkan çamaşır-
lar, pencereleri süsleyen sardunyalar 
Gondoliere die Venezia, Verrazano 
Barcarole in Venedik şarkılarının 
nağmelerini dinleyerek gezdiğim 
Murano sokaklarında geçmişin si-
hirli havasını düşünmeden edeme-
dim inanın. Bu arada gezdiğim cam 
atölyeleri, dükkanlarda gördüğüm 
cam eşyalar sonrası bizim çeşm-i 
bülbül güzelliğinin daha da bir al 
benili olduğunu  düşünmeden ede-
medim...
Faro di Murano iskelesinden vapo-
rettoya binerek, Burano Adası'na 
gitme zamanıydı. Yolculuk sırasında 
Murano ve Venedik arasında bulu-
nan San Michele Adasında adanın 
tümünü kaplayan San Michele Me-
zarlığı bulunuyor. Mezarlık da şimdi 
nerden çıktı demeyin,  1469 ila 1478 
yılları arasında Mauro Codussi eseri 
olan Venedik’in ilk Rönesans kilise-
si burada bulunuyor. Etrafı yüksek 
duvar ile çevrili bu ada içinde ayrıl-
mış kısımlarda katolik, ortodoks ve 
evangelist mezarlıkları bulunuyor. 
Ballet Russes kurucusu balet impre-
saryosu Sergei Pavlovich ve besteci 
İgor Stravinsky ve eşi Vera ortodoks 
tarafında, Amerikalı şair Ezra Pound 
ise protestan kısmında gömülü bu-
lunmakta.

BURANO 
ADASI Adalar turunun ikinci ayağını oluşturan Burano 

Adası, eski bir balıkçı köyü. Birçok seyahat 
dergisinde dünyada görülmesi gereken en 

renkli on yer arasında gösterilmektedir. 
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ADANIN YEREL ÖZELLIĞI 
DANTELLER… 
Erkeklerin uzun süren balık seferleri 
sırasında kadınların kocalarını bek-
lerken ördükleri danteller zaman içe-
risinde Avrupa’da aranan hale gelmiş. 
Büyük emek, dikkat ve sabır isteyen 
danteller bende annemin ve Anado-
lu’da kadınlarımızın ördüğü dantelleri 
anımsattı, ancak buradaki kadar ticari 
bir kaynağa dönüşmemesi ise verilen 
kıymeti sorgulattı… 18. yy'da fabri-
kasyon imalatın yayılması nedeniyle 
el işi dantel talebine rağbet azalması 
üzerine, dantel işlemeyi bilen tek ka-
dın olduğu söylenen Francesca Me-
mo'nun ve elitlerin desteğiyle Scuola 
del Merletto Dantel Okulu 1872 yılın-
da açılıyor ve günümüzde halen bu işi 
isteyenlere öğretmeye devam ediyor. 
Her ne kadar fiyatlar bana fahiş gel-
diyse de gerçek el işçiliği ve estetik 
görüntüler nedeniyle dantel mağaza-
larını gezmenizi tavsiye ederim.
Venedik’e nazaran daha uygun fiyat-

la tadacağınız taze ve lezzetli deniz 
ürünlerini adada bulabilirsiniz. Kanal 
kenarındaki küçük restolarda, ada-
nın balık mutfağı çeşitlerini ev yapı-
mı şarap eşliğinde tatmanızı tavsiye 
ederim. Bu arada, isterseniz, çeşitli 
karışımlarda yapılan pizzaları da bu 
restolarda tadabilirsiniz. 
Adanın rengârenk boyanmış evleri-
nin hikâyeleri çok çeşitli ve oldukça 
ilginç. Uzun ve yorucu geçen balık avı 
sonrası adaya dönen balıkçılar soluğu 
meyhanede alırmış. Alkolle donandık-
tan sonra kapıların da örtü ile kapatıl-
ması sebebiyle evlerini şaşıranların 
başka bir evin yatak odasına girmesi 
yüzünden çok kötü olaylar oluyor-
muş. Bunun üzerine belediye, evlerin 
değişik renklere boyanması kuralını 
getirmiş. Adada halen evlerin renkleri 
yasalar ile kontrol altında, sakinler-
den birinin evini boyamak istemesi 
halinde, belediye müracaat edilerek 
izin verilen rengin dışında 
evini boyayamıyor.

Burano Adası'na gelen turistler bu karakteristik evleri görmek için geliyor. Fotoğraf 
çekmekten zevk alıyorsanız gezinize Baldassare Galupi Caddesi'nden başlayın. Ka-
nalın iki yanında yer alan renkli evleri seyrederken, fotoğraflarını çekerek ilerleyin, 
ara sokaklara mutlaka girin. Kanal kenarında hangi yöne gideceğiniz önemli değil 
bırakın kendinizi zira adanın her noktasında görsel bir şölen yaşayacaksınız. Yorul-
duğunuzu hissettiğinizde meydan çevresindeki kafelerden birinde bir İtalyan kahve-
si içerken 15. yy eseri olan San Martino Kilisesi'nin eğik çan kulesini izleyebilirsiniz. 

Bir seyahat paylaşımının daha sonuna geldik, kısmet olursa Uzak Doğu ülkeleri 
veya Amerika gezilerinde birlikte olmak dileğiyle, sağlıcakla kalın dostlarım...

MURANO VE BURANO
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YÜZYILLARDIR zeytin dalı barışı, zeytin ağacı 
ölümsüzlüğü simgelerken, zeytinyağı ise lezzetin, 
sağlığın ve güzelliğin iksiri oldu. Tıbbın babası 

Hipokrat’ın “Yediğin ilacın, ilacın yediğin olsun.” dediği 
günlerden bugüne rivayet odur ki, dünyanın en leziz zey-
tinyağları bu coğrafyada üretilir. Üstelik sadece sofraların 
nazik kraliçesi olmanın ötesinde, dinsel törenlerden yağ 
lambalarına akmaya, güzelliğin ve gençliğin sırrını ara-
yanlara yol gösteren çok yönlü bir misyonla… 

INANÇLAR BOYU ZEYTIN
Tevrat’ta vaftiz yağının nasıl hazırlanacağı anlatılırken, 
Hz. Davut zeytini 'doğru insan'a benzetir. İsa’nın göğe çı-
kışı Zeytindağı’ndaki bahçede gerçekleşir. Derler ki, Nuh 
Peygamber'in tufan biraz durulur gibi olduğunda gemi-
sinin güvertesinden uçurduğu beyaz güvercin, bir süre 
sonra gagasında zeytin dalıyla döner. Kur’an-ı Kerim’de 
de zeytin için, ağacının Sina Dağı’ndan geldiği, meyve-
lerinden yağ elde edildiği ve bu yağın yemeklere lezzet 
vermek için kullanıldığı yazar.

GIRITLILERDEN YÖRÜKLERE DEĞIŞMEYEN LEZZET
Zeytinyağını ilk Giritliler üretti. Yöntemleri basitti; kaya 
olukları ve taş havanlarda kırılan zeytinleri sıkıyorlardı. 
Zamanla taş silindir yöntemine geçildi. Eski Mısır’da zey-
tinler çuvala doldurulup ayakla eziliyordu. Yunanlılar ise 
ayaklarına sert ahşaptan takunyalar giyerek zeytin hamu-
runu çiğniyordu. 
Zeytinyağı üretimine 'çağ atlatan' teknolojiyi ise, sonsuz 
vidalı ahşap mengeneler kullanarak Romalılar buldu. Sık-
ma yöntemiyle elde edilen sıvı dinlenmeye bırakılıyor, 
yüzeye çıkan zeytinyağı özel yassı kaplarla alınıyordu. Bu 
en eski yöntem bugün Toroslar’da yaşayan yörükler tara-
fından hâlâ uygulanıyor. Zeytinyağı üretimi öz olarak de-
ğişikliğe uğramadan sürüyor: Zeytinin kabuğu patlatılı-
yor, hamur haline getirilip sıkılıyor ve bitkisel yağla suları 
ayrıştırılıyor. En iyi zeytinyağını üretmenin altın kuralı ise 
en kısa zamanda ağaçtan taşa yetiştirmek… 

KÜLTÜRÜN, GELİŞMİŞLİĞİN, BARIŞIN VE SAĞLIĞIN SİMGESİ ZEYTİNYAĞI, 
BİR GIDA ÜRÜNÜ OLMANIN ÇOK ÖTESİNDE… 

ALTIN IKSIR
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AKDENIZ MUTFAĞININ BAŞ TACI ZEYTINYAĞI
Sabah kahvaltılarımızın vazgeçilmez gıdası zeytin, zeytinci-
liğin yaygın olduğu Ege’de kekik ve kırmızı biberle tatlandı-
rılmış olarak kahvaltı masasında yer alıyor. Asırlardır sağlık 
ve lezzet sunan zeytinyağına dayalı Akdeniz beslenme mo-
deli, günümüzde de sağlık dünyasının gündeminde önemli 
bir yere sahip. Bu modelde günlük beslenme rejiminin ba-
şında zeytin ve zeytinyağı geliyor. Bunu peynir ve yoğurt 
gibi süt ürünleri, baklagiller, yemiş, sebze ve meyveler, ma-
karna, bulgur gibi tahıl ürünleri izliyor. Buna karşılık yağ-
sız kırmızı ete ise ayda birkaç kez iltifat ediliyor. Bu sayede 
sağlıklı ve lezzetli beslenmeyi bir araya getiren ve bütün 
dünyanın benimsediği Akdeniz model beslenme sayesinde 
de zeytinyağının önemi yeniden ortaya çıkıyor. 

MUCIZEVI ZEYTINYAĞI
Kalpten kemiklere, saçlardan dişlere kadar vücudun nere-
deyse bütün organları için ayrı bir önem taşıyor zeytinya-
ğı. Uzmanlar zeytinyağını 'sağlık açısından insanlığa su-
nulmuş en büyük hediye' olarak nitelendiriyor. Anne sütü 
kadar yararı olduğu söylenen zeytinyağı, gelişme çağında 
beyin gelişimini hızlandırarak kemikleri güçlendiriyor. 

İçerdiği E, A, D ve K vitaminleri sayesinde hücreleri 
yeniliyor, doku ve organların yaşlanmasını gecikti-
riyor.  Beynin daha sağlıklı ve zinde kalmasını sağ-
lıyor, mideyi ülsere karşı koruyor. Kandaki koleste-
rol düzeyini düşürerek kalp krizi riskini azaltıyor. 
Bağırsak, idrar yolları ve safra kesesi hastalıkları-
nın azaltılmasında da etkili. En seçkin zeytinlerden 
üretilen sızma zeytinyağı, hem sağlıklı bir yaşam 
tarzını tercih edenler hem de kahvaltılarda ve 
salatalarda kendine has kokusunu ve lezzeti-
ni arayanlar için ideal.

GÜZELLIK SIRLARI
Zeytinyağı tam bir güzellik dostu. Cilde iyi gelir, 
kırışıkları önler, sivilceleri tedavi eder, sertleşen 
deriyi yumuşatır. Saçları gürleştirip parlaklık verir, 
dökülmeyi önler. Dövülmüş sarımsak ile karıştırıl-
mış zeytinyağı, kuruyup sertleşen deriyi yumuşa-
tır. Saçlara canlılık kazandırmak için birkaç kaşık 
zeytinyağı ile saç havluya sarılmalı ve yarım saat 
bekletildikten sonra yıkanmalıdır. Haftada iki kez 
zeytinyağı damlatılmış birkaç damla limon ve bal 

karışımı cilde sürüldüğünde kırışıklar önlenir. 
Kaya tuzu ile karıştırılmış zeytinyağı ile kol ve bacak ovuldu-
ğunda pürüzsüz bir cilt elde edilir. Zeytinyağı ile limon karış-
tırılarak cilde sürüldüğünde güneşte tenin iyi bir renk alması 
sağlanır ve cilt korunur. Her gün zeytinyağı ile dişlere yapılan 
masaj dişlerin sağlam ve bembeyaz olmasını sağlar.

özgünce LEZZET
ZEYTİNYAĞI
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DÖRT ÇEŞİT ZEYTİNYAĞI VAR, 
SİZİNKİ HANGİSİ?
1) Doğal (natürel) zeytinyağı: 
Doğal (natürel) sızma zeytinyağının diğer bitkisel 
yağlardan en önemli farkı, hiçbir saflaştırma işle-
minden geçmeden sıkıldığı gibi doğrudan tüketi-
lebilmesi. Tıpkı taze meyve suları gibi… Doğal zey-
tinyağı ise oleik asit cinsinden asitlik derecesine 
göre üçe ayrılıyor: Natürel sızma, natürel birinci ve 
natürel ikinci. Bunların arasında en değerlisi natü-
rel sızma zeytinyağı. Nedeni, doğrudan tüketime 
uygunluğu ve serbest yağ asitliği oleik asit cinsin-
den her 100 gramda 0,8 gramdan fazla olmayan 
doğal zeytinyağı olması.

2) Rafine zeytinyağı: 
Ham zeytinyağının doğal trigliserid yapısında de-
ğişikliğe yol açmayan yöntemlerle rafine edilme-
leri sonucu elde ediliyor. Serbest yağ asitliği oleik 
asit cinsinden her 100 gramda 0,3 gramdan fazla 
olmayan yağ olarak biliniyor.

3) Riviera zeytinyağı: 
Rafinasyon işlemi sonucu artık tatsız, kokusuz 
düz bir yağ haline gelmiş olan rafine zeytinyağı-
nın içine bir miktar natürel yağ katarak sızma yağ 
aromasına sahip olmuş, serbest yağ asitliği oleik 
asit cinsinden her 100 gramda 1 gramdan fazla ol-
mayan yağdır.

4) Çeşnili zeytinyağı: 
Zeytinyağlara değişik baharat, bitki, meyve ve seb-
zelerin eklenmesiyle elde edilen yağdır.

BİLİYOR MUYDUNUZ?
Ülkemizde 1967 yılından bu yana 

zorunlu olarak uygulamaya konan 
ZEYTİNYAĞI konulu tebliğlerin birkaç 
kez yenilendiğini ve son olarak Tarım 

ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından 2010 
yılında Resmi Gazete’de yayınlanarak 

“Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve 
Prina Yağı Tebliği” ile bugünkü şeklini 

almış olan "Yemeklik Zeytinyağı 
Standardı”nın belirlendiğini biliyor 

muydunuz?
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KEYIFLI ve eğitici bir oyun 
alanı sağlayan Lego, son za-
manlarda çocukların olduğu 

kadar yetişkinlerin de gözdesi. Lego 
koleksiyonu yapan yetişkinlerin sa-
yısı da gün geçtikçe artıyor. Eğer siz 
de Lego oynamaya doyamadıysanız 
yeni bir hobi edinmenin tam vakti! 
Legolarla oynamanın ya da Lego ko-
leksiyonu yapmanın çocuklar için 
olduğu düşünüyorsanız yanılıyor-
sunuz. Dekoratif işlevlerinden, size 
para kazandırabileceği gerçeğine 
kadar Lego setlerine sahip olmak ve 
Lego toplamaya başlamak 
için birçok neden olduğu-
nu söyleyebiliriz.
Legoların kutularında yaz-
dığı gibi 1,5-16 yaş kitlesi-
ne hitap ettiği söylense de 
her yaştan insanı etkilemeyi 
başarmış. Çocukların hayal 
dünyasını geliştiren, mima-
ri yeteneklerini keşfetmesini 
sağlayan Lego, dünyanın birçok 
yerinde eğitim amaçlı olarak da 
kullanılıyor. Aynı zamanda yetiş-
kinler için de eğlenceli bir kolek-
siyon malzemesi.

Çocukken oynadığınız Lego parçaları bugün üretilen Lego 
parçalarıyla uyumludur. Bu kadar çok insanın eski Lego 
setleriyle gerçekten ilgilenmesinin bir nedeni de budur. 

Otuz yıl sonra da geçmişte kullandığınız gibi kullanabilirsiniz. 
Bu da bizi bir sonraki nedene götürüyor…

LEGO KOLEKSİYONERİ 
OLMANIZ İÇİN 

5 NEDEN

özgünce HOBİ
LEGO KOLEKSİYONERİ

Legolar zamansızdır
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İçinizdeki çocuk yeni Lego 
koleksiyoncu setlerinin 

sonsuz olanaklarını 
keşfetmek isteyebilir. 

Kendiniz için Lego setleri 
almıyorsanız, çocuklarınız 

veya torunlarınız için satın 
alıp birlikte eğlenmenin tadını 

çıkartabilirsiniz. Çocukların 
Legoları çok seveceğinden 

hiç şüpheniz olmasın. Ayrıca 
çocukların hayal dünyalarını 

geliştirmek için Lego harika bir 
oyuncaktır.  

Lego koleksiyon setlerini satın almak için harika bir neden daha var. Lego ürünleri önemli bir yatırımdır. Bazı 
uzmanlar Lego ürünlerini satın almanın, hisse senedi satın almaktan daha iyi bir finansal yatırım olduğunu söylüyor. 
Lego ürünleri her zaman çok popülerdir, çünkü temel olarak yapım parçaları ve mini figürler çok dayanıklıdır ve 
dünyanın her yerinden alıcılar koleksiyonlarını genişletmek isterler. Yani iyi bir Lego koleksiyoncusuysanız aynı 
zamanda iyi bir yatırımcısınız demektir. 

Onlarla 
oynamak 

hâlâ 
eğlenceli

Lego ürünleri önemli bir yatırımdır

Zor bir Lego setini bitirmenin heyecanını hatırlıyor musunuz? Geçmişte Legoyla inşa ettiğiniz yapılara muhtemelen 
gururla bakmışsınızdır. Şimdi sadece inşa etmenin heyecanını yaşamakla kalmayıp evinizi tamamladığınız Lego 

setleriyle dekore edebilirsiniz. Böylelikle ev dekorasyonunuza da farklı bir hava katabilirsiniz. 

Son olarak, Lego koleksiyonculuğunu değerli kılan koleksiyonculuğun 
heyecanıdır. Parçaları toplamak, birleştirmek ve onları özenle saklamak… 
Özel Lego setlerini aramanın keyfini çıkarabilirsiniz. Hangi setleri 
daha çok istediğinizi keşfettiğinizde kendi eşsiz koleksiyonunuzu da 
yaratmaya başlayacaksınız. Lego; ürünlerini toplamak eğlenceli, kârlı ve 
sevdiklerinizle birlikte eğlenmek için özel bir oyuncaktır.

Dekorasyonunuza renk katar

Koleksiyon yapmanın 
mutluluğu

özgünce HOBİ
LEGO KOLEKSİYONERİ
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özgünce TEKNOLOJİ
KRIPTO PARALAR

KRIPTO PARA, en kısa tanımıyla özel şifreleme 
sistemleriyle korunan sanal para birimidir. Kripto 
paraların dijital döviz, alternatif döviz veya sanal 

döviz olduğunu da söyleyebiliriz.
Bir kripto para birimi, mal ve hizmet satın almak için kul-
lanılabilen ancak işlemleri güvence altına almak adına 
güçlü kriptografiye sahip çevrimiçi defter kullanılarak 
elde edilir. Birçok şirket genellikle jeton olarak adlandırı-
lan kendi para birimlerini çıkarmıştır ve bunlar, özellikle 
şirketin sağladığı mal veya hizmet için alınıp satılabilir. 

Kripto para birimleri, blockchain adı verilen teknoloji kul-
lanılarak çalışır. Blockchain (blok zinciri), yöneten ve kay-
deden birçok bilgisayara yayılmış merkezi olmayan bir 
teknolojidir. Bu teknoloji doğru kullanıldığında güvenilir 
bir sistemdir. Blockchain sisteminde kripto para işlemi 
yapanların kişisel hesap bilgileri ve para transferlerine ait 
bilgiler sanal bloklara kodlanır ve bu blok zincirine erişim 
sadece kullanıcıya aittir. Dolayısıyla kripto para alım sa-
tım işlemlerinizde şifrelerinizi mutlaka hatırlamanız gere-
kir, çünkü şifrenize ulaşmanın sizden başka bir yolu yok. 

YENİ NESİL YATIRIM 

SON ZAMANLARIN YATIRIM ARACI KRİPTO PARA, OLDUKÇA POPÜLER. PEKİ KRİPTO PARA 
NASIL SATIN ALINIYOR, KAÇ ÇEŞİT KRİPTO PARA VAR, HANGİLERİ GÜVENLİ? 
KRİPTO PARA İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLERİ ARAŞTIRDIK.
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özgünce TEKNOLOJİ

KRIPTO PARA TÜRLERI
Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adıyla bi-
linen bir kişi ya da grup tarafından piyasaya sürüldü. Gü-
nümüzde Nakamoto’nun kim olduğu hâlâ bilinmiyor. Bu 
gizemli sanal para en değerli kripto para olma özelliğini 
bugün de koruyor. 
İlk ve en değerli kripto para birimi olan Bitcoin’e çeşitli 
işlev ve özelliklere sahip binlerce alternatif kripto para 
birimi bulunuyor. Bunlardan bazıları Bitcoin'in benzerleri  
diğerleri ise sıfırdan oluşturulmuş yeni para birimleridir. 
Bitcoin’den sonra en bilinen kripto para birimleri ise; Et-
hereum, Litecoin, Dash, Zcash, IOTA ve Ripple. 
 
NASIL ÜRETILIR?
Kripto paralar sanal madencilik yoluyla üretiliyor. Söz 
konusu yazılımların çalıştırılması ve birçok matematik 
işleminin çözülmesiyle kripto para üretimi yapılabiliyor.
Ancak bu üretim kullanıcı temelli ve bir sınırı var, ne 
kadar çok kripto para üretilirse yapılacak işlemler de o 
kadar zorlaşıyor. Kripto para üretimiyle ilgili akıllara bu 
işlemi yapmanın yasal olup olmadığı geliyor. Kripto para 
üretimi yapmak, almak ya da satmak tamamen yasal. 

KRIPTO PARANIN DEĞERI 
Kripto paranın değerini ise arz ve talep etkiliyor. Bir krip-

to paraya talep azsa değeri de aynı oranda düşüyor. Eğer 
arz az, talep yüksekse kripto paranın değeri artıyor. İlk 
kripto para birimi olan Bitcoin’in de değerinin yüksek ol-
ması talebin fazla, arzın ise az olmasından kaynaklanıyor.  

KRIPTO PARA NEDEN TERCIH EDILIYOR?
2000’li yılların sonunda hayata geçen kripto para, 2014 
yılından beri hem sıradan vatandaşlar hem iş profesyo-
nelleri tarafından ilgi görmeye devam ediyor. İşlemlerin 
kısa sürede gerçekleştirilebilmesi, işlem ücretinin düşük 
olması veya hiç olmaması, merkezi otoriteye bağlı ol-
maması, ödeme bilgilerinin çalınamaması, yeterli işlem 
gücünün olması durumunda yeni kripto para biriminin 
yaratılabilmesi kripto paraları özellikle finans otoriteleri 
için cazip kılıyor.

Kripto para ekosisteminde Bitcoin öne 
çıkıyor. BTC kısaltmasıyla kullanılan Bit-
coin, toplam kripto para piyasasının yüzde 
64,8'ini oluşturuyor. Veriler Bitcoin kulla-
nıcılarının yüzde 87,72'sinin erkeklerden 
oluştuğunu gösteriyor. Yazılımcılar ve 
teknoloji dünyasını yakından takip eden-
ler kripto paraları yatırım aracı olarak gö-
rüyor. Yaş grubu açısından 25 ila 34 yaş 
grubundakilerin kripto para topluluğunun 
yüzde 46'sını oluşturduğu biliniyor. Dün-
yada en fazla blockchain ve kripto para 
girişimine ABD ev sahipliği yapıyor. Bu-
nunla birlikte en çok kripto para birimi 
kullanan ülkenin Türkiye olduğu biliniyor.

KRIPTO PARA AVANTAJ VE 
DEZAVANTAJLARI
Merkezi otoritenin kripto paralarda kural-
ları belirleme yetkisinin olmaması kripto 
paraların en önemli avantajları arasında 
bulunuyor. İnternete erişebilecek bir ci-
hazı olanlar hesap cüzdanı oluşturup he-
sabını istediği zaman istediği yerde kul-
lanabiliyor. Kripto paralar, hiçbir merkez 
bankasının kontrolü altında olmadığın-
dan uluslararası işlemler kolayca, saniye-
ler içinde yapılabiliyor. 
Geleneksel piyasaların düşük getirili 

olduğunu düşünenler, haftanın 7 günü, 
günün 24 saati yapılabilen kripto para 
ticaretini iyi bir yatırım seçeneği olarak 
görüyor. Kripto para ticareti; uzun ve 
karmaşık bir kayıt sürecinden geçmeyi 
gerektirmemesi, global olarak erişilebilir 
olması ve işlem limitinin olmaması gibi 
özellikleriyle yatırımcıların dikkatini çe-
kiyor.
Dijital para birimi teknolojisinin karma-
şık olması nedeniyle yatırım yapmadan 
önce dikkatli olunması ve kripto para ma-
denciliği  (kripto para birimi elde etmek 
için belli görevlerin yerine getirilmesi) 
konusunda bilgi eksikliğinin olmaması 
önem taşıyor. Fiyatlarda yaşanan aşırı 
dalgalanma nedeniyle yatırım yapmak 
riskli olabiliyor. Kripto paraların güven-
ce merkezi olan yasal bir resmi kurum 
olmaması tamamen kabul görmesini en-
gellediği gibi, siber saldırılara açık hale 
getiriyor. Güvenilir kripto para siteleri 
kullanmak güvenliği üst düzeyde tutma-
yı sağlıyor. Kripto para temin edilmesi 
sırasında yanlış cüzdan adresi girilmesi 
veya gönderirken aynı hatanın yapılması 
durumunda kripto paranın yanlış gönde-
rildiği kişi tespit edilmediğinden maddi 
kayıp yaşanıyor.

KRIPTO PARALAR

BITCOIN VE ALTCOIN 
Altcoin, Bitcoin’den sonra piyasaya sürelen kripto paralara verilen genel bir isim. 

Bitcoin olmayan tüm kripto paralar Altcoin olarak sınıflandırılıyor. 
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Kripto para 
alım satım 
işlemleri
Bitcoin de dahil olmak 
üzere kripto para 
birimlerinin alım satım 
işlemleri kripto para 
borsası adı verilen 
web siteleri üzerinden 
yapılıyor. Kripto para 
almak için önce hesap 
açmanız gerekiyor. 
Daha sonra banka 
hesabından borsa 
şirketinin hesabına 
para aktarılıyor ve 
işlem tamamlanıyor. 
Kripto paranızı nakde 
çevirmek için yine 
borsalar üzerinden satış 
işlemi yapabilirsiniz. 
Paranızı borsa 
üzerinden satarak 
karşılığının nakit olarak 
hesabınıza yatmasını 
sağlayabilirsiniz. 
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özgünce ÇOCUK
ÖMER ALP BAKİ

YENİ SAYIMIZIN ÇOCUK SAYFASINDA BU KEZ ENERJİ 
ŞİRKETLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZGE BAKİ’NİN OĞLU 
ÖMER ALP’İ KONUK EDİYORUZ. ERKEN YAŞLARDA YÜZME 
SPORUNA BAŞLAYAN ÖMER ALP İLE LİSANLI YÜZÜCÜ OLMA 
HİKÂYESİ, DRONE MERAKI, SPORLA İLGİLENMENİN OKUL 
HAYATINA ETKİSİ VE GELECEK HAYALLERİ ÜZERİNE KEYİFLİ 
BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK.

Sevgili Ömer, önce seni daha yakından tanımak isteriz… Biraz kendin-
den bahseder misin?
1 Aralık 2010 tarihinde doğdum, 10 yaşındayım. Bilfen Çamlıca Ortaoku-
lu 6. sınıf öğrencisiyim. Her sporu çok seviyorum ancak en çok yüzmeyi, 
bisiklete binmeyi ve futbolu seviyorum. Çok iyi PS4 oynarım, drone kul-
lanmaya bayılıyorum. 

Yüzmeyi ilk öğrendiğin günden lisanslı sporcu olana dek süren yüzme 
yolculuğunu anlatabilir misin?
Ben yüzmeyi 3 yaşındayken denizde kolluk takarak öğrenmişim. Anao-
kuluna giderken İstek Atanur Oğuz İlkokulu’nun havuzunda ders almaya 
başladım, ilkokulda da eğitimime devam ettiğim İstek Atanur Oğuz İlko-
kulu’nun havuzuna devam ettim. Okuldaki yüzme öğretmenim, “Sen çok 
iyi yüzüyorsun, hafta içi hafta sonu olmak üzere daha sıkı bir tempoda 
yüzersen seni takıma alırım.” dedi. Ben de hafta içi ve hafta sonu yüzme-
ye başladım. 

HAFTADA 5 GÜN ANTRENMAN
Yüzme senin için neden bir numa-
ralı spor? Yüzerken kendini nasıl 
hissediyorsun; daha özgür, daha 
mutlu, daha güçlü?
Yüzünce kendimi mutlu hissediyorum! 
Özellikle bu yaz günlerinde serin sulara 
atlamak çok keyifli, ayrıca antrenman 
yaptıkça kendimi güçlü hissediyorum.

Nasıl bir çalışma tempon var? Haftalık 
olarak ne sıklıkta antrenman yapıyorsun? 
Haftanın beş günü antrenman yapıyorum. Hafta içi İs-
tanbul’da üç gün, hafta sonu ise Kocaeli’de iki gün olmak 
üzere ikişer saat antrenmanım var. Önce kara antrenma-
nı ile başlıyoruz. Sonra antrenörlerimiz programımızı 
oluşturuyor.

Pandemide bu süreci nasıl geçirdin?
Lisanslı yüzücü olduğumuz için antrenmanlarımız pan-
demide de devam etti. Sadece tam kapanma olduğunda 
çalışamadık. 

Ilgilendiğin farklı spor dalları var mı? 
Futbol oynuyordum, kaleciydim ancak pandemi döne-
minde bıraktım. Düzenli bisiklet sürüyorum. 

SINAVLARDA DA SÜREYI DAHA IYI KULLANIYOR
Sporla erken yaşta tanışmanın senin için nasıl avan-
tajlar sağladığını düşünüyorsun? 
Vücudumuzu güçlendiriyor. Hem eğleniyorum hem de 
sağlıklı hissediyorum. 

Spor hayatında kazandığın alışkanlıkların okul haya-
tında da faydalarını görüyor musun? Birkaç örnek ver-
mek ister misin?
Evet okul hayatıma çok faydası oluyor. Yüzerken derece 
alınıyor. Hangi stili, kaç saniyede yüzdüğümüzle ilgili 
sürekli kronometre ile zaman tutuluyor. Bu sayede okul-
da sınavlarda, testlerde bana verilen süreyi nasıl kullana-
cağım konusunda zorlanmıyorum. 

6. sınıf öğrencisi olarak geride bıraktığımız online eği-
tim dönemini nasıl geçirdin? 
Online eğitim bence çok iyi geçti. Ben zorlanmadım, hat-
ta sevdim diyebilirim. Ama okulda arkadaşlarımla olma-
yı özledim.

PILOT OLACAK
Yüzmeyi seven yaşıtların için önerilerin var mı?
Yüzmeye erken başlarsanız gelecekte başarılı olursunuz. 
Güçlü ve sağlıklı olmak için yüzmeyi tavsiye ediyorum. 
Kız kardeşim 4 yaşında. O da geçen sene yüzmeye baş-
ladı ama pandemi yasaklarından dolayı devam edemedi. 

Gelecek için hedeflerin neler? Büyüdüğünde hangi işi 
yaparken hayal ediyorsun kendini? 
Seyahate gitmeyi, gezmeyi çok seviyorum. Aynı zaman-
da drone uçurmayı da çok seviyorum. Gelecekte pilot 
olmak istiyorum.  
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ÖMER ALP BAKİ: 

“YÜZMEK 
MUTLU VE GÜÇLÜ 
HİSSETTİRİYOR”

YAZ 2021  // 91 



özgünce SPOR
HAZAR SARAÇ

ÖĞRENCİSİ ÖMER ALP’İ “ANTRENMANLARDA DİSİPLİNLİ, 
MÜSABAKALARDA GAYET SOĞUKKANLI VE BAŞARILI.” 
DİYE TANIMLAYAN YÜZME ANTRENÖRÜ HAZAR SARAÇ İLE 
YÜZME SPORUNA İLİŞKİN MERAK EDİLENLERİ KONUŞTUK.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Sporcu ve antrenör olarak farklı 
iki kimlikte nasıl bir kariyer sürdürüyorsunuz?
25 Mart 1992 doğumluyum. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fa-
kültesi mezunuyum. 2010 yılından beri yüzme antrenörüyüm. Halen 
2014 yılında kurduğum Marmara Dinamik Yüzme Kulübü ve 2020 
yılında kurulan Kartepe Belediyespor Yüzme Kulübü’nde antrenör-
lük yapıyorum. Vakit bulduğumda sporcu olarak yüzme yarışlarına 
master kategorisinde katılıyorum. 

Yüzme antrenörlüğünü her yaş grubu için yapıyor musunuz? Yoksa 
sadece çocuklarla mı çalışıyorsunuz?
Genellikle 8-15 yaş kategorisinde çalışıyorum. Pandemi döneminden 
önce yetişkinlere master kategorisinde antrenmanlar yaptırıyorduk, 
fakat bu kategoride pandemi yasakları nedeniyle uzun süre çalışa-
madık.

Yüzmede gelecek planlayan sporcu adayları için bir başlama yaşı 
var mıdır?
Gelecek planlayan çocukların en geç 4-5 yaşında yüzmeye başlama-
sı gerektiğini düşünüyorum. Fakat daha önce farklı spor branşları 
yapmış ve yeterli fiziksel kapasiteye sahip çocuklar 7-8 yaşına kadar 
yüzmeye başlayıp başarılı olabilir. Ancak 8-10 yaşından sonra başarı-
lı olma şansı çok az diyebilirim.

Yüzme antrenörü olarak hem çocuklar hem de yetişkin-
ler tarafından size en çok yöneltilen sorular nelerdir? 
Siz bu soruları nasıl yanıtlıyorsunuz?
Genelde hedefe yönelik sorular geliyor. Yetişkinlerde, 
“Ne zaman stil yüzmeyi öğrenirim?”, çocuklarda ise, “He-
deflediğim dereceye ne zaman ulaşırım?” en sık sorulan-
lar ve her iki soruya yanıtım kişiden 
kişiye farklılık gösteriyor. 

Bir antrenör olarak temel çalışma 
prensipleriniz nelerdir? 
Antrenör olarak disiplinli olmanın ve 
çok çalışmanın her zaman başarıya 
ulaştıracağına inanıyorum. En önemli 
prensibim disiplindir. Antrenör, spor-
cu ya da veli yapması gereken görev 
ve sorumluluğunu harfiyen yerine ge-
tirmelidir.

Sporcularınızdan sadece suda değil, 
yemek düzeninden uyku saatine dek 
günlük hayatta da beklentileriniz 
var mıdır?
Sporcunun görev ve sorumluluklarını 
yerine getirmesi gerektiğini bilmesi 
gerekiyor. Bir sporcu nasıl yaşama-
sı gerektiğinin bilincinde olmalı ve 
bunu hayatına uygulamalıdır. Sportif 
başarı sadece antrenman yaparak ka-
zanılmaz. Beslenme diyeti, iyi dinlen-
me, en az 8 saatlik uyku, günde en az 
3 litre sıvı tüketimi gibi her konuya 
dikkat edilmesi gerekiyor. 

Antrenör-sporcu ilişkisi açısından 
Ömer Alp ile ilgili deneyim ve düşün-
celerinizi merak ediyoruz…
Ömer Alp yetenekli bir sporcu. Ahlak-
lı, atik ve çevik. Antrenmanlarda yap-
ması gerekenleri gayet güzel yapıyor, 
her çocuk gibi ara sıra kendine sınırlar 
koyabiliyor. Kelebek stilde zorlandığı 
için bu stili bazen yüzmek istemediği 
oluyor ancak teşvik edildiğinde ve ya-
pabildiğini gördüğünde o stilin üzeri-
ne yoğunlaşıp başarılı oluyor. 

Ömer’in yetenekleri doğrultusunda 
yapamayacağı bir hareket olmadığını 
düşünüyorum. Antrenmanlarda disip-
linli, müsabakalarda gayet soğukkanlı 
ve başarılı olduğunu düşünüyorum. 
Hem İstanbul’daki hem Kocaeli'ndeki 
kulübünde haftanın 5 günü yüzüyor. 
Velisinin bu konudaki özeni takdire 
şayan. Bu çalışma düzeniyle gelişimi-
ni hızla ilerleteceğinden şüphem yok. 
Başarılarının devamını diliyorum.
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           HAZAR SARAÇ

"SPORTİF BAŞARI 
SADECE ANTRENMAN

YAPARAK KAZANILMAZ"

HAZAR SARAÇ ÖNERİYOR: 

SPORDA BAŞARI İÇİN 
5 ALTIN KURAL
Yüzme antrenörü Hazar 
Saraç’a, “Sizce hangi sporu 
tercih ederse etsin bir 
çocuğun başarılı olması için 
mutlaka yapması ya da sahip 
olması gerekenler nedir?” diye 
sorduk, 5 maddede özetledi:
1) Cumhuriyetimizin kurucusu, 
ulu önderimiz Atatürk’ün dediği 
üzere; “Ben sporcunun zeki, 
çevik ve ahlaklısını severim.” 
cümlesini örnek alıp, sporcunun 
görev ve sorumluluklarını hem 
antrenmanda hem antrenman 
dışındaki zamanlarda yerine 
getirmesi, ahlaken de örnek 
olması gerekir. 
2) Beslenmesine ve günlük 
hayatına dikkat etmelidir. 
3) Antrenörün, sporcusunu 
sürantrenman etmeden iyi bir 
antrenman planlaması yaparak 
gelişimini sağlamalıdır.
4) Antrenör-Sporcu-Veli 
üçgeninin biri görev ve 
sorumluluğunu yerine getirmezse 
başarı gelmesi imkânsızdır. Bu 
üçgen bozulmamalıdır. Veli, 
sporcu-antrenör arasına girmeden 
çocuğunu antrenmanına 
zamanında ulaştırmalıdır.
5) Yaşamın her anında yoğun 
antrenman ve ders programları 
her yıl artacağı için planlı 
olunmalıdır.
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özgünce KÜLTÜR&SANAT
ÇOCUK VE MÜZİK

ÇOCUKLAR OYNAYARAK ÖĞRENİYOR, ÖĞRENİRKEN GELİŞİYOR, 
GELİŞİRKEN BÜYÜYOR. ANNE BABALARA VE ÇEVRESİNDEKİ BÜYÜKLERİNE 
UNUTULMAZ ANLAR VE ANILAR BIRAKILAN BU YILLARDA OYUN, ÇOCUK 
EĞİTİMİNİN VAZGEÇİLMEZİ. MÜZİK İSE ÇOCUĞUN TÜM BU SÜREÇLERİ 
BOYUNCA RUHSAL, DUYUSAL, FİZİKSEL VE ZİHİNSEL GELİŞİMİNDE 
ÖYLE DEĞERLİ Kİ… İŞTE BU DEĞERE DİKKAT ÇEKEN KURUM HEKİMİMİZ 
DR. FERDA EREREN, OKUMASI KEYİFLİ BİR YAZIYA İMZA ATTI.

“İYİ” BİR DÜNYA 
“İYİ” SESLERDEN  
  OLUŞUR

COCUK bir toplumun geleceğidir. Top-
lum çocuklarını yetiştirirken, aslında 
kendi geleceğini oluşturmaktadır. Bilgiyi 

üretme, başka toplumların ürettiği bilgiye ulaş-
ma, kendi kültürünü tanıma ve yeniden üretme… 
Tüm bunlar toplumsal eğitimle doğrudan ilgili-
dir ve toplumsal eğitim de çocuğun eğitimi ile 
başlar. Çocuğu eğitecek olan ise öncelikle anne 
ve baba olduğuna göre, onların eğitimi bu işte 
belirleyicidir diyebiliriz. 
'Çocuk eğitimi' denildiğinde çocuğu bir biçime, 
bir kalıba sokmak, belli bilgileri ona aktarmak 
yani onu 'biçimlendirmek' değil, onun kendi 
gelişiminin önünü açmak, yeteneklerini ve be-
cerilerini geliştirecek ortamı hazırlamak anlaşıl-
malıdır. Yani 'eğitim' ve 'öğretim'den çok, doğal 
sinirsel ve ruhsal gelişimi sağlayıcı olanakları 
yaratmak... 
     
OYUN ÇOCUĞUN YAŞAM TARZIDIR
Çocuk oynayarak öğrenir. Kendi dışındaki nes-
neleri anlamaya, keşfetmeye çalışırken bu işi 
oyunlaştırır. Değişik oyunlarla çevresini denet-
ler, değiştirir, yeniden kurar. Çocuk oyun aracı-
lığı ile gelişirken bir yandan da doyuma ulaşır.
Taklit, çocuk oyunlarının en önemli özellikle-
rindendir. Süt çocukluğu döneminden ergen-
liğe dek, taklit çocuğun gelişiminde oldukça 
etkindir ve bu onun oyunlarında açık olarak gö-
rülür. Çocuk beş, altı haftalıkken annesinin yüz 
ifadesini taklit eder. Annesi gülümsüyorsa o da 
gülümser. Daha sonraki dönemlerde el çırpma-
lar, türlü ses çıkarmalar birer taklit oyunudur. 
Bir buçuk yaşındaki çocuk, anne ve babasının 
davranışlarını taklit ederek oyunlaştırır. Üç ya-
şında ise artık büyük kardeş, bakıcı, oyun ablası 
gibi en çok ilişkide olduğu kişinin davranışları 
oyunlarına yansır.
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Keşfetme, çocuk oyunlarının bir başka özelliğidir. Önceleri 
kendi vücudunu keşfeden çocuk, giderek kendi dışındaki 
nesneleri, eşyaları, sesleri keşfetmeye çalışır. 
Öğrenmede üçüncü temel özellik sınamadır. Çocuk oyun 
içinde öncelikle kendini sınar, yapabileceklerinin sınırını 
zorlar. Yüksek yerlere tırmanır, eşyaları iter, çeker, atar, 
yemeğini kendi yemeye, suyunu kendi içmeye çalışır… Bu 
sırada yanlışlar yaparken doğruyu kavrar. Büyükler bu dav-
ranışların çoğunu 'yaramazlık' olarak değerlendirir 
ve çocuğu engellemeye çalışır. Burada engelle-
mek değil yönlendirmek gerekir. Çünkü çocuk 
'yanlış'ı yapmadan 'doğru'yu öğrenemez.
Üç yaşından sonra çocuklar planlı model 
geliştirme oyunları oynamaya başlar. 
Çevresindeki ilişkileri ve olayları mo-
delleştirir. Kentler, çiftlikler kurar, 
evler, yollar yapar. Doktor muayene-
sini veya ev yaşantısını oyunlaştırır. 
Bu modelleri oluşturabilecek oyun 
gereçleri ne kadar çoksa ve zen-
ginse, o denli gerçekçi oyunlar 
yapar. Bu da çocuğun sosyalleş-
mesini, insan ilişkilerini kavra-
masını kolaylaştırır.
Çocuk, çevresindeki çeşitli 
uyaranlarla koşullanır. Gördü-
ğü bir şeyi, duyduğu bir sesi 

daha önce gördüğü, duyduğu şeylerle refleks olarak karşı-
laştırır. Örneğin, mama saatinde annesinin elinde bibero-
nu görmesi onu sevindirir. Ya da tadından hoşlanmadığı 
bir ilaç içirilmişse, ilaç kaşığına benzer kaşıkla verilen tüm 
içecekleri reddeder. Çocuğun herhangi bir olayda göster-
diği tepki, ya onun hoşlanacağı biçimde sonuçlanır (ödül) 

ya da hoşlanmayacağı (ceza) biçimde. Bu şe-
kilde çocuğun o davranışı yapıp yapmaması 
pekiştirilir. 

Çocuk, susayınca bir sıvı içmeye koşullanmıştır ve 
gördüğü her sıvıyı içmeye kalkışacaktır. Fakat su ye-
rine yanlışlıkla diyelim, acılı turşu suyu içen çocuğun 
davranışı cezalandırılmış olur ve çocuk gördüğü her 
sıvıyı içmekten çekinir. Bu deneyden önce her gördü-

ğünü içmek isteyen çocuk, artık bir bardağa uzan-
dığında “Hayır,  o içilmez!” denmesiyle bundan 

vazgeçecek, suyunu annesinden isteyecektir. 
Bu doğru davranışı pekiştirmektir. Yanlışı 
pekiştirmek de mümkündür ve bundan 
kaçınılmalıdır. Her canı çektiğinde şeker 

isteyip bunun için ağlayan çocuğa susması 
için şeker verilirse, çocuğun bu yanlış davra-

nışı pekiştirilmiş olur. İleride bunu düzeltmek 
çok zordur. Çocuk, artık her istediğinin olması 

için ağlayacaktır. Çocuk öğrenirken kendisine bir 
model seçer ve o modelin davranışlarını taklit eder. Bu 
model onun üzerinde en çok otoritesi olan kişidir. Ye-
mek yeme, oynama, temizlik gibi alışkanlıklar bu model 
kişiye göre (anne, baba, büyük kardeş) biçimlenir.
Oyun ve öğrenme çocuklarda iç içe geçmiş ve birlikte 
yürüyen süreçlerdir. Kısaca çocuk oynayarak öğrenir, 
öğrendiği şekilde oynar.

MÜZIK, ÇOCUĞUN TÜM DAVRANIŞ 
SÜREÇLERINI ETKILER
Tüm bu süreçlerde müzik neredeyse birinci derecede 

rol oynar. Müzik, üç aylıktan itibaren 'bilinçli' olarak çocu-
ğun ilgisini çekmeye başlar. Dördüncü ve altıncı aylarda 
dikkatli olarak müzik dinler. Sekizinci aydan itibaren rit-
mik müziklerle dans etmeye çalışır. Dokuz aylık olunca ar-
tık dinlediği müzikten hoşlanıp hoşlanmadığını belli eder. 
Konuşma ve yürümenin başlamasıyla, müziğe olan ilgi de 
artar. Önceleri yanlış söylediği şarkıları, konuşmada oldu-
ğu gibi giderek düzeltir. Bu yaşlarda çocuğa kulağının ve 
müzik algısının gelişmesi için bol bol müzik dinletilme-
lidir.
Büyük Macar müzik adamı Zoltan Kodály, “Çocuğun müzik 
eğitimi annesinin doğumundan dokuz ay önce başlar.” der. 
Yani çocuğun anneannesinin bulunduğu müzik ortamı ço-
cuğun müzik kültürünü belirlemeye başlamıştır bile. Kitle 
iletişim araçlarının bu denli yaygınlaşmadığı dönemlerde 
çocuk daha doğmadan, çevrede duyduğu doğal seslerden 
ve doğduğu andan itibaren ise ninnilerden etkilenmeye ve 
'öğrenmeye' başlardı. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaş-
ması, çevre şartlarının değişerek “gürültülü” ve 'çatışmacı' 
bir hal alması günümüz çocuklarının genel olarak sanat, 
özel olarak müzik algısını önemli ölçüde etkilemektedir. 
Artık çevrede 'doğal' seslerden çok 'üretilmiş' ve 'kirletil-
miş' sesler vardır. Motor gürültüleri, çeşitli hoparlörlerden 
çıkan sokak sesleri… Yüksek sesle, bağırarak konuşmalar, 
kimin ne dediği tam anlaşılmayan televizyon tartışmaları… 
Tüm bunların içinde büyüklerin kendilerine göre seçtikle-
ri müzikler… 
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Bu 'verili' ortamda çocuk kendine yol bulmaya çalışırken bir başı-
na kalmış gibidir. Ona kılavuzluk etmek, yol göstermek ve kendini 
geliştirecek ortamı oluşturmak bu nedenlerle eskiye göre çok daha 
fazla önem kazanmıştır. 
Çocuğa zarar vermeden dinleyebileceği 'çocukça' müzikler bulmak 
gerekir. Bu 'zarar' sözü hem fiziksel hem ruhsal hem de kültürel ola-
rak önemlidir. Fiziksel zarar, yüksek sesle dinletilen müzikler nede-
niyle oluşur. Çocuğun işitme sistemi sinirsel olarak henüz gelişimi-
ni tamamlamadığı için, ses yüksekliğinden zarar görür. Bu ileride 
işitme kayıplarına bile yol açabilir. Ayrıca son yıllarda yapılan araş-
tırmalar iç kulaktaki bir bölgenin yüksek seslerden etkilendiğini 
ve bir 'haz' duygusu yaratarak devamlı yüksek sesle müzik dinleme 
açlığı yarattığını ortaya koymaktadır. Bu da çocuk ve gençlerin 
yüksek volümlü ve 'sert' tınılı diye niteleyebileceğimiz müziklere 
yönelmesini açıklayabilir.
Ruhsal açıdan karamsar ve kötümser duyguları öne çıkaran mü-
zikler de çocukların gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu etki-
leme, müziğin sözleri yanında yapısı ve icra üslubuyla da ilgilidir. 
Çocuk için olumlu mesajlar içeren sözler eğer buna uygun tarzda 
söylenmiyor ya da icra edilen müzik tam tersi duygular yaratıyorsa, 
bu da ruhsal gelişimi olumsuz etkileyecektir.
Çocuğun kültürel geleceği tüm bunların birleşimi ile oluşacaktır. 
Eğer müzisyen olacaksa tercihlerini ona göre yapacak, ona göre mü-
zikler seçecek, ona göre dinlediği müziklerin sesini ayarlayacak… 
Kısacası yaşam tarzı bu süreçlere göre belirlenecektir. Başkalarının 
düşüncelerine, yaşam tarzına saygı, demokratik düşünce hep bu sü-
reçlerle yakından ilgilidir.

Ülkemizde ise tüm bu konular önemsenmemekte, çocukla-
rın yaşam alanları bunlara göre düzenlenmemekte… Büyük 
alışveriş merkezlerinin çocuklar için 'ayırılmış' bölümleri 
en 'gürültülü' yerler halinde. Çocuk müziği olarak dinleti-
len müzikler 'cıs tak' seslerinin önde olduğu, yüksek vo-
lümlü basit bas eşlikli ve kısır sözlerden oluşan müzikler. 
Okullarda müzik eğitimi neredeyse yok. 
Televizyonlardaki çizgi filmlerin çoğu çeviri müziklerden 
oluşuyor. Çeviri müzikler özgün hallerinde pedagojik ola-
rak olumlu örnekler bile olsa, çeviri yapılırken Türkçe’nin 
prozodisine (söz ve müzik uyumu) dikkat edilmediği için 
garip ve çirkin diyebileceğimiz sözler ortaya çıkmakta. 
Özellikle İngilizce’den yapılan çevirilerde ölçüyü tuttur-
mak, ezgiyi bozmamak için Türkçe bozulmaktadır. Her 
dilin kendine özgü bir 'müzikalitesi' vardır. Eğer çeviri ya-
pılacaksa buna özen göstermek ve çocuklar için müziği bir 
anlamda 'yeniden yaratmak gerekmektedir.

AKUSTIK ÇALGILAR 
Bir de müzikte kullanılan enstrümanlar konusuna de-
ğinmek gerek. Halk çalgıları ve senfonik çalgılar akustik 
olarak dinletildiğinde çocukların müzikal ve kültürel ge-
lişimine çok büyük katkılar sağlamaktadır. Çocuk doğal 
ortamda ne kadar farklı ses tınısındaki çalgılardan din-
lerse o denli olumlu etkilenir, müzik zevki ve yaratıcılığı 
gelişir. Her türlü halk çalgısı da bu etkiyi yapar. 'Sentetik' 
sesler üreten, doğal tınıdan yoksun çalgılar kısır bir mü-
zikal yaşam oluşturacaktır. Günümüz dünyasında bu tür 

enstrümanların öne geçtiği ileri sürülebilir, bu doğrudur 
ama içinde bulunduğumuz dünyanın kültürel ve siyasal 
durumu da ortadadır. Bu biraz da tavuk mu yumurtadan 
çıkar, yumurta mı tavuktan meselesi gibidir. Bizim burada 
yapacağımız neyin neden çıktığından çok süreçlere müda-
hale edip, yapay olanı değil doğal olanı, insana karşı olanı 
değil insani olanı, özgürlüklerin önünü kesici değil geliş-
tirici olanı, karanlık olanı değil aydınlık olanı destekleme-
miz, onlara ortam hazırlamaya çalışmamızdır. Büyük halk 
sanatçısı Ruhi Su “En kutsal enstrüman insan sesidir.” der. 
Siz de anne, baba kardeş… Çocuklara büyükanneleriniz, 
dedeleriniz gibi kendi sesinizle ninniler söyleyin. Bulup 
buluşturup akustik sesler içeren müzikler dinletin. Halk 
müziğimizin içinde ninnilerin ve çocuk tekerlemelerinin 
önemli bir yer tutması, bizden önceki kuşakların, müziğin 
çocuk gelişimindeki olumlu etkisini sezinlemiş olmalarını 
gösteriyor olabilir. Oyunlarına çeşitli çalgıları katmalarına 
olanak sağlayın. Burada iki çubuk, küçük davullar, çıngı-
raklar gibi basit vurmalı çalgılar bile 'sentetik' ses üreten 
yapay sesler çıkaran müzik aletlerinden iyidir. Çocukla bir-
likte ellerinizi çırparak, ellerinizi dizlerinize vurarak ya da 
karnınızda davul çalarak ritmik oyunlar oynayabilirsiniz. 
Sizin yapacağınız yaratıcı çalışmalar onda yankı bulacak, 
o da kendince bunları geliştirecektir.
Unutmayalım ki, 'iyi' bir dünya 'iyi' seslerden oluşur.
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özgünce ATATÜRK KÖŞESİ

30 AĞUSTOS 
ZAFER BAYRAMI VE 

AZ BİLİNEN GERÇEKLER
KURTULUŞ SAVAŞI’NIN SONUCUNU BELİRLEYEN BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİ  

(BÜYÜK TAARRUZ), TÜRKİYE TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYLARI ARASINDA. 30 AĞUSTOS ZAFERİ İLE 
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI FİİLEN BİTERKEN, LOZAN ANTLAŞMASI İLE DE SAVAŞ HUKUKEN SONA ERDİ. 

ASKERİ VE LOJİSTİK YÖNDEN OLDUKÇA GÜÇLÜ OLAN YUNAN ORDULARINA KARŞI KAZANILAN BU ZAFERDE, 
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN STRATEJİK LİDERLİĞİ SAVAŞIN SONUCUNU BELİRLEDİ. 

30 AĞUSTOS BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİ (BÜYÜK TAARRUZ) VE ZAFER BAYRAMI İLE İLGİLİ  
AZ BİLİNEN DEĞERLİ BİLGİLERİ BİR KEZ DAHA HATIRLAYALIM İSTEDİK.
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BÜYÜK TAARRUZ SADECE 4 GÜN SÜRDÜ
Türkiye’nin düşman tehdidinden kurtulması için hayati bir önem taşı-
yan Büyük Taarruz, 26-30 Ağustos 1922 tarihleri arasında dört gün sür-
dü. 30 Ağustos, ayrıca bu kadar kısa bir sürede kazanılan bir bağımsızlık 
mücadelesinin de bayramı kabul ediliyor.

“ORDULAR, İLK HEDEFİNİZ 
AKDENİZ’DİR!”
Pek çok kişi tarafından bilinse de, hangi savaş sırasında söylendiği karıştırılan bu 
emir, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Büyük Taarruz esnasında verildi. 

İLK KEZ 3 ŞEHİRDE KUTLANDI
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Büyük Taarruz zaferinden iki yıl sonra baş-
ladı. İlk kez 1924 yılında Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara’da kutlandı.

1935 YILINDA ÇIKARILAN YASAYLA 
RESMİ BAYRAM KABUL EDİLDİ
30 Ağustos Zafer Bayramı 1935 yılında çıkarılan bir kanunla resmî olarak milli 
bayramlar arasındaki yerini aldı.

“ATATÜRK 26 AĞUSTOS 
TARİHİNİ KASTEN SEÇTİ”
“Atatürk 26 Ağustos tarihini kasten seçti.” cümlesi Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortay-
lı’ya ait. İki yıl önce Kütahya Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkin-
likleri kapsamında düzenlenen “Büyük Taarruz ve Dumlupınar” isimli konferans-
ta bir konuşma yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, “26 Ağustos günü için size yazılı 
olmayan bir belge vereyim,” dedi ve ekledi: “Türk büyükelçisi Müfit Özdeş, 26 
Ağustos tarihinin Mustafa Kemal Paşa tarafından kasten seçildiğini söylemiştir. 
Çünkü 26 Ağustos 1071’in (Malazgirt Zaferi) ve Ağustos 1526’nın (Mohaç Zaferi) 
tekrarlanmasını istiyor. Birisinde Sultan Alparslan Anadolu kapılarını açtı, ikinci-
sinde Kanuni Süleyman Hazretleri Mohaç Ovası’nda, çok iyi savaşçıları ve kud-
retli Macar ordularını yeksan etti. İşte bu, şimdi de vatanın son parçasına saldıran 
düşmanını durduruyor ve atıyor. Bu çok önemli bir olay. Onun için bu tarihte böy-
le tespit edilmiştir. Ağustos ayı Türkler için kesinlikle bayramdır. Bunu size ifade 
ediyorum. Çünkü bu tarih bir tesadüf değildir. Türkler belirli mevsimlerde, klasik 
dönemlerde savaşa hazırlanırlar. Avrupa seferlerine nisanda çıkarlar, genellikle 
sefer ağustos ve eylülde sona erer. 16 ve 17’nci asırda böyleydi. 20’nci asırda da 
aşağı yukarı bunun tekrarı oluyor. Ama zaman ve zemin de ona doğru gidiyor. 
Ağustos bizim için önemli bir aydır.”

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
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1 42 53 6 11 169 14 19 237 12 17 2110 15 20 248 13 18 22

Anahtar kelimeyi bulun, sürpriz hediye sizin olsun. 
Cevaplarınızı ozgunce@krkholding.com adresine gönderebilirsiniz. Doğru cevabı ilk gönderen,

KRK HOLDİNG’ten sürpriz bir hediye kazanacak. Son katılım tarihi: 30 Eylül 2021
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özgünce BULMACA ÇÖZÜMLER

B A D

Kazanan talihli KRK Holding İcra Kurulu Üyesi Asistanı EMİNE GÜNEŞ'e 250 tl’lik D&R hediye çeki hediye edilmiştir.

GEÇTİĞİMİZ SAYININ CEVABI 1 42 53 6 97 108E M A Ğ A C I

özgünceAİLEMİZ
AKAN ZAMAN DURAN ZAMAN

Biz Kocaman Bir Aileyiz
AİLE OLMAK DÜNYANIN EN ZOR AMA EN GÜZEL HİSLERİNDEN BİRİ. ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZIN ÖZEL 

HAYATLARINDA BU MUTLULUĞU VE HUZURU YAŞAMALARI HEPİMİZİN EN BÜYÜK ENERJİ KAYNAĞI. 
GERİDE BIRAKTIĞIMIZ ZAMAN İÇİNDE ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZIN EVLİLİK VE DOĞUM HABERLERİNİ SEVİNÇLE 

KARŞILADIK. AİLEMİZE YENİ KATILAN DOSTLARIMIZA VE MİNİK YAVRULARIMIZA “HOŞ GELDİN” DİYORUZ. EVLENEN 
TÜM ARKADAŞLARIMIZA MUTLU BİR AİLE YAŞAMI VE BEBEK SAHİBİ OLANLARA SAĞLIKLI BİR ÖMÜR DİLİYORUZ.

BU GÜZEL HABERLERİ SİZ OKURLARIMIZLA PAYLAŞIYORUZ.

Yönetim Kurulu Asistanı GÖKÇE DURAS ve BULUT BATURHAN DURAS’ın 
kızları DERİN DENİZ DURAS 20 Nisan 2021’de doğdu!

Kat Asistanı ÖZGE KILIÇ ÖZER ve 
Muhaberat ve Arşiv Sorumlusu 
UĞUR ÖZER ise 06 Mayıs 2021 

tarihinde güzel kızları 
AYDA ÖZER’i kucaklarına aldı.
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