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GEYVE-SAPANCA YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİ T2 TÜNELİ

KRK HOLDİNG 
PANDEMİ RAPORU
“Mücadelemiz sağlık için...”

KHERRATA PROJESİ
MUTLU SON YAKIN

Yeni nesil konseptler yollarda

ELEKTRİKLİ VE 
HİBRİT OTOMOBİLLER

YILIN YENİ PROJELERİNDEN BİRİ START ALDI



Değerli çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla hazırlanan dergimi-
zin 21. sayısıyla yeniden karşınızdayız. Hepimiz 2020 yılının Şu-
bat ayında hayatımıza giren ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
salgınının yarattığı sarsıntının etkisiyle büyük bir dönüşüm ya-
şıyoruz. Karantina günleri, evden çalışma hayatı, sokağa çıkma 
yasakları, sosyal mesafe… Öyle görünüyor ki; virüsle hayatımıza 
giren bu yeni sosyal yaşam olgularına uyum sağlayabildiğimiz 
ölçüde “normal”leşebileceğiz. 

Dünya olarak pandemiyi anlamaya, öğrenmeye, ondan korun-
maya çalışıyoruz. Bu süreçte, bireysel olarak alacağımız önlem-
ler toplumsal korunma için hayati öneme sahip. Bunun yanı sıra; 
bazı uzmanlara göre çevresel nedenlere bağlı olduğu düşünül-
düğünden, enerji tüketimi ve emisyonların düşürülmesi, atık 
bertarafı sorunlarını minimize eden ve teknoloji köşemizde de-
ğindiğimiz yeni nesil otomobiller gibi çevreyi koruyabildiğimiz 
teknolojilere yönelmemiz de bir o kadar önemli…

Yeni koronavirüs hastalığının getirdiği belirsizlik hali devam 
ederken yurtiçi şantiyelerimizde ve merkez ofisimizde insan 
sağlığı ve güvenliği prensiplerimizden ödün vermeden salgınla 
ilgili tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aldı-
ğımız önlemlerle ilgili detayları içeren KRK Holding Pandemi 
Raporu’na ilerleyen sayfalarda yer verdik. Bakırköy-Kirazlı Met-
ro Hattı, Ataköy-İkitelli Metro Hattı Projeleri ve Çekmeköy-San-
caktepe-Sultanbeyli Hattı Tünel İnşaatı işlerimizle ilgili geliş-
melere “Projelerimiz” bölümünden ulaşabilirsiniz. Bu sayımızda 
müjdeli bir haber de vermek istiyoruz. Soner Temel Mühendis-
lik tarafından üstlenilen İstanbul-Ankara Hızlı Tren Demiryolu 
Projesi kapsamındaki “Geyve-Sapanca Yüksek Hızlı Tren Hattı 
T2 Tüneli İnşaatı İşleri” 19 Şubat 2020 tarihi itibariyle başladı. 
Projeyle ilgili detayları ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz. Şir-
ketimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yurtdışında ise salgınla 
ilgili önlemler çerçevesinde şantiyelerimizde çalışmalar geçici 
süreliğine durduruldu. Bazı çalışma arkadaşlarımız ülkelerine 
normalleşme sağlanana kadar geri döndüler. Salgınla birlikte 
şantiyelerimizde yaşananları, Türkiye’ye dönünceye kadar ge-
çen sürede neler olduğunu ve 15 günlük karantina sürecini, geri 
dönen arkadaşlarımızdan Kherrata Karayolu Projesi’nde inşaat 
Mühendisi olarak görev alan Ahmet Said Eyigün’ün aktarımıyla 
yine ilerleyen sayfalarda okuyabilirsiniz.

Bu sayımızda, Seyahat köşesinde malumunuz salgın sebebiyle 
seyahat edemesek de yanınıza getirmek için paylaştığımız Mos-
kova yazısını bulacaksınız. Moskova demişken, holding 
şirketleri-mizden Özgün İnşaat 27 Aralık 2019’da iş dünyası için 
önemli bir pazar olan Moskova’da yeni bir ofis açtı. Umuyorum 
ki, gelecek sayımızda orada başladığımız yeni projeleri 
paylaşıyor olacağız.

Dergimizi içerik olarak güncel tutmamıza katkı sunan tüm arka-
daşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle 
çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz. Her zaman 
katkı, öneri ve talep-lerinizi ozgunce@krkholding.com mail 
adresine iletebilirsiniz.

Keyifle okumanız dileğiyle.
Sağlıcakla kalın...
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özgünce BAŞKANDAN
CAHİT KARAKULLUKÇU

Bu yazımda kendimizden bahsetmeyeceğim. Çünkü sorun bi-
reysel ve ülkesel değil, evrenseldir.

İçerisinde bulunduğumuz dönem, adını tarihe yazdıracaktır. 
Maalesef birçok insanın hayatında yaşamayacağı olayları ya-
şamaktayız. Olaylar diyorum çünkü bir yanda pandemi, diğer 
tarafta onunla beraber yaşadığımız ekonomik sıkıntılar söz 
konusu... 

Bu tür büyük ölçekli salgınlar dünya tarihi boyunca muhtelif 
zamanlarda milyonlarca ölüme sebep olmuştur. Antoninus 
Veba Salgını MS 165-180 (5 milyon ölüm), Jüstinyen Vebası 
MS 541-750 (25-50 milyon ölüm, dünya nüfusunun %40’ı), Kara 
Veba 1346-1353 (75-100 milyon ölüm), Suçiçeği 15. yüzyılda, 
Yedi Farklı Kolera Salgını, Üçüncü Veba Salgını 1855-1859, Ti-
füs 1914-1918 yılları arasında, 1918 İspanyol Gribi Salgını (75 
milyon ölüm), 1957 Asya Gribi ve yakın tarihimizde yaşadığı-
mız HIV, SARS, MERS, EBOLA ve ZİKA bunlardan bazılarıdır.

Çin’in Wuhan kentinden çıkarak Dünya Sağlık Örgütü tarafın-
dan pandemi ilan edilen yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) 
(coronavirus disease 2019), koronavirüs (CoV) ailesinin bir 
üyesi olup Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve 
Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha cid-
di hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir 
virüs ailesidir.

Covid-19 hayatımızda pandemi olarak yeni bir hastalık gibi 
görünse de, yukarıda yazdıklarımdan anlaşılacağı üzere, geç-
mişte de bu tür salgınlar ziyadesiyle yaşandı. Buradaki farklılık 
21. yüzyılda hâlâ virütik hastalıklara bir çare bulamamamızdır.
Önemli olan, alınacak önlemlerle bu salgının etkilerinden mi-
nimum zararla kurtulmamızdır.

Salgından kurtulmamız ne kadar uzarsa, yaratacağı ekonomik 
tahribat da bir o kadar büyüyecektir. Bu salgın tüm dünya eko-
nomisinde küçülmeye sebep olmuştur. Zaten 2008 yılından 
beri ekonomik krizle uğraşan ülkeler daha da kötü durumlarla 
baş etmek noktasındadır. Daha geçen seneki yazımda dünya 
üzerindeki gelir adaletsizliğinden bahsetmiştim. Küçülen eko-
nomilerle bu durumun daha da kötüleştiği aşikârdır. 

Burada önemli olan, bizim ülke olarak bu krizden pozitif far-
kındalık yaratarak çıkabilmeyi başarabilmemizdir. Artan iş-
sizlik artık dayanılmaz boyutlara ulaşmaktadır. Bir an önce 
reel ekonomiye dönmemiz gerekmektedir. Turizmde çalışan 
yüzbinlerce kişi işsizdir. Lokantaların, kafelerin, berberlerin, 
kuaför salonlarının daha ne kadar boş kalacağı belirsizdir. Has-

talığın seyri yavaşlasa da sosyal yaşama etkisi çok uzun süre 
daha devam edecektir. Hastalanmaktan korkan insanların nor-
mal hayata adapte olmaları da uzun zaman alabilir. Düğünler, 
nişanlar, davetler ve toplantılar eski şekliyle yapılamayacaktır. 
Ulaşım sektörünün de yaşadığı krizden çıkması zaman alacak-
tır. Kara, hava ve deniz ulaşımında çok sayıda işsiz ve zorda 
olan firmalarımız mevcuttur. Yüzlerce alışveriş merkezinde ça-
lışanlar işsiz ve firma sahipleri de zor durumdadır.

COVID-19 salgını döneminde enerji türlerinden en fazla et-
kilenen yakıt türü petrol oldu. Çünkü salgına karşı alınan ilk 
ve en etkili önlem yurtdışı/yurtiçi uçuşların durdurulması ve 
evde kalıp işe ya da başka yerlere seyahatin kısıtlanması oldu-
ğu için, bu en fazla hava, kara ve deniz ulaşımını vurdu. Petrol 
dünyası yıllar boyunca birçok şok gördü ancak hiçbiri bugün 
tanık olduğumuz şiddette bu sektörü vurmamıştı. Düşen pet-
rol fiyatları normalde tüketicileri cezbeder ancak bu kez talebin 
yeniden artması, en azından küresel sağlık acil durumu süre-
si boyunca, pek olası değil. Düşen petrol fiyatları bizim enerji 
açığımızı azaltmaktadır. Bunun yanında petrol üreten ülkelere 
olan ihracatımızın düşeceği de kesindir. Diğer yandan, yıllarca 
uğraşarak üç tarafı denizle çevrili ülkemizde yüksek sayıla-
bilecek bir turizm gelirine ulaşmıştık. Şimdi ise yaşadığımız 
salgın hastalık sebebiyle bu gelirimizden belki de enerji açığı-
mızda kazandığımızdan daha fazlasını kaybedeceğiz. İhraca-
tımızın yarısını yaptığımız Avrupa ise kendi halini kurtarma 
peşindedir.

Hayatımızda “yeni normal” diye bir yaşam biçimi oluşacaktır. 
Bu kontrollü yaşamla ekonomilerin normale dönmesi oldukça 
uzun sürebilir. Yatırımların başlaması zaman alacaktır. Tüketim 
olmayınca arz da olamayacaktır. Önemli olan tüketimin artırıla-
bilmesidir. Tüketimin artması için bireylerin ekonomik durum-
larının iyileştirilmesi temel amaç olmalıdır. Bunu başarmak 
için ülkelerin çok iyi yönetilmesi gerekmektedir. Yatırımcı çok 
hassastır. Bu aşamada yapısal reformlar çok daha fazla önem 
arz etmektedir. Bağımsız yargı, kuvvetler ayrılığı, bağımsız 
kurumların özerkliği gibi güven artırıcı önlemler alınmalıdır. 
Devletlerin uzun sürecek teşvik önlemleri almaları gerekecek-
tir. Bu dönemde ayrıca tarım ve hayvancılığa her zamankinden 
daha fazla önem vermeliyiz. Sosyal devlet olabilmeyi sıkıştırıl-
mış anlamından kurtarıp gerçek anlamda tarafsızca uygulama-
lıyız. İşimiz gerçekten her zamankinden zordur.

Umarım ülke olarak en iyiyi en önce 
başaranlardan oluruz. Hepinize koronasız 
günler dilerim...

Değerli arkadaşlarım,
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KRK HOLDING AILESI 2019’a 
Point Hotel’in teras katında 
gerçekleştirilen bir Yılbaşı Ye-

meği ile veda etti. Kokteylle başlayan 
kutlama, Gala Yemeği ile devam etti. 
Holding çalışanları uzun bir aradan 
sonra ilk defa merkez binası dışında 
düzenlenen Yılbaşı etkinliğinde bir 
araya gelme fırsatı yakaladı. Yemekten 
önce KRK Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Cahit Karakullukçu bir açılış 
konuşması yaptı. Ardından geçmi-
şi keyifli bir şekilde yad etmek için, 
holdingin yıllar içinde geçtiği süreç 
ve yaşanan olumlu değişim, şantiye-
lerin ve eski binaların fotoğraflarının 
da aralarında bulunduğu nostaljik bir 
slayt sunumuyla perdeye yansıtıldı. 
Herkesi duygulandıran bu sürprizden 
sonra orkestra sahne aldı. 

Müzik performansının sonrasında çalışanlara 
hizmet plaketleri takdim edildi. Hakan Kara-
kullukçu, Yüksel Süzer, Cehdi Yıldım, Hayret-
tin Çetinceviz ve Niyazi Aslan’a 25. yıl; İsmail 
Doğan’a 20. yıl; Derya Gökalp Işık, Ebru De-
mirci, Barış Demirci ve Sinan Kuku’ya 15. yıl; 
Mesut Atalay, M. Ayhan Özmızrak, İdris Atlı, 
İdris Koç, Ferda Ereren, Murat Koç ve Önder 
Aydın’a 10. yıl; Cevdet Kurt’a ise Emeklilik 
Plaketi verildi. 2020’ye KRK Holding ailesi 
olarak merhaba denilen gecenin sonunda pla-
ket alanlar toplu fotoğraf çektirdi.

Yeni yılı birlikte     karşıladık

2019 YILINDA BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞTIK. HEDEFLERİMİZ İÇİN TAKIM OLARAK HAREKET 
ETTİK, RAKAMLAR, RAPORLAR, YENİ PROJELER DERKEN BİR BAKTIK Kİ YIL BİTMİŞ...
 GELENEKSEL YILBAŞI KUTLAMAMIZDA İLK İŞ BİRBİRİMİZİ TEBRİK ETTİK... 
DİLEĞİMİZ DE ORTAK: “YENİ YIL HEPİMİZ İÇİN GÜZEL GEÇSİN...”
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BOWLİNG LİGİ’NDE KEYİFLİ REKABET

özgünce BİZDEN HABERLER

KRK HOLDING, ilk eleme turu 3 Aralık 2019 tari-
hinde gerçekleşen Züber Şirketler Bowling Ligi’ne 
2 takımla katıldı. Profilo Alışveriş Merkezi’ndeki 

Mecidiyeköy Time Out Bowling Salonu’nda bir araya ge-
len takımlar, hem kendi aralarında hem de diğer şirketlerle 
kıyasıya yarıştılar. Arkadaşlıkların pekiştiği eğlence dolu 
rekabet turnuvasında KRK Holding üst sıralarda bir dere-
ce elde edemese de, bir arada eğlenceli vakit geçirmenin 
mutluluğunu yaşadı. Turnuvaya katılım 2020 yılında belir-
lenecek tarihlerde de devam edecek. 
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MERKEZ OFİSTE 
KADINLAR GÜNÜ SÜRPRİZİ

YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA İMZA ATTIĞI BAŞARILI 
PROJELERLE HER GEÇEN GÜN EKİBİNİ BÜYÜTEN 
VE GÜÇLENDİREN KRK HOLDİNG, 8 MART 
DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’NDE MERKEZ 
OFİSİ’NDEKİ KADIN ÇALIŞANLARINA HOŞ VE 
ZARİF BİR SÜRPRİZ YAPTI. KADIN ÇALIŞANLAR 
SABAH İŞE GELDİKLERİNDE MASALARINDA 
KENDİLERİ İÇİN ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN 
BİRER KUTU BULDULAR. HEDİYELERİNİ ALAN 
ÇALIŞANLAR BİR ARAYA GELEREK, BU ÖZEL 
GÜNÜN ANISINA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER.

KRK HOLDİNG BOWLİNG TAKIMLARI 
ŞU İSİMLERDEN KURULDU:

1. TAKIM
Sıtkı Akdeniz (Takım Lideri)
İdris Koç
Alican Yılmaz
Duygu Ergül
Gülay Karabulut
Melis Özer Kence (Yedek)

2. TAKIM
Niyazi Aslan (Takım Lideri)
Fahriye Çetin
M. Emre Bağoğlu 
Serhat Bıçak
Melike Bozkır
Hakan Karakullukçu
Hüseyin Güç (Yedek)
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TOPLUMA hizmet, bireysel ge-
lişim, mesleki gelişim, bireyler 
arasındaki dostluk ve anlayışın 

geliştirilmesi, uluslararası ilişkilerin 
ilerlemesi için çalışan bir dernek olan 
Rotaract ile KRK Holding’in yolu gü-
zel bir projede kesişti. Fatih Rotaract 
Kulübü, Isparta’daki Belceğiz İlköğre-
tim Okulu’nun öncelikli ihtiyaçlarını 
tespit etti ve bunları gidermek için 
neler yapılabileceğini projelendirdi. 
KRK Holding de okulun kütüphane-
sine kitap, kitaplık, masa ve sandal-
yeler; öğrencilerin okul hayatlarını 
kolaylaştırmak ve bilgiye erişimlerini 
artırmak için de bilgisayar ve bilgisa-
yar masaları sağladı. Aslında amaç, 
kitapları ve diğer tüm malzemeleri 
Isparta’ya KRK Holding çalışanları ve 
Rotaract’tan oluşan bir ekibin bizzat 
götürmesi, kütüphaneyi birlikte kur-
mak ve oradaki öğrenciler ile birlikte 
zaman geçirmekti. Ancak hava koşul-
ları ve COVID-19 pandemisi sebebiy-
le köye gidilemedi ve gönderim kargo 
yoluyla gerçekleştirildi.

KRK HOLDİNG’TEN  
ISPARTA’DAKİ OKULA YARDIM 

BEJAIA VALİSİ’NDEN 
KHERRATA KARAYOLU PROJESİ’NİN 
ŞANTİYELERİNE ZİYARET

BEJAIA VALİSİ AHMED MAABED, VİLAYET 
GENEL MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI, 
TASKRIOUT, AÏT SMAÏL, KHERRATA, 
DARGUINA BELEDİYELERİ MECLİS 
BAŞKANLARI, İDARİ MÜDÜRLER VE 
DARGUİNA VE KHERRATA İLÇELERİ 
BAŞKANLARI EŞLİĞİNDE KHERRATA 
KARAYOLU PROJESİ’NİN ŞANTİYELERİNİ 
İNCELEME ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

PROJESİ KAPSAMINDA TAAHHÜT ALTINDAKİ İŞLERDE 
YÜZDE 85 TAMAMLANMA AŞAMASINA GELİNMİŞ OLUP, 

YOLUN 2020 YILI İÇERİSİNDE TRAFİĞE AÇILMASI 
PLANLANMAKTA.
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KRK Holding hem Merkez Ofisi’nde hem de şan-
tiyelerinde ilk yardım eğitimlerini sürdürüyor. 
Holding bünyesinde yılda iki defa işyeri hekimi 

tarafından tüm çalışanlara temel ilk yardım eğitimi ve-
riliyor. Bu rutin ilk yardım eğitimi dışında; Sağlık Ba-
kanlığı onaylı özel bir eğitim kurumu tarafından 2020 
yılı içerisinde birçok çalışana Temel İlk Yardım Eğitimi 
Sertifikası aldırıldı. Daha önce sertifikası olanlara da ye-
nileme ve hatırlatma eğitimi verildi ve sertifika süreleri 
uzatıldı.

Holding çalışanları 5-6 Şubat tarihlerinde “Deprem Eğitimi” 
de aldı. ISG Uzmanı Selim Akyıldız tarafından holding bi-
nasında bulunan konferans salonunda uygulanan kapsamlı 
program, 6 Şubat’ta da uygulamalı tahliye tatbikatı ile ta-
mamlandı. Eğitim konusu şu başlıklar altındaydı: 
s Bir gezegen olarak Dünya
s Deprem nedir, neden olur?
s Deprem Şiddet Cetveli
s Depremle yaşamak
s Deprem öncesi alınacak önlemler
s Deprem sırasında alınacak önlemler
s Depremden sonra alınacak önlemler

KRK HOLDİNG 
EĞİTİMLERİ 

DEVAM EDİYOR

DAHA fazla çocuğumuzun nitelikli eğitim almasına katkı sağla-
mak için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından 
yürütülen, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİSAD iş-

birliğiyle hayata geçirilen “Atma Bağışla!” kampanyasına KRK Holding 
de destek veriyor. Holding, imkânları kısıtlı 1000 çocuğa eğitim des-
teği sağlamak için tüm çalışanlarını elektrikli ve elektronik eşyalarını 
TEGV’e bağışlamaya davet ediyor. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, 
cep telefonları ve tabletler, yazıcı ve monitörler, bilgisayar parçaları, 
görüntü ve müzik sistemleri, elektrikli ve elektronik ev aletleri, kablo 
ve adaptörler vb. eşyaların bağışı kabul ediliyor. Tüm sorularınız için 
0216 290 70 69 numaralı telefonu arayabilir ve atmabagisla.org sitesini 
ziyaret edebilirsiniz.

TEGV’İN “ATMA BAĞIŞLA!” KAMPANYASINA DESTEK

DEPREM SONRASI ELAZIĞ’A 
ANLAMLI YARDIM 

24 OCAK 2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen deprem, Türki-
ye’yi olduğu gibi KRK Holding çalışanlarını da seferber etti. Ha-
ber duyulur duyulmaz duyarlı çalışanlar hemen bir iletişim ağı 

kurdular. Yapılan fikir alışverişleri sonrasında, holding bünyesindeki 
Enerji Şirketleri Genel Müdür Yardımcısı Özge Baki, memleketi olan 
Elazığ için yardım çağrısı içerikli e-postasını tüm KRK Holding ailesi-
ne iletti. Bu çağrıda en çok ihtiyaç duyulabilecek malzemeler yer aldı. 
Enerji şirketlerinin Elazığ’da bulunan idari personeli Bahattin Demirel 
de yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı üstlendi. Yapılan 15 kolilik 
yardım paketlerinde Elazığlı vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tespit 
edilen kıyafet, ayakkabı, çocuk bezi, yorgan, bebek maması gibi ürün-
ler yer aldı. Koliler, KRK Holding Merkez Ofis’ten Elazığ ilimize kargo 
ile gönderildi ve ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Üç adet yardım kolisi 
Elazığ’da dükkanı hasar almış olan dükkan sahiplerine, kalan 12 adet 
koli de evi yıkılmış, çadırda ya da akrabasında kalmak zorunda olan 
depremzedelere ulaştırıldı. KRK Holding Elazığ’da toplamda 15 aileye 
zor zamanlarında bu şekilde destek verdi.

CEZAYİR’DE BAKAN ZİYARET EDİLDİ

KRK HOLDING Yönetim Kurulu 
Başkanı Cahit Karakullukçu ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Özgün Ka-

rakullukçu, Cezayir’de bulunan şantiye-
lerin üst yönetimiyle birlikte yeni atanan 
Cezayir Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı 
Farouk Cheyali’ye özel bir ziyaret gerçek-
leştirdiler. Bakan ve kabine ekibini tebrik 
eden KRK Holding ve Özgün İnşaat üst 
yönetimi, yeni görevlerinin hayırlı olması 
dileklerini iletti. Kabul sırasında Özgün 
İnşaat’ın Cezayir şantiyelerindeki çözüme 
kavuşturulması gereken konular Bakan 
Farouk Cheyali’ye bizzat aktarıldı. Bakan 
Cheyali, ilgili birimlerle görüşerek konuy-
la ilgileneceklerini ifade etti.



CEZAYIR’IN Béjaia, Setif ve Jijel şehirlerini birbi-
rine bağlayan RN 09 Karayolu üzerinde bulunan 
Aokas Tüneli’nin batı girişinde 12 Ekim günü kaya 

düşmesi meydana geldi. Aynı bölgede daha önce meyda-
na gelen toprak kayması nedeniyle büyük çaplı kayalar 
düşmüş, 15 kişi hayatını kaybetmişti. Benzer bir sonuçla 
karşılaşmamak için Bejaia Valisi, DTP ve Sivil Savunma 
harekete geçerek hızlıca bir çözüm üretilmesi ve riskin gi-
derilmesi için Özgün İnşaat Kherrata Projesi’nden destek 
istediler. Proje Müdürü Sayın Cenk İlker ve Üretim Müdü-
rü Sayın Süleyman Taşatan’ın yerinde gerçekleştirdikleri 
incelemelerin hemen ardından bölgede çalışmalara baş-
landı ve gerekli tedbirler alındı. Béjaia Valisi ve DTP Mü-
dürü, bir gün gibi kısa bir sürede çalışmaları tamamlayan 
şirketimize ve ekiplerimize yapılan müdahaleden ötürü 
memnuniyetlerini ve teşekkürlerini etti.

AOKAS 
TÜNELİ’NDEKİ 

OLAY 
ÖZGÜN İNŞAAT 

MÜDAHALESİYLE 
KAPANDI 

özgünce BİZDEN HABERLER
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MILLI eğitim politikamız ve 
temel eğitim vizyonumuz; 
iş dünyasının ihtiyaç duy-

duğu meslek ve alanlarda nitelikli iş-
gücünün yetiştirilmesini sağlayacak 
şekilde meslekî eğitimin kalitesini 
artırmak ve eğitim-istihdam-üretim 
bağlantısının sağlıklı bir zeminde yü-
rütülmesini sağlamak olmalıdır. Bu-
nun için de, etkin ve verimli işleyen bir 
kurumsal yapıyı tesis etmek; meslekî 
eğitim sistemimizin beşeri, mali, fizi-
ki ve teknolojik altyapı ile yönetim ve 
organizasyonunu daha da iyileştirmek 
gerekmektedir.
 
UYGULAMA GENIŞLETILDI
İş dünyasındaki global gelişmeler ve 
AB müktesebat Uyum Süreci’nin de et-
kisiyle 7 Ekim 2006 tarihli, 26312 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürür-
lüğe giren “5544 sayılı Meslekî Yeter-
lilik Kurumu Kanunu” ile; tabiplik, diş 
hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, 
veterinerlik, mühendislik ve mimarlık 
meslekleri ile en az lisans düzeyinde 
öğrenimi gerektiren ve mesleğe gi-
riş şartları kanunla düzenlenmiş olan 
meslekler kanun kapsamı dışına bıra-
kılarak “ulusal ve uluslararası meslek 
standartlarını temel alarak, teknik ve 
meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin 
esaslarını belirlemek; denetim, ölçme 
ve değerlendirme, belgelendirme ve 
sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri 
yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik 
sistemini kurmak ve işletmek üzere 
Meslekî Yeterlilik Kurumu’nun kurul-
ması ile Türkiye Yeterlilikler Çerçeve-
si’yle ilgili hususların düzenlenmesini 
sağlamak” amacıyla tüm sektörlerde, 
uluslararası geçerliliği olan meslek 
standardı ve yeterlilikler hazırlama ve 
belgelendirme süreci başlatılmış, pey-
derpey yayınlanan tebliğlerle kapsamı 
giderek genişletilen bir uygulamaya 
geçilmiştir.

“ÇOK TEHLIKELI” IŞLER SINIFI 
IÇIN ZORUNLU BELGE
26 Aralık 2012 tarihli ve 28509 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
giren “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin 
İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” ne göre; 
“Yapı İşleri” kapsamında olan metro-tü-
nel faaliyetleri, “çok tehlikeli” işler sını-
fına girip, istihdam edilen bütün çalışan-
ların yaptıkları işle ilgili meslek belgeli 
olması zorunluluğu getirilmiştir. 4 Nisan 
2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
kapsamında, ülkemizde tehlikeli ve 
çok tehlikeli mesleklerde çalışanların 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sa-
hip olması zorunlu hale getirilmiş, çalı-
şanların MYK sınav ve belgelendirme 
masraflarının işsizlik sigortası fonun-
dan karşılanmasına yönelik düzenle-
meler yapılmış ve ülkemizde verilecek 
tüm mesleki ve teknik eğitimin MYK 
tarafından yayımlanan Ulusal Meslek 
Standartlarına (UMS) göre verilmesi 

yasal zorunluluk haline getirilmiştir. 
Ulusal Meslek Standardı (UMS) bir 
mesleğin başarı ile icra edilebilmesi 
için MYK tarafından kabul edilen ge-
rekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların 
neler olduğunu gösteren asgari norm-
dur.  “Çok tehlikeli” risk grubunda bu-
lunan Tünelcilik Sektörü çalışan larına 
yönelik ‘Mesleki Yeterlilik Belge si’ 
zorunluluğu için öncelikle standart 
ve yeterliliklerin oluşturulması gerek-
mektedir.

ULUSAL MESLEK STANDARDI 
TASLAKLARI HAZIR
Tünelcilik Derneği, 2017 yılı Mart 
ayında konuyu Yönetim Kurulu’nda 
değerlendirmiş ve sektör ile ilgili 
bazı meslek ve iş tanımlamalarının 
yapılması için bir Çalışma Grubu 
oluşturmak ve MYK’ya başvuru yap-
mak için karar almıştır. İlk olarak 19 
Temmuz 2017 tarihinde MYK tarafın-
dan “Çalışma Grubu”na yönelik iz-
lenecek yolla ilgili bir bilgilendirme 
toplantısı yapılmıştır.
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METRO-TÜNEL SEKTÖRÜNDE  
MESLEK STANDARTLARINDA 

SON DURUM
ÜLKEMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMESİNİ SAĞLAYABİLMESİ, 

KÜRESEL REKABETTE YERİNİ ALABİLMESİ VE NİTELİKLİ İŞGÜCÜ İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN 
VERİLEN MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMİN YEREL, ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞ PİYASALARININ 

BEKLENTİLERİNE UYGUN YAPILANDIRILARAK GENÇ NÜFUSUMUZA GEREKLİ BİLGİ, 
BECERİ VE YETKİNLİĞİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI GÜNÜMÜZ 

GLOBAL DÜNYASININ BİR GEREĞİDİR.

MYK bilgilendirme toplantısı 
(soldan sağa) Engin Ünver, Esin Nur Görgülü, Selim Akyıldız, Hanifi Çopur, 

Öner Yılmaz, Turgay Özat, Aynur Ramanlı, Gökhan Yüceer.
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YAYINLANAN STANDARTLARLA ILGILI ULUSAL 
YETERLILIKLERI HAZIRLAMA SÜRECI
Ulusal yeterlilikler;
s Ulusal ya da uluslararası ilgili meslek standartları temel 
alınarak hazırlanan,
s Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan,
s Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip ol-
maları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, be-
ceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve 
değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan,
s MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik do-
kümanlardır.
Ulusal yeterlilikler ile uyumlu ölçme, değerlendirme ve 
belgelendirme faaliyetleri MYK tarafından yetkilendirilmiş 
belgelendirme kuruluşlarınca gerçek-
leştirilmektedir. Yapılan sınavlar sonu-
cu başarılı olan bireylere MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi verilmektedir. Dola-
yısıyla sürecin tamamlanması için her 
standardın bir de Ulusal Yeterliliği’nin 
(UY) benzer işlemlerle hazırlanıp, ya-
yınlanması gerekmektedir. Bu amaçla 
25 Ağustos 2019 tarihinde Tünelcilik 
Derneği tarafından, yayınlanmış dört 
adet standardın Ulusal Yeterlilikleri 
için Prof. Dr. Nuh Bilgin (Tünelcilik 
Derneği Başkanı), Prof. Dr. Hanifi Ço-
pur (İTÜ Maden Fakültesi Öğretim 
Görevlisi, Tünelcilik Derneği Başkan 
Yardımcısı), Turgay Özat (Jeoloji Mü-
hendisi, Soner Temel Müh. A.Ş. Proje 
Müdürü), Cehdi Yıldırım (Jeoloji Mü-
hendisi, Soner Temel Müh. A.Ş. Proje 
Müdürü), Engin Ünver (Soner Temel Mühendislik A.Ş. Mü-
dür Yardımcısı), Selim Akyıldız (Maden Mühendisi, A Sınıfı 
İş Güvenliği Uzmanı, Çalışma Grubu Koordinatörü) oluşan 
bir hazırlık ekibi oluşturulmuştur. 3 Eylül 2019 tarihinde ya-
yınlanmış dört adet meslek Standardı için Tünelcilik Der-
neği tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’na Ulusal 
Yeterlilik Hazırlama Protokolü için başvuru yapılmıştır. 14 
Kasım 2019 tarihinde MYK tarafından Tolga Çulha modera-
tör olarak görevlendirilmiştir.
Özellikle metro-tünel sektörünün öncü firmalarından, KRK 
Holding bünyesinde faaliyet yürüten Soner Temel Mühen-
dislik A.Ş. şirketinin kadro, mekân, idari ve organizasyon 
anlamında verdiği güçlü destekle Tolga Çulha (Moderatör), 
Turgay Özat (Proje Müdürü), Cehdi Yıldırım (Proje Müdü-

rü), Engin Ünver (STM Genel Müdür Yardımcısı.), Erdi Yıl-
maz (Şantiye Şefi), Selim Akyıldız (Ekip Koordinatörü, Hüs-
nü Ay (Tünel İşçisi/Formen), Rakim Karataş (Tünel İşçisi/
Formen), Adnan Acar (Tünel Delgi Makinası Operatörü), 
Süleyman Karakabak (Püskürtme Beton Makinası Operatö-
rü) oluşturulan  Çalışma Grubu;
s 27-28 Kasım 2019 tarihinde Tünel Delgi Makinası Opera-
törü S3 Ulusal Yeterlilik Hazırlama Çalıştayı’nı,
s 10-11 Aralık 2019 Püskürtme Beton Makinası Operatörü S 
3 Ulusal Yeterlilik Hazırlama Çalıştayı’nı,
s 25-26 Aralık 2019 Tünel İşçisi Seviye 3 Ulusal Yeterlilik 
Hazırlama Çalıştayı’nı,
s 06-07 Ocak 2020 tarihinde Tünel İşçisi Seviye 4 Ulusal 
Yeterlilik Hazırlama Çalıştayı yaparak yeterlilik ön taslakla-

rını oluşturmuştur.
s 17 Ocak 2020 tarihinde de son bir 
kontrol ve gözden geçirme toplantısı 
yapılarak taslak yeterliliklere son şekli 
verilerek Mesleki Yeterlilik Kurumu’na 
gönderilmiştir.
s 4 Mayıs 2020 tarihi itibariyle ilgili şa-
hıs, kurum ve firmalardan hazırlanan tas-
lak yeterliliklerle ilgili  görüş alma süreci 
başlatılmıştır.
Süreç sonunda, yeterlilik birimlerinde 
yer alan ölçme ve değerlendirme bölü-
münde ifade edilen sınav metotlarının 
ve materyalinin uygulanabilirliğinin test 
edilmesine yönelik pilot uygulama yapı-
lacaktır. Görüş süreci ve pilot uygulama 
sonunda görüşler doğrultusunda revize 
edilen taslak yeterlilikler tüm ekleri ve 
varsa seviye karşılaştırma tabloları ile 

birlikte MYK ilgili sektör komitesinin görüşüne sunulacak.
Bir sonraki adım olarak yeterlilik taslakları MYK Sektör Ko-
mitesi’ne gönderilecek, sektör komitesinin önerileri doğrultu-
sunda son hali verilen taslak yeterlilikler, Meslek Standartları 
Dairesi tarafından MYK Yönetim Kurulu onayına sunulacak-
tır. MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan taslaklar, ulu-
sal yeterlilik niteliği kazanmakta ve yeterliliğe özgü referans 
kodu ile birlikte MYK internet sitesinde ve MYK Web Por-
talı’nda yayınlanır. Daha sonra da basılmak üzere Resmi Ga-
zete’ye gönderilerek süreç tamamlanmış olur. Yeterliliklerin 
Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte MYK tarafından 
yetkilendirilmiş kurumların ilgili standart için yetki almaları 
ya da yetkilendirme kapsamına dahil etmeleri halinde, o stan-
dart için belgelendirme yapılabilecektir.

Bu kapsamda MYK’ya başvuru yapıl-
mış ve 15 Ağustos 2017 tarihinde Tü-
nelcilik Derneği ile MYK arasında;
s Püskürtme Beton Makinesi Opera-
törü (Seviye 3)
s Tünel Delgi Makinesi Operatörü 
(Seviye 3)
s Tünel İşçisi (Seviye 3)
s Tünel İşçisi (Seviye 4) meslekleri 
için Ulusal Meslek Standardı (UMS) 
hazırlama protokolü imzalanmıştır.
Bu protokol kapsamında meslekten 
icracıların da olduğu çalışma grupla-
rı oluşturulmuş ve  değişik tarihlerde 
standartları hazırlanacak mesleklerde 
çalışanlardan oluşan gruplarla çalış-
taylar yapılarak 4 adet Ulusal Meslek 
Standardı Taslağı hazırlanmıştır. 
Hazırlanan taslak standartlar 5 Mart 
2018 tarihinde derneğin internet site-
sinde (tunelder.org.tr) bir ay boyunca 
yayınlanarak, kamuoyunun görüş ve 

önerilerine sunulmuştur. Sonraki sü-
reçte sırasıyla aşağıdaki faaliyetler 
gerçekleşerek 6 Aralık 2018 tarihinde 

sektöre yönelik dört standart Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

özgünce BİZDEN HABERLER
KISA KISA

İLKBAHAR 2020  // 21 20

MYK tarafından görevlendirilen moderatör Tolga Çulha’nın katılımıyla
23 Temmuz 2017 tarihinde yapılan Çalışma Grubu çalıştayı.

6 Nisan 2018 Görüş alma sürecinin 
sona ermesi.

Üç  kurumdan (İTÜ Maden Mühendisliği 
Bölümü, ODTÜ Maden Mühendisliği 
Bölümü,  İNTES) görüş gelmiştir.

26 Nisan 2018 Gelen görüşler 
doğrultusunda MYK tarafından 
standartların değerlendirilmesi talebinin 
derneğe iletilmesi.

10 Mayıs 2018 Gelen görüşler 
doğrultusunda standartların yeniden 
değerlendirilmesi ve MYK’ya iletilmesi.

1 Haziran 2018 Hazırlanan UMS’lerin 
Maden Sektör Komitesi’nde 
değerlendirme toplantısı.

21 Haziran 2018 Hazırlanan UMS’lerin 
İnşaat Sektör Komitesi’nde 
değerlendirme toplantısı.

6 Aralık 2018 Standartların 
Resmi Gazete’de yayınlanması.

Grup çalışması ve elektronik 
ortamda kayıt.

1 Haziran 2018 Hazırlanan UMS’lerin 
Maden Sektör Komitesi’nde 
değerlendirme toplantısı.

Tünelcilik Derneği adına katılımcılar: 
Prof. Dr. Hanifi Çopur, M. Turgay Özat, 
Selim Akyıldız, Engin Ünver

Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2018 (Mükerrer) 
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KRK HOLDİNG 
PANDEMİ RAPORU

COVID 19, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de iş hayatının kurallarını değiştirdi. Türkiye’de 
tüm kurum ve kuruluşlarda çalışanlar, kapsamlı 

uygulamalarla tanışma ve hızla bu yeni düzene adapte olma 
süreci içine girdi. Bu süreçte, gerek yurt çapında gerekse 
holdingimiz kapsamında, insan sağlığını ön plana alarak 
çalışma hayatını en güvenli koşullar altında sürdürmeyi 
koordine etmek amacıyla hummalı bir çalışma başladı. 
Biz de KRK Holding olarak; şantiyelerimizde ve merkez 
ofisimizde çalışma düzenini korumak, verimliliğimizi 
sürdürmek ve tüm faaliyetlerimize sağlıklı ve güvenli 
bir şekilde devam etmek için önlem paketleri hazırladık. 
Söz konusu tedbirler yönetim tarafından, Sağlık 
Bakanlığı’nın “Covid-19’a Yönelik Kamu, Kurum ve 
Kuruluşların Alacağı Önlemler” rehberine uygun şekilde 
ivedilikle yürürlüğe konuldu. Holdingimizin ilgili 
birimleri tarafından, tedbirler konusunda personelimizi 
bilgilendirmek için Mart ayında hazırlanan kapsamlı 
raporu, bünyemizdeki tüm şirketlere ulaştırdık. KRK 
Holding olarak oluşturduğumuz Pandemi Raporu’nda 
projelerimizde çalışan ekiplerinden temin edilen bilgi 
ve tutanaklar esas alındı. Bu projelerimiz: Cezayir’de 
devam eden Khemis-El Affroun Demiryolu Projesi, 
Kherrata Karayolu Projesi ve Tizi Ouzou Otoyol Projesi; 
İzmir’de yürütülen İzmir Metro Projesi; İstanbul’da 
sürdürülen Bakırköy-Bahçelievler- Kirazlı Metro Projesi, 
Ataköy-İkitelli Metro Projesi, Çekmeköy-Sancaktepe-
Sultanbeyli Projesi ve Geyve-Sapanca Yüksek Hızlı Tren 
Projesi. Rapor çalışmaları sırasında ayrıca, sahadaki 
uygulamalar için; KRK Holding Kriz Yönetim Kurulu 
Covid-19 Yönergesi, Soner Temel Mühendislik Covid-19 
Önlem Yönergesi, Soner Temel Mühendislik Covid-19 
ile Mücadele İSG Talimatı, Soner Temel Mühendislik 
Salgın Hastalık Pandemi Prosedürü, Özgün İnşaat 
Salgın Hastalık Pandemi Prosedürü, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı 49160035-800-74223 sayılı Covid-19 Tedbirleri 
Genelgesi referans alındı. 

“Mücadelemiz sağlık için...”

özgünce GÜNDEM
PANDEMİ RAPORU

COVID-19 EĞİTİMLERİ

DEZENFEKSİYON 

Ülkemizdeki ilk vakanın görülmesiyle Mart ayında 
ilan edilen pandemi süreciyle birlikte bilgilendirme 
toplantılarına da başladık. KRK Holding’in merkez 
ofisinde, işyeri hekimi tarafından tüm personelimize 
yönelik düzenlenen bulaşıcı hastalıklarla ilgili 
eğitimlerde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da 
azami özen gösteriyoruz.

Merkez ofisimiz ile tüm şantiyelerimizde dezenfeksiyon 
işlemlerini sistemli bir şekilde sürdürüyoruz. Ofisler, 
kamp alanları, şantiye içi kullanılan araçlar, iş makineleri 
iki günde bir yetkili personel tarafından dezenfekte 
edilerek, güvenli bir çalışma ve yaşam alanı sağlanıyor. 
Ayrıca tüm alanların klima sistemleri ile havalandırma 
kanalları, yetkili firmalar tarafından periyodik olarak 
dezenfekte ediliyor. 
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özgünce GÜNDEM
PANDEMİ RAPORU

ATEŞ ÖLÇÜMÜ TOPLANTILARIN 
AZALTILMASI & VİDEO 
KONFERANS GÖRÜŞMELERİ

KİŞİSEL HİJYEN TEDBİRLERİ

TEMİZLİK TEDBİRLERİ

EVDEN ÇALIŞMA DÜZENİ

AÇIK HAVA TOPLANTILARI

ŞANTİYE VE KAMP ALANI 
TEMİZLİK DÜZENİ

Merkez ofisimize şirket girişlerini (resepsiyon ve garaj) 
kullanarak gelen personelimizin ateşleri termal kameralarla 
kontrol ediliyor. Ayrıca kat asistanları tarafından her gün 
ateş ölçümü yapılıp kayıt altına alınıyor. Şantiyelerimizdeki 
personelimizin işe başlamadan önce, öğle yemeğinden 
önce ve akşam çalışma sahasını terk etmeden önce ateş 
ölçümleri yapılarak kayıt altına alınıyor. Tedarikçiler gibi 
şantiye personeli olmayan kişilerin sahaya girişlerinde de 
ateş ölçümü yapılıyor. Ayrıca, maske ve eldiven gibi koruyucu 
ekipman kullanmaları sağlanıyor. Tedbirlere uymayı kabul 
etmeyenlerin sahaya alınmasına izin verilmiyor. 

Şantiyelerimizde aylık yapılan İSG Kurul Toplantıları, 
can veya uzuv kayıplı vaka gibi çok önemli bir olay 
meydana gelmediği sürece, salgın denetimi ve raporlaması 
gündemiyle sürdürülüyor. Üretim toplantıları ise 
sosyal mesafe korunarak ve sayısı azaltılarak yapılıyor. 
Şirketimizdeki tüm toplantılar video konferans 
uygulamalarından yararlanılarak düzenleniyor.

Her bir personelimize günde iki adet maske sağlanıyor. Gerek şantiyelerimizde gerek merkez ofisimizde çalışan 
personelimiz, işlerini yürüttükleri esnada dahi koruyucu maskelerini çıkarmıyor. Bu süreçte, evci personelimize 
de lateks eldiven, koruyucu maske ve cep el dezenfektanı dağıtıldı. Merkez ofisimizin resepsiyonunda maske ve el 
dezenfektanı bulunduruyoruz. Girişte, misafirlerimizin ateşleri ölçülüyor ve maskesiz girişe müsaade edilmiyor. 
Şantiyelerimizde ise her odada, ayrıca şantiye çalışma alanları ve yemekhanelerinde el dezenfektanları ve kolonya 
bulunuyor. Veznedar, finans departmanı personeli, ofis elemanlarımız ve dışarıda iş takibi yapan çalışanlarımız 
ile şoförlerimize cerrahi maske ve eldiven tahsis edilerek kullanmaları sağlanıyor. Şantiyelerimizdeki çalışma 
ve konaklama alanlarındaki yoğun insan hareketi gözetilerek buralardaki kişisel hijyen tedbirleri artırıldı; bütün 
personelin cerrahi maske ve eldiven kullanması zorunlu hâle getirildi. Toplu yaşamın olduğu bölgelere de 
dezenfektan temin edilerek, uygulanmasına devam ediliyor.

Görevli personelimiz, lavaboların, WC’lerin ve banyoların 
temizliğini her saat başı yapıyor ve kayıt altına alıyor. 

Periyodik genel temizlik ve hijyen tedbirlerinin artırıldığı 
Holdingimizde ayrıca tüm WC’ler ile yoğun kullanılan yerlere 

dezenfektan kapları yerleştirildi.

Belirlenen personelin evden çalışması, idari personelin bir 
bölümüne ise yıllık ücretli izin kullanması uygulamalarıyla 
çalışma alanlardaki yoğunluk azaltılıyor..

Her çalışma gününde ve her vardiya başlangıcında yapılan 
Tool-box toplantılarına, açık havalarda devam ediliyor. Tool-
box toplantıları başlamadan her bir personelin ateş ölçümü 

yapılıyor. Şantiyede, vardiyada görevli İSG-Ç sorumlusu 
(yoksa vardiya mühendisi) tarafından alınan ölçümler, 

Tool-box Eğitim Tutanağı ile birlikte kayıt altına alınıyor 
ve bu kayıtlar vakit kaybetmeksizin proje yönetimi, şantiye 

yönetimi, işyeri hekimi, İSG-Ç birimi ile paylaşılıyor.

Tüm şantiye ve kamp alanlarındaki toplu kullanım alanları 
belirli periyotlarla temizlenip havalandırılıyor. Buralarda 

yer alan tuvalet ve banyolar her iki saatte bir, çamaşır suyu 
gibi dezenfekte etme özelliği yüksek temizlik malzemeleri 

kullanılarak tamamen yıkanıyor. Yemekhaneler ise en az her 
saat başı, minimum 10 dakika süreyle havalandırılıyor ve her 

vardiyada üç kez olmak üzere yerler, masalar, sandalyeler çamaşır 
suyu gibi uygun temizlik malzemeleri kullanılarak siliniyor.
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YEMEKHANE DÜZENİ
Sosyal mesafeyi korumak ve personelin toplu hâlde 

bir arada bulunmasını minimize edebilmek için, 
salgın başlangıcında bir süreliğine askıya alınan 

mutfak ve yemekhane faaliyetlerine, alınan önlemler 
çerçevesinde 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yeniden 

başlandı. Bu önlemler:

F Kamp alanı ve şantiye yemekhanelerimizde 
kalabalığı önlemek adına münavebeli olarak 

kullanılan bütün malzemeler tek seferlik kullan-at 
malzemesinden oluşuyor. Çatal, kaşık, bıçak, ekmek 

ve su dahil bütün malzemeler ambalajlı olarak servis 
ediliyor. Merkez ofisimizde bu servisler masalarda 

bulunduruluyor. Soğuk büfe servisi de hijyen 
tedbirleri çerçevesinde kaldırıldı.

F Merkezimizde sabah kahvaltısı 07:30-08:15 saatleri 
arasında, aşçı/yardımcısı tarafından servis edilen 

kahvaltı tabağıyla veriliyor. Çay, tek kullanımlık 
bardaklarla self-servis şeklinde alınabiliyor. 

Bu süreçte, tost makinesi kullanılmıyor ve kahvaltı 
servisleri sosyal mesafeli oturma düzenine 

uygun şekilde açılıyor.

F Öğle yemekleri 12:30-14:00 saatleri arasında üç 
kademeli olarak; saat 12:30-13:00 arasında -2,-1 ve 

zemin katlarda toplam 29 personel için; saat 13:00-
13:30 arasında 1,2 ve 6. katlarda toplam 31 personel 
için; saat 13:30-14:00 arasında ise 3, 4 ve 5. katlarda 

toplam 30 personel için hazırlanıyor. Yemeklerin tümü 
aşçı ve yardımcısı tarafından servis ediliyor. 

Yemek servisleri sosyal mesafeli oturma düzenine 
uygun şekilde açılıyor.

ÇAY SERVİSİ ESASLARI

ATIK TOPLAMA NOKTALARI

COVID-19 TESTİ

Merkez ofisimizde yapılan çay/kahve servisi kaldırılarak 
self servis uygulamasına geçildi. Su sebilleri kullanım dışı 
bırakılarak, her katta servis noktalarında pet şişeler hazır 
edildi. Toplantılar ya da misafirlerimiz için Türk kahvesi ya da 
çay gibi içecekler talep edildiğinde, ilgili hizmet görevlimiz 
tarafından tek kullanımlık bardaklarda ve maske ile servis 
ediliyor. Şantiye yemekhanelerimizde ise çay dahil bütün 
dağıtım işlemini yemekhane personelimiz yapıyor. Şantiye ve 
kamp alanlarında çay tüketimlerinde tek kullanımlık bardaklar, 
içme suyunda ise yarım litrelik pet uygulamasına geçildi.

Merkez ofisimizde maske, hijyen eldiveni vb. tıbbi atık 
toplama noktaları tesis edilerek tıbbi atıkların genel 
çöplerden ayrıştırılması sağlanıyor.

Tüm şantiyelerimizde ve merkez ofisimizde belirti 
gösteren personele ve belirti gösteren personelle temas 
halinde olanlara Covid-19 testi yaptırıldı. Kendini kötü 
hisseden personelimiz ikinci test için en yakın sağlık 
kuruluşuna yönlendirildi ve istirahat etmeleri sağlandı.

BİLGİLENDİRMELER

KURYE İŞLEMLERİ

SERVİS HİZMETİ

Ofislerimizde ve şantiyelerimizdeki yemekhanelere, kamp 
alanlarına, ofislere ve çalışma alanlarına Covid-19 ile ilgili 

bilgilendirme afişleri ve tabelaları asıldı. Personelimizin 
buralarda belirtilen kurallara uygun davranmasına azami özen 
gösteriyoruz. İş sağlığı ve güvenliği personelimiz, her vardiya 

başında Covid-19 toplantıları düzenleyerek sosyal mesafe 
ve maske kullanımı konusunda uyarı ve bilgilendirmeler 

yapmayı sürdürüyor.

Şirketlerimize kurye/kargo görevlisi vb. kişilerin giriş-çıkışları 
sınırlandırıldı. Kargo/kuryelerin şirket içine girmesine 

müsaade edilmeyerek sadece muhaberat 
tarafını kullanmalarına izin veriliyor. 

Tüm personelimizin toplu taşıma kullanmadan, mümkün olduğunca 
özel araç ya da servisle şirketimize erişimini sağlamak üzere dört 
araçla, dört farklı güzergâhta gerekli servis hizmeti düzenlendi ve 

araçlarda maske takılması zorunluluğu getirildi. Servis araçlarında, 
Covid-19 tedbirleri çerçevesinde ilgili makamların yayımlamış 

olduğu hijyen ve temizlik kurallarına uyulması, tüm araçlarda el 
dezenfektanı, maske ve eldiven bulundurulması sağlandı. Sosyal 

mesafe kuralına göre düzenlenen araçlara maskesiz binilmesine izin 
verilmediği gibi şoför dahil tüm personelimizin güzergâh boyunca 

maskelerin çıkarılmamasına özen gösteriliyor. 
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GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI

GÜVENLİ VE SAĞLIKLI KONAKLAMA TESİS SERTİFİKASI İÇİN 

ALINAN TEDBİRLER

HILTON GARDEN INN İZMİR BAYRAKLI OTELİ, COVID-19 İLE MÜCADELE ETTİĞİMİZ BU ZORLU GÜNLERDE, MİSAFİRLERİNİN 
VE ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI İÇİN KAPSAMLI VE TİTİZ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR. TESİS; HILTON CLEANSTAY PROGRAMI 
VE GÜVENLİ VE SAĞLIKLI KONAKLAMA TESİSİ KRİTERLERİNİ YERİNE GETİREREK GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI ALDI. 

Güvenli ve Sağlıklı Konaklama Tesisi uygulamalarına yönelik plan hazırlanıp, bu plan çerçevesinde tüm 
departmanların izleyeceği prosedürlere ilişkin protokoller şu şekilde oluşturuldu:

HILTON GARDEN INN İZMİR BAYRAKLI OTELİ’NE 

HOLDINGIMIZ bünyesinde bulunan Hilton Gar-
den Inn İzmir Bayraklı Otel, Haziran ayında 
Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı çerçe-

vesinde yayımlanan “Konaklama Tesisleri 
ve Tesisler Bünyesinde Yer Alan 
Yeme & İçme Ünitelerinde Pan-
demi Süresince Uygulanacak CO-
VID-19 ve Hijyen Uygulamaları 
Değerlendirme Kriterleri” kapsa-
mında istenen koşulları yerine ge-
tirerek “Güvenli Turizm Sertifikası” 
almaya hak kazandı. Türkiye Turizm 
Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafın-
dan önerilen sertifikayı kazanan otel-
ler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın site-
sinde yayınlanacağı için bu belge büyük 
önem taşıyor.

HILTON CLEANSTAY PROGRAMI
Koronavirüs sırasında gelişen tüketici beklentilerini kar-
şılamak için geliştirilen Hilton CleanStay, Hilton’un dün-

ya genelindeki tüm otellerinde uygulanan ve sektördeki 
uygulamaları yeniden tanımlayacak bir temizlik 

ve dezenfeksiyon standardıdır. İle-
ri düzey prosedürleri ve ekip 
üyesi eğitimleri, Hilton ko-
nuklarının otele girişlerinden 

çıkış yaptıkları ana kadar daha 
temiz ve daha güvenli bir ko-
naklamadan faydalanmalarını 

sağlamak üzere Lysol ve Dettol 
üreticisi RB ile geliştirildi. Hilton 
CleanStay programı ile misafirle-

rin ve çalışanların daha güvenli bir 
ortamda bulunmaları sağlanıyor.

s Otelin tüm bölümlerinde sosyal mesafeyi koruyacak düzenlemeler 
yapıldı. 
s Koruyucu kıyafet ve ekipman sağlanarak otelin tüm alanlarında stan-
dartlar çerçevesinde hijyen ve dezenfeksiyon üst seviyede sağlandı.
s Misafir ve personel girişlerine dezenfektanlı paspaslar temin edildi.
s Otelde kullanılan teknik ve mekanik ak-
samlar ile soğutma ve ısıtma sistemlerinin 
bakımları periyodik olarak onaylı firmalar ta-
rafından yapılmaktadır.
s Odalarda yer alan elektrikli aletlerin hep-
si düzenli olarak temizlenip dezenfekte edil-
mekte ve bakımları yapılmaktadır.
s Genel alanlarda yer alan oturma grupları 
teması ortadan kaldırmak üzere, koltuk ve 
sandalye sayıları en az seviyeye çekilerek 
yasa tarafından belirtilen sosyal mesafe ku-
rallarına göre yeniden düzenlendi. 
s Maskesi olmayan misafirlere otel girişinde 
maske verilip, otele girişte kullanmaları için 
dezenfektan ünitesi yerleştirilmiştir. Misafir-
lerin otele girişlerinde vücut ısıları ölçülmek-
tedir. Ön büro tarafından kayıt formu ile bera-
ber misafirlerin geldikleri yer, son 14 günde 
ziyaret ettikleri ülkeler, vücut ısıları vb. gibi 
bilgileri kayıt altına alınmaktadır.
s Otele girişte tüm bagajlar püskürtme sis-
temi ile dezenfekte edilip içeri alınmaktadır. 
s Bagaj taşıyıcı arabalar her taşımadan sonra, 
bagaj odası ise sık sık püskürtme sistemi ile 
dezenfekte edilmektedir. 
s Personelin işe giriş ve çıkışlarında vücut ısıları ölçülerek kayıt altına 
alınmaktadır.
s Çalışanların kişisel koruyucu ekipman ve hijyen malzemesi kulla-
narak, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde çalışmasına yönelik tüm 
önlemler alınmıştır.
s Personelin mümkün olduğunca ayrı vardiyada çalışmasına azami 
özen gösterilmektedir.
s Personele iş dışında birbirleriyle sosyalleşmek adına (kutlama, davet, 
yemek vb.) bir araya gelmemeleri için gerekli uyarılar yapılmaktadır.
s Personelin birlikte yaşadığı aile üyeleri arasında, COVID-19 belirtisi 
bulunup bulunmadığı veya son 14 gün içerisinde yaptıkları faaliyetler 
günlük olarak takip edilmektedir.
s Odalardaki su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları her misa-
fir otelden ayrıldığında temizlenip dezenfekte edilmektedir. Temizlik 
sırasında, her oda için ayrı bezler kullanılmaktadır. 
s Klimaların filtreleri düzenli aralıklarla temizlenerek dezenfekte edi-
lerek kayıt altına alınmaktadır.
s Odalarda tek kullanımlık buklet malzemelerinin kullanılması için 
gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.
s Odalar misafir ayrıldıktan sonra yeni bir kullanım için 12 saat boş 
bırakılmaktadır.
s Oda temizliğinde görevli personel, çalışma esnasında kişisel koru-
yucu malzeme ve ekipmanları kullanmaktadır.

s Yeme ve içme ünitelerinde çalışan ve gıda ve içecek ile temas eden 
personel, çalışma esnasında kişisel koruyucu ekipman ve malzemeleri 
kullanmaktadır.
s Her bölümde el dezenfektanları mevcuttur. Ayrıca dezenfektan pas-
pasları kullanılmaktadır.

s Yiyecek ve içecek bölümlerindeki tüm ekip-
man düzenli olarak temizlenip dezenfekte 
edilmektedir.
s Restoran oturma düzeni, masalar arası 1,5 
metre ve sandalye araları 60 cm olacak şekil-
de sosyal mesafe kurallarına göre düzenlen-
miştir.
s Restoranda tek kullanımlık Amerikan servis 
kağıdı, tuzluk, karabiber ve şeker kullanılmak-
tadır. Ayrıca tüm masalarda çatal ve bıçak gibi 
ekipman temizlendikten sonra kağıt peçete 
ile beraber koruyucu kılıflar içinde servis edil-
mektedir. Masalarda yüzde 70 alkol oranına 
sahip tek kullanımlık kolonyalı mendil bulun-
maktadır. 
s Toplantı salonları masalar arası 1,5 metre ve 
sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde yeni-
den düzenlenmiştir.
s Restoran ve toplantı salonlarındaki masa ve 
sandalyeler her kullanımdan sonra temizlenip 
dezenfekte edilmektedir.
s Açık büfe, şeffaf ayraçlar ile hijyen kuralları-
na göre yeniden düzenlenmiştir.
s Açık büfe yiyecekleri, hijyen ve sosyal me-

safe kuralları çerçevesinde misafirler tarafından alınmayıp, bir görevli 
tarafından misafirlerimize servis edilmektedir.
s Oda servis arabaları ve oda servis ekipmanları her kullanımdan 
sonra temizlenip dezenfekte edilmektedir. Oda servis arabalarındaki 
masa örtüleri ayrı bir yerde toplanıp, ayrı olarak 80 derecede yıkan-
maktadır. 
s Oda servisinde kullanılan çatal ve bıçak gibi ekipman temizlen-
dikten sonra kağıt peçete ile beraber koruyucu kılıflar içinde servis 
edilmektedir. Oda servisinde ayrıca yüzde 70 alkol oranına sahip tek 
kullanımlık kolonyalı mendil, servisle beraber gönderilmektedir.
s Tüm odalarda ve genel alanlarda Sağlık Bakanlığı tarafından onay-
lanmış, virüs ve bakteriler üzerinde etkili olduğu kanıtlanmış ve insan 
sağlığına zararlı olmayan dezenfektanlar kullanılmaktadır. 
s Misafir odaları, yiyecek ve içecek bölümleri, tuvaletler ve genel alan-
lar hijyen kuralları çerçevesinde temizlenip dezenfekte edilmektedir.

KRK Holding olarak, çatımız altındaki tüm şirketlerde güvenli ve 
sağlıklı koşulları en üst seviyede korumak için COVID-19 ile ilgili 
tüm gelişmeleri ve açıklamaları yakından takip ediyoruz. Hilton 
Garden Inn İzmir Bayraklı Oteli’mizde de ilk günden itibaren mi-
safirlerin ve çalışanlarımızın güvenliği adına gerekli tüm kararları 
ve önlemleri en hızlı şekilde alıyoruz. Hep birlikte bu zorlu süreci 
birbirimize kenetlenerek, dayanışma içinde ve sorunsuz bir şekilde 
atlatacağımıza inanıyoruz. 



özgünce PROJELERİMİZ
BENDIAB ABEDRACHID OKULU BATARYALI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ PROJESİ

ENERJİ GRUBUMUZ 
CEZAYİR’DE

ENERJİ 
GRUBUMUZ, 

CEZAYİR’DE UZUN 
YILLAR SÜRMESİ 

PLANLANAN 
GÜNEŞ ENERJİSİ 

PROJELERİNİN İLKİNİ 
GERÇEKLEŞTİRDİ.
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HOLDİNGİMİZ ÇATISI ALTINDAKİ 
ENERJİ ŞİRKETLERİMİZ ZİGANA ENERJİ VE 

OMEGA ENERJİ, 13 YILDIR ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ 
FAALİYETLERİNİ DİNAMİK BİR ŞEKİLDE 

SÜRDÜRÜYOR VE YENİLERİ İÇİN DE 
SOMUT ADIMLAR ATIYOR. 

CEZAYIR’DE Yenilenebilir Enerji alanında ge-
lişmeler devam ederken, Enerji grubumuz, 
‘güneş enerjisi’ alanında başlangıç sayılabile-

cek ilk projesini devreye aldı. 
Bordj Bou Arreridj eyaletindeki Bendiab Abedrachid 
Okulu için SARL Özgün Algeria ile CNTPP ortaklığı, 
Bordj Bou Arreridj Belediyesi ile protokol imzaladı. Pro-
tokol kapsamında okul çatısında 12,6 kWp gücünde 40 
adet 315Wp’lik Condor Panel (Yerel) ve 3 adet 3KW’lık 
hibrit inverter kullanıldı. Sistem şebekeye bağlı, tüketi-
mi tamamıyla karşılayan ve üretim fazlasını bataryalarda 
depolayıp akşam saatlerinde tüketecek şekilde tasarlan-
dı. Projede çatı izolasyonuna zarar vermemek maksatlı 
beton ayak tercih edildi. Cezayir’de ‘güneş enerjisi’ alanında 
başlangıç olan bu projemizde emeği geçen tüm Özgün SARL 
merkez personeline ve Thenia BBA şantiyemize yardımların-
dan ötürü teşekkür ederiz.
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ÖZGE BAKİ / ENERJİ ŞİRKETLERİ GN. MD. YARDIMCISI



özgünce PROJELERİMİZ
KHEMIS - EL AFFROUN DEMİRYOLU PROJESİ

ACİL KAÇIŞ TÜNELİ
NEREDE KALMIŞTIK?

Aralık 2019’da 
QS3 Tüneli’ndeki 

beton çalışmalarının 
tamamlanmasının 
ardından, acil kaçış 
tünelinin tüm beton 

kaplama işleri de 
tamamlandı.
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KALAN İŞ KALEMLERİMİZ:
1. Tünel Ramdane çatlak tamiratı.

2. Tünel Ramdane geri dolgu portal işleri.(Avenan 9 ve 10)

3. Elektrik Trafo Binası ve Yangın Deposu Binası inşaat işleri. (Avenan 9 ve 10)

4. Elektrik ve mekanik hattın dizayn işleri. (Avenan 10)

Dünya genelini etkileyen salgın sebebiyle Cezayir’de de aksaklıklar oldu ve bazı iş kalemlerimiz duraksadı. Salgın öncesi planlarımıza 
göre tünel çatlak tamiratlarını tamamlayıp, geri dolgu portal işlerine başlayacaktık. Fakat bu planlarımız şimdilik askıda kaldı. Elekt-
ro-mekanik işler ile alakalı mekanik planların yüzde 100’ü kabul görürken; elektrik planlarının ise yüzde 90’ı kabul edildi. Kalan yüzde 
10’luk planların ise güncelleme çalışmaları yine salgın sebebiyle yapılamadı. Planların tamamı kabul edilse dahi, idareden Avenan’a 
yanıt gelmeden elektrik ve mekanik işlere başlamamız mümkün değildi. Sadece Avenan 9 onayı ile birlikte trafo binası ve yangın 
deposu binası inşaat işlerine kısmen başlayabilirdik. Ancak 9 numaralı Avenan’ın onayı da Cezayir devlet politikaları (yeni hükümet 
kurulma aşaması) ve ardından başlayan salgın sebebiyle hâlâ gerçekleşmedi. İnşaat işlerinin planları ve raporları ise salgın öncesi ida-
reye sunuldu ama herhangi bir yanıt gelmedi. Bayram sonrası tüm dünya genelinde olduğu gibi Cezayir’de de normalleşme sürecinin 
başlayacağını düşünsek de, genel anlamda net tarih bilinmezliği devam ediyor.

DOĞU
PORTAL

BATI
PORTAL

ACİL 
KAÇIŞ 

TÜNELİ

RAMDANE TÜNELİ’NİN BETON İŞLERİ TAMAMLANDI VE TEK HAT RAY DÖŞENDİ.

YAKLAŞIM
QS3

RAMDANE TÜNELİ’NİN 
YAPIMINDA 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ 
BAZI İMALAT KALEMLERİ 
VE MİKTARLARI:

Kazı: 350,000 m3

Püskürtme beton: 45,000 m3

Beton kalemleri: 95,000 m3

Bulon imalatı: 255,392 ton

Süren imalatı: 252,000 m

Kafes iksa: 1350 ton 

Çelik hasır: 1600 ton

Demir donatı: 2550 ton 

TÜNEL
RAMDANE

İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ NORMALLEŞME 
SÜRECİNDE, SONRASI İÇİN GEREKLİ 
ÇALIŞMA PROGRAMINI DÜZENLİYORUZ. 
BU DÜZENLEMENİN ARDINDAN PORTAL GERİ 
DOLGU İŞLERİNE BAŞLAYACAĞIZ. PLAN VE 
PROJE HAZIRLIK ÇALIŞMALARIMIZI 
SALGINDAN ÖNCE TAMAMLAMIŞ VE 
RESMİ OLARAK İDAREYE SUNMUŞTUK.

MEHMET ALİ BAL / TEKNİK OFİS MÜHENDİSİ



özgünce PROJELERİMİZ
GEYVE-SAPANCA 
YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİ T2 TÜNELİ

Ana hat tüneli toplam uzunluğu 7.545 m  
T2 Tüneli toplam uzunluğu 4.665 m  

T1 Tüneli toplam uzunluğu 2.880 m  GEYVE-SAPANCA 
YÜKSEK HIZLI TREN    PROJESİ T2 TÜNELİ

YILIN YENİ PROJELERİNDEN BİRİ START ALDI

33.5 kilometrelik Arifiye
by pass edilerek 
10.5 km daha kısalıyor.

Doğançay Ripajı’nın detayları (m)
Toplam tünel boyu: 18.465
Toplam viyadük boyu: 2.660
Toplam güzergâh boyu: 1.775
TOPLAM: 22.900

“İstanbul - Ankara Hızlı Tren Demiryolu Projesi” kapsamında yer alan “Geyve - Sapan-
ca (Doğançay Ripajı) Arası Tasarım ve Yapım İşleri”nde 2 adet ana tünel ve 6 adet gü-
venlik tüneli olmak üzere toplam 8 adet tünel bulunuyor. Bunlardan, toplam uzunluğu 
3.700 m olan T2 Tüneli ile toplam uzunluğu 1.643 m olan GT-4, GT-5 ve GT-6 Güvenlik 
Tünelleri, 17 Şubat 2020 tarihli ön protokol ve 2 Mart 2020 tarihli alt sözleşme ile 
Holding şirketlerimizden Soner Temel Mühendislik İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından 
inşa ediliyor. Belirtilen tüneller kapsamında beş ayrı noktada şantiye mobilizasyonları 
tamamlanarak, 19 Şubat 2020 tarihinde çalışmalara başlandı. Bunlardan T2 Giriş, T2 
Çıkış, GT-4, GT-5 ve GT-6 şantiyelerinden yapılacak kazı-destekleme, bernold ve nihai 
kaplama imalatları için 966 günlük (32 ay) iş süresi belirlendi. Proje genelinde maksi-
mum 266 kişi/ay, minimum 131 kişi/ay personel çalışması planlanıyor.

HOLDİNG ŞİRKETLERİMİZDEN 
SONER TEMEL MÜHENDİSLİK 

İNŞAAT VE TİCARET A.Ş., 
ZORLU VE BİR O KADAR DA 

HEYECAN VERİCİ BİR PROJEYE 
DAHA BAŞLADI. ÇALIŞMALAR 

HEM HIZLA HEM DE BÜYÜK 
BİR DİKKAT VE TİTİZLİKLE 

SÜRDÜRÜLÜYOR.
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ASİYE GÜMÜŞBAŞ / TEKNİK OFİS MÜHENDİSİ



özgünce PROJELERİMİZ
GEYVE-SAPANCA YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİ T2 TÜNELİ

GT-4 Tüneli toplam uzunluğu 883 m  
GT-5 Tüneli toplam uzunluğu 479 m  

GT-3 Tüneli toplam uzunluğu 822 m  

GT-6 Tüneli toplam uzunluğu 685 m  

SORUMLULUĞUMUZDAKİ GÜVENLİK TÜNELLERİNİN 
TOPLAM UZUNLUĞU 2.047 M OLUP, 

DAĞILIMI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

İşveren

Yüklenici

Para Birimi

İşin Süresi

Personel

Çalışacak Toplam Şantiye Sayısı

Toplam Çalışma Noktası

İlk Yer Teslim Tarihi

Fiili İşe Başlama Tarihi ve Noktası

T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü

Özgün Yapı San. ve Tic. A.Ş

TL

966 Gün (32 ay)

Maks: 266 kişi/ay  u  Min: 131 kişi/ay  u  Ortalama: 207 kişi/ay

4

4

14.02.2020

19.02.2020 GT-5 Güvenlik Tüneli Şantiyesi

Proje genelinde 2020 yılı Mayıs ayı itibariyle toplam 
çalışan sayısı 176 idi. Proje; Soner Temel Mühendislik 
İnşaat ve Tic. A.Ş. Genel Md. Yrd. Engin Ünver kontro-
lünde yürütülmekte olup, Şantiye Şefliği görevini Sait 
Selman Şeref üstleniyor.
2020 Yılı Nisan Ayı itibariyle 2 adet hakediş yapıldı ve 
sözleşme bedelinin yüzde 2’si kesinleşti. Mayıs hakediş 
döneminde ise bu oran yüzde 4’e çıktı.
Bugüne kadar proje genelinde; sorumluluğumuz altın-
da bulunan ana hat tünelleri kapsamında 175 metrelik 
tünelin, güvenlik tünelleri kapsamında da 140 metrelik 
tünelin kazı-destekleme imalatları tamamlandı. Aynı 
zamanda 20 m nihai kaplama invert imalatı ile 30 m 
manevra cebi tüneli kazı-destekleme imalatları da sona 
erdi. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Başta 
kazasız olmak üzere, projenin sektöre ve Holdingimize 
artı değerler kazandıran ve yeni farkındalıklar yaratan 
bir iş olmasını dileriz.
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özgünce PROJELERİMİZ
İZMİR METRO PROJESİ

ÜLKEMİZİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK KENTİ İZMİR’DE YAPIMINI 
ÜSTLENDİĞİMİZ İZMİR FAHRETTİN ALTAY - NARLIDERE 
KAYMAKAMLIK 4. AŞAMA METRO YAPIM İŞİ’NİN KAZI VE 
İNŞAAT İŞLERİ SÖZLEŞMESİ, 20 TEMMUZ 2018 TARİHİNDE 
GÜLERMAK İLE İMZALANMIŞ VE ÜRETİME HIZLA BAŞLANMIŞTI. 
GEÇEN 2 YILA YAKIN ZAMAN İÇİNDE, BİR ÇALIŞMA NOKTAMIZ 
HARİCİNDE TÜM ŞANTİYELERİMİZDE KAZI İŞLERİ TAMAMLANDI.

EGE’NİN İNCİSİ İZMİR’DE

PROJE KAZI İŞLERİ 
TAMAMLANMAK ÜZERE

Eski Şaft 5 Şantiyesi’nde (Fahrettin Altay) 
kazı ve beton işleri tamamlandı. 
Kazı işleri tamamlanan ve beton işlerine devam edilen 
şantiyelerimiz ise şöyle sıralanıyor: 
Şaft 7 Şantiyesi (Karayolları viyadük altı), 
Şaft 0 Şantiyesi (Çağdaş), Şaft 2 Şantiyesi 
(Dokuz Eylül) ve Şaft 4 Şantiyesi (Güzel Sanatlar). 
Makas 1 Şantiyesi’nde ise kazı ve beton işlerine devam ediliyor.
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ÇALIŞAN 
PERSONEL SAYISI:

- 26 Beyaz Yaka
- 207 Mavi Yaka
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PROJENİN 
TAMAMININ 

2020 YILI SONUNDA 
TAMAMLANMASI 

PLANLANMAKTADIR.

NİSAN 2020 
SONU İTİBARİYLE 

FİNANSAL GERÇEKLEŞME 
YÜZDE 90 ORANINA 

ULAŞMIŞ, PROJE 
TOPLAMINDA 1 MİLYON 

750 BİN ADAM/SAAT 
HARCANMIŞTIR.

İRFAN ATİK / TÜNELLER ŞEFİ



KARAYOLLARI VİYADÜK ALTI 
(ŞAFT 7) ŞANTİYESİ

GÜZEL SANATLAR 
(ŞAFT 4) ŞANTİYESİ

DOKUZ EYLÜL (ŞAFT 2) ŞANTİYESİ

Şaft 7 ve Balçova şantiyelerinde kazı işleri 
tamamlanmış, beton işlerine devam 
edilmektedir.

Tamamlanan Imalatlar:
- 39 Adet Forekazık
- 30,4 metre Şaft Kazısı - Şaft Çapı 12,5 metre
- 38,4 metre Yaklaşım Tüneli - Tam Kesit Alanı 53 m²
- 52,3 metre Makas Tüneli - Tam Kesit Alanı 114 m²
- 730 metre A Tüneli - Tam Kesit Alanı 42 m²
- 84 metre P1 Peron Tüneli - Tam Kesit Alanı 81 m²
- 20 metre B1 Bağlantı - Tam Kesit Alanı 53 m²

Tamamlanan Kazı Kübajı: 53.808 m³
Dökülen Beton Miktarı: 4.173 m³

Şaft 4 Şantiyesi’nde kazı işleri tamamlanmış, 
beton işlerine devam edilmektedir.
Tamamlanan Imalatlar:
- 33,3 metre Şaft Kazısı - Şaft Çapı 15,8 metre
- 15 metre Havalandırma Şaft Kazısı - Şaft Çapı 10,6 metre
- 28 metre Yaklaşım Tüneli - Tam Kesit Alanı 53 m²
- 32 metre A Tüneli - Tam Kesit Alanı 42 m²
- 323 metre P1 Peron Tüneli - Tam Kesit Alanı 81 m²
- 126 metre B1 Bağlantı Tüneli - Tam Kesit Alanı 53 m²
- 64 metre B3 Merdiven Tüneli - Tam Kesit Alanı 52 m²

Tamamlanan Kazı Kübajı: 47.789 m³

Dökülen Beton Miktarı: 6.432 m³

Şaft 2 Şantiyesi’nde kazı işleri tamamlanmış, 
beton işlerine devam edilmektedir.
Tamamlanan Imalatlar:
- 31,4 metre Şaft Kazısı - Şaft Çapı 12,8 metre
- 35,6 metre Yaklaşım Tüneli - Tam Kesit Alanı 53 m²
- 32 metre A Tüneli - Tam Kesit Alanı 42 m²
- 362 metre P1 Peron Tüneli - Tam Kesit Alanı 81 m²
- 78 metre B1 Bağlantı Tüneli - Tam Kesit Alanı 53 m²
- 44 metre B3 Merdiven Tüneli - Tam Kesit Alanı 52 m²

Tamamlanan Kazı Kübajı: 46.504 m³

Dökülen Beton Miktarı: 7.037 m³

özgünce PROJELERİMİZ

FAHRETTİN ALTAY 
(ESKİ ŞAFT 5) ŞANTİYESİ

ÇAĞDAŞ (ŞAFT 0) ŞANTİYESİ

İZMİR METRO PROJESİ

MAKAS 1 ŞANTİYESİ
M1 Makas Şantiyesi’nde kazı ve beton işlerine 
devam edilmektedir.
Tamamlanan Imalatlar:
- 34,7 metre Şaft Kazısı - Şaft Çapı 12,6 metre
- 28 metre Yaklaşım Tüneli - Tam Kesit Alanı 78 m²
- 15 metre A Tüneli - Tam Kesit Alanı 42 m²
- 41 metre P1 Peron Tüneli - Tam Kesit Alanı 81 m²
- 82 metre 1. Aşama Makas Tüneli - Kesit Alanı 60 m²
- 77 metre 2. Aşama Makas Tüneli - Kesit Alanı 43 m²
- 73 metre 3. Aşama Makas Tüneli - Kesit Alanı 48 m²
- 58 metre 4. Aşama Makas Tüneli - Kesit Alanı 34 m²

Tamamlanan Kazı Kübajı: 23.447 m³

Dökülen Beton Miktarı: 638 m³

Eski Şaft 5 (Fahrettin Altay) Şantiyesi’nde kazı 
ve beton işleri tamamlanmıştır.

Tamamlanan Imalatlar:
- 156 Metre P1 Tüneli – Tam Kesit Kazı Alanı 81 m²

Tamamlanan Kazı Kübajı: 12.815 m³
Dökülen Beton Miktarı: 2.984 m³

Şaft 0 Şantiyesi’nde kazı işleri tamamlanmış, 
beton işlerine devam edilmektedir.

Tamamlanan Imalatlar:
- 31,6 metre Şaft Kazısı - Şaft Çapı 13,8 metre
- 28 metre Yaklaşım Tüneli - Tam Kesit Alanı 53 m²
- 32 metre A Tüneli - Tam Kesit Alanı 42 m²
- 423 metre P1 Peron Tüneli - Tam Kesit Alanı 81 m²
- 81 metre B1 Bağlantı Tüneli - Tam Kesit Alanı 53 m²
- 64 metre B3 Merdiven Tüneli - Tam Kesit Alanı 52 m²

Tamamlanan Kazı Kübajı: 54.028 m³
Dökülen Beton Miktarı: 3.854 m³
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özgünce PROJELERİMİZ
ATAKÖY-İKİTELLİ METRO PROJESİ

ATAKÖY-  İKİTELLİ METRO 
PROJESİ’NDE SONER TEMEL 

MÜHENDİSLİK UHDESİNDEKİ 
ÇALIŞMALAR 11 KASIM 2016 

TARİHİNDE BAŞLADI VE 
BUGÜNE KADAR TOPLAM 

11 ŞANTİYEDE ÇALIŞMA YAPILDI. 
PROJE KAPSAMINDA FARKLI 

KESİTLERDE TOPLAMDA 
3.530 METRE TÜNEL AÇILDI. 
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Şantiye Şefi: Barış Demirci

Şantiye Şefi: Fırat Yöndeş

Kısım Şefi: Fevzi Kayıran

Vardiya Mühendisi: Hüseyin Utku

Vardiya Mühendisi: Burak Can Coşkun

Vardiya Mühendisi: Onur Aras

Vardiya Mühendisi: Muhammed Turan

Vardiya Mühendisi: Mustafa Kaski

Vardiya Mühendisi: Yılmaz Keleş

İşçi + Usta + Bakımcı: 94 kişi

Toplam personel: 104 kişi

Proje Müdürü:  Turgay ÖZAT

PROJE EKİBİ

ATAKÖY-İKİTELLİ 
METRO PROJESİ İLE
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Toplam çalışılan şantiye sayısı: 11

Bitirilen şantiye sayısı: 8

Devam eden şantiye sayısı: 2

Başlamayan şantiye sayısı: 1

Farklı kesitlerde bitirilen tünel miktarı: 3530 m

Farklı kesitlerde kalan tünel miktarı: 544 m

Çalışılan şantiyeleri bitirme tarihi:  15.09.2020

Başlama Tarihi:  11.11.2016

PROJENİN KÜNYESİ

ATİ Metro Projesi’nde 
Nisan 2020  itibariyle, Bahariye 

Makas tünelleri ve Halkalı Yaya tünelleri 
çalışmalarıyla önemli ölçüde ilerleme 

kaydedildi. Bahariye Makas tünellerinde 
H1-T2’de 31m 2. , 3. ve 4. aşamalar kaldı. 

Bunlar 6 Temmuz 2020 tarihinde tamamlanacak. 
Halkalı Yaya tünellerinde 220m  B1.1 ve 10.50m 

B3.1 tüneli kaldı. 15 Eylül 2020 tarihinde de 
bu tüneller bitecek. Geriye Ataköy 

İstasyon-Makas arası bağlantı tünelleri 
kalacak. Ataköy Bağlantı Tünelleri 
40m B1.1 ve 252.50m A tünelinden 

oluşuyor. 

KALAN İŞLER
TURGAY ÖZAT / PROJE MÜDÜRÜ



Z.08

Z.08

Z.08

Sözleme/
Zeyilname No

ATAKÖY-İKİTELLİ METRO HATTI PROJESİ
KALAN ŞANTİYELER VE YAPILACAK TÜNEL MİKTARI

Peron 
(P-Tüneli)

Makas 
(T-Tüneli)

Fiili İş Bitiş 
Tarihi

Anahat 
(A-Tüneli)İş Başlama Tarihi Bağlantı 

(B1-Tüneli)
Merdiven 

(B3-Tüneli)Şantiye

Halkalı Makas-Yaya

Bahariye Makas

Ataköy Bağlantı

20.03.19

20.04.18

Başlama Tarihi Belli Değil

15.09.20

6.07.2031,00m

252,50m

220,00m

40,00m

10,50m

özgünce PROJELERİMİZ
ATAKÖY-İKİTELLİ METRO PROJESİ
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ATİ Metro Projesi; 
güzergâhı,güzergâhtaki 

yapılaşma ve tünellerin içinde 
açıldığı jeolojik ortam nedeniyle 

şehiriçi tünelciliğinin neredeyse tüm 
zorluklarıyla karşılaşılan bir projedir. 

Çalıştığımız bölgelerin tamamına yakın 
bir bölümü zemin koşulları, tünel 
üzeri örtü kalınlığı ve yapılaşma 

nedeniyle “riskli” olarak 
nitelendirilebilecek 

bölgelerdir.

ZORLU SÜR
EÇ 

TÜM PROJELERIMIZDE 
OLDUĞU GIBI, ATI METRO 

PROJESI’NDE DE COVID-19’A 
KARŞI ETKIN VE KAPSAMLI BIR 
TEDBIR PLANINI YÜRÜRLÜĞE 

KOYDUK. ÇALIŞMA ALANLARI, 
YAŞAM ALANLARI, YEMEKHANELER, 

ÇAY OCAKLARI VE SOYUNMA 
ODALARI IÇIN ÖNLEMLER 

TITIZLIKLE ALINARAK 
ÇALIŞMAYA DEVAM 

EDILIYOR.

SALGINLA MÜCADELE

SOZ.TAS.022

SOZ.TAS.023

Z.01

Z.02

Z.03

Z.04

Z.07

Z.07

Z.07

Z.08

Z.08

Sözleme/
Zeyilname No

ATAKÖY-İKİTELLİ METRO HATTI PROJESİ / BİTEN ŞANTİYELER VE YAPILAN TÜNEL MİKTARLARI
Peron 

(P-Tüneli)
Makas 

(T-Tüneli)
Fiili İş Bitiş 

Tarihi
Anahat 

(A-Tüneli)
İş Başlama 

Tarihi
Bağlantı 

(B1-Tüneli)
Merdiven 

(B3-Tüneli)Şantiye

Kuyumcukent (İhlas Yuva)

 Yenibosna

Doğu Sanayi

Halkalı

Bahariye

Ataköy Kuyruk

15 Temmuz

Mimar Sinan

Halkalı Makas-Yaya

Geceleme Hattı

Masko

11.11.16

11.01.00

26.04.17

17.05.18

20.04.18

25.05.18

19.04.19

25.05.19

20.03.19

4.11.19

27.06.19

10.09.17

16.04.18

24.11.17

12.04.19

20.09.18

28.02.19

2.07.19

27.11.19

14.01.20

12.02.20

23.08.19

246,00m

254,00m

119,50m

257,30m

33,90m

77,90m

31,00m

168,95m

26,90m

32,50m

11,90m

376,90m

91,40m

454,50m

378,30m

113,40m

86,40m

36,70m

102,90m

51,60m

380,00m

15,00m

3,20m

81,90m

35,00m

11,00m

52,30m

Ataköy Kuyruk 
tünelleri, Marmaray 

hattına çok yakın 
olmaları (yaklaşık 10m) 
nedeniyle 220m olarak 

planlandıkları halde 
91,40m açıldı. Proje 

değişikliği sebebiyle 
planlanan uzunluklarda 

tünel açılmadı. 

Doğu Sanayi 
Istasyonu zemin 

şartlarından 
dolayı peron 
tünellerinin 

1 hattı yapıldı 
ve diğer hat 

aç - kapa 
olarak yeniden 
projelendirildi.

Bahariye Makas Tünelleri İhale eki projelerde 
görülen makas tünelleri yapısı, karşılaşılan 

jeolojik yapı ve tünel üzeri bina stoğu kalitesi 
nedeniyle değişikliğe uğradı. 

S makas olarak tamamlanan tünellerde, 
Ayamama Deresi’nin çok eski kollarından 
birinin yatağı altında yaklaşık 3m-5m örtü 

kalınlığı ve üzerindeki 3-7 katlı 15-20 yaşından 
büyük binaların altında tünel kazı-destekleme 

faaliyetleri yürütüldü..

Yenibosna Istasyonu 
peron tünelleri kazı-

destekleme işleri, 
bulunduğu jeolojik ortam 
nedeniyle yüksek yüzey 
deformasyonu görülme 
ihtimali içinde yüzeyde 

ve tünelde herhangi 
bir hasara yol açmadan 

tamamlandı

ŞANTİYELERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
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özgünce PROJELERİMİZ
KHERRATA KARAYOLU PROJESİ

KHERRATA KARAYOLU PROJESİ, KÜRESEL SALGIN NEDENİYLE 
ZORUNLU BİR MOLA SÜRECİNE GİRDİ.  DÜNYADA OLDUĞU GİBİ, 

CEZAYİR’DE DE “NORMALLEŞME” DÖNEMİ BAŞLADIĞINDA 
PROJENİN SONLANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLECEK.

KHERRATA PROJESİ
MUTLU SON YAKIN

KHERRATA Projesi’nin 2020 yılı içinde, 6 aylık sürede bi-
tirilmesi planlanmıştı. Oldukça yoğun, tempolu, bir o 
kadar heyecan verici bir süreç içinde çalışıyorduk. Fakat 

idari ve bütçesel sorunlar nedeniyle proje kapsamındaki iki lot 
için İdare tarafından verilen iş durdurma emrinin değerlendir-
mesi gündeme geldi. Dünyada baş gösteren koronavirüs salgını 
nedeniyle de Cezayir Hükümeti’nin tüm projelerdeki çalışmaları 
askıya alması ve hava sahasını uluslararası tüm uçuşlara 17 Ha-
ziran tarihine kadar kapatması sonucunda da Şantiye Yönetimi 
ve Üst Yönetim kararı ile 16 Mart tarihinde şantiye aktiviteleri 
gerekli tedbirler alınarak tamamen durduruldu ve kamp, karan-
tinaya alınarak izole edildi. Sürecin belirsizliği nedeniyle, Türk 
personelin de Türkiye’ye tahliyesine karar verildi. T.C Büyükel-
çiliği ile yapılan koordinasyon neticesinde, 4 Nisan tarihinde 
Türk personelin Türkiye’ye tahliye işlemi gerçekleştirildi. Böy-
lece proje çalışmaları, söz konusu idari sorunların çözülmesi ve 
salgının bitip normalleşme sürecinin başlamasına dek ertelen-
miş oldu. Projenin sonlandırması için gerekli şartların sağlan-
ması durumunda 6 aylık bir sürede tamamlanması planlandı. 
Pandemi başlamadan önce projede elbette yoğun tempo devam 
ediyordu ve birçok çalışma tamamlandı.
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özgünce
KHERRATA KARAYOLU PROJESİ

PROJELERİMİZ

T1 TÜNELİ 
YEREL OTORİTELERİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

ESTACADE 2 AY KALDI

T1 tünelinde 2020 yılı içerisinde -salgın sebebiyle alınan 
durdurma kararına dek- tüm çalışmalar tamamlanmış olup, 
sadece aydınlatma projektörlerinin montajı kaldı. Projek-
törler Mart 2020 tarihinde ulaştı ve şantiye ambarında 
stoklandı. Ancak işlerin durmuş olması nedeniyle montaj 
işlemi yapılamadı. İşlerin tekrar başlaması durumunda 15 
günlük bir sürede montaj işinin tamamlanması planlanıyor. 
Böylece T1 tünelinin trafiğe açılması için bizim kapsamı-
mızdaki tüm imalatlar tamamlanmış olacak. Tünelin dağ 
tarafında bulunan, özellikle kış aylarında trafik akışında 
risk oluşturacağı düşünülen şelalenin kontrol altına alın-
ması için tünelin kuzey tarafına 3 aç-kapa tünel yapımı için 
İdare ve Kontrol Teşkilatı’na yapmış olduğumuz teklif ve 
sunumlarımız olumlu karşılanarak onay aldı. Böylece 2020 

yılı içinde söz konusu 3 adet aç-kapa tünelin de imalatı ta-
mamlanmış olacak. T1 tüneli, dere kotunda ve tünelin giriş 
kısmında bulunan Bejeia şehrinin su ihtiyacını yüzde 80 
oranında karşılayan su deposunun korunması ve tünelin 
geçtiği güzergâhın üzerindeki yerleşim yerlerindeki halkın 
çalışmalar sırasında oluşacak risklere karşı çalışmaların 
durdurulmasını istemeleri gibi engeller nedeniyle kritik bir 
öneme ve konuma sahipti. Çok sıkıntılı ve riskli bu engeller 
Türkiye’den projemizi ziyarete gelen akademisyenlerin çok 
hassas incelemeleri ve çalışmaları neticesinde tünel plan-
landığı sürede, söz konusu su deposu ve yerleşim yerlerine 
sıfır hasarla bitirildi. Bu durum Vali’yi, İdare’yi ve yerel oto-
riteleri mutlu etti. Bu hassas ve özenli çalışmalar nedeniyle 
Sayın Vali ve otoriteler şirketimizi tebrik ettiler.

PROJE KAPSAMINDAKİ ESTACADE YAPILARINDA 
İMALATLARIN YÜZDE 95 ‘İ TAMAMLANDI. 
KALAN YÜZDE 5 İMALATLARIN DA ALTYAPISI 
BİTİRİLMİŞ OLUP, KALAN İMALATLARIN 2 AYLIK 
SÜREDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR.
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özgünce
KHERRATA KARAYOLU PROJESİ

PROJELERİMİZ

T2 tünelinin sözleşme kapsamındaki imalatları 2019 yılında 
tamamlanmıştı. Ancak tünelin kuzey portalinde meydana 
gelmiş olan zemin kayması nedeniyle çalışmalar durmuş 
ve söz konusu portalde kalıcı bir çözüm için fore kazık, şev 
güçlendirme ve 40 mt aç-kapa tünel konsepti ile tarafımızca 
bir uygulama projesi hazırlandı. İdare ve Kontrol Teşkilatı ile 
uzun bir müzakere sonucu çözüm odaklı uygulama projemize 
onay alınarak operasyonlara  başlandı. 16 Mart tarihinde işle-
rin durdurulmasına kadar çalışmaların yüzde 95’i tamamlan-

mış durumda idi. T2 tünelinin güney tarafında da yine bizim 
önerimiz ve teklifimiz ile 1 aç-kapa tünel için onay alındı. Tü-
nelde  kalan işlerin, tüm şartların yerine getirilmesi durumun-
da 2 aylık sürede tamamlanması planlanıyor. Bu süre proje-
nin sonlandırılması için öngörülen 6 aylık süre içindedir. T3 
tünelinin de tüm imalatları 2020 yılı içinde tamamlanmış 
olacak ve tünel trafiğe açılacak. Bizim tarafımızda yapılacak 
imalat kalmadı. Aynı zamanda tüm imalatların testleri de uy-
gulandı ve kontrol teşkilatı ile mutabakat sağlandı.

T2 TÜNELİ VE T3 TÜNELİ
PROJENİN ZAMAN PLANI
s T2 tünelinde kalan işler 2 aylık,
s ESTACADE imalatları 2 aylık,
s T1 Tüneli aydınlatma işleri 15 günlük,
s 2 adet yarım köprü (SP 3.3  60 mt ve SP 3.6 30 mt )  için 2 aylık,
s 3.4 köprü çeliklerin Türkiye’de imalatının tamamlanması ve şantiyeye gelmesine bağlı olarak (çelik 
imalatı, Türkiye-Cezayir transferi ve gümrükleme şantiye teslimi için 2 ay öngörülmekte) için 4 aylık ve
s Bordj-Mira  Köprü uygulama projesinin onayı ve çeliklerin Türkiye’den gelmesine bağlı olarak 
6 aylık çalışma planı hazırladık. Tabii salgına bağlı olarak öngörülen tarihlerde çalışmaya 
başlayacağımızı düşünerek.
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özgünce
KHERRATA KARAYOLU PROJESİ

PROJELERİMİZ

ÇALIŞMALAR 
YAKINDA DEVAM 
EDECEK
Vali’nin ve DTP (İdare)’nin halk üzerinde po-
zitif izlenim yaratmak için çok önem verdiği, 
projenin trafiğe açılacak olan ikinci kısmı 
PK 4+00- PK 5+800 arasında ve bizim kapsa-
mımızda olan lot2 ve lot3bis’in imalatlarının 
yüzde 95’i tamamlanmıştır. İdari ve salgın 
sorununun çözülmesine paralel olarak, ka-
lan yüzde 5’lik imalatların 1,5 aylık  sürede 
tamamlanması öngörülmektedir. Ortağımız 
ETRHB kapsamındaki lot1 asfaltlama işinin 
de 1 aylık sürede tamamlanması mümkün 
görünüyor. Böylece ikinci kısmı 2,5 aylık bir 
sürede tamamlanarak projenin yüzde 50’lik 
kısmı trafiğe açılmış olacak.
İkinci kısmın trafiğe kısa sürede açılması ile 
dağ tarafında risk oluşturan kısımların en 
azından 20 mt yüksekliğe kadar olan kısmın-
daki riskleri minimize etmek için İdare ve 
Kontrol Teşkilatı’na yapılan tavsiyelerimiz ve 
çözüm önerilerimiz teşkilat tarafından uygun 
görülerek, tarafımızca hazırlanan uygulama 
projelerinin onayına müteakip çalışmalara 
başlanmış ve Şubat 2020 tarihinde söz konu-
su kısmın 20 mt yüksekliğe kadar şev stabilite 
çalışmaları özel olarak yaptırmış olduğumuz 
yüksek şev tahkim makinası kullanılarak ta-
mamlanmıştır. Böylece 20 mt’ye kadar olan 
şev güçlendirme ile riskler minimize edilmiş 
oldu. Çalışmalardan İdare ve Kontrol Teşkilatı 
tatmin ve memnun olmuştur.
Kherrata Karayolu Projesi’nin çalışmalarına 
salgın sorunu ortadan kalkıp normalleşme 
sürecine girildikten sonra, Cezayir Hüküme-
ti’nin hava sahasını uluslararası uçuşa açması 
gibi engellerin ortadan kalkmasına bağlı ola-
rak Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 tarihlerinde 
devam edilmesi öngörülüyor. Çalışmalar baş-
lamadan önce Şirket Yönetimi ve KRK tarafın-
dan hazırlanmış olan Covid-19 prosedürlerine 
uygun olarak ve ISG departmanının hazırlık-
ları tamamlamasına müteakip, koordinasyon-
lu bir şekilde işe başlanması planlanıyor.

SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA ÇALIŞMALARI

Pandemiye dek şantiyemiz özel ve güzel anlara sah-
ne oldu, pek çok unutulmaz anımız var. Örneğin, 
şantiyemizde diğer şantiyelerden ve Alger merkez 
ofisten Ülke Müdürümüz Remzi Bey ve ailesinin ka-
tılımı ile, personeller ve aileler ile Yılbaşı Kutlaması 
yapıldı. 2020 yılına hep birlikte girmenin mutlulu-
ğunu yaşamış olduk. Çalıştığımız bölge için fayda 
sağlamak, sosyal katkıda bulunmak da istedik. Mese-
la Kherrata ilçesinde bulunan bir okulun bahçe dü-
zenlemesi için okul müdürü ve kaymakamı şirketi-
mizden yardım talebinde bulundu ve bunun üzerine 
okulun bahçe düzenlenmesi tarafımızca yapıldı. Ay-
rıca Bordj-Mira ilçesini Aid-Smail beldesine bağla-
yan yolda aşırı yağmur nedeniyle yerleşim yerindeki 
menfezin patlaması sonucu yolun kullanılamaz hale 

geldiği dönemde trafik akışının durması sonucu 
DTP ve Bordj-Mira Belediye Başkanı şirketimizden 
yardım istedi. Şantiye yönetimi olarak yerinde ince-
leme yaptıktan sonra ekiplerimiz ve imkânlarımız ile 
36 saatlik bir müdahale sonunda yolu trafiğe açtık. 
Darguna ilçesinde beyin sinirlerinde sorun olan bir 
gencin Türkiye’de tedavisi için sosyal yardımlaşma 
kampanyası kapsamında tedavi için gerekli para-
nın sağlanması, söz konusu gencin ve yanında bir 
refakatçinin tedavi süresince Türkiye’deki konakla-
masının şirketimizin üstlenmesi konusunda yardım 
talebinde bulunuldu. 2 kişinin tedavi süresince Tür-
kiye’deki konaklama bedeli şirketimizce  üstlenildi. 
Bu tür yardımları ve sosyal katkıları elimizden geldi-
ğince yapmaya devam ediyoruz.
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özgünce PROJELERİMİZ
TIZI OUZOU OTOYOL PROJESİ

YÜRÜTTÜĞÜMÜZ EN BÜYÜK VE HEYECAN VERİCİ PROJELERDEN BİRİ OLAN 
TIZI OUZOU OTOYOL PROJESİ, 29 MART 2020 TARİHİNDE PANDEMİ NEDENİYLE ASKIYA ALINDI. 
NE MUTLU Kİ, İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ GÜNLERDE KISITLAMALARIN KALDIRILMASI 
GÜNDEMDE. DÖNÜŞ ÇALIŞMALARI İÇİN PLANLARIMIZ HAZIR. YENİ BİR DÖNEMDE, 
YİNE ŞEVKLE CEZAYİR’DE İŞİMİZİN BAŞINDA OLACAĞIZ.

54 İLKBAHAR 2020  // 55 

“YENİ NORMAL” SÜRECİNDE 

HIZLA DEVAM

DEV PROJEYE

MURAT SARIKAYA / TEKNİK OFİS MÜDÜRÜ



V17 VİYADÜĞÜ

1,4 MILYAR Euro’luk dev bütçesiyle Cezayir’in en önemli projelerinden biri olan 
Tizi Ouzou Otoyol projesine zorunlu olarak ara verdik. Bölgenin kalkınması 
için Cezayir hükümetinin de yakından takip ettiği ve beğenisini dile getirdi-

ği projemiz, 29 Mart 2020 tarihinde İşveren ADA tarafından gönderilen “Mücbir Sebep-İş 
Durdurma Emri” ile askıya alındı. Bu nedenle Nisan ve Mayıs aylarında planladığımız işleri 
gerçekleştiremedik. Pandeminin ne zaman ortadan kalkacağı kesin olmadığından da yeni 
bir tarih henüz belirlenemedi. Türkiye-Cezayir arası uçuş yasağı da devam ettiğinden ye-
niden başlama zamanımızı öngöremiyoruz. Ancak yasakların kalkmasıyla birlikte elbette 
işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu nedenle, sanki proje sahamızda devam 
ediyormuşçasına, yeni iş planımızı ve önlemleri büyük dikkat ve itinayla hazırlıyoruz.
 

OCAK-ŞUBAT DÖNEMINDE TAMAMLADIĞIMIZ IŞLER
Salgın nedeniyle kısıtlama kararları çıkıncaya ve beklemeye geçinceye dek, Ocak ve Şubat 
aylarında 255 bin metreküp toprak işi gerçekleştirdik ve buna bağlı drenaj işlerine devam 
ettik. Bununla birlikte Bouira Tüneli kemer betonunda 47 metre ilerleme sağladık. Tünelin 
diğer kısımlarında ise 108 metre radye ve 48 metre kiriş betonu imalatı tamamlandı. Ocak ve 
Şubat aylarında proje genelinde 14.600 metreküp beton dökümü gerçekleşti. Mart ayının ilk 
günlerinde, yerel personel sözleşme yenilemeleri süreciyle başlayan grevler nedeni ile ça-
lışma yapılamadı, işler durduruldu. Grev sorununun çözülmesini takiben başlayan pandemi 
dolayısıyla da Mart ayı sonunda çalışmalarımız askıya alındı. 2019’un sonbaharında “Zeyil-
namelerle birlikte verilen süre uzatımı sonrası, işin bitiş tarihi Mart 2020 olarak tespit edilse 
de, gelecek zeyilnamelerle birlikte ek süre uzatımları talep edilecek.” bilgisini paylaşmıştık. 
Beklenmedik gelişmeler neticesinde şöyle güncelleyelim bu bilgiyi: Şubat ayı içerisinde iş-
veren ile imzalanan ve Ocak 2015-Nisan 2019 periyodunu kapsayan olumsuz hava koşulları 
nedeni ile 3 ay (89 günlük) bir süre uzatımı alındı. Bununla birlikte projenin güncel bitiş 
tarihi Mayıs 2020 olarak değiştirildi. Onayı beklenen Avenant 7 ile talep edilen 12 aylık süre 
uzatımıyla birlikte işin bitiş tarihi de Mayıs 2021 olarak saptandı. Pandemi sebebiyle işveren 
talimatıyla durduğumuz süre, Mayıs 2021’e ilave dilecek.

özgünce PROJELERİMİZ
TIZI OUZOU OTOYOL PROJESİ
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CEZAYIR’IN TIZI OUZOU 
KENTINI, ÜLKENIN 
ANA ULAŞIM YOLU 

OLAN DOĞU-BATI 
OTOYOLUNA BAĞLAYACAK 

OTOYOL PROJESINDE 
FAALIYETLERIMIZE 

ŞIMDILIK ARA VERDIK. 
ANCAK BU MECBURI 

MOLAYI OLABILDIĞINCE 
IYI DEĞERLENDIRIYORUZ 

VE ŞANTIYEMIZE 
DÖNÜŞTE NASIL BIR 

PLAN ÇERÇEVESINDE 
ÇALIŞACAĞIMIZI EN INCE 

AYRINTILARINA DEK 
PLANLIYORUZ.
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TIZI OUZOU OTOYOL PROJESİ
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KALITEMIZE VE HIZMETLERIMIZE 
BÜYÜK ÖVGÜ ALDIK
Projemiz süresince çok defa bizi onurlandıran misafir-
ler ağırladık. Emeğimizin karşılığını kendilerinin beğeni 
dolu teşekkürlerinden ve memnuniyet ifadelerinden de 
aldık. Şantiyemize Karayolları Genel Müdürlüğü ve Vali-
lik gibi çeşitli makamlar farklı zamanlarda saha ziyaretleri 
yaptılar. Yetkililer öncelikle çalışmaları tamamlanan ve 
trafiğe açılan ilk 10 km‘lik kısımda incelemelerde bulun-
dular. Otoyolun kalitesi ve hizmet vermeye başlamış ol-
masından kaynaklı memnuniyetlerini dile getirdiler. Daha 
sonra yapımı devam eden Bouira Tüneli ve Cezayir‘in en 
büyük viyadüklerinden biri olan Viyadük 23’te inceleme-
lerde bulundular. Ziyaret sırasında Grupman yetkilileriyle 
de görüşerek işi ilerleyişi ve yaşanan sorunlar hakkında 

bilgi aldılar. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ger-
çekleştirilen ziyaret sırasında, Draa El Mizan kampındaki 
yemek davetinde memnuniyetlerini bir kez daha dile geti-
ren yetkililer, projenin bölge kalkınması için öneminden 
bahsederek yaşanan ekonomik sorunların en kısa sürede 
çözüleceğinin sözünü verdiler.

BÖLGEDEKI SOSYAL SORUMLULUK
ÇALIŞMALARIMIZ, YARDIMLARIMIZ
Proje başladığından bu yana, her yıl Ramazan ayı boyun-
ca, kamplarda görev yapan (bizlerle aynı ortamı paylaşan) 
taşeron firma güvenlik görevlilerine iftar ve sahur verdik.
Her Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerine kurban temin 
ettik. Yine her Kurban Bayramı’nda Boukhalfa/Tizi-Ou-
zou’da yardıma muhtaç çocuklar yurduna kesilmiş, hazır-

lanmış kurbanlık koç yollanıyor ve gerek duyduklarında 
ihtiyaçları (klima, fırın, çamaşır makinesi vb.) karşılıyoruz. 
Aynı şekilde Bouira vilayetindeki yaşlılar evine kesilmiş 
ve hazırlanmış kurbanlık koç gönderimi yapıyoruz.
Aomar, Ait Yahia Moussa ve Draa El Mizan kasabaların-
da, devletin önerdiği ve hayır için toplu iftar yemeği veren 
yardım kuruluşlarına (bizdeki iftar çadırları yerine burada 
belirli restoranlar tahsis ediliyor) yüklü miktarda toptan 
gıda maddesi bağışlıyoruz. Fakat bu yıl sokağa çıkma kı-
sıtlaması nedeniyle bu tür yerlerin de faaliyetleri durdurul-
duğundan gerçekleştiremedik.
Yerel vakıf ve derneklerden sık sık gelen özellikle cami 
inşaatı için çimento, malzeme, iş makinesi vb. yardım ta-
lepleri elden geldiğince geri çevirmiyor, ihtiyaçları kar-
şılıyoruz. Su baskını, toprak kayması, orman yangını gibi 
afetlerde, yerel otoritenin talebi durumunda her türlü araç 
takviyesi (iş makinesi ve uzman personel) ve bağış ( jene-
ratör, tadilat malzemesi, büro ekipmanı vb.) şirketimiz ta-
rafından yapıldı. Ayrıca, saha yakınında ikamet eden yerel 
halkın her türlü yol, tadilat, elektrik, su gibi isteklerine ya-
nıt vermeye çalışıyoruz. 
Bu yıla kadar 1 Mayıs tarihinde ve her yılbaşında kutlama-
lar, aktiviteler, oyunlar, hediyeli çekilişler düzenledik.
Anlaşılacağı üzere, bölgedeki herkesle ve her oluşumla iyi 
ve sıcak ilişkiler içindeyiz. Bu da biz çalışanları mutlu ediyor.

HAZIRLIKLARIMIZ VE SAĞLIK ÖNLEMLERIMIZ
Bildiğiniz gibi, çok büyük bir proje yürütüyoruz. Çalışanla-
rımızın sağlıklı olmaları ve güvenli koşullar altında çalış-
maları önceliğimiz. Tekrar işimizin başına dönmeden önce 
tüm personele Covid-19 ve korunma yöntemleri hakkında 
eğitim verilmeye başlandı. Sosyal mesafe, maske kullanı-
mı, hijyen ve uyulması gereken diğer kurallar hakkında 
tüm çalışanlar titizlikle detaylı bir şekilde bilgilendiriliyor. 
Bunlara ek olarak, bundan sonraki süreçte aşağıdaki konu-
larda eğitimler devam edecek:
s İş başı eğitimi
s İş izin prosedürlerimiz ve uygulamaları
s Start kartlarımız ve uygulamaları
s Yüksekte çalışma prosedürlerimiz ve uygulamaları
s Çevre ve atık yönetimi 
s Kaldırma operasyonları ve uyulması gereken kurallar
s Kazı işleri ve tehlikeleri
s Patlatma işleri ve tehlikeleri

Verilen eğitimlerin alındığına dair işaret amaçlı baret eti-
ketleri yaptırıldı. Eğitimlerin ardından bu uygulamaya baş-
lama planımız söz konusu. 

Çok yakın zamanda tüm personelimizle tekrar işimizin 
başında olacağımız günleri iple çekiyoruz.

2020 SONUNA DEK 
NELER YAPACAĞIZ?
s Tünel kemer betonu ve radye-kiriş imalatları,
s Viyadük 23 Keson tabliye imalatları,
s Viyadük 18 altyapı ve prekast kiriş imalatları,
s Djebahia Kavşağı, PK 24-33 arası ve 
PK 23 Kavşağı toprak işleri çalışmaları,
s PK 39-43 arası üstyapı çalışmaları gibi 
imalatlara devam edilmesi planlanıyor.
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SALGIN NEDENIYLE KISITLAMA KARARLARI ÇIKINCAYA VE BEKLEMEYE GEÇINCEYE DEK, OCAK VE 
ŞUBAT AYLARINDA 255 BIN METREKÜP TOPRAK IŞI GERÇEKLEŞTIRDIK VE BUNA BAĞLI DRENAJ IŞLERINE 
DEVAM ETTIK. BUNUNLA BIRLIKTE BOUIRA TÜNELI KEMER BETONUNDA 47 METRE ILERLEME SAĞLADIK.
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özgünce KARANTİNA GÜNLERİ
KHERRATA KARAYOLU PROJESİ
AHMET SAİD EYİGÜN
ÖZGÜN İNŞAAT, İNŞAAT MÜHENDİSİ

ISTANBUL’A DOĞRU YOLDAYIZ...
Saat 17:00’da başkent Houari Boumediene Havalimanı’na 
vardık. Bir ameliyathane koridoru gibi ışıl ışıl fakat boş bir 
havalimanı. Sıra beklemeyi, X-Ray cihazından geçiş esna-
sındaki bekleyişi falan hiç sevmezdim. Ama o gün, keşke 
kalabalık olsaydı da terminal binasına girebilmek için sıra 
bekleseydim diyordum. Terminal binasında bekleyişimiz 
sırasında yiyecek alabileceğimiz hiçbir yer yoktu. Yolda 
gelirken de bir şeyler yiyebilmek için hiçbir yere güvene-
miyorduk. Durum birazcık ciddileşince herkes şüpheli şahıs 
gibi görünüyordu. Jerzy Kosinski’nin tabiriyle “Ölümden 
korkuyorduk, çünkü insandık.” 
Dokuz saat süren bekleyişimizin ardından 02:00 sularında 
uçağa alındık. Çiftli koltuklarda tek kişi oturduğumuz uçak-
ta ekranlarda standart uçuş emniyeti videolarından önce, 
koronavirüsle ilgili bilgiler gösteriliyordu. Kısa bir süre son-
ra havalanan TK-0656 no’lu Cezayir-Türkiye uçuşunda, fele-
ğin çemberinden Airbus A330 ile geçiyorduk. 
İstanbul Havalimanı’na sabah erken saatte sessiz bir iniş 
yaptık. Ve daha önce hep ekranların ardında gördüğüm be-
yaz tulumlu maskeli görevlilerden birine bavulumu teslim 
ettim. Terminal binasına hiç uğramadan, otobüslere bindiri-
lerek yola çıktık. Polis arabaları, haber kanallarının objektif-
leri ve efkarlı şoförümüzün dertli müzikleri eşliğinde Kırkla-
reli’ye vardık ve 14 günlük karantina sürecimiz başladı.

HAYATIN NORMALE DÖNECEĞI O GÜNÜ BEKLERKEN...
Son bir yıldaki telefon konuşmalarımın toplam süresinden 
daha fazla görüşmeyi karantinanın ilk üç günü yaptım ga-
liba. Ailem, akrabalarım, arkadaşlarım, şirketten şeflerim 
ve müdürlerim arayıp soruyorlardı. Koronavirüsten dolayı 
korumaya alınmıştım ama telefonumun radyasyon etkisiyle 
öbür dünyaya yatay geçiş yapacaktım. 
Bir şeyleri garantiye almak için karantinanın gerekli oldu-
ğunun hepimiz farkındaydık. Babaannemin tabiriyle “garan-
tina”daydık ve alıştığım yalnızlığıma 14 gün daha ekleyerek, 
resim yaparak, yazı yazarak, kitap okuyarak, video hazırlaya-
rak karantina sürecimi bitirip uzun ve zorlu bir yolculuğun 
daha ardından 5 Nisan günü ailemin yanına geldim. Şimdi 
her an her yerde hijyen, temizlik, maske vs. derken yarı canlı 
bu virüsün fermanı karşısında maskemizin deliğinin virüs-

ten ince olması gerektiğini söylüyor uzmanlar. Evlerimizde 
hayatın normale dönmesini ve bir an önce işlerimize devam 
etmeyi bekliyoruz. 
24 yaşındayım. Bugüne kadar, monoton hayat yaşayan in-
sanları gördükçe hep bu hayat tarzına karşı çıkmam ge-
rektiğine inanıyordum. Hani sadece evden işe-işten eve gel 
modeline... İstemesem bile belki ben de öyle olacağım diyor-
dum ama görünen o ki öyle olamayacağım. Sabah işe gidiyo-
rum, akşam havalimanına, öbür gün Trakya’ya gidiyorum, 14 
gün kız öğrenci yurdunda kalıyorum, karantina-deprem-o-
perasyon… Galiba istesem de alışılageldik bir hayat yaşaya-
mayacağım. Ama her ne olursa olsun gelecekten ümitliyim. 
Çünkü biliyorum en sonunda yine derin bir nefes aldıktan 
sonra yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beyaz 
korunma elbisesinin altına sivri burun kösele ayakkabı gi-
yen şoförümüz dayıyı da hiçbir zaman unutmayacağım.

TARIH, 8 Mart 2020. Şirketimizin Kherrata şantiye-
sinde en sevdiğim işimle meşguldüm. Kherrata Bo-
ğazı’na yaptığımız yola 2 kilometre mesafede, yol 

kenarına yapılmak üzere bir dinlenme alanı tasarlıyorduk. 
Çeşmeler, aydınlatma direkleri, banklar, istinat duvarları... 
Bir taraftan da araç parkının drone çekimlerini hazırlayıp 
projelendiriyorduk. Tasarladığımız alanın sahaya tatbikini, 
yani gerçek halini görmeyi heyecanla bekliyordum. Şefleri-
mizle ve müdürlerimizle istişare ediyor, daha güzel bir yapı 
ortaya koyabilmek için 3 boyutlu modellemeler yapıyorduk.
Birkaç gün sonra, yani 11 Mart gecesi, Sağlık Bakanımız 
Fahrettin Koca “Türkiye’de ilk koronavirüs vakası”nı açıkla-
dı. Ülkemizden kilometrelerce uzaktayken, o gün itibariyle 
85 vaka görülmüş Cezayir’de hissettiğimiz hüznün çok daha 
fazlasını o anda ülkemiz için hissetmiştik.
 
HIZLI KARANTINA SÜRECI
“Science Direct” makalelerinde okuduğum kadarıyla, 120 
nanometre çapında olan koronavirüs, gezegen çapında 
şoka sebep olmuştu. Virüsün Wuhan’da bireyler arası temas 
yoluyla yayılıp hastanelere insan postaladığı haberlerini 
okurken durumu çok da ciddiye almamıştım. Hatta koro-
navirüsle ilgili sosyal medyada dönen esprilerden bahisle 
sohbet ediyorduk şantiyemizde. Ama durum öyle bir hâl al-
mıştı ki, sanki hep beraber tarihin sonuna gelmiş dünyada 
uzatmaları oynuyorduk. Yine de aksilikler, tesadüflerin de 
takviyesiyle felaket katına yükselmeden olayın ciddiyetini 
hep birlikte kavramıştık. Dünyayı, devletleri, politikaları, 

Birleşmiş Milletler’in toplantı sistemlerini, hatta buzdolabı-
mızın içindekileri bile değiştiren kristalize yapıdaki bu vi-
rüs elbette bizim de hayat tarzımızı, şantiye işleyişimizi ve 
tüm planlarımızı değiştirmişti.
Benjamin Franklin, “Görmek kolay, önceden görmek zor-
dur.” der. Cezayir’de daha vaka sayısı 85 iken, devlet tara-
fından ciddi önlemler alınmaya başlanmamışken, hele bir 
de bizim Kherrata bölgemizde “bilinen” hiç vaka yokken, 
şantiye yönetimimizin feraseti ve şirketimizin çalışanlarının 
sağlığına verdiği önemle, hepimizin katılımı ile yapılan bir 
istişareyle “Base De Vie” olarak adlandırılan yaşam alanımız 
hızlı bir karantinaya alındı. Proje müdürümüz Cenk Bey’in 
tabiriyle, kamp alanımız “kurtarılmış bölge” olmuştu. Çok 
sayıda maske, eldiven, dezenfektan temin edilmiş, Cezayirli 
çalışanlarla (yemekhane, temizlik, güvenlik görevlileri) gö-
rüşülerek, evlerine gitmeleri yerine şantiyede kalmaları sağ-
lanmış, böylece dışarıdan içeriye girişler de engellenmişti. 
Dışarıdan içeriye gelme zarureti bulunan kişiler şantiye 
girişinde ateş ölçümleri ve dezenfekte işlemleri yapıldıktan 
sonra içeriye alınıyor ve içeride maskeyle dolaştıkları için 
adeta mimleniyorlardı. Böylece kimse de onlara yaklaşmı-
yordu. Hassasiyet pahalıya mâl olsa da, hayat değerliydi.
Cezayir’den uçuşların kapatılması haberi geldiğinde penaltı 
düdüğü de çaldı. 15-16 Mart tarihlerinde art arda yapılan iki 
toplantıda, talep eden personelin bir tahliye uçağıyla Türki-
ye’ye gönderilmesi konusu görüşüldü ve ilk kafile olarak 13 
kişi, konsolosluğa isimlerimizi vererek Türkiye’ye dönmeye 
karar verdik. 2017 yılında stajyer olarak geldiğim ve 2019 yı-
lında heyecanlı bir teknik ofis mühendisi olarak başladığım 
bu güzel çalışma ortamından 2020 Mart ayında bir Cuma 

günü öğlen vakti hüzünlü ve temassız bir 
veda ile ayrıldık.
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BAKIRKÖY-BAHÇELİEVLER-KİRAZLI 
METRO PROJESİ’NDEKİ ÇALIŞMALARIMIZ

BU YIL TAMAMLANIYOR
ÜÇ YILI AŞKIN SÜREDİR DEVAM EDEN BAKIRKÖY-BAHÇELİEVLER-KİRAZLI METRO PROJESİ’NDEKİ 
ÇALIŞMALARIMIZ YAKIN ZAMANDA SONA ERİYOR. PROJE EKİBİNİN VERDİĞİ BİLGİLERE GÖRE, 
PLANLANAN İŞ BİTİM TARİHİ EYLÜL 2020.
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ÜLKEMIZDE en büyük ve önemli projelerimizden 
Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metrosu İnşaat ve 
Elektromekanik Sistemleri Temin, Montaj ve İş-

letmeye Alma İşleri 2014/104623 kayıt numarası ile Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatı-
rımları Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş olup, 
Yüklenici AGA ENERJİ Nak. Mad. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 
tarafından 241 milyon 931 bin 244 Euro bedel ile 3 Mart 
2015 tarihinde, Soner Temel Mühendislik İnşaat ve Tic. 
A.Ş. altyüklenici sözleşmesi ise 11 Kasım 2016 tarihinde 
imzalanmıştı. 
2020 Nisan sonu itibariyle alt sözleşme ve zeyilnamele-
rimiz kapsamındaki işlerden NATM yöntemi ile kazı ve 
destekleme imalatı olarak Özgürlük Meydanı İstasyonu, 
İncirli İstasyonu, İncirli Makas Bölgesi, Haznedar İstas-
yonu ve Yıldıztepe İstasyonlarında, 1.510,63 metre peron 

tüneli, 486,526 metre peron bağlantı tüneli, 454,705 metre 
merdiven tüneli, 154,80 metre ana hat tüneli ve 81,93 met-
re makas (1. Aşama) tüneli olmak üzere 2.688,591 metre 
tünel imalatı gerçekleştirildi. Toplam işlerimizden İncirli 
Kuzey bölgesinde 42,00 metre Bağlantı Tüneli ve İncir-
li Makas bölgesinde 76,20 metre Makas Tüneli imalatla-
rı kaldı. Fiziki olarak sözleşmemiz kapsamındaki işlerin 
yüzde 95,8’i tamamlanmış olup, planlanan iş bitimi tarihi-
miz Eylül 2020 olarak saptandı.

HEDEF 70 BIN YOLCU
8,4 km toplam uzunluğa sahip hatta 7 adet (Bakırköy İdo, 
Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, 
Molla Gürani) istasyon bulunmakta olup, Kirazlı istasyo-
nunda mevcut M3 Kirazlı Başakşehir Metrosu’na ve M1b 
Kirazlı Otogar Yenikapı Hafif Raylı Sistemi’ne entegre ol-
maktadır. İşletme için 80 km/saatte 90 saniye sefer aralığı 
ile sekizli dizi halinde, saatte 70 bin yolcu hedefleniyor. 
Projede TBM/EPB ve NATM yapım teknikleri kullanıla-
rak tünel açılıyor. İhale kapsamı; söz konusu raylı sistem 
hattının toplam 7 istasyonun kaba inşaat işleri, ince işle-
ri, giriş-çıkış yapıları, demiryolu işleri, elektrik temini ve 
dağıtımı, sinyalizasyon, haberleşme ve kontrol, yardımcı 
tesisler, yürüyen merdiven, asansör, çevre kontrol ile ilgi-
li bütün sistem ve sistemin parçaları için sistemin asgari 
bakım gerektirecek şekilde tasarım hizmetleri, yapım, te-
min montaj, test ve işletmeye alma işleri ile sistemle ilgili 
24 ay süreli işletme ve bakım gözetimi hizmeti verilmesi, 
işletme ve bakım el kitaplarının hazırlanması, 2 yıllık ye-
dek parça ve sarf malzemeleri ile özel alet ve teçhizatların 
temini, eğitimlerin iş başında ve yurtdışında verilmesidir.

CEHDİ YILDIRIM / PROJE MÜDÜRÜ
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ZORLUKLAR VE SORUNLAR BAŞARIYLA AŞILDI
Çalışmalarımızda farklı istasyonlarda farklı sorunla karşılaş-
tık. Ancak gidermeyi de başardık. Özgürlük Meydanı istas-
yonunda şaft kazılarında tünel kotlarında rastlanan aşırı de-
recedeki suda (5 adet 4” ’lik pompalar kesintisiz çalışmıştır) 
tünel açma problemiyle karşılaşılmış, önerilen enjeksiyon 
paterni baz alınarak çeşitli varyasyonlarla bir aynada bazen 
2 hafta enjeksiyon ve ilerleme yönünde susuzlaştırma yapı-
larak “AÇILAMAZ” denilen peron tünelleri açıldı. Haznedar 
şantiyesinde de belli kısımlarda bu susuzlaştırma enjeksiyon-
ları uygulanarak kumlu-killi su gelen bölgelerdeki tüneller 
tamamlandı.
Yıldıztepe İstasyonunda şaft 56 metredir. Peron tünelleri 
kazılarında bazı ayna boşalmalarıyla karşılaşıldı ve şaft to-
puklarında patlamalar meydana geldi. Sürekli devam eden 
deformasyonlar nedeniyle tahkimat sistemleri değiştirildi, 
ek olarak ‘umbrella arch’lar arasından 12 metrelik (İBO) ta-
van zemin çivisi olarak çakılarak tüm tüneller tamamlandı. 
İncirli Makas tünelinde eski kesit 182 m², yeni kesit 157,815 
m²’dir. Eski kesite göre kazı 5 aşamalı olarak projelendirildi. 
Birinci aşama kazısı yapılması sırasında, projedeki tüm ted-
birlerin uygulanmasına rağmen belirlenen deformasyon sını-
rının aşılması neticesinde kazı Haziran 2018’de durdurulmuş-
tu. Proje değişikliklerinden sonra Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürlüğü’nün önerisi ve talimatları ile 1016 mm çaplı itme 
(sürme) borular İDO yönünde 54,70 metre ve Kirazlı yönünde 
37,40 metre iki yönde de 12’şer adet uygulandı. 24 Nisan 2020 
tarihinde itibaren HEB 220 çelik iksalar uygulanmak suretiy-
le 4 kademede kazı yapılacak şekilde üretime başlandı.

PROJE 
EKİBİMİZ:

ŞANTİYEMİZİ 
ZİYARET EDENLER

Proje Müdürü Cehdi 
Yıldırım’a bağlı, Şantiye 
Şefleri Barış Demirci ve 
R. Erdi Yılmaz, Kısım Şefi 
Beşir Cemal Şahin, Vardiya 
Mühendisleri Yılmaz 
Keleş, Mustafa Kaski, 
Ramazan Topuz, İbrahim 
Türkoğlu, Fırat Kanber 
ve Emrah Ellidokuzoğlu, 
Harita Mühendisi İzzet 
Dilli, A Sınıfı İş Güvenliği 
Uzmanı Selim Akyıldız, 
Teknik Ofis Şefi Murat 
Koç, Elektrik Şefi Volkan 
Alaiddinoğlu, Personel 
Sorumlusu Mahmut Çukur 
olmak üzere toplamda 
maksimum 258 kişi 
çalışmış olmakla beraber 
şu anda 100 kişilik bir 
personel ile çalışılmaya 
devam edilmektedir.

Bu süreç içerisinde, 8 Mayıs 2020’de Altyapı 
Yatırımları Genel Müdürü Sayın Yalçın Eyigün 
ve DLH Marmaray Bölge Müdürü Sayın Nurdan 
Memişoğlu Apaydın, müşavir firma Yüksel 
Proje’den Sayın Mustafa Attaroğlu, yüklenicimiz 
Aga Enerji’den Sayın Abdurrahman Şentürk, 
Sayın Murat Yeşiloğlu, Sayın Kadir Şentürk ve 
Ayhan Sarıöz, holdingimizden Soner Temel Müh. 
İnşaat ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Sayın Öner 
Yılmaz ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Engin 
Ünver ve şantiye şefleri, çalışmaları görmek 
üzere şantiyemizi ziyaret ettiler.

BAKIRKÖY-BAHÇELİEVLER-KİRAZLI METRO PROJESİ

İNCİRLİ KUZEY YAYA TÜNELİ’NİN (E5’İN 5 M ALTINDA) 
BİTİŞ FOTOĞRAFLARI.
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KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM
2000 YILINDAN BU YANA GELİŞMEKTE OLAN İSTANBUL METROSU, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN ANADOLU VE AVRUPA YAKASI MÜDÜRLÜKLERİ 
TARAFINDAN AÇILAN İHALELERLE AĞINI GENİŞLETİYOR. İLK OLARAK 2016 YILI MAYIS AYINDA 
İHALESİ DUYURULAN, ÜÇÜ ANADOLU YAKASI, ÜÇÜ DE AVRUPA YAKASI’NDA YER ALAN 
TOPLAM 6 PROJE; İHALE SÜREÇLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER, ERTELENMELER, İPTALLER SONUCUNDA 
3 MART 2017 TARİHİNDE BEŞİNİN İHALESİ YAPILARAK BÜYÜK ÖLÇÜDE SONUÇLANDIRILDI. 

IHALESI yapılan 5 projeden, büyüklük olarak 3. sırada yer alan “Çek-
meköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu ile Sarıgazi (Hastane)-Taşde-
len-Yenidoğan Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, 

Montaj ve İşletmeye Alma İşleri Yapım İşi” 17,8 km tek hat uzunluğuna ve 
14 adet istasyona sahip. Şekil-1’de görüldüğü üzere birbirini dik kesen iki 
hattan oluşan metro hattında ana hat olarak nitelendirilebilecek Çekme-
köy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattı, öncesinde Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. 
tarafından yüklenilen “Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı”nın de-
vamı niteliğinde. Uzun dönem planlamasında, Sultanbeyli istasyonunun 
ardından ViaPort (Kurtköy) bağlantısı da yapılacak olan ve toplam 8 istas-
yondan oluşan hat, Taşdelen-Yenidoğan tali hattı ile Sarıgazi istasyonunda 
kesişerek iki katlı istasyon yapısını oluşturuyor. 3 Nisan 2017 tarihli ihale 
ile Doğuş-Yapı Merkezi-Özaltın Ortak Girişimi uhdesinde kalan ve proje-
nin ana omurgasını oluşturan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattının 
NATM metoduyla yapılacak tünel inşaatı işleri, ihale döneminden sürege-
len çalışmalar neticesinde 2 Mayıs 2017 tarihinde imzalanan alt sözleşme 
ile holding şirketlerimizden Soner Temel Mühendislik İnşaat ve Ticaret 
A.Ş. tarafından yapılıyor.

İŞİN KAPSAMI 

YER İDARE

“Çekmeköy-Sancaktepe-
Sultanbeyli Metrosu 

İle Sarıgazi (Hastane) 
Taşdelen-Yenidoğan 
Metrosu İnşaat ve 

Elektromekanik Sistemler 
Temin, Montaj ve 

İşletmeye Alma İşleri 
Yapım İşi” kapsamında ana 

hat olarak nitelendirilen 
Çekmeköy-Sancaktepe-

Sultanbeyli hattı 
Metro Projesi”

İŞVEREN: İ.B.B. Raylı Sistem Daire Başkanlığı 
Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü 

YÜKLENİCİ: Doğuş–Yapı Merkezi–
Özaltın Adi Ortaklığı

İHALE TARİHİ: 03.03.2017

İŞİN SÜRESİ: 1.020 Gün (34 ay)

PERSONEL: Maks: 1.064 kişi/ay
Min: 115 kişi/ay
Ortalama: 620 kişi/ay
Proje Toplamı: 4.900.000 adam x saat

ÇALIŞACAK TOPLAM ŞANTİYE SAYISI: 14 (+3?) 
(Sancaktepe İstasyonu Tünellerinin 
Yapım Yöntemi belirli olmadığından)

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI: 15 (+3?)

İLK YER TESLİM TARİHİ: 01.06.2017

FİİLİ İŞE BAŞLAMA TARİHİ VE NOKTASI: 
04.06.2017 S16A Şantiyesi Kuyruk Tünelleri

İŞİN DURMA TARİHİ: 30.12.2017 

İŞİN YENİDEN BAŞLAMA TARİHİ: 27.05.2020

Çekmeköy 
(Meclis Mah.), 

Sancaktepe (Sarıgazi), 
Sultanbeyli 

(Veysel Karani, 
Hasanpaşa)

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Raylı 

Sistem Daire Başkanlığı 
Anadolu Yakası 

Raylı Sistem 
Müdürlüğü

“Çekmeköy-Taşdelen
Metro Hattı Güzergâhı

“Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli
Metro Hattı Güzergâhı

YENİ BİR BAŞLANGIÇLA 

ASİYE GÜMÜŞBAŞ / TEKNİK OFİS MÜHENDİSİ
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Alt Yükleniciliği Soner Temel Mü-
hendislik İnşaat ve Ticaret A.Ş. ta-
rafından üstlenilen iş kapsamında; 
toplam 10,9 km tek hat uzunluğun-
daki Çekmeköy-Sancaktepe-Sultan-
beyli hattının NATM metoduyla ya-
pılacak tüm tünel kazı-destekleme 
ve tünel nihai betonarme kaplama 
işleri yapılacak olup, ifa edilecek iş-
ler genel anlamda TBM metoduyla 
açılacak ana hat tünelleri dışında 
kalan:
s Toplam 7 istasyonun peron tünel-
leri ve peron bağlantı tünelleri,
s Son istasyon olan Sultanbeyli is-
tasyonu sonrası ve ilk istasyon olan 
Meclis Mahallesi istasyonu öncesi 
kuyruk tünelleri,
s Hat boyunca tüm yaya bağlantı 
tünelleri,
s Makas tünelleri ile tesisat, meka-
nik ve inşaat şaftlarını içeriyor.

Doğuş İnşaat tarafından yapımı ta-
mamlanan ve 2014 yılı Mart ayında 
Soner Temel Mühendislik’in de Alt 
Yüklenici olarak dâhil olduğu “Üs-
küdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro 
Hattı”nın son istasyonu olan Çekme-
köy İstasyonu sonrası kuyruk tünel-
lerinden başlayarak sırasıyla; Meclis, 
Sarıgazi (2 katlı), Sancaktepe Şehir 
Hastanesi, Sancaktepe, Samandıra 
Merkez, Veysel KaraniHasanpaşa ve 
Sultanbeyli İstasyonu tünellerinin 
inşa edileceği iş kapsamında top-
lam 10.031 m tünel inşaatı yapılacak 
olup, çalışmaların tamamlanarak 
tüm tünellerin TBM geçişi öncesin-
de teslim edilmesi planlanıyor.
Planlanan gün itibariyle Soner Te-
mel Mühendislik öz marifetiyle ya-
pılması planlanan iş toplam 14 (+2) 
ayrı şantiyede 15 (+2) çalışma nokta-
sında icra edilecek 36 m² ila 150 m² 
arasında değişen kesit alanlarına sa-
hip tünelleri içermektedir.

Birlikte ihalesi yapılan diğer 4 önem-
li proje ile karşılaştırıldığında Soner 
Temel Mühendislik’in Alt Yükleni-
ciliğini yaptığı Çekmeköy-Sancak-
tepe-Sultanbeyli Hattında hızlı mo-
bilizasyonun ardından işe başlanan 
proje, Ana Sözleşme’nin imzalanma-
sının ardından 30 gün içinde hake-
diş üretmeye başladı. Tamamı So-
ner Temel Mühendislik tarafından 
yapılan imalatları içeren ilk hakediş 
Haziran 2017 ayı sonu itibariyle oluş-
turuldu. 

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı 
Projesi kapsamında bulunan işler, 2017 Aralık 
ayında İdare talimatıyla durdurulmuştur. 
Yeniden İdare talimatıyla 2020 Mayıs ayında 
kazı-destekleme çalışmalarına kaldığımız 
yerden devam etmekteyiz. Öncelikle, şirketimiz 
elinde olmayan sebeplerle yaşanan gecikmelerin 
telafi edilerek, uhdemizde bulunan işlerin kaza 
yaşanmadan, planlanan sürede tamamlanmasını, 
sektöre ve şirketimize artı değerler kazandıran, 
yeni farkındalıklar yaratan bir iş olmasını dileriz.

s S16A Şantiyesi Çekmeköy-Meclis Mah. arası kuyruk tünelleri kazı des-

tekleme ve nihai betonarme kaplama işlerinin yapılması (38m², 467 m 

tünel; 2017 yılı sonu itibariyle kazı işleri tamamlanmıştır.

s S17A-S17B TBM Çıkış Şaftları ve ana hat tünelleri kazı-destekleme ve 

nihai betonarme kaplama işlerinin yapılması 38 m², 170 m tünel; Mayıs 

2020 itibarıyla kazı şaft kazı işlerine başlanmıştır.)

s S17 Meclis İst. ÇSS hattı peron tünelleri tünel kazı destekleme ve nihai 

betonarme kaplama işlerinin yapılması (55 m², 891 m tünel; 2017 yılı sonu 

itibariyle 84 m tünel kazı-destekleme imalatları tamamlanmıştır. Mayıs 

2020 itibarıyla yeniden kazı-destekleme işleri başlamıştır.)

s S18 Şantiyesi STY hattı peron tünelleri tünel kazı destekleme ve nihai 

betonarme kaplama işlerinin yapılması (79 m², 310 m tünel; 2017 yılı sonu 

itibariyle ulaşım tüneli kazı-destekleme imalatları tamamlanmıştır.)

s S18A Şantiyesi STY hattı peron tünelleri tünel kazı destekleme ve nihai 

betonarme kaplama işlerinin yapılması (79 m² ~ 86 m², 311 m tünel; 2017 

yılı sonu itibariyle 125 m tünel kazı-destekleme imalatları tamamlanmıştır.)

s S18B Sarıgazi Şantiyesi ÇSS hattı peron tünelleri tünel kazı destekleme 

ve nihai betonarme kaplama işlerinin yapılması (79 m², 1.061 m tünel; 2017 

yılı sonu itibariyle 132 m tünel kazı-destekleme imalatları tamamlanmıştır. 

Mayıs 2020 itibarıyla yeniden kazı-destekleme işleri yeniden başlamıştır.)

s S21 Sancaktepe Şantiyesi ÇSS hattı peron tünelleri tünel kazı des-

tekleme ve nihai betonarme kaplama işlerinin yapılması  (88 m², 534 m 

tünel; 2017 yılı sonu itibariyle 42 m tünel kazı-destekleme imalatları ta-

mamlanmıştır.)

s S21A Sancaktepe Şantiyesi ÇSS hattı peron tünelleri tünel kazı des-

tekleme ve nihai betonarme kaplama işlerinin yapılması (88 m² 534 m 

tünel; 2017 yılı sonu itibariyle 112 m tünel kazı-destekleme imalatları ta-

mamlanmıştır.)

s S21B Sancaktepe Makas Şantiyesi ÇSS hattı makas tünelleri tünel kazı 

destekleme ve nihai betonarme kaplama işlerinin yapılması (150 m² ~ 

260 m², 169 m tünel; 2017 yılı sonu itibariyle makas tüneli 28 m kazı-des-

tekleme imalatları tamamlanmış ancak yüzeyde oluşan deformasyon se-

bebiyle 2018 yılı sonunda tünel beton doldurulmuştur.)

s Y22 Veysel Karani Şantiyesi ÇSS hattı peron tünelleri tünel kazı destek-

leme ve nihai betonarme kaplama işlerinin yapılması (88 m², 977 m tünel; 

2017 yılı sonu itibariyle 125 m tünel kazı-destekleme imalatı tamamlanmıştır.)

s S23 Hasanpaşa Şantiyesi ÇSS hattı peron tünelleri tünel kazı destekle-

me ve nihai betonarme kaplama işlerinin yapılması (80 m², 819 m tünel; 

2017 yılı sonu itibariyle 30 m şaft kazı-destekleme imalatı tamamlanmıştır.)

s S23A&B Sultanbeyli TBM Çıkış Şantiyesi (2017 yılı sonu itibariyle 30 m 

şaft kazı-destekleme imalatı tamamlanmıştır.)

s S23C Sultanbeyli Makas Şantiyesi Hasanpaşa – Sultanbeyli arası 

makas tüneli kazı destekleme ve nihai betonarme kaplama işlerinin ya-

pılması (100 ~ 120 m², 528 m tünel; 2017 yılı sonu itibariyle ulaşım tüneli 

kazı-destekleme imalatı tamamlanmıştır.)

s S24 Sultanbeyli Şantiyesi ÇSS hattı peron tünelleri tünel kazı destek-

leme ve nihai betonarme kaplama işlerinin yapılması (80 m², 600 m tü-

nel; yer teslimi yapılmamıştır.)

KISA KISA ÇEKMEKÖY- SANCAKTEPE - SULTANBEYLİ HATTI TÜNEL İNŞAATI İŞLERİ

Yanda belirtilen 
şantiyelerdeki imalatların 

tamamının yapılmasıyla birlikte 
toplam; 560.000 m³ kazı, 65.000 m³ 
püskürtme beton uygulaması, 1.000 
ton çelik hasır, 2.000 ton çelik iksa, 

128.000 adet enjeksiyonlu kaya bulonu, 
480.000 m zemin çivisi, 280.000 m 
umbrella arch ve 184.000 m süren 

imalatı yapılacaktır. 



özgünce SÖYLEŞİ
MEDİHA GÜREL

BİZ GENİŞ 
BİR AİLEYİZ

1997 YILINDAN BERİ KRK HOLDİNG BÜNYESİNDE ÇALIŞAN VE 2015’TEN BU YANA 
EKVATOR SİGORTA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPAN MEDİHA GÜREL, 
İLK GÜNKÜ HEYECANINI KORUYAN VE ŞEVKLE ÇALIŞAN BİR YÖNETİCİ. 

Sizi yakından tanıyabilir miyiz?
Kısaca özetleyecek olursam, beş kişilik ailemin en küçük 
kızı olarak Bolu’da doğmuşum. Ancak eğitim ve tüm ça-
lışma hayatım İstanbul’da geçti. Ticaret Meslek Lisesi Mu-
hasebe bölümünden mezun olduktan sonra Özgün İnşaat 
bünyesinde çalışırken Anadolu Üniversitesi Halkla İlişki-
ler Programı ile İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitir-
dim. Mezun olduğum alanların yanı sıra kişisel gelişimime 
iş ve sosyal yaşantıma katkı sağlayacağını düşündüğüm  
alanlarda çeşitli etkinlik, seminer ve eğitimlerde yer aldım.

KRK Holding’ te meslek yaşantınız ne zaman ve nasıl 
başladı?
Bir aile dostumuzun tanıdığı olan Yüksel Süzer referansı 
ile 1997 yılında Özgün İnşaat bünyesinde asistan olarak ça-
lışmaya başladım. O günden bugüne gururla şirketimizde 
verilen her görevimi en iyi şekilde, azimle yerine getirmeye 
çalıştım. 2001 - 2014 yılları arasında mevcut görevimle bir-
likte “Ekvator Sigorta” bünyesinde çalışmaya devam ettim. 
2015 yılında Ekvator Sigorta’da Genel Müdür Yardımcılığı 
görevine atandım.  Bu ailede birçok deneyim, başarı, bazen 
acılar, kayıplar, zorluklar yaşandı elbette ama hep özünde 
saygı ve sevgiye dayanan güçlü bir beraberlik içinde yılla-
rımız geçti. Değerli işverenlerimiz Cahit Karakullukçu ve 
Deniz Karakullukçu ile ileriki yıllarda yönetimde yer alan 
sevgili çocukları dahil hepimize her durum karşında sevgi 
dolu, saygılı, sabırlı, azimli, güçlü, araştırmacı biz olmayı 
fark ettirmeden öğrettiler, hazırladılar, yetiştirdiler. Özel-
likle Deniz Hanım’ın emeği çoktur üzerimizde. Bu vesile 
ile hepimiz adına kendilerine teşekkür etmek isterim. 
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Uzun yıllar KRK Holding’te is-
tikrarlı bir şekilde başarılı ola-
rak çalışmanızın sırrı ne? 
Aradan 23 yıl geçmiş olmasına 
rağmen her gün o ilk günün he-
yecanıyla işime gelmekteyim. 
Bu şirketi her zaman ailem gibi 
gördüm, burada büyüdüm, geliş-
tim, çok çalıştım. Hep doğal ve 
açık sözlü, dürüst oldum. Çünkü 
buna izin verdiler, bu çok önemli 
ve değerli bir nokta. Sizi kalıpla-
ra sokmaya çalışmıyorlar. İnsan 
kazanmak üzerine kurulu bir 
sistem, her şeye evet diyen insan 
modeli olmanız için baskı uygu-
lamıyorlar. Saygı, sevgi, hoşgörü 
ve çok çalışma var. Kişilik ve iş 
anlayışımda aradığım kriterler 
de bu özellikler olduğu için kari-
yer yaşantımla her zaman uyum 
içinde büyüyebilmeyi başarıyo-
ruz. Günümüzde iş gören birçok 
kişinin aradığı muhteşem bir 
zenginlik. İnsana ve emeğe değer 
veriyorlar. Ayrıca genç nesil, orta 
kuşak ve biraz daha deneyimli 
üç kuşak beyinlerin deneyim ve kişiliklerini ortak çalıştı-
rıyor ve kaynaştırıyorlar. Böylece tüm kuşaklar birleşiyor 
ve herkes birbirini geliştiriyor, işini kendi işi gibi görüyor. 
Şirkete girenlerin çoğu çok uzun yıllar çalışmakta ve pırıl 
pırıl, zeki, genç yeni mezunlarla da her geçen gün birlikte 
büyümekteyiz. Bu başarı, biraz önce bahsettiğim nedenle-
rin ışığında hepimizin özverisi ve enerjisi ile birlikte hem 
iş gören ekibimiz hem de en çok işverenlerimizin başarısı-
dır. Böylece bizlerde uzun yıllar çalışmış oluyoruz ve tüm 
deneyimlerimizi keyifle işimize aktararak, şirketimize ka-
zandırırken aynı zamanda bizde kazanmış oluyoruz.  

Görev değişikliğiniz ile ilgili bizimle neler  paylaşmak 
istersiniz?
Bana hangi görev verilirse verilsin o işin ucundan tutmak, 
bunu yaparken de yeni şeyler öğrenmek,  gelişmek, paylaş-
mak  beni her zaman heyecanlandırmış ve mutlu etmiştir. 
İş hayatımda her attığım adımın işimize katkısını ve beni 
nasıl geliştirdiğini düşünürüm. Böylece günün sonunda 
yorulmuş değil  keyif almış olduğumu hissederek çıka-

rım. Her geçen yıl sorumluluklarımın artmasıyla birçok 
konuda daha fazla geliştim ve sınırlarımın ve sorumlu-
luklarımın keşfini yapan işverenlerim beni bir süre sonra 
Ekvator Sigorta Genel Müdür Yardımcılığına atadı. Sigor-
ta işinin çok kolay olmadığını, çok kapsamlı bir meslek 
olduğunu, uzmanlık ve sorumluluk gerektiğini işin içine 
girdikçe her geçen gün çok daha iyi anladım. Bu kurumda 
hepimiz çok değerliyiz ve gerekliyiz, bize hissettirilen bu. 
KRK puzzle’ının önemli parçalarıyız çeşitli unvanlarımız-
la. Parçası olmaya da gerekli olduğumuz sürece devam 
edeceğiz. Aslında herkes yaptığı iş alanının kendi patronu 
olduğu, sorumluluğunu aldığı, saygı ve sevgi enerjisinde 
olduğu sürece, unvanların çok da önemli olduğunu dü-
şünmüyorum. Burada faydalı şeyler yapmanın huzurunu 
ve özgüvenini her zaman yaşadım. Bundan sonra aynı şe-
kilde yaşamaya da devam edeceğimize inanıyorum.  

En çok hangi tür sigortalar yaptırılıyor? 
Her branştan poliçemiz mevcut. Fakat bildiğiniz gibi bizim 
uzmanlık alanımız daha çok  mühendislik alanında oldu. 
Çünkü şirketimizin işleri inşaat ve enerji piyasası ağırlıklı. 
Bu sebeple üretimimizin büyük bir bölümü bünyemizin 
işleri ile doğru orantılıdır. Şirket içinde sigorta acentesi 
olarak kurulmamızın ana sebebi de budur. Bu sayede biz-
ler birçok büyük projeyi sigortalama imkânı bulduk ve 

“ŞİRKETİMİZİN İŞLERİ 
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uzmanlaştık. Su arıtma tünelleri, yurtdışı tünel otoyol pro-
jeleri, üst yapı inşaatları, otel, otopark, güneş enerjisi, mo-
tosiklet bayileri satış ve tamir servisleri gibi birçok işimize 
poliçeler kestik. Bunlarla birlikte zorunlu poliçeler, trafik, 
kasko, nakliyat, DASK, konut, sağlık, işyeri vs. gibi poliçe-
leri de her zaman aktif tuttuk. Süreç içinde deneyimimiz 
arttıkça, bizi tanıyan bilen şirketler, kendi bünyemizde 
çalışanlar ve onların  yönlendirdikleri tanıdıkları değerli 
kişiler bizimle çalışmaya ailemize katılmaya başladılar. 
Onlarla da çok güzel diyaloglarımız var. Bundan çok bü-
yük mutluluk duyuyor ve daha yoğun çalışıyoruz. İnanma-
dığımız hiçbir poliçeyi kesmiyoruz. Bu işi yapan sigortacı-
lar arasında en büyük şansımız, kurumsal acente olmamız 
ve bize dayatılan bir üretim kotasının olmamasıdır. Bizler 
sigorta şirketleri ile bu özgürlükle müşteri kârına olan po-
liçeleri, sıkı pazarlıkları müşteri ve şirketimiz adına çok 
daha rahat yapabilmekteyiz. Böylece sigorta giderleri daha 
düşük ve buna rağmen zengin poliçelere sahip kurumlar 
da bizim şirketimizle birlikte çoğalıyor. Bu müthiş bir du-
rum. Her geçen gün dış portföyümüzün ve toplam üreti-
mimizin de artması ile elimiz güçlenmekte, KRK şirketle-
rimiz ve müşterilerimiz adına daha çok indirim ve daha 
çok pazarlık hakkı elde edebilmekteyiz. Hepsinin birbirine 
katkısı çok fazla. Bu şekilde bir denge kuruyoruz. KRK şir-
ketimiz varlıkları, dış portföy müşterilerimizin varlıkları, 
acentemiz, sigorta şirketimiz dörtgeninde bir dengeden 
bahsediyorum. 

Sigortacılık sektörünün Türkiye’ de hak ettiği yerde oldu-
ğuna inanıyor musunuz? 
Sigorta sürdürülebilirliğin teminatıdır. Sigorta olmaz ise 
hayat ilerlemez. Sigortanın olmadığı çok alanda birçok şey 
durur. Oysa ülkemizde sigortacılar ancak hasar olduktan 
sonra akla geliyor genelde. Halen trafik ve kasko poliçele-
rinin ne işe yaradığını bilmeyen çok kişi ve kurum var ma-
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alesef. Sigortacılık bilinci Türkiye’de hatta belki dünyada 
bile çok oturmuş değil. Gözle görünür bir şey satmıyoruz. 
Olası risklere karşı teminat satıyoruz. Bunlara da şartlar ve 
hasarlarda kesinti bedelleri (muafiyet) ekliyoruz. Sınırları 
ve genişletmeleri yapıyoruz. Bu verilere göre de primler çı-
kartıyoruz. Evet, çok karışık ve çok fazla başlığı olduğunu 
kabul ediyorum. Bu meslekte de her meslekte olduğu gibi 
ne sattığını, nasıl bir poliçe kestiğini, detaylarını bilme-
yenler de var; art niyetli veya değil, o işin başka bir boyutu. 
Aslında sigorta dilinin ve şartlarının teknik kelimelerden 
arınıp sadeleşmesi gerektiğine ve eğitimlerinde bu yönde 
verilmesi gerektiğine inanıyorum. O zaman tüm kitlelere 
daha kolay ulaşacağız. İşimizi anlatmak ve bakış açılarını 
değiştirmek çok kolay değil ama bu işin çok farkında olan 
ve bizim gibi çalışan şirketler var, onlarla da tanıştık ve 
çok mutlu olduk varlıklarından. Gün geçtikçe bu şirketler 
ve insanlar geçmişe göre artıyor. Riski yüksek işlerin po-
liçesiz başlatılması bizce çılgınlıktır şu zamanda. Yıllarca  
poliçe yaptırıp bu yıl  yaptırmayayım, zaten hasar olmuyor 
mantığı ile hareket etmiş ve o yaptırmadığı yıl çok talihsiz 
durumlar yaşamış, varlıklarını kaybetmiş çok şirket ve kişi 
mevcut. Bazıları işyerlerini kapatmak durumunda bile kal-
mış, bazıları da sağlıklarını kaybetmiştir. Sigortada bilinç-
lenme olmak zorunda. Bir deprem,  yangın, şimşek, fırtına, 
sel, su,  hortum, grev, lokavt, yer kayması, terör, politik risk, 
kötü niyetli bir hareket, kar kaybı, siber saldırı ve hepimize 
yeni ödev konusu olan bazı riskler olan salgın, biyolojik 
saldırı vs. eklenecektir. Bunlar hem projenizi hem de kârı-
nızı, hem çalışanlarınızı, ekipmanlarınızı her şeyinizi alıp 
götürebilir. Bir günde çok şey değişebilir. Oysaki riskleri-
nizi işi bilen sigortacılara teslim ederseniz ve takibini bir-
likte yaparsanız arkanıza biraz daha rahat yaslanmış olur-
sunuz. Poliçe malınızın zekâtıdır. İşinizin devamıdır. Asla 
unutmayınız. Bu arada sigortacılığın Türkiye’de hak ettiği 
yere ulaşması için işverenlerimizin de yol göstericiliğiy-
leekip arkadaşlarımla birlikte elimizden geleni yapıyoruz. 
Daha da yol alınacak çok konu var ve bir gün çok daha hak 
ettiği yere ulaşacağına inanıyoruz. 

Piyasadaki diğer holding sahiplerine sigorta bakımından 
bir mesajınız var mı?
Şirketlerinizde sigorta poliçeleriniz için görevlendirdiği-

niz kişiler o kadar önemlidir ki. Bu atadığınız kişilerin ver-
dikleri bilgiler primlerinizi yukarı ya da aşağıya taşıyabilir 
veya hasar  ödemeleriniz bu bilgilere bağlı olabilir, avantaj 
ya da dezavantaj özel şartlarınız bu bilgilere göre yazıla-
bilir. Acente tek başına hiçbir zaman iyi bir iş çıkartamaz. 
Ancak atadığınız bu insanlarla ortak çalışmayla iyi bir po-
liçeye ulaşabilirsiniz. Yani şirketinizde sigorta işini çok iyi 
bilmeyen veya çok vakti olmayan, bu konularda kendileri-
ni güncellemeyen birileri ile acente ve brokerları muhatap 
ediyorsanız iyi poliçelere sahip olmanız ve hasarda ödeme 
almanız çok kolay olmayabilir. Bünyenizde direkt size bağ-
lı, sigorta deneyimi olan, işinizin teknik bilgilerini ilgili 
müdürlerinizden, mühendislerinizden bu bilgileri toparla-
yabilen, vakti olan, sözü geçen,  sadece sizin şirketinizin 
sigorta avantajları için bu işlerinizi bilerek takip edecek 
sorumluluk sahibi birilerini bulundurmanızı tavsiye ede-
riz. Büyük şirketlerde her bölüm var. Evrak memuru dahil 
her şey var ama sigorta departmanı yok diye biliyorum. 
İnanın, bütüne baktığınızda departmanınız çalışanları si-
zin sigorta maliyetlerinizi düşürecek, hasarlarınızı iyi takip 
edip hızlı ödetecek ve sizi her zaman toplamda artıya geçi-

 “SİGORTA ŞİRKETİMİZİN PANDEMİ ÖNCESİNDEKİ OLUŞTURDUĞU DİJİTAL SİSTEM ÇALIŞMALARI VE BİZİM ÖNCEDEN 
KURDUĞUMUZ İÇ SİSTEMİMİZ BU GEÇİŞTE BİZE İNANILMAZ KOLAYLIK VE HIZLILIK SAĞLADI.”

“YILLARCA POLİÇE YAPTIRIP BU YIL YAPTIRMAYAYIM DİYEN VE ÇOK TALİHSİZ HASARLAR YAŞAMIŞ, 
VARLIKLARINI KAYBETMİŞ ÇOK SAYIDA ŞİRKET VE KİŞİ VAR MAALESEF. BİR GÜNDE ÇOK ŞEY 

DEĞİŞEBİLİYOR. VARLIĞINIZ VE SAĞLIĞINIZ İÇİN SİGORTA GÜVENCEDİR.”

MEDİHA GÜREL

Küba-Havana
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recektir. Bu kişiler böylece size maddi yük de olmamış ola-
caktır. Bu arada diğer bir konu da şu: Sigorta şirketlerinde 
değişik yerlerde poliçelerinizin olması yani dağınık port-
föy olması aslında bütünde kazanç ve güç sağlamaz size. 
Poliçe bazında primde kısa sürede kazanç sağlıyor gibi 
görünebilir ama uzun vadede sağlamaz. Birçok firma bu 
hataya düşer çünkü sadece prime bakar. Dağınık portföy-
de birçok şirkette birkaç poliçeniz olur ve ilk hasarınızda 
hemen size gardını almak durumunda kalabilirler çünkü 
güçlü bir portföyünüz yok orada. Fakat poliçelerinizi tek 
bir yerde en güvendiğiniz sigorta şirketinde toplarsanız 
uzun vadede daha güçlü olursunuz. Evet, başlarda prime 

Koronavirüs sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Gerçekten ülkemizde ve dünyada çok zor bir  süreçten ge-
çiyoruz. Sektörlere de yansımasını duyuyoruz. Ve hepimiz 
bu durumun çok acil kontrol altına alınması için ilimden 
bilimden güzel haberler bekliyor, dualar ediyoruz ve inan-
cımızı yüksek seviyede tutuyoruz. Salgını duyduğumuzda 
ve tehlikesini anladığımızda hızlıca yaşamımızı ve işimizi 
değişen şartlara göre ayarladık , işimiz ve sağlığımız için 
en mantıklı olan kararları aldık. Bu arada sigorta şirketi-
mizin pandemi öncesindeki oluşturduğu dijital sistem 
çalışmaları ve bizim önceden kurduğumuz iç sistemimiz 
bu geçişte bize inanılmaz kolaylık ve hızlılık sağladı. Böy-
lece evden çalışma sistemine işverenlerimizin de onayı 
ve desteği  ile hızlıca geçebildik. Gerektiğinde de işyeri-
mize gidebiliyoruz. Bunun için işverenlerimiz işe gitmek 
durumunda olan tüm çalışanlarına özel araçlar tahsis etti 
ve tüm önlemleri maksimum seviyede almış durumda. İş-
lerimizde poliçe yenilemelerimiz, hasarlar, teklifler, tahsi-
latlar, takipler, ödemelerimiz vs. hepsi aynı şekilde devam 
ediyor. İşimize olumsuz yansıması yok şu ana kadar. Yakın 
zamanda müjdeli haberler alacağız muhakkak, inancımız 
tam. Bu motivasyon ile hepimiz elimizden gelenin üstün-
de dikkat ediyoruz ve gereğini yapıyoruz. Hem dünya hem 
Türkiye’deki sigorta şirketlerinin salgının başlamasından 
bu yana geçen sürede başarılı sınav verdiğini düşünüyo-
rum. Bu süreçten sonra sigorta sektörünün önemi daha da 
artacaktır. Burada önemli olan bu durumları hep birlikte 
nasıl karşılayabileceğimiz. Bireyler, kurumlar ve sigor-
ta şirketleri bu kadar felakete sürükleyebilen, hayatı felç 

çok etkisi olmayabilir ama uzun vadede bir süre sonra söz 
sahibi olursunuz, indirimleriniz çok olur ve hasarlarınızda 
da hasar üretim toplam hacminizle, poliçe prim ve şartla-
rınıza olumsuz etkiyi en az görürsünüz ya da hiç görmeye-
bilirsiniz. Böylece sigorta sektörü ve sizler zarar görmemiş 
olursunuz. Naçizane öngörü ve tavsiyelerimizdir.

Haftalık programınızı nasıl planlıyorsunuz? İşinizin ke-
yifli yanları ve zor tarafları nelerdir ?
Hizmet sektörlerinin mesai saati ve rutini genelde pek 
olmuyor. Mesela hasar yapmış bir müşterimiz herhangi 
bir saatte bizi aradığında yemekteyim, mesai dışıyım gibi 
şeyler söyleme durumunuz yok. Çünkü o an hasarı yaşa-
dığı an bizi arıyor ve o anda yapacağımız yönlendirme, 
sakinleştirme hasarın bazen seyrini bile değiştirebiliyor. 
Bazen akıllarına bir şey takılıyor, arayabiliyorlar. O yüzden 
biraz hazır asker gibiyiz. Bazen acil trafik, kasko poliçesi 
ya da DASK poliçesine, hatta bazen 3-4 gün kalmış pro-
je poliçesinin vadesinin bitimine acil teklif isteyenler bile 
olabiliyor. Hepsine yetişmek zorundayız. Üretimde, hasar-
da, bilgilendirmede, tahsilatta, pazarlamada vs. her şeyde 
zamanla yarışırız. İşimiz hep detaydan ibarettir. Bir sürü 
veriyi toplar sisteme gireriz, saatlerce indirimler ve güzel 
şartlar için uğraşırız, anlatırız, yazarız, okuruz en iyi tek-
lifleri  sunabilmek için. Bu temel prensibimizdir. Genel-
geleri, duyuruları, piyasayı, rakip poliçeleri her şeyi takip 
etmek, araştırmak sürekli kendimizi geliştirmek duru-
mundayız. Müşteri için bol teminat, az muafiyet, iyi prim. 
Amaç her zaman öncelikli bu olmuştur. İşimizin içinde 
her meslek kolu var gibi hemen hemen, çok renkli. Dönem 
dönem müşteri ya da bölge ziyaretlerimiz olur. Haftalık, 
aylık ve yıllık planlamalar yaparız. Bu arada müthiş eğlen-
celi ve çok zeki bir ekiple çalışıyorum; hepsi ayrı bir be-
yin ve kişilik. Onlarla çalışmak çok keyifli ve hepsini çok 
seviyorum. Birlikte çok çalışarak başarıyoruz. Ortak akılla 
doğruya ulaşırız. Her şey müşterilerimiz, şirketimiz için. 
Keyif alarak yaptığımız için ve hep geliştiğimiz için  sorun 
olmuyor tabii bu yoğunluk. Mesleğimizin özeti: Aslında 
iyi günlerinde bize iyi yatırım yapanların kötü günlerinde 
yanlarında olmamızdır. 

edebilen bu riskleri nasıl paylaşacak? Şimdi nasıl önlemler 
alınacak? Herkes elini taşın altına koyacak mı? En önem-
li  ihtiyaçların farkına varıldı mı? Bunların hepsi devletler, 
bireyler ve toplumlar tarafından sorgulanacak, önlemler 
alınacak ve yeni dünya düzenine, dijital yaşama adapte 
olunmaya çalışılacak. En az kayıpla, çok çalışarak atlata-
cağız inşallah.

Boş vakitlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hobileri-
niz var mı? 
Keşif amaçlı seyahat etmeyi, kişisel gelişim kitapları oku-
mayı, bazı farklı bulduğum aylık çıkan dergileri okumayı, 
satranç oynamayı, meditasyon yapmayı, yüzmeyi , film iz-
lemeyi, doğa yürüyüşleri yapmayı, ailemle vakit geçirmeyi 
ve dostlarımla bir araya gelmeyi seviyorum. Arkadaş veya 
aile ortamlarında karaoke geceleri yapmayı, dans etmeyi 
ve şarkı söylemeyi çok eğlenceli buluyorum. Şarkı söyle-
mek demişken de benim hayatımda önemli yeri olan de-
ğerli rahmetli hocam İlhan Zorluuysal’ı da bu vesile ile 
anmak isterim. Işıklar içinde uyusun. Musiki eğitimim ve 
uzun yıllar hobi olarak yaptığım solistlik deneyimime eği-
tici ve manevi çok katkıları olmuştur. 

Yurtdışında gidip de çok etkilendiğiniz yerler neresiydi?
Gerek yurtiçi gerek yurtdışı seyahatlerimde yeni yerler, 
yeni tatlar, yeni kültürler, yeni hikâyeler ve insanlar beni 
her zaman heyecanlandırmıştır. Nakit ve vakit yarattığım 
her fırsatta programlar yapar, sevdiğim insanlarla ya da 
çok nadir yalnız seyahate çıkarım. Daha çok geçmişi olan, 
dokusu olan ve dokusunu korumaya çalışılan tarihi yerleri 
tercih ederim. Gördüğümde etkilendiğim  yerlerden bazı-
ları: Angkor Vat Tapınağı (Kamboçya), Petra Antik Kent 
(Ürdün), Dead sea (Lut Gölü) - Masada, Küba, Maine, Mısır 
Piramitleri. İmkân ve şartlar dahilinde görmek istediğim 
çok ülke var. Şu zor süreci sağlıkla atlatırız ve yeni keşifle-
rimizi  gerçekleştirebiliriz umuyorum.

Çalışma arkadaşlarımıza etkilendiğiniz bir kitap öneri-
niz var mı? 
Çok etkilendiğim kitap var tabii ama “Nutuk” diyeceğim. 
Muhakkak herkesin en az bir kez okuması gerektiğini dü-
şündüğüm bir kitaptır. 

Ya en sen sevdiğiniz söz?
“Ne yaparsan yap aşk ile yap.” Ve bir sigortacı beyni ile son 
söz: “Ayağını poliçene göre uzat.”

 “RİSKLERİ NİZİ İŞİ BİLEN SİGORTACILARA TESLİM EDERSENİZ VE TAKİBİNİ BİR LİKTE 
YAPARSANIZ ARKANIZA BİRAZ DAHA RAHAT YASLANMIŞ OLUR SUNUZ. POLİÇE İŞİNİZİN 

DEVAMIDIR. ASLA UNUTMAYINIZ VE AYAĞINIZI POLİÇENİZE GÖRE UZATINIZ.”

MEDİHA GÜREL



Bu süreçte bazı yatırımcılar maalesef 
uzun zamanlar alabilen risk sermayeleri 
nedeniyle sürdürülebilirliğini ve reka-
bet gücünü kaybederek, sektörden ayrıl-
mak zorunda da kalmıştır. 
Bu yazı kapsamında ülkemizde aktif 
olarak çalışan birçok Türk firmasının 
yapısal GZFT (SWOT) analizleri yapıl-
mış olup, gelecekteki madencilik sektö-
ründe ülkemizi hem Türkiye’de hem de 
uluslararası alanda gururla temsil ede-
bilmeleri için firmaların daha başarılı 
olmaları adına kendilerini geliştirmeleri 
gereken kısımlar detaylı olarak anlatıl-
maya çalışılmıştır (Tablo 1). 

TÜRK FIRMALARININ 
GÜÇLÜ YÖNLERI
Çıraklıktan ustalığa geçiş
Birçok Türk firması madencilik sektö-
rüne daha önce işletilen madenlerin 
altyapı ve lojistik işlerini yaparak, kısa-
cası işi temelinden öğrenerek girmiş-
tir. Bu nedenle işletmecilik konusunda 
oldukça yeterli tecrübeye sahiptir. Bu-
nun yanı sıra, sektördeki bazı maden 
firmaları ise inşaat veya enerji kökenli 
firmalar olmaları nedeniyle bir maden 
işletmesinde gerekli olan her türlü alt 
yapı malzemelerine ve araç-gereçlere 
daha düşük maliyetlerle ulaşım gücüne 
sahiptir. Ayrıca, birçok ekipmanın ülke-
mizde üretiminden kaynaklı da maliyet 
düşüşleri olmaktadır. Örnek verecek 
olursak; önceki dönemlerde tesis için 
bir değirmenin yurtdışından tedariki 
olmazsa olmaz iken, günümüzde geli-
şen teknoloji ile birlikte birçok ekipma-
nın yerli olarak teminleri mümkündür. 
Tüm bu etmenler neticesinde yapılacak 
bir maden işletmesinde Türk firmaları-
nın kârlılık oranları yurtdışı firmaların 
yapacağı çalışmalara göre daha yüksek 
olmaktadır. Özellikle altın madencili-
ğinde kâr marjının yüksek olması ne-
deniyle yeni firmalar bu sektöre girmek 
istemektedir. 

TÜRK İNŞAAT FİRMALARININ 
MADENCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞİMLERİ:

SWOT ANALİZİ

TÜRK İNŞAAT FİRMALARININ SWOT ANALİZİ

özgünce
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BU YAZIDA ÜLKEMİZDE AKTİF OLARAK ÇALIŞAN BİRÇOK TÜRK FİRMASININ YAPISAL GZFT (SWOT) 
ANALİZLERİ YAPILMIŞ OLUP, GELECEKTEKİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMİZİ HEM TÜRKİYE’DE 

HEM DE ULUSLARARASI ALANDA GURURLA TEMSİL EDEBİLMELERİ İÇİN FİRMALARIN DAHA 
BAŞARILI OLMALARI ADINA KENDİLERİNİ GELİŞTİRMELERİ GEREKEN KONULAR ELE ALINMIŞTIR.

SON dönemlerde ülkemizde, küresel çapta yaşanan 
olaylara da paralel olarak, özellikle metalik madencilik 
sektörünün uluslararası finanslı yatırım şirketlerinden 

Türk finanslı yatırım şirketlerine doğru evirildiği gözlenmek-
tedir. Uzun dönemler boyunca uluslararası firmalarla rekabet 
halinde olan köklü yerli sermayeli firmalarımızın yanında, 
madencilik sektörüne geçiş yapan birçok yeni Türk firması-
nın aslında inşaat kökenli firmalar oldukları da dikkati çek-

mektedir. Bununla birlikte bu firmaların bir kısmı da eski 
dönemlerde işletilen madenlerin taşeronluğunu yaparak ma-
dencilik konusunda tecrübelenmişler ve bu sektörde kendi 
madenlerini işletmenin hedefiyle madencilik sektörüne gi-
rerek başarılı olmuşlardır. Geçmiş dönemlerde devlete bağlı 
olan bazı kurumlar da zamanla özelleştirilerek Türk yatırım-
cıların madenle tanışması sağlanmış ve günümüzde birçok 
yetişmiş profesyonel işgücünün temelini oluşturmuştur. 

GÜÇLÜ YÖNLERİ
1- Firmalar geçmiş dönemlerde madenlerin 
işletilmesi sırasında taşeron olarak altyapı, 
lojistik vb. çalışmalarda bulunmuş ve 
madencilik sistemini öğrenmiştir. 

2- Firmalar temelde inşaat sektöründen 
geldikleri için madencilik faaliyetlerinde 
gerekli her türlü altyapı, alet-makinalara 
ulaşımları basit ve oldukça düşük 
maliyetlerde olup, deneyimli personellere 
de sahiplerdir. 

3- Ülkemizde madenciliğin yüksek 
standartlarda yapılması ve birçok 
madeninin ödüllere layık görülmesi (Avrupa 
standartlarının üzerinde kaliteli iş) başarıyı 
artırmaktadır.

4- Sadece metalik maden sektöründe 
değil aynı zamanda gerek fosil yakıtlar 
konusunda, gerekse de gelecek endüstrisini 
oluşturacak stratejik elementlerin 
aranması ve işletilmesi konusunda gelişim 
göstermektedir.

5- Sadece Türkiye’de değil aynı zamanda 
Balkanlar, Afrika ve Kafkas ülkelerinde son 
zamanlarda aktif olarak arama ve işletme 
çalışmalarının yoğunlaşması, madencilik 
alanındaki gelişmelerin göstergesidir.

6- Yapılan madencilik çalışmaları, 
bulunduğu yöreye istihdam, ekonomik ve 
sosyal hareketlilik kazandırması ve sonuçta 
katma değer yaratması bakımından 
önemlidir.

FIRSATLAR
1- UMREK ile birlikte profesyonel 
raporlama ve krediye ulaşım konusunda 
standardizasyon ve imkanların artması, 

2- Yeni gelişen teknolojilerin madencilikte 
aramalarda yeni keşiflere öncülük 
sağlaması (XRF, Pima spektrometre, 
ASTER görüntüleri, Drone, Karot 
oryantasyonları vb.)

3- Yabancı kaynaklı firmalardaki tecrübeli 
iş gücünün Türk firmalarına geçmesi 
ve madencilik faaliyetlerini profesyonel 
olarak devam ettirmeleri, bilgi ve 
birikimlerini Türk yatırımcılarına göstererek 
faaliyetlerini yürütmeleri,

4- Üretilen madenlerin sayesinde katma 
değerli ürünlerin oluşturulması ve elde 
edilecek gelirlerle cari açık rakamlarının 
düşmesi, dışa bağımlılığın azalması.

TEHDİTLER
1- Çevresel tehditler, 

2- Finansman kaynağı (kredinin 
bulunamaması),

3- Döviz kuru hareketliliği - 
yüksek borçlanma,

4- İzin süreçlerinin uzun sürmesi,

5- Maden sahalarının zamanla 
derinleşmesi, maliyetlerin artması ve 
keşiflerin azalması,

6- MTA’nın sektörde alan bazında büyük bir 
rakip olması,

7- Madencilik yapılan bölgelerde (ilçe, köy 
vb.) özellikle halkın madencilik konusunda 
bilgi sahibi olmaması.

ZAYIF YÖNLERİ
1- Maden aramalarına ayrılan bütçelerin 
oldukça düşük olması, 

2- Alınan ruhsat sahalarının en kısa 
zamanda madene dönüşmesi beklentisi,

3- Risk sermayesini iyi değerlendiremeyen 
firmaların yatırımlarını durdurarak 
madencilik sektörünü terk etmesi,

4- Firmaların arama ve işletme 
safhalarında jeolojik faktörlerin 
belirlenmesini sağlayan jeoloji 
mühendisleri yerine maden mühendisleri 
veya danışmanlıklarla işlerini yürütmek 
istemesi ve başarısız olmaları,

5- AR-GE çalışmalarına yeterince 
önem verilmemesi nedeniyle maden 
potansiyellerinin yeterince anlaşılmaması 
ve proje risklerinin artması,

6- Raporlamalarda belirli bir standardın 
yakalanmamış olması,

7- Firmalarımızın halka açık olmamaları 
nedeniyle risk sermayesini destekleyecek 
gelir elde edemeyişleri.

(Tablo 1)
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Maden işletmeciliğinde geniş perspektife sahip olmaları
Türk firmaları “Metalik Madenciliği” çerçevesinde henüz 
yeni gelişme gösteriyor olsa da, fosil yakıtların aranması 
ve işletilmesi konusunda geçmiş tecrübeleri oldukça fazla-
dır. Bu tecrübe ve hükümetin desteklediği enerji politikaları 
kapsamında çeşitli enerji üretim süreçlerini de yönetmekte-
dirler. Bununla birlikte, henüz ülkemizde çok fazla yer bul-
mayan fakat küresel ölçekte gelişmiş birçok ülkenin arama 
sermayelerini artırdığı stratejik elementler (nadir toprak 
elementleri) kapsamında da çalışan Türk firmalarımız gün 
geçtikçe artış göstermektedir. Endüstriyel alanda madenci-
lik yapan birçok boksit ve kil firmalarımız ile birlikte molib-
denit ve krom üzerinde de yatırımlarını genişleten yerli ya-
tırımcılarımızın sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle 
yerli yatırımcılarımızın madencilik perspektifi ve tecrübeleri 
oldukça geniştir. 

Yeni coğrafyalar, yeni hedefler
Madencilik konusunda gün geçtikçe artan tecrübe ve tek-
noloji ile birlikte firmalarımız sadece Türkiye’de değil, yakın 
coğrafyada da çalışma alanlarını genişletmiş, yeni keşiflere 
ve işletmelere sahip olmuştur. Sayılı ulusal firmalarımız uzun 
yıllardır Afrika, Kafkasya, Balkanlar ve Avrupa ülkelerinde 
de birçok metalik maden araştırması yapmakta ve yeni yatı-
rım alanları oluşturmaktadır. Bu firmalarımızın yeni keşifleri 
sayesinde yeni Türk yatırımcılarımız da bu bölgelere gide-
rek yeni fırsatlar aramaktadır. Maden Tetkik Arama ve Genel 
Müdürlüğü (MTA) de yakın zamanda uluslararası arenada 
arama ve işletme faaliyetleri yapacak olan yurtdışı firmasını 
kurmuş ve çalışmalarına başlamıştır. 

Yüksek standartlarda iş kalitesi
Ülkemizde madenlerin birçok ödüle layık görülmesi, firmala-
rın profesyonel anlamda daha önceki yaptığı işleri aynı kali-
telerde sürdürme isteği ile alâkalıdır. Bunun en temel sebebi, 
madencilik projelerinde dünya standartlarında (JORC, NI43-
101 vs.) arama ve işletme öncesi fizibilite yapılması, projenin 
kendini finanse etmesinden kaynaklıdır. Projenin kendini 
finanse edebilmesi, firmaların öz sermayelerini kullanmadan 
(arama dönemi dışında) yatırım aşamasında kendi kredisini 
bulmaları yönünden daha cazip ve güvenilir bir tablo çiz-
mektedir. Örneğin; bir maden projesinin EBRD gibi köklü 
bir finans kuruluşundan finansını sağlaması, birçok denetim 
mekanizması ve risklerin firma açısından minimize edilmesi 
ile eşdeğerdir. Sonuç olarak bu durumda standartları bir üst 
çıtaya yükseltmekte etmen rol oynamaktadır. 

TÜRK FIRMALARININ ZAYIF YÖNLERI
Aramaya gerek var mı? 
1985 yılından bu yana ülkemizin içinde bulunduğu Tetis 
Metalojenik Kuşağı’nın sunduğu potansiyeli cazip bulan 
çok uluslu şirketler, yaptıkları profesyonel arama yöntemleri 
sonucunda irili ufaklı birçok metalik maden yatağının belir-
lenmesini sağlamıştır. Günümüzde Türk firmaları tarafından 
işletilen veya işletilecek olan birçok altın veya bakır yatakla-
rını ilk bulanlar da aslında bu firmalardır. Tablo 2’de sunulan 
20 aktif veya yakın zamanda aktif duruma gelecek altın-ba-
kır maden sahasından dört tanesinin (Kışladağ, Efemçukuru, 
Çöpler ve Öksüt) günümüzde yabancı sermayeli firmalar ta-
rafından işletildiği, geriye kalanlardan birçoğunun da yaban-
cı firmalar tarafından bulunan sahalar olduğuna dikkatinizi 
çekmek isteriz. Tabii ki burada ayrıca vurgulanması gereken 
konu da bulunmuş olan sahaların takibi, geliştirilmesi ve iş-
letilmesinde en büyük pay Türk firmalarının olmasıdır.

Maden işletmesi safhasına gelen bir firma için eğer gele-
cekte de bu sektörde olmak istiyorsa en önemli risk mevcut 
madenini yeni kaynaklarla beslemeye devam edip edemeye-
ceğidir. Sadece işletme kısmını yapan bir firma için aramaya 
yeterince önem verilmezse ve yeni kaynaklar bulunamazsa, 
var olan mevcut tesisi maden ömrü bittiğinde kapatmak zo-
runda kalacaktır. Bir madenin kapanması teknik anlamda te-
sislerin ışıklarının söndürülmesi değil, aynı zamanda orada 
çalışan iş gücünün ve madenin bulunduğu bölgenin de bir 
nevi ışıklarının sönmesi anlamına gelecektir. Bu kapsamda 
ülkemizin işletilen ilk altın madeni olan Bergama Ovacık Al-
tın Madeni en güzel örnektir. Yetkili firma, Bergama Ovacık 
Altın Madeni işletmesini sadece o proje ile sınırlı tutmamış, 
maden çevresinde yaptığı arama çalışmalarına finans ayıra-
rak 0.6 M onsluk Ovacık Altın Madeni’ni yeni sahalarla bir-
likte 2M ons’a çıkarmıştır. Tesis günümüzde hâlâ altın üreti-
mini devam ettirmektedir. Bir Türk firmasının madencilikte 
sürdürülebilirlik başarısının en güzel örneğidir. 
Bu nedenle gerek yerli, gerekse de yabancı firmalar yeni ma-
den kaynaklarının bulunması için arama çalışmalarına da 

gereken bütçeleri ayırmalı, en son teknolojileri kullanarak 
yeni sahaların keşiflerini yapmalıdır. Son zamanlarda “Milli 
Enerji ve Maden” politikası ile MTA eliyle arama, araştırma 
ve ülkemizde ihtiyaç duyulan jeolojik verilere temel oluştu-
racak bilimsel çalışmalara hız verilmiştir. Fakat sadece MTA 
çalışmalarıyla mevcut arz / talep dengesinin dengelenmesi 
ile ilgili soru işaretleri birçok yatırımcıyı düşündürmektedir.
Sonuç olarak, sorduğumuz “Aramaya gerek var mı?” 
sorusunun cevabı kesinlikle “Evet”dir. 

“RUHSAT SAHASINI EN KISA ZAMANDA 
MADENE DÖNÜŞTÜRÜP, YÜKSEK GELIRLER ELDE 
EDEBILIR MIYIZ?” DIYE DÜŞÜNEN YATIRIMCILAR
Birçok yatırımımızda insanoğlu olarak hızlı pozitif dönüşler 
olmasını isteriz. Madencilik sektöründe de yatırım yapan iş 
adamları doğal olarak en kısa zamanda gelir elde etmeyi is-
temektedirler. Madenciliğin diğer iş kollarına göre de getiri-
sinin daha yüksek olması yine doğal olarak bu kazancın en 
kısa zamanda kazanılmak istemesi ihtiyacını doğurmaktadır. 
Fakat madencilik sektöründe, özellikle madencilik faaliyetle-

Maden Maden Türü Şirket Üretim Yılı Rezerv (ons)

Ovacık-Çukuralan Altın Koza  Altın 2001 2.0M

Küçükdere Altın Koza Altın 2002 0.3M

Kışladağ Altın Tüprag 2006 10.5M

Mastra Altın Koza Altın 2009 0.7M

Çöpler Altın-Bakır Alacer Gold 2010 4.6M

Efemçukuru Altın Tüprag 2011 0.7M

Kaymaz Altın Koza Altın 2011 1.0M

Bolkardağ Altın Gümüştaş 2012 0.1M

Midi Altın-Bakır Yıldızlar 3S 2012 3.0M

Himmetdede Altın Koza Altın 2015 1.0M

Altıntepe Altın Bahar Mad. 2015 0.3M

Bakırtepe Altın Demir Export 2015 0.2M

Konya-İnlice Altın Esan 2016 0.3M

Kızıltepe Altın Zenit 2017 0.5M

Şahinli Altın Tümad 2018 0.7M

İvrindi Altın Tümad 2020 2.2M

Cerattepe Altın-Bakır Cengiz 2018 0.5M

Kirazlı / Ağıdağı Altın Alamos Gold 2020 1.5M

Taç / Çorak Altın Santral 2020 1.5M

Öksüt Altın Centerra Gold 2020 1.0M

   Toplam: 32.5M oz

Tablo 2. Günümüzde yerli / yabancı firmalar tarafından işletilmekte /
işletilecek olan altın-bakır sahaları ve bulanları gösteren tablo.

özgünce
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rine en temelden başlanıyorsa (arama 
safhasından) yatırımcılar, yöneticiler 
tarafından süreçlerin detayları ve za-
man boyutları olarak doğru bilgilen-
dirilmeli ve yönlendirilmelidir. Tüm 
çalışmalardan elde edilecek sonuçla-
rın pozitif olmasına karşın bir made-
nin arama sürecinden maden işletme 
sürecine geçmesi 5-7 sene arasında 
değişim gösterir. Unutulmamalıdır ki 
sadece iş planına göre hesaplanan bu 
süreyi etkileyen başka dış etmenlerde 
olabilir. Örneğin, geçmiş dönemlerde 
yaşanan belirsiz izin süreçleri firmalar 
için “hesap edilemez” bir süre kaybı ya-
şatmaktadır. 

JEOLOJI MÜHENDISLERINDEN 
ZIYADE FARKLI ALANLARDAKI 
DANIŞMANLARIN ETKISINDE 
KALMALARI
Madencilik mevzuatları maden ara-
malarında jeoloji mühendisinin varlı-
ğını zorunlu tutmasa da, ruhsat sahibi 
firmaların bilinçsizliği veya mâli bir 
külfet olarak düşünmeleri sebebi ile 
maden arama için olmazsa olmaz bir 
süreç olan jeoloji mühendisliği hizmet-
leri görmezden gelinir. Madencilikte 
jeoloji mühendisinin yaptığı / yapaca-
ğı çalışmalar, arama süreci ile başlayıp, 
ruhsatın işletme sırasındaki faaliyetle-
rinin her safhasında büyük önem arz 
eder. Maden arama ruhsatı safhasında 
jeoloji mühendisinin, sahanın tamamı-
nın jeoloji, alterasyon, cevherleşme ha-
ritalarını yapması, kayaç kontaklarının 
tabaka eğim doğrultularını, tektonik 
verileri bu haritalara işlemesi ve gerek-
li görülen yerlerden numunelerin alın-
ması, maden sahasının her safhasında 
kullanılacak ilk veri olması bakımın-
dan önemlidir. Bütün bu veriler ışığın-
da yapılacak olan sondaj çalışmaları, 
analiz çalışmaları sonucunda maden 
yatağının 3 boyutlu cevher modelinin 
jeoloji mühendisi tarafından ortaya çı-

karılması, sonraki maden üretim plan-
lamasında da maden mühendisi ile 
birlikte çalışmaları maden yatağının 
optimum seviyede işletilebilmesi için 
önemlidir. Bu sebeple maden arama ve 
geliştirme safhası teşvik edici nitelikte 
olmalı, ödenen çeşitli harç ve izin be-
delleri yüksek olmamalı, maden arama 
safhasındaki çalışmaları bilmeyen böl-
gedeki halk, yapılacak toplantı ve bilgi-
lendirmeler ile eğitilmelidir. 
Bir madenin varlığı, yeterli çalışmalar 
(sondaj, numune, analiz vb.) ile des-
teklenmeli, jeofizik, hidrojeoloji, kaya 
mekaniği gibi yardımcı veriler ile stan-
dartlara uygun olarak jeoloji mühendis-
leri tarafından raporlanmalıdır. Bütün 

bu veriler ışığında, sahadaki madenin 
işletmeye uygun olup olmayacağının 
kararının verileceği 3 boyutlu kaynak 
/ rezerv hesabının ve raporunun da 
jeoloji mühendisi tarafından hazırlan-
ması, maden mühendisi tarafından da 
bu veriler ışığında işletme yönteminin 
belirlenmesi, maden ve cevher hazırla-
ma ekonomik analizlerinin yapılması, 
işletme bittikten sonra rehabilitasyon 
projesinin raporlaştırılması maden sa-
hasında karşılaşılacak riskleri minimi-
ze edecektir. 
Firma sahipleri açısından bakıldığın-
da maden deyince ilk akla gelen, ma-
den mühendisliği olmaktadır. Bunun 
en büyük sebebi jeoloji mühendisinin 

görev alanlarının neler olduğunun bi-
linmemesidir. Bu anlamda meslek ör-
gütlerinin ve derneklerin bu gibi faali-
yetlerde bulunacak firmalarla iletişim 
halinde olmaları bu olumsuzluğun gi-
derilmesinde etkili bir rol oynayabilir.

ÜRETTIĞIMIZ CEVHERIN 
KAPASITESI HAKKINDA 
NE KADAR FIKRIMIZ VAR?
Ülkemizde çıkarılan altın, kurşun, çin-
ko, boksit, krom ve demirin yanı sıra 
endüstriyel minerallerin de ülke sı-
nırları içinde kurulacak ya da kurulu 
tesislerde uç ürünlere dönüştürülme-
si Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğı’nın en önemli hedefleri arasındadır. 

Bununla birlikte sorulması gereken 
önemli sorulardan birisi de, “Hedefle-
nen maden türlerinde uç ürün üreti-
minde temel hedefimiz örneğin bok-
sitten sadece alüminyum üretmek mi 
veya kromit cevherinden sadece krom 
üretmek mi?” olmalıdır. Boksit mine-
rali içerisinde alüminyumun dışında 
olması muhtemel nadir toprak ele-
mentlerini (NTE) veya bir kromit içeri-
sinde olabilecek potansiyel platinyum 
zenginleşmelerini veya pirit içerisinde 
olabilecek önemli derecedeki kobalt 
cevherleşmesini neden katma değere 
dönüştürmeyelim? Sileks malzemesi 
satarken içerisinde altın varlığını iyi-
ce araştırmadan veya demir madenini 
ihraç ederken içerisinde geleceğin en 
önemli elementlerinden skandinyum 
olup olmadığını bilmeden ihraç etme-
si yerli madenciliğimiz için maalesef 
büyük kayıplardır. AR-GE konusunda 
gelişmiş ülkeler yaptıkları çalışmalarla 
bu tür farklı stratejik elementleri belir-
leyerek, ülkemizden ithal ettiği ham-
madde için parasal değerini vererek 
alırken, sonuçta hem hammadde ürü-
nünü hem de teknolojisi ile nadir top-
rak elementlerini de almaktadır. İhraç 

ettiğimiz maden için sevinirken aslın-
da bir o kadar daha farkında olmadığı-
mız değerlerimiz için de düşünmeliyiz. 
Bu nedenle yerli yatırımcılarımızın 
mutlaka AR-GE çalışmalarına ağırlık 
vermesi gerekmektedir.   

MEVCUT DEĞERLENDİRMESİ 
GEREKEN “FIRSATLAR”
UMREK – STANDARDIZASYONA 
VE YENI YATIRIMLARA GIDEN 
KAPIDIR
Maden sahalarında yapılan arama 
ve işletme faaliyetlerinin uluslarara-
sı standartlara uygun raporlanması 
ve bunların doğru, güvenilir ve şeffaf 
olmasını sağlamak amacı ile kısa adı 
UMREK olan “Ulusal Madenlerde Re-
zerv ve Kaynak Raporlama Komisyo-
nu” kurulmuştur. Önceki dönemlerde 
madencilik için yurtiçi kredi bulmak 
oldukça zordu. Bunun sebebi ise finans 
şirketlerinin madenciliği profesyonel 
anlamda bilmemesinden kaynaklanı-
yordu. Bu fırsat artık ülkemizde oluşu-
mu tamamlanan UMREK standartla-
rında raporlama yapılması ile birlikte 
ülke içi kredi bulma fırsatlarını da be-
raberinde getirmiştir. Bu durum yurtdı-
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şına ödenen kredi faizlerinin yurtiçine ayrı bir katma değer 
sağlaması olarak dönüş sağlayacaktır. Gelişmiş ülkelerde 
insanlar, parasal varlıklarını çeşitli firmaların hisse senetleri-
ne yatırarak firmalara hissedar olurlar, böylelikle hem firma-
ların yatırımlarını büyütmeleri için gelir kapısı olurken bu 
sayede insanlar da bu tür firmalardan kâr ederek varlıklarını 
büyütürler. Madencilik ile ilgili hisseler ise bu alanda en faz-
la ilgili duyulan sektörü oluşturmaktadır. Maalesef ülkemiz-
de madencilik alanında firmaların çok azı borsaya kote olup 
birçok yatırımcıya ulaşamamaktadır. UMREK kapsamında 
da bu türdeki madencilik firmalarının borsaya dahil olarak 
yatırımcı çekmesi ve arama-işletme safhalarındaki gereken 
sermayeyi bu şekilde karşılamaları beklenmektedir. 

GELIŞEN TEKNOLOJIYE AYAK UYDURMALIYIZ
Dünyamızda her gün yeni bir teknolojinin ortaya çıktığını ve 
her yeni çıkan ürünün hayatımızı daha da kolaylaştırdığını 
biliyoruz. Buradan hareketle yeni teknolojilerin madencilik 
sektörüne de uygulanarak, günümüzde bulunması zorlaşan 
maden yataklarının aranmasında maliyet düşürücü etki ya-
ratmamız. Son zamanlarda birçok Türk firması bu kapsamda 
en son teknolojileri kullanarak yeni maden sahalarında yeni 
bulgular elde etmektedir. 

YERLI IŞGÜCÜNÜN VE TECRÜBENIN DESTEKLENMESI
Çeşitli sebeplerden dolayı ülkemizden ayrılan birçok ya-
bancı firmadan yerli firmalara geçiş yapan mühendisler ve 
teknikerler olarak, elde edilen tecrübenin yerli firmaların 
sektörü anlaması ve ilerlemesi için kullanılması oldukça 
kritik bir noktadır. 

KATMA DEĞERLI ÜRÜNLERIN ÜRETIMI VE 
CARI AÇIK DENGESINE KATKISI
Son 10 yılın ortalamasına göre, Türkiye’de yıllık 150 ton altı-
na ihtiyacımız bulunmaktadır. Üretimimiz 2018 yılında 27.5 
ton civarındadır. Türkiye olarak bu cari açığı kapatacak altın 
potansiyelimiz bulunmaktadır. Bu potansiyeli faal hale geti-
rebilirsek ve artış ivmesini devam ettirebilirsek, 10 yıl içeri-
sinde açığın yarısını, 20 yıl içerisinde de bu açığın tamamını 
kapatmak hayal değildir. Türkiye’de 6.500 tonluk bir altın 
potansiyeli öngörülmektedir. Biz bu potansiyelin sadece 900 
tonunu rezerv haline dönüştürmüş durumdayız. Bu da ara-
malara yapılan yatırımın artmasıyla ortaya çıkacaktır. Günü-
müzde bu misyonu çoğunlukla Türk firmaları üstlenmiştir 
ve hedefler doğrultusunda çalışmalar devam ettirilmelidir. 
Ayrıca üst kısımda bahsedilen ihraç ettiğimiz cevherin tam 

kapasitesini AR-GE çalışmaları ile bilip, bu değerleri ülke 
ekonomisine de kazandırabilirsek, cari açık dengesi pozitif 
olarak bu süreçlerden etkilenecektir. 

FIRMALARI ETKILEYEN “TEHDITLER”
Madencilikte en önemli ve en sık karşılaşılan sorunlardan 
birisi de çevresel etkilerdir. Bölge halkı ile birlikte özellikle 
çevre örgütleri tarafından yürütülen kampanyalar, işini stan-
dartlara uygun olarak yapan firmaları da etkilemektedir. Bu 
amaçla maden arama safhasının ilk gününden başlayarak 
öncelikle bölge halkı, daha sonra ilçe ve il halkı olmak üze-
re her kesimin maden arama çalışmaları hakkında yapılacak 
olan toplantılar ve görüşmeler ile bilgilendirilmesi önem arz 
etmektedir. Örneğin, yanlış olarak bilinen altın aramacılığın-
daki siyanür kullanımı... Hiçbir maden aramacılığında kim-
yasal madde kullanılmamaktadır. Kullanılacak olan kimyasal 
maddeler, madenin işletilmesi sırasında tesiste, özel olarak 
yapılan alanlarda bulunmaktadır. Siyanür ile altın arandığı 
yanlışı, kamuoyunun eksik veya yanlış bilgilendirilmesinden 
ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de yılda yaklaşık 600 bin ton ci-
varında siyanür bileşikleri sanayide kullanılmakta, bu mikta-
rın ancak yüzde 2’si (yaklaşık 12 bin ton) maden üretiminde 
kullanılmaktadır. 
MTA geçmiş dönemlerde olduğu gibi madencilik alt yapısını 
oluşturur şekliyle çalışmasına devam etmeli, madencilik sek-
törüne yeni yatırım yapılabilecek alanların belirlenmesinde 
etkin rol üstlenmeli, sektördeki firmalarla rekabete giren bir 
kurum niteliğine bürünmemelidir. 
Maden arama ruhsatı safhalarında arama, geliştirme ve AR-
GE çalışmaları desteklenmeli, bu dönemdeki yüksek harç ve 
izin bedellerinde teşvik edici nitelikte indirimler uygulan-

malıdır. Çünkü yatırımcı firmalar madenin varlığını belirle-
yemeden, bedellerdeki yükseklikler sebebi ile maden saha-
sındaki detaylı çalışmaları yapamadan işletmeye geçmekte, 
bu durum da işletme sırasında karşılaşılacak problemleri 
artırmaktadır. Hatta belirli bir standart ile çalışmalarını yü-
rüten firmalar da desteklenmelidir.     
Sonuç olarak; metalik madencilik kapsamında sayıları gün 
geçtikçe artan Türk firmalarının bu sektörde başarıya ulaş-
ması ve katma değer yaratan uç ürünleri üretebilmeleri 
için arama çalışmalarına gereken bütçeleri finanse etmeli, 
en son teknolojileri kullanarak maden arama safhalarında 
maksimum verimi sağlamalı, AR-GE çalışmaları ile elle-
rindeki maden potansiyelini en verimli şekilde anlayarak 
maksimum kazancı sağlamalı, UMREK kapsamında yetkin 
kişiler denetimiyle çalışmalarını arama safhasından en son 
fizibilite aşamasına, istenilen standartlara uygun bir şekil-
de tamamlayarak tesis kurma süreçlerini en uygun şekilde 
tamamlamalıdır. Bu yazı kapsamında vurgulanan en önemli 
konulardan birisi de var olan işgücü potansiyelinin en iyi şe-
kilde kullanılarak değerlendirilmesidir. Özellikle uzun yıllar 
boyunca uluslararası firmalarda çalışmış jeoloji mühendisle-
rinin Türk firmalarını yabancı firmalarla rekabet edecek se-

viye getirmeleri hem milli hem de mesleki bir görevdir. Gü-
nümüzde maden işletmeleri olan firmaların gelecek yıllarda 
maden ömürlerinin bitmesini takiben tesislerini beslemek 
gibi sıkıntılarla karşılaşmamaları için yeni kaynaklar bulma-
lı ve tesislerinin ömürlerini devam ettirmelilerdir ki, bunun 
için maden aramacılığı ve geliştirilmesi önem arz etmekte-
dir. Unutulmamalıdır ki, işleyen tesis sadece maddi kazanç 
değil, işletmede çalışan birçok insan ve onların aileleri ile 
madenin bulunduğu bölgenin de kalkınması için önemlidir. 
* Bu yazı Madencilik Türkiye dergisinin 77. sayısında (Mart 2019) yayınlanmıştır.
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GÜNLÜK HAYATIMIZDA MADENLERLE NE KADAR İÇ İÇE YAŞADIĞIMIZIN FARKINDA MIYIZ? 
MESLEKLE İÇ İÇE OLDUĞUMUZDAN, İNSANIN MADENSİZ YAŞAYAMAYACAĞINI KABULLENECEĞİMİZ 

İNANCINDAYIZ. ŞİMDİ, MADENLERİN İNSANLARI NASIL YAŞATTIĞINA BİR BAKALIM…

ÖNCELIK tıp dünyasının olsun. Tıpta doktorların 
kullandığı iğneden ameliyat aletlerine, hatta gö-
rüntüleme cihazlarına kadar tüm tıbbi araç ve 

gereçler madenlerden yapılıyor. İş bununla da bitmiyor, 
dertlerimize derman aradığımız ilaçlar da madenlerin 
kimyasal birleşimiyle imal ediliyor. Kısacası; sağlığımızı 
madenler sayesinde koruyoruz. Koruyoruz korumasına 
ama devamlılığını nasıl sağlayacağız? Şüphesiz, sağlıklı 
ve yararlı gıda maddelerini tüketerek…

MADEN YAŞAM DEMEKTIR
Biz madenciler, yediğimiz sebze ve meyvede, içtiğimiz 
suda, hatta ette bile maden olduğunu biliyoruz. Bunun 
sonucunda, “Maden demek, yaşam demektir.” sloganı 
ortaya çıkıyor. Madenler sayesinde sağlığımızı koruduk, 
karnımızı da doyurduk ama bunun sürekliliği için koru-
naklı bir mekâna ihtiyacımız olduğunu unutmayalım.

Kanaatkâr Anadolu insanı, yıllar önce 
yer-yurt edinme özlemini dile getirir-
ken, ‘’Bir göz yuvam olsun, o bana ye-
ter.’’ derdi. O bir göz yuvaların yerini, 
21. yüzyılda apartman, hatta gökdelen 
daireleri almaya başladı. İşte bu çağ-
daş konutların yapımında yine maden-
ler devreye girdi. Sağlık, beslenme ve 
barınma sorunlarını madenlerle hal-
lettik. Ancak bu defa da karşımıza, gü-
venlik sorunları çıktı. Askeri amaçlar 
için kullanılan kılıç, kalkan, tank, top, 
tüfek, füze gibi her türlü silah ve savaş 
uçaklarının da madenlerden üretildiği 
gerçeğine ulaştık.

REFAH TOPLUMUNU UZAY ÇAĞINA TAŞIDI
Bilindiği üzere ilk insanlar, dağ tepeyi aşabilmek için hep 
tabana kuvvet yürümüşler. Sonra hayvanların sırtına bin-
meye başlamışlar, ardından da o hayvanların çektiği ara-

balara… Zaman içinde hayvanlar, meşakkatli yük taşıma 
görevini motorlu araçlara devretti. Aynı süreçte, insan ve 
yük taşıyan bu canlıların imdadına yine madenler yetişti. 
Çünkü otomobiller, trenler, gemiler ve uçaklar, hepsi ama 
hepsi madenlerden üretildi.

TUNÇ ÇAĞI

KALKOLİTİK ÇAĞ

ZONGULDAK MADEN YATAKLARI
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Günümüzde motorlu araçlara binip uzay yolculuğuna 
dahi çıkıyoruz. Tüm bu yolculukları, madeni kaporta ve 
motordan üretilen araçların konforu içinde yapıyoruz.
Maden devri, insanlara uygarlığın nimetlerinden arzu et-
tikleri kadar yararlanma imkânı veriyor. O imkânlar ara-
sında gecelerimizi aydınlatan ampullerin yanı sıra “süs 
eşyası” nitelikli takılar da yer alıyor. Parmaklarımızdaki 
yüzüklerden bileklerimizdeki pahalı bileziklere, göğsü-
müzdeki rozetlerden elimizdeki kalemlere kadar tüm 
objeler madenden imal ediliyor. Unutmayalım; günlük 
yaşantımızda hava kadar, su kadar ihtiyaç hissettiğimiz 
telefon ve televizyonlardan bizleri internet âleminde yol-
culuğa çıkaran bilgisayarlar gibi tüm elektronik cihazla-
ra dek uzay çağının tüm madeni iletişim aletleri insanlı-
ğın hizmetinde bulunuyor. Maden ürünleri arasında yer 
alan saatler ise asırlardan beri insan yaşamındaki seçkin 
yerlerini koruyor, gerçekleri yansıtan aynalar da…

INSANLAR GIBI, ÜLKELERIN DE 
KALP VE DAMARLARI VAR
Sebzeler kökleri ile topraktaki madenleri emer ve o seb-
zeleri yiyen insanlar da madenle beslenir. Madenler vücu-
dumuzda kan damarlarıyla hücrelerimize kadar taşınır. Bu 
sayede sağlıklı bir yaşama kavuşuruz. Ancak, kalp beslen-
mediği takdirde işlevini yerine getiremez. 
Ülkelerin kalbi ise sağlıklı ekonomi ve sanayileşmedir. Bu 
yapay kalbin damarlarını da, sanayinin hammaddesi olan 
madenler ve taşlar oluşturur.
Bir coğrafyada maden ve taş var ise orada sanayi kurulabi-
lir. Böylece ülkeler zenginleşir, insanlar iş güç sahibi olur. 
Ülkemizde son zamanlarda madenciliğe karşı gelenler 
nedeniyle, maden grubu olarak bizlerin de zaman zaman 
projelerimizde sıkıntılar yaşamamız söz konusudur. Ge-
rek sivil toplum kuruluş-
ları gerek çevreye duyarlı 
insanlarımız ve gerekse 
kurum ve kuruluşlar ola-
rak halkımızı  bu konuda 
bilinçlendirmek en bü-
yük vazifemiz olmalıdır. 
Saygı ve sevgilerimle...

KAYNAKLAR
Maden Bilimcilerin Duayeni 
Sadrettin Alpan, Hulûsi Turgut 
(Doğan Kitap, 2019)
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KANUNUN DAYANAĞI NEDIR?
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korun-
ması Hakkında Kanun’un dayanağı 
Anayasa’nın 20. maddesinin 3. fıkra-
sıdır. Bu fıkrada şöyle denmektedir; 
“Herkes, kendisiyle ilgili kişisel ve-
rilerin korunmasını isteme hakkına 
sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle il-
gili kişisel veriler hakkında bilgilen-
dirilme, bu verilere erişme, bunların 
düzeltilmesini veya silinmesini talep 
etme ve amaçları doğrultusunda kul-

lanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi 
de kapsar. Kişisel veriler ancak ka-
nunda öngörülen hallerde veya kişi-
nin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin esas ve 
usuller kanunla düzenlenir.”

KANUNUN KAPSAMI NEDIR?
Kanunun kapsamını belirlemek için 
3 soru sormamız yeterlidir. Bunlar;
1. Kimin verisi?
Gerçek kişiye ait tüm veriler bu kap-

samdadır. Tüzel kişi yani şirketlere 
ilişkin veriler kapsam dışındadır an-
cak tüzel kişiye ait bir verinin her-
hangi bir gerçek kişiyi belirlemesi ya 
da belirlenebilir kılması halinde, bu 
veriler de kanunun kapsamına girer.
2. Nasıl işlenen veriler?
Kanunun ve kurumun yayınladığı
kılavuzlarda sıkça geçtiği şekilde
aynen alıntılamak gerekirse; “tama-
men veya kısmen otomatik olan veya
otomatik olmayan yollarla kişisel

veri  kayıt sistemine dahil edilerek iş-
lenen veriler” kanun kapsamındadır. 
Bu deyim oldukça geniş olduğundan 
kısaca; istenildiğinde erişilebilecek 
şekilde yapılan tüm veri işleme faa-
liyetlerinin kanun kapsamında oldu-
ğunu söyleyebiliriz.  
3. Kimin işlediği veriler?
Bu sorunun cevabı da yine oldukça
geniştir. Kanun kapsamına veri işle-
yen kamu ve özel hukuk tüzel kişile-
rinin tümü girer.

KIŞISEL VERILER NELERDIR?
Kişisel veri, kişinin kimliğini belirle-
yen, kişiye ithaf edilebilen her türlü 
bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel ve-
riden söz edebilmek için, verinin bir 
gerçek kişiye ilişkin olması ve bu ve-
rinin kişiyi belirli kılabilecek nitelik-
te olması gerekmektedir. 
s Gerçek kişiye ilişkin olma:  Tüzel 
kişilere ilişkin veriler kişisel verinin 
tanımının dışındadır. Dolayısıyla, bir 
şirketin ticaret unvanı ya da adresi 

gibi tüzel kişiliğe ilişkin bilgiler (bir 
gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecek-
leri durumlar haricinde) kişisel veri 
sayılmayacaktır.
s Kişiyi belirli veya belirlenebilir 
kılması: Kişisel veri, ilgili kişinin 
doğrudan kimliğini gösterebileceği 
gibi, o kişinin kimliğini doğrudan 
göstermemekle birlikte, herhangi bir 
kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda 
kişinin belirlenmesini sağlayan tüm 
bilgileri de kapsar. 

özgünce
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
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HUKUK

SON ZAMANLARDA HUKUK TOPLANTILARINDA EN ÇOK KONUŞULAN, 
KONFERANSLARDA EN ÇOK SORULAN KONU, “6698 SAYILI KİŞİSEL 

VERİLERİN KORUNMASI KANUNU”. KANUNDA BELİRTİLEN ŞARTLARA 
HAİZ ŞİRKETLERE ZORUNLU KILINAN VERBİS SİSTEMİ’NE KAYIT 

OLMA SÜRESİ, 2019 YILI ARALIK AYINDA ÜÇÜNCÜ KEZ UZATILARAK 
2020 HAZİRAN OLARAK BELİRLENMİŞTİR. BU NEDENLE BİZ DE SON 

ZAMANLARIN EN MERAK EDİLEN HUKUKİ MESELESİ HAKKINDA 
KISACA BİLGİ VERMEK İSTEDİK.

AV. ÖZGE EKEN

6698 SAYILI 
KİŞİSEL VERİLERİN 

KORUNMASI KANUNU 
HAKKINDA 

GENEL BİLGİLER
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s Her türlü bilgi: Gerçek kişinin; 
adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum 
yeri, telefon numarası, dini, ırkı, cin-
siyeti, motorlu taşıt plakası, sosyal 
güvenlik numarası, pasaport numa-
rası, özgeçmiş, fotoğraf, resim, gö-
rüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, 
e-posta adresi, hobiler, tercihler, etki-
leşimde bulunulan kişiler, grup üye-
likleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri
gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı ola-
rak belirlenebilir kılan tüm veriler ki-
şisel veri olarak kabul edilmektedir.

Kanunda hangi bilgilerin kişisel veri 
olarak kabul edileceği sınırlı sayıda 
sayılmadığından, kapsamının geniş-
letilmesi mümkündür. 
Önemli olan verinin kişi ile iliş-
kilendiriliyor olması ya da onu 

tanımlayabilmesidir. Bu bilgi ışı-
ğında elde edilen tüm verilerin ki-
şisel veri olup olmadığı değerlendi-
rilmelidir. Örneğin, takma isimler 
tek başına veya başka kaynaklarla 
birleştirildiğinde kişiyi tanımlama-
yı sağlayabilecek nitelikte ise bu 
tarz veriler de kişisel veri olarak 
kabul edilir. Ayrıca, müşteri şikâyet 
raporları, çalışan performans de-
ğerlendirme raporları, mülakat de-
ğerlendirme raporları gibi raporlar, 
ses veya görüntü kayıtları, kullanıcı 
işlem kayıtları gibi kayıtlar, özgeç-
miş, bordro, fatura, banka dekontla-
rı, kredi kartı ekstreleri, nüfus cüz-
danı fotokopileri gibi belgeler ve 
mektup, davet yazıları gibi yazılar 
ve kayıtlar içinde yer alan veriler de 
kişisel veri olarak addedilebilir.

“ÖZEL NITELIKLI KIŞISEL 
VERI” NE DEMEKTIR?
Özel nitelikli kişisel veriler, başka-
ları tarafından öğrenildiği takdirde 
ilgili kişinin mağdur olabilmesine 
veya ayrımcılığa maruz kalabilmesi-
ne neden olabilecek nitelikteki veri-
lerdir. Kanunda, hangi kişisel verile-
rin özel nitelikli kişisel veri olduğu 
tek tek belirtilmiş olup, bu sayılanlar 
dışındakiler özel nitelikli kişisel veri 
olarak kabul edilemez. Özel nitelikli 
kişisel veriler; kişilerin ırkı, etnik kö-
keni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, 
dini, mezhebi veya diğer inançları, 
kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da 
sendika üyeliği, sağlığı, cinsel ha-
yatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik 
tedbirleriyle ilgili verileri ile biyo-
metrik ve genetik verilerdir. KIŞISEL VERILERIN IŞLENMESI 

NE DEMEKTIR?
Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel ve-
rilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, 
depolanması, muhafaza edilmesi, de-
ğiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, 
açıklanması, aktarılması, devralınma-
sı, elde edilebilir hale getirilmesi, sı-
nıflandırılması ya da kullanılmasının 
engellenmesi gibi veriler üzerinde 
gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade 
eder. Örneğin, kişisel verilerin sade-
ce bir hard diskte, CD’de, sunucuda 
depolanması, anılan verilerle başka-
ca hiçbir işlem yapılmasa da bir veri 
işleme faaliyetidir. Dolayısıyla veri 
işleme kapsamına giren eylemler sı-
nırlı sayıda olmayıp, kişisel verilerin 
ilk defa elde edilmesinden başlayarak 
veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm 
işlem türlerini ifade etmektedir. 

KIŞISEL BILGILERIN IŞLENMESINDE 
TEMEL ILKELER NELERDIR?
Kişisel verilerin işlenmesinde, Ka-
nunda ortaya konulan genel ilkelere 
uygun davranılmalıdır. Bu ilkele-

re uygun davranılmaması halinde 
şikâyet üzerine veya resen yapılacak 
incelemelerde 5.000 ile 1.500.000 
TL arası tutarlarda cezalar kesilebil-
mektedir. Genel ilkelere göre kişisel 
veriler; 
a. Hukuka ve dürüstlük kurallarına
uygun olmalı,
b. Doğru ve gerektiğinde
güncellenebilir olmalı,
c. Belirli, açık ve meşru amaçlar için
işlenmeli,
d. İşlendikleri amaçla bağlantılı,
sınırlı ve ölçülü olmalı,
e. Amaca uygun ve ilgili mevzuatta
konuya ilişkin olarak öngörülen süre
kadar muhafaza edilmelidir.

VERI ENVANTERI NEDIR?
Envanter, şirket bünyesinde yapılan 
faaliyetler kapsamında işlenmekte 
olan kişisel verilerin tüm süreçle-
rinin değerlendirilmesi, işlenen ki-
şisel verilerin tek tek belirlenmesi, 
bu kişisel verilerin hangi amaçlar ve 
hukuki sebeple işlendiği, aktarılıp 
aktarılmadığı, kimlere aktarıldığı, 

işlenen kişisel verinin kimlere ait 
olduğu, her bir kişisel veri için sakla-
ma süresi, yurtdışına aktarım yapılıp 
yapılmadığı, verilerin güvenliği için 
hangi teknik veya idari tedbirlerin 
alındığı bilgilerinin detaylı analizi-
nin yapılması sonucunda ortaya çı-
kacak bir tür rapordur.

Sonuç olarak, Avrupa Birliği uyum 
yasaları ile bağlantılı olarak Türk 
Hukuk sistemimize giren Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu uzun 
süre gündemde kalacak gibi duru-
yor. Bunun  en önemli nedenleri ise; 
kanunun yeni uygulamaya geçiyor 
olması ve kurum kararlarının akıl-
lardaki soru işaretlerinin hepsine 
cevap verememesi, ayrıca  kurumun 
kestiği cezaların oldukça yüksek 
olmasıdır. Zaman içinde uygulama 
oturarak akıllardaki sorulara net 
cevaplar verilecektir. Bu zamana 
kadar kişisel veriler paylaşılırken 
hem temkinli olunmalıdır hem de 
güncel bilgiler ve uygulamalar ya-
kından takip edilmelidir.

özgünce
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
AV. ÖZGE EKEN

HUKUK
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SONER TEMEL MÜHENDİSLİK MADEN GRUP ARAMA MÜDÜRÜ JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ ALP İLHAN, 
TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI VE KRK HOLDİNG DESTEKLERİYLE, 2018 YILINDAN BU YANA 
TÜRKİYE’NİN FARKLI BÖLGELERİNDE BULUNAN ÜNİVERSİTELERİ ZİYARET EDEREK “MADENCİLİK” 
ALANINDA ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİREN SUNUMLAR YAPIYOR.

BAŞLANGIÇ NOKTASI ISTANBUL
İlk olarak TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi Öğrenci Komisyonu tarafından, 
27 Ekim 2018 Cumartesi günü, şube binasın-
da “JEOGENÇ Kahvaltılı Tanışma Toplantısı” 
düzenlendi. Kahvaltının ardından Alp İlhan, 
“Madencilik ve Jeoloji Mühendisliği’’ konulu 
bir sunum yaptı. Sunum öncesinde Jeoloji 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başka-
nı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Maden 
Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yüksel Örgün Tutay, jeoloji 
mühendisliği mesleği ve gerekliliği üzeri-
ne bir konuşma yaptı. 28 Ekim 2018 Pazar 
günü, Jeoloji Mühendisleri Odası İstan-
bul Şubesi öğrenci üyelerine yönelik Alp 
İlhan’ın rehberliğinde, Kırklareli-Demir-
köy Metalik Maden Sahası’na bir teknik 
gezi düzenlendi. Gezide maden arama 
safhasında arazide yapılması gereken-
lerle ilgili gerekli bilgiler verilerek 
sahadan numune alınmasıyla teknik 
gezi tamamlandı. 

12 Aralık 2018 tarihinde İstanbul 
Üniversitesi Mühendislik Fakülte-
si Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde 
Alp İlhan, ‘’Madencilik ve Jeoloji Mü-
hendisliği’’ konulu ikinci bir sunum 
gerçekleştirdi. Sunuma İstanbul Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji 
Mühendisliği öğrencileri katıldı. Su-
num sonunda İstanbul Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü Jeoloji Kulübü tarafından Alp 
İlhan’a teşekkür plaketi takdim edildi.

ÜNİVERSİTELİLERLE 
BULUŞUYORUZ

Geleceğin madencileriyle tanışmak için 

JEOLOJI Yüksek Mühendisi Alp İlhan yaklaşık olarak 13 
senedir, madencilik alanında özel şirketlerde kazandığı 
deneyimle, yurtiçi ve yurtdışı çalışma olanaklarını resim, 
video ve görsellerle destekleyerek hazırladığı “Madencilik 
ve Jeoloji Mühendisliği” başlıklı sunumunu Türkiye’nin
dört bir yanındaki üniversitelerde öğrencilerle paylaşıyor. 

Üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği bölümü öğrencile-
rinin mezun olduktan sonra mesleğe adım atacakları dö-
nemde, “madencilik” alanında çalışacaklar için referans 
olması amacıyla, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve 
KRK Holding destekleriyle yapılan bu bilgilendirme ve bi-
linçlendirme turu devam ediyor.
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ANTALYA
Alp İlhan, 18 Aralık 2019 tarihinde, Antalya Akdeniz Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bö-
lümü mezunlarına mesleğe adım atacakları dönemde, 
“madencilik” alanında çalışacaklar için referans olması 
amacıyla Çanakkale’de de paylaştığı “Ma-
dencilik ve Jeoloji Mühendisliği” başlıklı 
sunumunu yaptı.. Sunum öncesi Antalya 
Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisli-
ği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gür-
han Yalçın tarafından açılış konuşması 
yapıldı. Sonrasında TMMOB Jeoloji 
Mühendisleri Odası Antalya Şube Baş-
kanı Bayram Ali Çeltik tarafından bir 
konuşma yapılarak öğrencilere, mes-
leğe, meslektaşlarına ve kente olumlu 
katkı sağlamaya devam edecekleri ifade edildi. Su-
num sonunda Prof. Dr. Mustafa Gürhan Yalçın tarafından, 
Alp İlhan’a yaptığı sunum adına teşekkür belgesi verildi. 

ANKARA
13 Mart 2020 tarihinde ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Boz-
kurt tarafından organize edilen ve Netcad-Netpromine ta-
rafından desteklenen “Netpromine Madencilik Uygulama-
ları Çalıştayı” kapsamında, Alp İlhan tarafından “Jeoloji, 
Maden ve İnovasyon” konu başlıklı sunum; jeoloji, maden 
mühendisliği öğrencileri ile maden sektörü temsilcilerinin 
katıldığı bir etkinlikte sunuldu. Sunumda jeoloji mühen-
disliği, madencilik ile maden arama 
ve işletme safhalarında teknolojinin 
kullanımı konularında bilgilendirme 
yapıldı.
KRK Holding bünyesindeki Soner 
Temel Mühendislik İnş. ve Tic. A.Ş. 
şirketine ait Yozgat ilinin Akdağ-
madeni ilçesi Karadikmen köyünde 
bulunan ve ruhsat sahasında işletme 
aşaması için yaptırılan “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi” raporu için Dev-
let Demiryolları (TCDD) tarafından 
istenilen ve Hacettepe Üniversite 
Mühendislik Fakültesi Maden Mü-
hendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Güzin Gülsev Uyar tarafından hazır-
lanan “Patlatma Paterni” raporu, 16-
19 Nisan 2019 tarihinde Antalya’da 

düzenlenen Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi 
ve Sergisi’nde (IMCET 2019) Alp İlhan’ın da katılımı ile 
sunuldu. KRK Holding’te Maden Arama Grup Müdürü 
olarak görevine devam eden Jeoloji Yüksek Mühendisi 
Alp İLHAN, ayrıca Hacettepe Teknokent A.Ş.’nin destek-
lediği projelerde hakem olarak görev alıp, madencilik sek-
töründeki deneyimlerini “Proje Değerlendirme Hakem 
Raporları”na aktararak, sektöre hizmet etmeyi sürdürüyor.

ÇANAKKALE
Alp İlhan, 8 Mayıs 2019 tarihinde, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun olduktan sonra mesleğe adım 
atacakları dönemde, “madencilik” 
alanında çalışacaklar için referans 
olması amacıyla ‘’Madencilik ve Je-
oloji Mühendisliği’’ konulu bir su-
num yaptı. Sunum öncesinde Ça-
nakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı ve Je-
oloji Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Süha Özden tarafından 
açılış konulması yapıldı. Alp İl-
han’a da sunumu adına teşekkür 
edilerek plaket ile ÇOMÜ Ça-
nakkale Seramikleri Araştırma 
Geliştirme ve Uygulama Merke-
zi tarafından üretilen seramik 
bir vazo hediye edildi.

Yapılan sunumu anlatan bir haber, “Akdeniz’den Haber” 
isimli gazetede ve gazetenin internet sitesinde yayınlandı.

özgünce ETKİNLİK
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ALP İLHAN 
TMMOB’UN WEBINAR’INA 
KONUK OLDU
Jeoloji Yüksek Mühendisi 
Alp İlhan, 2 Mayıs tarihinde 
TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi Öğrenci 
Komisyonu tarafından düzenlenen 
“Jeoloji, Maden ve İnovasyon’’ 
konulu bir webinar’a (internet 
semineri) konuşmacı olarak 
katıldı. Webinar, Zoom ve YouTube 
üzerinden canlı yayınlandı. 
Kaydı şu linkten izlenebilir: 

youtu.be/PIi2UhAMITM



özgünce ÇEVRE
GERİ DÖNÜŞÜM

GEÇEN 
SAYIMIZDA DA 
ELE ALDIĞIMIZ 

GERİ DÖNÜŞÜM 
KONUSUNU BU 

SAYIMIZDA DAHA 
KAPSAMLI İŞLEDİK. 

BU DERİN VE DETAYLI 
KONUYA DAİR 

BİLGİLENMENİN VE 
BİLİNÇLENMENİN 
ÖNEMİNE VURGU 

YAPMAK İSTİYORUZ.

YENIDEN değerlendirilme imkânı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya 
kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek 
tekrar üretim sürecine dahil edilmesine “geri dönüşüm” deniyor. Baş-

ka bir deyişle ise, herhangi bir şekilde değerlendirilmesinin ardından kulla-
nım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin, çeşitli geri dönüşüm 
yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması 
olarak tanımlanabilir.
Geri dönüşümde amaç; kaynakların lüzumsuz kullanılmasını önlemek ve 
atıkların kaynağından ayrıştırılması ile birlikte atık çöp miktarının azaltılma-
sı. Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam, elektronik atıklar 
gibi maddelerin geri dönüşümü ve tekrar kullanılması, tabii kaynakların tü-
kenmesini önleyecek. Bu durum; ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 
ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarını da azaltacağından, kul-
lanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf sağlayacak. Örneğin; kullanılmış ka-
ğıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini 
%35, su kullanımını ise %45 azaltıyor ve bir ton atık kağıdın kağıt hamuruna 
katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önleniyor.

BIREYSEL OLARAK NELER YAPABILIRIZ?
Atık pilleri ayrı toplayalım. Ambalaj atıklarının çöp olmadığını unutmayalım. 
Atık elektrikli ve elektronik eşyalarımızı üreticilere, belediyelerin kurdukları 
ya da AVM’lerde bulunan atık getirme merkezlerine teslim edelim. Bu kadarla 
da kalmıyor bu mesele. Daha derine ve ayrıntılara inerek, çevreyi ve doğal kay-
naklarımızı koruyalım. Her yetişkin birey günde ortalama iki kilo çöp üreti-
yor ve bunların çok azı nitelikli geri dönüşüme girebiliyor. İlk hedefimiz, atık 

üretimini azaltmak olmalı. Bu nedenle de doğru ayrıştırmayı öğrene-
rek “doğru” geri dönüşüme başlayabiliriz. Dünyamız için çok ciddi 

bir eylem söz konusu olan. Doğal kaynaklarımızın korunmasını 
sağlayan, enerji tasarrufu etmemize yardım eden, atık miktarı-
nı azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlayan geri dönüşüm, 
geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamıza yardımcı oluyor.

GERİ DÖNÜŞÜM
Tüm bilinmeyenleriyle
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Geri 
Dönüştürülebilen 

Maddeler
Demir, Çelik, Bakır, Alüminyum, 

Kurşun, Pil, Kâğıt, Plastik, 
Kauçuk, Cam, Motor Yağları, 
Atık Yağlar, Akümülatörler, 

Araç Lastikleri, Beton, 
Röntgen Filmleri, 
Elektronik Atıklar, 

Organik Atıklar.



ATIK METALLERIN 
GERI DÖNÜŞÜMÜ
Atık metal günümüzde çok önemli 
bir yere sahip. Üstün özellikleri oldu-
ğundan hem endüstride hem de günlük 
hayatımızda ayrı bir yeri var. Doğal kaynaklı 
madenlerden üretildiği için kaynakların tü-
kenmesi söz konusudur. Atık metal ve hurda 
metaller geri kazanımı olan önemli atıklarımız-
dır. Diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi 
gerekiyor. Yer kaplamaması için ezilip bükülerek, 
küçültülerek atılır. Biriktirme ekipman rengi gridir. 
Evsel atıklardan ayrı olarak toplanan metal hurda 
atıkları, ilk olarak toplama ayırma tesislerinde kendi içinde 
malzemeye göre ayrılır. Tesislerde büyük mıknatıs sistemle-
rinden faydalanılarak yığının içerisindeki alüminyum, çelik 
vb. malzemeler birbirinden ayrılır. Birbirinden ayrılan me-
taller eriticilerde ısıtılır ve atık metaller eritilir. Her metal çe-
şidinin kendine göre farklı erime noktası vardır. Tamamen 
eriyen metal atıkları yeniden kalıplanır ve soğutulur. Atık 
metallerin geri kazanımı sonucunda boya kutuları, elektro-
nik sektörü ürünleri (beyaz eşya), metal profiller, bisiklet, 
inşaat sektörü ürünleri gibi her türlü ürün üretilir.

GERI KAZANDIRILMIŞ ÇELIK
Çelik ve demirin hammaddesi demir cevheridir. Günü-
müzde çeliğin ayrı bir önemi olduğu için demir cevheri-
nin büyük bir bölümü çelik üretiminde kullanılıyor. Çelik, 
aynı zamanda geri dönüşümde de aktif roloynuyor. Geri 
kazandırılmış çelik, yeniden çelik elde etmekten hem kolay-
dır hem de daha uygun maliyetlidir. Dolayısıyla, hem geri 
kazanımı doğal kaynakları korumuş oluyor, hem de enerji 

tasarrufu sağlıyor. Su ve hava kirliliğini de 
önlüyor. Geri kazanılmış çelik arabalarda, 
paslanmaz çelik eşyalarında, inşaat malze-

meleri, köprü ve raylı sistemler gibi bir çok 
kategoride kendini gösteriyor.

KAYNAKLAR: PAGÇEV  /  ÇEVKO  
Yeşilist.com  /  Ekolojist.net
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Pizza kutuları: Yemek artığı ve yağ bulaşmış herhangi bir 
kağıt ürün geri dönüşüm kutusuna atılmamalıdır.
Karton bardak ve tabaklar, sıvı ve yağ geçirmez yemek 
kutuları: Bu ürünlerin iç kısmı sıvı geçirmez plastikle 
kaplı olduğundan normal kağıtlarla aynı işlemden geçe-
rek geri dönüştürülemezler. Toplanmaları ve farklı işlem-
lerden geçirilerek geri dönüştürülmeleri gerekir.
Kağıt peçeteler, ıslak mendil, tuvalet kağıdı ve her tür-
lü hijyenik kağıt: Geri dönüşüme yollanan kağıtlar temiz 
olmalıdır. Makyaj temizleme mendili, bebek bezi, ped, tu-
valet kağıdı, peçete, kağıt havlu ve ıslak mendil gibi kir-
lenmiş her türlü kağıt geri dönüşüm kutusuna değil, çöpe 
atılmalıdır.
Hediye paketleri, plastik içeren zarflar, yapıştırıcı bulu-
nan kağıt ambalajlar ve bantlar: İçeriğinde plastik ya da 
yabancı madde bulunan kağıtları, bu içeriğe sahip olma-
yanlardan ayırt etmek için kağıdı buruşturarak avcunu-
zun içinde sıkın. Elinizi açtığınızda kağıt bıraktığınız gibi 
kalıyorsa geri dönüşüm kutusuna atabilirsiniz. Kağıt eski 
formuna geri dönüyorsa ya da kaplamalıysa geri dönüşe-
cek kağıtlara dahil edilmemelidir.
Aynalar, filmli ve optik camlar, ısıya dayanıklı camlar: 
İşlem görmüş cam türleri geri dönüşümde kullanılmaz.
Pencere camları ve kırık camlar: Yapı malzemelerinde 
kullanılan camlar, araba ve ev pencere camları cam geri 

dönüşüm kutularına atılmamalıdır. Cam geri dönüşüm 
işleminin ilk aşaması elle ayırma olduğundan, kırık cam-
ların geri dönüşüm kutularına atılması geri dönüşüm tesi-
sinde çalışanlar için tehdittir, kutulara atılmamalıdır.
Ampul ve floresanlar: Ampul ve florasanların içindeki tel 
ve metalleri ayırmak zor bir işlem olduğundan bu madde-
ler atık cam şişe kutularına atılmamalı, ayrı toplanmalıdır.
Boya, motor yağı, benzin ve antifriz şişeleri: Toksik kim-
yasalları ambalajlamada kullanılan plastik şişelerin yeri 
plastik geri dönüşüm kutuları değildir.
Kedi ve köpek kum ve dışkıları, elektrikli süpürge torba-
ları: Evcil hayvanların kum ve dışkıları ve elektrikli süpür-
ge torbaları ayrıca paketlenerek çöp kutularına atılmalıdır.
Strafor (polistiren) ambalajlar: Kırılacak eşyaları ko-
ruma amaçlı kullanılan köpüklerde ve tek kullanımlık 
tabak-bardaklarda sıklıkla karşımıza çıkan strafor amba-
lajlar, kağıt ya da plastik geri dönüşüm kutularına atılma-
malı, ayrı olarak toplanmalı ve geri dönüştürülmelidir.
Pil ve ilaçlar: Zehirli maddeler içeren pil ve ilaçlar çöp 
ve geri dönüşüm kutularına atılmamalı, pil ve tıbbi atık 
kutularında toplanmalıdır.
Naylon poşetler ve abur cubur ambalajları: Bisküvi, şe-
kerleme, cips ambalajları, dondurulmuş gıdaların naylon 
paketleri ve naylon poşetler geri dönüşüm kutularına atıl-
mamalıdır.

NELER GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSUNA, NELER DEĞİL?

SIFIR ATIK HAREKETİ
2019 verilerine göre, Türkiye’de günde 70 bin ton atık ortaya çıkıyor. Her atığın geri dönüşüm için uygun olmadığı gerçeğini, ülkemizin 
atık yönetimi ve dönüşümü konusunda (özellikle tesis bazında) henüz olması gereken noktada olmadığını unutmamakta yarar var. Bu 
nedenle dünyada da uygulanan Zero Waste (Sıfır Atık) hareketi hayata geçirildi. “Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli 

kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesini, atığın oluşması 
durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim 

felsefesi olarak tanımlanan bir hedef. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017 yılında 
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşan atıkları kontrol altına almak 
ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına “Sıfır Atık” 
projesini hayata geçirdi. İlk olarak bakanlığın ana hizmet binasında aşamalı olarak 

başlatılan proje, hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşıyor.
İmkânsız gibi görünse de, atığı minimuma indirme çabası birçok ülkede başarılı 
sonuç veriyor. Biz de başarabiliriz...

Ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda Türkiye’nin ilk 
yetkilendirilmiş kuruluşu olan ve 2019 yılı faaliyetleriyle 563 bin 554 
ton ambalaj atığının geri dönüştürüldüğünü belgeleyen ÇEVKO 
Vakfı, zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmamamız gereken bu 
günlerde, atıkların ayrı biriktirilmesinin ve toplanmasının önemine 
işaret etti. COVID-19 salgınıyla birlikte, özellikle gıdada, ambalajlı 
ürünlere ilginin arttığını belirten ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete 
İmer, “Dünya çapında bir mücadelenin sürmekte olduğu günlerden 
geçiyoruz. Ülkemizde de bu salgının yayılmasını azaltmak için evlerde 
kalmak, mümkün olduğu kadar evlerden çalışmak önemli. Bu süreçte 
halkımız, çok doğru bir şekilde, ambalajlı ürünleri daha çok tercih 
eder hale geldi. Ambalaj atığı miktarının artma eğilimine girdiği 
bu dönemde, bir yandan sağlığımıza dikkat ederken, diğer yandan 
çevremizi ve ekonomimizi düşünmeliyiz. Büyük zahmetle kurulan geri 
dönüşüm tesisleri atık ithalatıyla değil, ülkemizde toplanan atıklarla 
katma değer yaratmayı sürdürmeliler. Bu nedenlerle belediyelerin 
atıkları kaynağında ayrı toplama hizmetleri daha da önemli bir 
hal aldı. Belki belediyelerin ve lisanslı toplama-ayırma tesislerinin 
içinden geçtiğimiz sürece ayak uydurmasını sağlamak için toplama 
sıklığı azaltılabilir ama kaynağında ayrı toplamanın planlı bir şekilde 
mutlaka devam etmesi önem taşıyor” dedi.

Neler 
Metal Atıktır?

Alüminyum Meşrubat Kutuları,
Yağ ve Salça Tenekeleri,

Konserve Kutuları,
Mutfak Gereçleri (çatal, bıçak,

tava, tencere, çaydanlık),
Alüminyum Folyolar.

“SALGINLA MÜCADELEDE 
AMBALAJLI ÜRÜNLER 

TERCİH EDİLMELİ”



ADINI İÇİNDEN GEÇEN NEHİRDEN ALMIŞ BİR KENT. KÜLTÜREL VE TARİHİ 
MİRASIYLA DÜNYANIN EN GÖZDE ŞEHİRLERİNDEN BİRİ... YÜZÖLÇÜMÜ OLARAK 
DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜLKESİ OLAN RUSYA’NIN BAŞKENTİ MOSKOVA. ÜLKENİN 
AVRUPA TARAFINDA, OKA VE VOLGA NEHİRLERİ ARASINDA YER ALAN 24 SAAT 
CANLI BU ŞEHİRDE KRK HOLDİNG’İN YEREL FİRMASI ÖZGÜN İNŞAAT, ARALIK 
2019 İTİBARİYLE FAALİYETLERİNE BAŞLADI. 

MOSKOVA, 1480’e kadar beylik olarak kaldıktan sonra Rusya’nın başkenti olmuş. Yani 
asırlara tanıklık etmiş bir başkent olarak varlığını sürdürüyor. Yerküremizin belki de 
en özgün şehirlerinden biri aynı zamanda. Doğu Avrupa’nın kültür, ekonomi, politika 

ve bilim merkezi olarak nitelendiriliyor öncelikle. Ayrıca İstanbul’un ardından Avrupa’nın ikinci 
büyük şehri. Meydanları ve yapılarıyla görkemli, özellikle karlar altındayken büyüleyici, mima-
risiyle tılsımlı bir kent.
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Global iş dünyası için de önemli bir pa-
zar olan Moskova, dünyanın en zengin 
isimlerini barındıran şehirlerden biri ola-
rak da biliniyor. Bilindiği üzere, Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasından sonra ülkedeki 
köklü değişimden en çok nasibini alan 
başkent Moskova oldu. Tarihi koruyan 
bir eğilim olmasına karşın, gökdelen sa-
yısındaki artış ve lükse düşkünlük tabii 
ki göz ardı edilemez. Her şeye rağmen 
emsalsiz Rus kültürünün ve tarihinin kal-
bi Moskova’da artıyor ve şehir, en gözde 
turizm destinasyonlarından biri olarak 
popülaritesini koruyor.

Bu ilgi çekici kentte 
KRK Holding bünyesinde 
yer alan yerel Özgün İnşaat, 
27 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 
kuruldu. Firma Avrupa’nın en 
uzun kulesi olan Federasyon 
Kulesi’nin 27. katındaki 
ofisinde, inşaat sektöründe iş 
fırsatlarını değerlendirmek 
amacıyla faaliyetlerine 
devam ediyor. 



Ülkenin toplumsal ve siyasi tarihinde de önemli bir yer tutan, 15. yüzyılda Krem-
lin’in duvarları tamamlandıktan sonra yapılan Kızıl Meydan’ı Kremlin’den ayı-
ran hendek 1812’de kapatılmış. 1924 yılında ise meydanda Sovyetler Birliği’nin 
kurucusu Vladimir Lenin için mozole inşa edildi. 1930 yılında taşları yenilenen 
Kızıl Meydan, 1990 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesine girdi. Bugün 
Kızıl Meydan, Moskova Nehri’nin kuzeyinde yaklaşık 73,000 m²’lik bir alanı 
kaplıyor. 1875-81 arasında yapılan Devlet Tarih Müzesi meydanın kuzey ucunda 
yer alıyor. 1554-60 arasında yapılmış Vasili Blajenni Katedrali ise güney uçta 
bulunuyor. Kaynaklarda meydanın doğu yakasında, bir zamanlar Rusların Riya-
dıy diye adlandırdıkları ticaret galerilerinin var olduğu belirtiliyor. 1953’te, bu 
galerilerin yeniden düzenlenmesinden sonra Devlet Satış Mağazaları (GUM) 
açılmış ve halen faaliyet gösteriyor. Çok dikkat çekici bir yapı ve içinde birçok 
dünya markası mevcut. Burası ve arkasında tezgâhlar hem halkın hem de tu-
ristlerin vazgeçilmez alışveriş noktaları arasında. Meydanın batısında Kremlin 

ve altın kubbeleriyle dev bir yapı topluluğu Kremlin Sarayı. Günümüzde hükü-
met tarafından kullanılıyor. Sarayın büyük bölümü halka kapalı olsa da Kated-
ral Meydanı’nda bulunan kiliseler, Devlet Silahhanesi ve Patrik Sarayı ziyarete 
açık. Kremlin kompleksinde Büyük Kremlin Sarayı, Terem Sarayı, Meryem’e 
Müjde Katedrali, Meryem’in Göğe Çıkışı Katedrali, Başmelek Katedrali, Ema-
net Cüppe Kilisesi, Büyük Ivan Çan Kulesi gibi yapılar bulunuyor. 

AZIZ VASIL KATEDRALI
Kubbemsi ve rengârenk ça-
tılarıyla nam salmış bir ka-
tedral. Moskova’yla ilgili 
kartpostallarda en çok bu 
yapının fotoğrafları ter-
cih ediliyor. 

KIZIL MEYDAN 
Büyük şehirlerin kalbi genellikle mey-
danlar olur. Moskova’nın da kalbi, elbet-
te tarihe de damgasını vurmuş olan Kı-
zıl Meydan. Burası, özellikle turistlerin 
şehre adım atar atmaz ilk durağı. Tarih 
boyunca idamlara, mitinglere, gösteri-
lere, ve geçit törenlerine sahne olmuş 
bu meydan, şehrin ilk üniversitesine ve 
halk kütüphanesine ev sahipliği yap-
mış. Özellikle belli dönemlerde (Kasım 
ayı gibi) tören geçişleri düzenleniyor 
ve birçok büyük etkinlik de meydanda 
halkla buluşuyor.

duvarı önünde de Lenin’in 1930’da ta-
mamlanan anıtmezarı yer alıyor. Krem-
lin duvarı boyunca öbür mezarlar da 
sıralanıyor.

KREMLIN SARAYI
Dünyanın nefesini kesen bir mimari-
ye sahip Kremlin Sarayı, 14. yüzyılda 
tasarlanmış.  Bir zamanların savunma 
kalesi olan yapının mimarları Konstan-
tin Thon ve Nikolay Ivanovitsj Tsjitsja-
gov’dur. 125 metre boyundaki sarayın 
çevre uzunluğu ise 2250 metre.
Aslında anıtları, rezidansları, kiliseleri 
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1935 yılından beri hizmet veren 
Moskova metrosu “yeraltı sarayları” 
olarak nitelendiriliyor. Metro hattı hızla 
büyümeye devam ediyor. Bu sene 26 
yeni istasyon inşa edilmesi planlanıyor. 
Belediye Başkanı Andrey Boçkarev, 
bu yıl  Biryulevskaya, Rublevo-
Arhangelskaya ve Kommunarskaya 
hatlarının faaliyete geçirileceğini 
açıkladı. Moskova metrosunda bu 
yıl 2020’de Yujnıy Bort, Golyanovo 
ve Suvorovskaya istasyonlarının da 
inşa edileceği belirtildi. Şehirde 2019 
yılında 18 kilometrelik yeni metro hattı 
faaliyete girmişti.

26 YENİ METRO İSTASYONU

KREMLİN SARAYI

AZİZ VASİL KATEDRALİ

KIZIL MEYDAN

MOSKOVA
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ginleşmiş. Modern Rus edebiyatının 
kurucusu kabul edilen Aleksandr Puş-
kin’in çalışmalarını ve yaşamını merak 
ediyorsanız müzenin ardından yazarın 
Eski Arbat Caddesi üzerindeki evini 
de görmek isteyebilirsiniz.

ARBAT CADDESI
Moskova’nın, hatta Rusya’nın en şöh-
retli caddesi. 1986 yılından bu yana 
kentin en kalabalık noktası olan Arbat 
Caddesi, 1994 yılında araç trafiğine 
kapatılmış ve tabii İstiklal Caddesi 
gibi popülerliği artmış. Çok sayıda 
mağaza, restoran ve kafeye ev sahip-
liği yapan bu cadde, günün her saati 
Moskova’nın en dinamik bölgesi. Alış-
veriş için de ilk önerilen noktalardan 
biri. Şövalyeler Evi, Puşkin Müzesi ve 
Vitor Tsoi Anı Duvarı caddede görül-
mesi gereken tarihi yapılardan bazıla-
rı. 15. yüzyıla uzanan tarihiyle kentin 
en eski caddelerinden biri olduğunu 
da belirtelim. Aslında burası “yaya so-
kağı” olarak tanımlanıyor. Namı nede-
niyle oldukça turistik. Sokak sanatçı-
ları, antikacıları, ülkenin kültür-sanat 
tarihini yansıtan dokusu ile halen ca-
zibesini koruyor.

Alışverişten söz etmişken, dünyanın 
en pahalı alışveriş merkezlerinden 
biri olarak nitelendirilen Tretyakovs-
ky Proyezd Sokağı da lüks mağazalar 
ve lüks ürünler arayanlar için ideal bir 
seçenek.

SERÇE TEPELERI VE GORKI PARKI
Şehrin en yüksek noktalarından biri 
olan Serçe Tepeleri, Moskova Neh-
ri’nin sağ kıyısında yer alıyor. 1935-
1999 yılları arasında Lenin Tepeleri 
adını taşıyan tepeler, benzersiz bir 
şehir manzarası sunuyor. Lujnizki 
Stadyumu da (eski adıyla Lenin Stad-
yumu) nehir boyunca yine sağ tarafta 
kalıyor. Yanında da Naryşkin tarzı mi-
marisiyle dikkat çeken kulelere sahip 
Novadeviç Kadınlar Manastırı var.
Sovyetler Birliği döneminde büyük 
yazar Maksim Gorki (sosyalist realist 
edebiyatın öncüsü) anısına yapılmış 
olan Gorki (Gorky) Parkı, bir kültür 
ve dinlence merkezi. 250 yılı aşkın 
tarihe sahip park, bugünkü büyük-
lüğüne (109 hektar) 1928 yılında 
kavuşmuş. Geniş parklarıyla ünlü 
şehrin bir diğer bilinen parkı da 
Zafer Parkı.

Moskova’nın sembolü haline gelmiş 
bu yapı, genellikle Kremlin Sarayı ile 
karıştırılır. Ancak masalsı hatları, ih-
tişamı ve renkli dokusu ile kentteki 
diğer yapılardan ayrılan bir atmosfere 
sahip. 1555-1561 yılları arasında Rus 
Devleti’nin Kazan ve Astrahan hanlık-
larına karşı kazandığı zaferleri kutla-
mak amacıyla Korkunç İvan tarafından 
yaptırılmış. Farklı biçimlerde dizayn 
edilmiş olan sekiz kubbe, sekiz ayrı za-
feri simgeliyor. Önceleri som altın olan 
kubbeler 1670’den sonra değişik renk-
lerde boyanmış. En uzun kulesi yak-
laşık 65 metre yükseklikte. Yöre halkı 
arasında yapının bir İtalyan mimarın 
tasarımı olduğu, daha sonra yapıyı tek-
rar etmemesi için mimarın kör edildi-
ği rivayeti dolaşır. Bugün müze olarak 
kullanılıyor. UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne alındığını da belirtelim.

BOLŞOY TIYATROSU
Bolşoy Tiyatrosu’nu görmeden Mos-
kova’dan ayrılanlar ayıplanıyor dersek 
abartmış olmayız. Çaykovski’nin Kuğu 
Gölü balesinin prömiyerinin sahnelen-
diği bu efsanevi tiyatro binası, ulusla-
rarası bale ve opera performanslarına 
ev sahipliği yapıyor. 2005’te yenilen-
mek üzere kapanan ve 2011’de perdele-
rini yeniden açan tiyatronun iç dekoru, 
orijinalindeki gibi korundu. Mosko-

va’da bulunan tarihi bir tiyatrodur bu-
rası. Opera ve bale gösterileri için, ünlü 
mimar Joseph Bové tarafından tasarımı 
yapıldı. 1825’te açılan bina, neoklasik 
mimarisiyle dikkat çekiyor. 1918 yılın-
dan beri Bolşoy Tiyatrosu’nun bir bölü-
mü müze olarak faaliyet gösteriyor. Bu 
müzede sahne gösterilerinde kullanılan 
ve arşiv değerine sahip materyaller ser-
gileniyor.

PUŞKIN MÜZESI
Moskova’daki en büyük Avrupa sana-
tı müzesi olan Puşkin Müzesi, ziyaret 
edilmesi gereken noktalardan biri. Tam 
adıyla Puşkin Devlet Güzel Sanatlar Mü-
zesi, 1397 yılında bu ismi almış. Antik 
Mısır’dan çağdaş Avrupa sanatçılarının 
eserlerine kadar geniş bir koleksiyona 
sahip. Bunun dışında Batı Anadolu’dan 
çalınmış Troya hazineleri de müzede 
sergileniyor. Mimarisinde Roman Klein 
imzası var. Yapımına 1898 yılında baş-
lanmış ve 1912 yılına dek sürmüş. 31 Ma-
yıs 1912’de ise Moskova Üniversitesi’ne 
bağlı olarak açılmış. O dönemki adı 
Güzel Sanatlar ve Antika Kabinesi olan 
kültürel tesis, 1937’den itibaren şimdiki 
ismiyle anılmaya başlanmış. Açıldığı 
ilk yıllarda içeriği sadece antik dönem 
heykellerinin kopyalarından ibaret olan 
müzenin koleksiyonu, Moskova’nın baş-
kent haline getirilmesi sonrasında zen-

HER ZEVKE GÖRE 
ZENGİN MUTFAK
Rus mutfağını kısaca anlatmak 
mümkün değil. Tarih boyunca birçok 
kültürden etkilenen bu mutfakta Borş 
Çorbası’ndan Pelmeni’ye (büyük 
mantı), Piroşki’den (Rus böreği) 
Blini’ye (Rus usulü krep) ve elbette 
havyardan Stroganoff’a kendi lezzetleri 
tabii ki baş aktörler. Ancak komşuları 
Türk,Ukrayna, Gürcü, Balkan ve Kazak 
tatları da bu büyük kentte rahatlıkla 
bulunabiliyor. Her metropolde olduğu 
gibi kafeler, kahveciler de sıklıkla 
karşınıza çıkıyor. Aperatifler, tatlılar 
ve hâliyle meşhur Rus votkası da 
gastronomi meraklılarını fazlasıyla 
tatmin ediyor.

Moskova’da her mevsim önemli 
ve renkli, çoğu tematik festivaller 
düzenleniyor. Bunlardan bazıları 
ülke tarihinde kilometre taşı teşkil 
eden günleri kutlama amacıyla 
organize ediliyor. Koronavirüs 
gündemi nedeniyle maalesef iptaller 
ve ertelemeler söz konusu. Ancak 
şehrin yıllık rutin ajandasında “baharı 
karşılamak” anlamına gelen Maslenitsa 
Festivalı (Şubat), Kış Festivali, Işık 
Çemberi Festivali (Ekim), Zafer Günü 
(9 Mayıs), Chekhov Uluslararası 
Tiyatro Festivali (Mayıs-Temmuz), 
Moskova Balık Haftası, Bağımsızlık 
Günü (12 Haziran), Gastronomi 
Festivali (Ağustos-Eylül) öne çıkan 
etkinliklerden bazıları.

FESTİVALLER VE 
SERGİLER KENTİ

PİROŞKİ

BORŞ ÇORBASI

BOLŞOY TİYATROSU

PUŞKİN MÜZESİ

ARBAT CADDESİ

GORKİ PARKI

MOSKOVA
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YENİ NESİL OTOMOBİLLER

TASARRUF, KONFOR, PERFORMANS VE ÇEVRECİ ÖZELLİKLERİ İLE HİBRİT VE ELEKTRİKLİ 
OTOMOBİLLERE TALEP GİTTİKÇE ARTIYOR. İKİ AYRI SINIF OLMALARINA RAĞMEN 
GENELLİKLE BİR KARŞILAŞTIRMAYA DA MARUZ KALIYORLAR. OTOMOTİV DÜNYASINDA 
YAŞANAN HIZLI, BAZEN YEŞİL AMA HEP SON TEKNOLOJİ GELİŞMELER VE YENİLİKLER 
IŞIĞINDA BU KONUYU MERAKLILARI İÇİN İNCELEMEYE ALDIK.
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Yeni nesil konseptler yollarda

GLOBAL otomotiv pazarının 
son 10 yıldır içinde bulundu-
ğu değişim süreci devam edi-

yor. Sektörün geleceğinin elektrikli 
ve hibrit araçlar ile sürücüsüz otomo-
bil teknolojilerinin olduğu gerçeği 
uzun süredir kabul görmüş durumda. 
Elektrikli ve hibrit araçların yararları, 
doğru seçim olup olmadıkları, varsa 
dezavantajları ise hayatımıza, yeni 
kavramlar olarak henüz yerleştikleri 
için doğal olarak fazla bilinmiyor.

TÜRKIYE GÜNDEMINDE
Boğaziçi Üniversitesi 2018 yılında 
Türkiye’deki elektrikli araçların ge-
leceğini ve enerji altyapısına olası 
etkilerini incelemek amacıyla Türki-
ye’nin ulusal ölçekte en güncel araş-
tırmasını gerçekleştirmişti. Boğaziçi 
Üniversitesi Enerji Politikaları Araş-
tırma Merkezi (EPAM) Başkanı ve 
Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumba-
roğlu ve Araştırmacı Dr. Zafer Öztürk 
tarafından yürütülen “Türkiye Ulaş-
tırma Sektöründeki Elektrikli Araç-
ların İklim Değişikliği ve Elektrik 
Talebi Etkileri Projeksiyonu” başlıklı 
araştırmanın sonucunda, elektrikli 
araç hakkında bilgi sahibi olsun veya 
olmasın, Türkiye halkının büyük bö-
lümünün elektrikli araç satın almak 
istediği saptanmıştı. Araç sahibi olan 
veya önümüzdeki iki yıl içinde araç 
satın almayı planlayan 600 kişi ile 
yürütülen araştırma, ülkemizde her 
10 kişiden 8’inin elektrikli aracı bildi-
ğini, bilenlerin yüzde 80’inin, bilme-
yenlerin ise yüzde 65’inin elektrikli 

araç satın almayı düşünebileceğini 
ortaya koyuyor. Elektrikli araç satın 
alma tercih sebepleri arasında bu 
araçların düşük maliyetli, tasarruflu 
ve çevre dostu yapıda olması gibi ne-
denler ön plana çıkmıştı.
TÜBİTAK Araştırma Merkezi’ne bağ-
lı Enerji Enstitüsü* ise birkaç yıl önce 
“Hibrit ve Elektrikli Araçlar, Ulaşım-
da Enerji Verimliliği için Bir Alterna-
tif” adıyla kapsamlı değerlendirmede 
bulunan yetkin kurumlardan biri. Ka-
leme alınan makaledeki şu bölüm her 
iki araç tipinin de Türk tüketicinin 
merceği altında olduğunu ve gele-
cekte olacağını öngörüyor:
“Artan araç sayısına bağlı olarak, 
ulaştırmada kullanılan yakıt mikta-
rının artması, atmosferde kirletici 
emisyonların ve karbondioksit (CO2) 
gazı miktarının hızla yükselmesi, 
dolayısıyla sera etkisinin oluşması 
ve iklim değişikliği sorunları, ulaş-
tırmada enerji verimliliği konusunu 
gündemde tutmaktadır. Yurdumuz-
da ve dünyanın diğer ülkelerinde her 
geçen yıl ulaşım yoğunluğunun art-

ması ve açığa çıkan emisyon miktar-
larının da buna paralel olarak yüksel-
mesi alternatif tahrik sistemlerinin 
ve alternatif yakıtların kullanımını 
artırmaktadır. Tüm bu problemleri 
gidermek için uygun alternatif yakıt-
larla daha verimli alternatif araçların 
geliştirilmesi gündeme gelmektedir. 
Bu çerçevede, yapılan araştırmala-
rın odak noktasında elektrikli tahrik 
sistemlerinin araçlar içerisinde kul-
lanılmasına olanak sağlayan tümü 
elektrikli ya da hibrit elektrikli araç-
lar yer almaktadır.” 
Öncelikle çevresel nedenlerden ötü-
rü, bugüne dek kullanılan dizel ve 
benzinli otomobiller yerini alternatif 
konseptlere terk ediyor. Hemen her 
sektör küresel ısınmayı ve çevresel 
sürdürülebilirliği göz önünde bulun-
durarak AR-GE çalışmalarına yön 
veriyor. Otomotiv sektörünün baş ak-
törleri, hibrit ve elektrikli arabalarda 
kısa zamanda çok yol katettiler. Baka-
lım, daha ne şaşırtıcı gelişmelerle ve 
modeller karşılaşacağız? Ama önce 
bu iki sınıfla bir tanışalım... 

ELEKTRİKLİ VE 
HİBRİT OTOMOBİLLER
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özgünce TEKNOLOJİ
YENİ NESİL OTOMOBİLLER

Arabalar
ELEKTRİKLİ

Zannedilenin aksine, ilk örneklerine 
21. yüzyılda değil 1800’lerin sonun-
da rastladığımız elektrikli otomobil
üretimi, benzinli muadillerinin seri
üretimiyle baş edemeyip, yollar-
dan çekildikten yarım yüzyıl sonra
sahalara geri döndü. Son yüzyılda
hiç olmadığı kadar artan sanayileş-
menin yol açtığı çevre kirliliği ve
2000’lerin hemen öncesinde patla-
yan enerji krizleri, şüphesiz bu geri
dönüşte büyük rol oynuyor.
Elektrik enerjisinin hareket ener-
jisine dönüşmesiyle hareket eden
otomobiller, “elektrikli” olarak ad-
landırılıyor. Birçok farklı çeşidi bu-
lunan elektrikli otomobillerin gü-
nümüzde iki türü ön plana çıkıyor.
İlki ve daha yaygın olanı, bataryalı
elektrikli otomobiller. Bu araçlarda,
batarya ve elektrik motoru olarak
da bilinen indüksiyon motoru bu-
lunuyor. Bataryadan alınan elektrik,
indüksiyon motoru vasıtasıyla ha-
reket enerjisine dönüşüyor ve araç
hareket ediyor.
Bir diğer yaygın elektrikli araba tipi
ise daha çok Uzak Doğulu üretici-
lerin geliştirdiği hidrojen yakıt pili
(Fuel Cell) teknolojisiyle çalışan
otomobiller. “Hidrojenli elektrikli
otomobil” olarak adlandırılan tek-
noloji, aracın içerisinde yer alan de-
ponun hidrojenle doldurulması ve
hidrojenin tepkimeyle aracı hareket
ettirmesi prensibiyle çalışıyor.

Elektrikli araçların üretimi arıyor. Sektörün buna yönel-
mesinin ardındaki en temel sebebin, iklim değişikliğinin 
yol açtığı ve açacağı tehlikeli sonuçlar olduğu vurgu-
lanıyor. Günümüzde elektrikli arabaların gün geçtikçe 
daha fazla talep gördüğünü biliyoruz. Pazarda açıklanan 
rakamlar da bu durumun somut göstergesi. Bu sonuçları 
olumlu yönde etkileyebilmek ise doğaya iyi davranmak-

tan geçiyor ve bunun ilk adımı da davranışlarımızı, alış-
kanlıklarımızı değiştirebilmek. Aynı fiyata elektrikli ara-
ba alabilecekken motor gücü burun farkıyla yüksek diye 
yakıtlı arabayı tercih etmekten vazgeçmeliyiz örneğin. 
Elektrikli arabaların yaygınlaşmasıyla dünya çapında 
karbon emisyonunda azalmanın yüzde 30 civarında sey-
retmesi bekleniyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN  
AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
s Dizel ve benzinli otomobillerden daha pahalıya satılır.
s Bu sınıf için geliştirilen motorlar temiz enerji olarak tabir 
edilen atıksız bir sistemle işlediğinden, uzun yıllar sağlıklı çalışır. 
s Motor, klasik araba motorlarında olduğu gibi sürekli bakım 
gerektirmez. Böylelikle servis bakım ücretinden de tasarruf edilir.
s Teknoloji ve mühendisliğin uyumlu birlikteliğiyle ortaya çıkan 
çevre dostu tasarımlarıyla, doğaya mümkün mertebe zarar vermez 
ve elektrik enerjisi, fosil yakıt rezervlerine ulaşmak için doğaya 
yapılan tahribatın da önüne geçer.
s Bu otomobillerin dezavantajlarından en önemlisi, ülkemizde 
henüz elektrik şarj istasyonlarının bulunmaması. Şüphesiz 
zamanla bu dezavantaj ortadan kalkacak.
s Uzun mesafeli yolculuklarda aracın tam şarj olması durumunda 
bile gideceğiniz yere yetişmeden şarjının bitmesi ve şarj 
istasyonu olsa bile şarj süresinin minimum 4 saat kadar olması bir 
diğer olumsuz yanı. Bu sorunun giderilebilmesi için daha büyük 
teknolojiler ile bu araçlara uygun akülerin yapılması gerekiyor.
s Bu otomobillerin tüm dünya tarafından kullanılması 
durumunda ise atık akü durumu daha da büyüyerek bir çöplüğün 
oluşmasına neden olacaktır. Bu da gelecek için büyük bir 
dezavantaj.
s Bu araçların alış fiyatı günümüz otomobillerinin birçoğundan 
daha pahalı. Bu nedenle alım-satım oranları yavaş seyrediyor.
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ArabalarHİBRİT 
Son zamanlarda daha sık karşımıza çıkmaya başlayan bir 
kelime var: Hibrit. Kelime anlamı “melez”, en çok kulla-
nıldığı sektör ise otomotiv. Hibrit otomobillerin sayısı 
gün geçtikçe artıyor. Aslında bu araçların üretim tarihi 
21. yüzyıldan da geriye gidiyor. Kaynaklara göre; ilk olarak
1902 yılında Ferdinand Porsche tarafından geliştirilen bir
otomobilde söz konusu sistem basit hâli ile kullanılmış.
Günümüzde hibrit arabalar için ticari olarak ilk atılımı ya-
pan marka ise Toyota oldu. 1997 yılında geliştirdiği Toyota
Prius modelinde seri üretime geçen Toyota, geride kalan
19 yıl içerisinde 9 milyonun üzerinde hibrit araba satmayı
başardı. Hibrit arabalarda elektrikli arabaların aksine şarj
edilme gibi bir şart yok. Bu araçlarda elektrik motorunun
güç kaynağı yine aracın kendisi tarafından üretiliyor.

Hibrit arabalar, sürüş sırasında benzin motorlu araçların 
kalkış, yoğun trafik gibi koşullarda harcadığı yüksek yakıt 
tüketiminin önüne geçebiliyor. Bu gibi durumlarda elekt-
rik motorunu devreye sokuyor ve böylelikle araca hem per-
formans, hem de yakıt tüketiminde büyük avantaj sağlıyor. 
Hibrit arabalar, elektrikli motor sayesinde de güç alabildi-
ği için, klasik benzin motorlu araçların aksine büyük bir 
motora ihtiyaç duymuyor. Bu durum aracın hafiflemesini 
sağlayarak daha yüksek performans ve daha düşük yakıt 
tüketimini beraberinde getiriyor. Hibrit arabalar için iki 
farklı motor türünün bir arada olduğunu ve bu farklı motor 
türlerinin birbirinin dezavantajlı özelliklerini ortadan kal-
dıran bir çalışma prensibini barındırdığını söyleyebiliriz.
Otomotiv dünyasının kanaat önderleri ve yayınlarına göre 
günümüzde en iyi hibrit otomobili üreten markalar şöyle 
sıralanıyor:
s BMW s Hyundai s KIA s Lexus s Toyota s  Volvo

HİBRİT  ARAÇLARIN 
AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
s Düşük yakıt tüketimine rağmen yüksek performans sergiler.
s Vites geçişi gürültü yapmaz ve performans kaybına 
neden olmaz. 
s Kendi elektrik enerjisini ürettiğinden şarj edilmeye 
gerek duymaz. 
s Araç üzerinde priz vs. gibi aksesuarlar bulunmaz.
s Frene basıldığında kendini şarj eden hibrit sisteme sahiptir.
s Trafikte ve kırmızı ışıkta aracın harekete geçmesi sırasında 
meydana gelen aşırı yakıt tüketimini engeller.
s Motorda ses ve gürültü minimum seviyededir.
s Düşük seviyede zararlı gaz salınımı yapar.
s Sıradan araçlara göre oldukça maliyetlidir.
s Yeni bir sistem olması nedeniyle arıza ve onarımda da yüksek 
bedeller ödemek söz konusu olabilir.
s Bu araçlar şehir içi trafiği için oldukça kullanışlı olsa da, 
hız severleri tatmin etmeyebilir.

İLK YERLİ OTOMOBİLLE İLGİLİ 
SON DURUM
İlk yerli otomobilin tanıtımı Aralık 2019’da yapılmış, ha-
ber oldukça ilgi çekmiş ve doğrusu herkesi meraklan-
dırmıştı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 
CEO’su Gürcan Karakaş, yerli otomobile ilişkin yeni bil-
gileri geçen ocak ayının sonunda paylaştı. Karakaş, “Ara-
cın elektrikli motoru için Bosch ile görüşüyoruz. Aracın 
bataryası için Çin ağırlıklı 6 firma ile gizlilik sözleşme-
si imzaladık.” dedi. Karakaş, yerli otomobile ilişkin yeni 
detayları da şöyle aktardı: “Marka yaratmadan tasarıma 
kadar dünyanın en iyileri ile çalıştık. Doğuştan elektrik-
li yapabilen çok fazla şirket yok. O teknolojiyi edinmiş 
partnerlerle bu süreçte beraber çalışarak geliştirme yapı-
yoruz. Araç entegrasyonu konusunda teknoloji partneri 
olarak Alman mühendislik firması EDAG’ı seçtik. Myra, 
İngiltere’nin kabul gördüğü, özelikle mekanik aksamlar-
da şasi sistemleri konusunda partnerlerimizden birisi. Ta-
sarım için İtalyanlarla anlaştık. Dünya çapında bu işi en 
iyi kim yapar diye bakıyoruz. Nisan, mayıs gibi tedarikçi 
seçimlerimizi tamamlamış olacağız. Teknolojiyi ülkemi-
ze getirip bunu Türkiye’den kiminle yapabiliriz ona bakı-
yoruz. Çok ciddi maliyet araştırmaları yaptık. Türkiye’de 
üretmek mi, başka bir yerde ürettirmek mi daha uygun 
maliyetli ona bakıyoruz. Partnerimizin karşısına oturunca 
neyin ne olduğunu biliyoruz.”
Üretilecek otomobillerle ilgili fiyat bilgisi paylaşmayan 
Gürcan Karakaş, bunun nedenini de “Fiyatları paylaşmak 
çok doğru olmaz çünkü rakiplerimize bu konuda bir bil-
gi vermek istemeyiz. Ancak piyasadaki C-SUV segmen-
tinde yer alan ve içten yanmalı motorlarla çalışan klasik 
otomobillerle rekabet edebilir düzeyde olacak.” sözleriyle 
ifade etti.

(*) Tübitak Araştırma Merkezi, Enerji Enstitüsü’nün makalesini hazırlayan 
uzmanlar: Hamdi Uçarol, Emre Kural, Dinçer Mehmet Bahar, Eren Özsu, 
Erkan Elcik, Mehmet Ali Çimen, Murat Demirci, Murat Güler, Öncü Ararat, 
Ali Önder Biliroğlu, Orhan Kütük, Yalçın Solak, Celal Ergin, Mustafa Tırıs
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Zengin tarihi, eşsiz lezzetiyle
dünyanın en ünlü kahvesi

Kahvesi
Türk ZENGİN MUTFAK KÜLTÜRÜMÜZDE BELLİ BAŞLI 

LEZZETLERİN VE TABİİ BERABERİNDE YEME-İÇME 
ALIŞKANLIKLARININ YERİ, ÖNEMİ DEĞİŞMİYOR. 

BUNLARIN ARASINDA KAHVENİN, ÖZELLİKLE DE TÜRK 
KAHVESİ’NİN YERİ BAMBAŞKA. ÖYLE Kİ, ULUSLARARASI 

KAHVE ZİNCİRLERİ BİLE ÜLKEMİZDEKİ MENÜLERİNDE 
ONU OLMAZSA OLMAZLAR ARASINA DAHİL EDİYOR. 

PEKİ, KAHVENİN ÖYKÜSÜNÜ BİLİYOR MUYUZ?

özgünce LEZZET
TÜRK KAHVESİ
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IÇECEKLER önemlidir. Sohbetlerin, çalışma 
saatlerinin, molaların, okuma zamanlarının, 
hatta düşüncelere dalıp gidilen anların vazge-

çilmez eşlikçileridir ne de olsa. Kimi içecek çe-
şitleri yemeğin türüne göre yakıştırılır, o yemekle 
bir kimlik edinir. Ancak biri var ki, tek başına yıl-
dızdır. Biz onu çok iyi tanıyor, kavrulurken, pişi-
rirken kokusunu aldığımızda bile mutlu oluyoruz. 
Acaba onu geçmişiyle, kökeniyle sahiden ne ka-
dar tanıyoruz?

ONU DAHA YAKINDAN TANIYALIM
Kahve çekirdekleri 14. yüzyılda Etiyopya’da (eski 
adıyla Habeşistan’da) keşfedildiğinden bu yana 
pek çok kültür için farklı anlamlar taşıyor. Bir 
ağacın meyvesinin çekirdeği olan kahvenin Av-
rupa’ya ulaştığında uzun zaman “Arap şarabı” 
olarak anıldığını biliyor muydunuz? Bazı kay-
naklara göre, İslam’ın koşullarına uygun bir keyif 
içeceği olarak kabul gördüğünden Müslüman 
toplumlarda şarabın yerine tüketilirmiş. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda kahvehanelere “şarapsız mey-
hane” denmesinin sebebi belki de budur. Bazı 
arkeolojik kanıtlar da 15. yüzyıl sonlarında kahve 

içme ritüellerinin Yemen’deki Sufiler arasında yaygın olduğunu 
gösteriyor. İncelediğimiz tüm belgelere ve kaynaklara (yazının 
sonunda yer alan “Kaynakça” bölümünde göreceksiniz) bakıldı-
ğında, kahvenin 16. yüzyıl başlarında İstanbul’da içildiğine dair 
kayıtlar bulunuyor. Tarihçi Solakzade’ye göre ise, kahve 1519’da 
İstanbul’a getirilmiş ve buraya, Müslüman tüccarlar vasıtasıyla 
Yemen, Cidde, Kahire ve İskenderiye kentlerinden geçerek ulaş-
mış.  Kahvenin (ve kahvehanelerin) tarihte ciddi engellerle kar-
şılaştığı da vurgulanmalı. Örneğin; Osmanlı İmparatorluğu’nda 
kahvenin tüketimi üzerine çıkan şiddetli tartışmalar, 16. yüzyılda 
değişmez entelektüel ve edebi bir meşguliyet haline gelmiş. Baş-
ka bir deyişle kahve, etkili bir toplumsal güç olmuş.



OSMANLI’DA KAHVE
Osmanlı’nın kahve ile tanışması 
1517 yılında, Yemen Valisi Özdemir 
Paşa’nın bu şehirde içip müptela-
sı olduğu kahveyi, eve dönme vakti 
geldiğinde İstanbul’a getirmesiyle 
gerçekleşiyor. Kahve kısa sürede de-
ğerli bir içecek olarak Osmanlı Saray 
Mutfağı’nda yerini alıyor. Hatta o kadar 
ilgi görüyor ki,  kahve pişiren kişilere 
“kahvecibaşı” adı veriliyor. Uzaklardan gelen, pahalı bir 
içecek olan kahve, başlangıçta sadece sarayda içilebilir-
ken, zamanla İstanbul’daki konaklara da giriyor. 1544’te 
ise İstanbul Tahtakale’de ilk kahvehane açılınca bu lezzet 
halk ile de paylaşılmış oluyor ve bizim yarım asrı geçen 
kahve kültürümüzün temelleri bu sayede atılıyor.  

OSMANLI’DAN 
AVRUPA’YA YAYILIYOR
Günlük hayatta kendine 
sağlam bir yer edinen kah-
venin ünü, Osmanlı toprak-
larına gelen elçilerin ve ta-
cirlerin dikkatinden kaçmıyor. 
Özellikle Venedikli ve Marsilyalı 
tacirlerin İtalya’da anlata anlata 
bitiremediği Türk Kahvesi Avrupa’da 
kulaktan kulağa yayılıyor. Türk Kahve-
si’ni Avrupa ile bizzat tanıştıran isim ise 
Osmanlı Sefiri Süleyman Ağa oluyor. Dip-
lomatik sebeplerle Fransa’ya gönderilen Sü-
leyman Ağa, Paris’e giderken yanında çuvallar 
dolusu kahve götürüyor. Kendisini ziyaret eden 

Fransız sosyetesine ikram etti-
ği Türk Kahvesi kısa zamanda 
o kadar çok seviliyor ki, Fran-
sız ileri gelenleri arasında
kahve ziyaretleri bir ayrıca-
lık haline geliyor. Bu yıllar
Fransa’da Türk kültürüne 

olan hayranlığın da arttığı 
yıllar aynı zamanda. Öyle ki, Paris’teki Louvre 

Sarayı’nda bir oda “Türk Odası” olarak düzenleniyor ve bu 
odada Türk Kahvesi içiliyor… Türk Kahvesi’nin Avrupa’ya 
yayılmasıyla ilgili aşina olduğumuz bir hikâye daha var.  
II. Viyana Kuşatması’ndan sonra,  Osmanlı ordusu geri çe-
kilirken, ardında çuvallar dolusu kahve bırakıyor.
Çuvalların içindekileri gören Avusturyalılar, bu tuhaf
maddeyi tam denize dökecekken, Türkler’i yakından ta-
nıyan bir casus olan George Kolschitzki kahveleri tanıyor
ve askerlerden alarak, Viyana’da bir kahvehane açıyor.
Böylece Avusturyalılar da kahvenin eşsiz lezzeti ile tanış-
mış oluyor. Türkler sayesinde kahveyle tanışan Avrupalı-
lar, uzun yıllar boyunca onu Türk Kahvesi usullerine göre
pişirerek tükettiler. Zaman içerisinde kahvenin çeşitleri
çoğaldı, Avrupa’da tüketim usulleri değişti, yetiştirilme
alanı Afrika’dan Güney Amerika’ya kadar genişledi. An-
cak içecekten ziyade, bir kültürün temsilcisi olan Türk
Kahvesi, telvesiyle servis edilmesi sebebiyle dünyada
tek. Kültürümüze öylesine işledi ki kahvenin kokusu, her

sabah yaptığımız kahvaltının adına bile esin kaynağı 
oldu. Bugün kahvaltı kelimesini kullanıyorsak bunun 

sebebi, sabahları kahve öncesi yediğimiz yemeğin 
“kahve altı” olmasıdır. 

KABUL SALONU
Kahvenin sosyal hayatta yaygınlaşmaya başlamasıyla Arap-
lar, eğlence ve bayramlarda konuklarına kahve ikram etme-
ye başlamışlar. “Kahve içmeye çağırmak”, Araplar arasında 
“yemeğe çağırmak” anlamına gelirmiş. Kahve; bir yandan 
“kabul salonu” anlamında kullanılırken, diğer yandan, bah-
şiş veya hediye olarak da algılanmış. Tabii bir sohbet ara-
cı olduğunu, kıza görücü gelenlerin, kızı görmelerinde bir 
araç olarak kullanıldığını biliyoruz. 
Türk geleneklerinde, büyük konaklarda, misafire kahve ve-
ren halayıkların (kadın hizmetçi, cariye) kollarına, sırma 
işlemeli ve pullarla süslenmiş örtü örtmelerine, bir zorunlu-
luk gibi bakılmış (Sanat Ansiklopedisi, 1965).

“TÜRK KAHVESI” ADINI ALIŞI
Türk lezzet kültürünün özgün değerlerinden biri olan kah-
vemiz, 2013 yılında UNESCO tarafından “İnsanlığın Somut 
Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi”ne dahil edildi. 
Dünyanın en eski kahve pişirme yöntemiyle hazırlanan 
Türk Kahvesi hem hazırlanışı hem de sunuşuyla diğer kah-
ve türlerinden ayrılır. Türk Kahvesi, kafeini alınmadan öğü-
tülmüş kahvenin telveli halde pişirilmesi şeklinde hazırla-
nır ve kahvenin pişirilme yönteminin özelliğinden dolayı 
dünya çapında bu denli şöhret sahibidir. Suda çözünebilen 
granül hazır kahvelerin hayatımıza girmesiyle ayırt etmek 
için “Türk Kahvesi” adını almıştır.

Kaynakça: 
Mutfaktan Tabaktan Sokaktan, Güzin Yalın. (Ruhun Gıdası Kitaplar, 2010)
Kahve Bir Acı Tarih, Anthony Wild. (MB Yayınevi, 2007)
Kahvehane Kültürü, Yrd. Doç. Dr. M. Cengiz Yıldız. (Beyan Yayınları, 2007)
Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği’nin resmi web sitesi.

1900’lerin başında İstanbul’da bir sokak kahvesi…

ENTERESAN BİLGİLER
s “Kahve” kelimesinin, kahve ortaya 
çıkmadan önce de kullanılma ihtimali olduğu 
üzerinde duruluyor. Kahve, önceleri şarapla 
ilgili bir kelime idi ve “aşağılama” amaçlı bir sıfat olarak 
kullanılıyordu. K-h-v veya k-h-y kökünden gelen kelime “bir 
şeyi tiksindirici hale getirme” veya “bir şeye karşı duyulan 
arzuyu azaltma” anlamındadır. Farklı bölgelerde kahve; 
rayiha, koku, güzel koku anlamında da kullanılmış.

s 1700’lerin sonundaki ilk Fransız kahvesinden önce, 
kahve, Avrupa’da sokak satıcıları tarafından Arap tarzında 
satılmaktaydı. Araplar, bugünün sokakta satış yapan espresso 
arabalarının öncüleridir.

s İlk kahve içicileri olan Araplar, kahvelerini pişirme 
sürecinde baharatlarla tatlandırmışlardır.

s 20.000 kişi üzerinde çalışma yapan Harvard’lı bir 
araştırmacıya göre, düzenli olarak kahve içenler, içmeyenlere 
oranla üçte bir daha az astım belirtileri gösterirler.

s Türk Kahvesi, telvesiyle birlikte pişirilip içilen tek 
kahvedir. Ayrıca ritüeli olan da tek kahvedir. Öyle ki, Osmanlı 
döneminde sarayda kahvecibaşı yönetiminde bir ekip 
tarafından özel olarak, özenle sunulurdu.

s Kahvemize dair nice roman, şiir yazıldığı, şarkı ve türkü 
bestelendiği de belirtilmeli. Hatta atasözlerimizde bile özel 
bir yeri vardır. Ünlü Alman besteci Johann Sebastian Bach’a 
da ilham vermiştir üstelik. Bach’ın BWV 211 sayılı kantatında 
baba, kızının kahve içme alışkanlığına karşı çıkar ve ona söz 
geçiremediğinden yakınır. 

s 2013 yılından beri 5 Aralık, Dünya Türk Kahvesi Günü 
olarak kutlanıyor. Uluslararası Kahve Organizasyonu 
(ICO)’ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını 
çeşitli etkinliklerle “Kahve Günü” olarak kutluyor.

s Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği tarafından 
açıklanan verilere göre, Türkiye’deki her 100 kişiden 95’i 
Türk Kahvesi’ni seviyor. En fazla tüketim Ege’de tespit 
edilirken, köpüklü ve orta şekerli kahve en çok tercih edilen 
oluyor. En az içildiği bölge ise Doğu Anadolu.

özgünce LEZZET
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TÜRK KAHVESİ

Köpüklü 
Türk kahvesi 

yapmanın püf noktası
Cezvenizi ocağa almadan önce kahve, 
şeker ve suyu yaklaşık 35 saniye kadar 

karıştırırsanız daha yumuşak ve lezzetli 
bir kıvam elde edersiniz. Daha sonra 

cezveyi ocağın üzerine koyun ve kahve 
pişene kadar yavaş ve yumuşak 

bir şekilde karıştırın. Sert ve hızlı 
karıştırırsanız kahveniz 

köpürmeyebiliir. Tam kaynamaya 
yakın  ateşten alın. Çünkü 

kaynayan köpük 
sönebilir.



DUYGULARIMIZ ve psikolo-
jimiz üzerinde renklerin ve 
sanatın büyük etkisi oldu-

ğu, birçok araştırmayla ispatlanmış 
bir gerçek. Renklerin ve sanatın bir 
araya geldiği en güçlü dal da elbet-
te resim. Tabii renkler tek başına 
yeterli değil. Yaratıcılığın sınırlarını 
zorlayanlar öne çıkıyor, özgün yapıt-
lar da böyle doğuyor. Ve bu yapıtlar 
o denli kendi dillerine, kimliklerine
sahip oluyor ki, hangi sanatçıya ait
olduklarını görür görmez anlıyorsu-
nuz. Böyle bir sanatçıyı daha yakın-
dan tanıyoruz şimdi...

ESERLERI AVRUPA’DA
On yaşındayken, UNICEF tarafın-
dan Hindistan’da düzenlenen bir ya-
rışmada özel bir ödül alır yetenekli 
bir çocuk. Sanata merakı ve yatkın-
lığı oldukça erken yaşlarda ortaya 
çıkar. İleride tekstil mühendisliği 
eğitimi alacak, resme gönül verecek 
ve dünyaya açılacaktır. 
İşte o küçük kız çocuğu, günümü-
zün uluslararası çapta tanınan res-
samı Canan Berber. Sanatçı, 2000 
yılından bu yana eserlerini sergili-

yor. Eserleri sadece Türkiye’de değil, 
Avrupa’da da (hatta şato evlerde) 
dünyaca ünlü ressamların eserleri 
ile birlikte sergileniyor. 

ÖZGÜN VE ÇARPICI BIR 
IFADE BIÇIMI
Hayatında resmi “çocukluk uğra-
şım” sözleriyle nitelendiren bir isim 
Canan Berber. Doksanlı yıllarda 
Londra’da sanat ve tasarım dersleri 
aldıktan sonra İstanbul’a dönmüş 
ve renk, desen, seramik çalışmaları 
yapan sanat atölyelerine katılmış. 
Kendisiyle yapılan tüm söyleşilerde 
İngiltere yıllarının sanatçı ruhuna 
olumlu etkisini vurguluyor. Sanatçı 
eserlerinde metal, taş, boncuk gibi 
materyaller kullanıyor, yağlı boya 
ve akrilikle çalışıyor. Kendine has 

tarzında bu tercihlerin de şüphesiz 
etkisi var.

GERÇEĞIN VE DÜŞÜN 
KUSURSUZ KAVUŞUMU
Yurtdışında da tanınan Canan Berber 
Londra, Tataristan, Paris, Ukrayna 
ve İtalya’da da sergiler açmış bir sa-
natçımız. Tablolarını görenler önce 
renkleri fark ediyor, sonra derinliği 
olan eserlerdeki kadınları, narları, 
Mevlevileri, Anadolu topraklarının 
eski medeniyetlerinin motiflerini 
tüm enerjisi ile hissediyor. Eserle-
rinde rengi ve diğer malzemeleri bir 
araya getirerek rutin hayatta algıladı-
ğımız ve olağan kabul ettiğimiz her 
şeyi olağanüstü bir forma kavuşturan 
bir sanatçı Canan Berber. Hiçbir şey 
göründüğü gibi değil. 

RESSAMIN EŞSİZ 
RENK DÜNYASI

Canan Berber

SANAT TARİHİNE 
BAKTIĞIMIZDA VE GÜNÜMÜZ 

SANATÇILARINI TAKİBE 
ALDIĞIMIZDA ÖZEL 

BİR STİLİ VE DİLİ OLAN 
SANATÇILARIN ÖNE ÇIKTIĞINI 

GÖRÜYORUZ. ÖZELLİKLE 
RESSAMLARA, ÖZGÜN 

KİMLİKLERİNİ KAZANDIRAN 
DOKUNUŞLARIN SONUÇLARI 

SANATÇILARI ÖZEL BİR 
KONUMA KAVUŞTURUYOR 

ŞÜPHESİZ. CANAN BERBER 
BU İSİMLERDEN BİRİ... 

özgünce KÜLTÜR & SANAT
CANAN BERBER
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Bunu bir kez daha bize gösteriyor res-
sam, bir renk cümbüşü içinde, düş kura-
rak ve kurdurarak. Yaşamın sandığımız-
dan daha katmanlı, daha derin olduğunu 
bize sanat gösteriyor, bir kez daha...

KOLAJLARINDA KRISTAL 
TAŞ VE ALTIN VARAK
Renkleri seven, tanıyan ve sanatıyla 
dönüştüren Canan Berber, genelde 
berrak, enerjik, dengeli renklerin in-
sana kendini iyi hissettirdiğini dü-

şünüyor. Eserlerinde renkler güçlü, 
iddialı ve bazen dokunaklı bazen de 
alabildiğine coşkulu. Kolaj çalışma-
larında da farklı malzemeler deniyor. 
Kolaj çalışmalarında taş, kumaş, ayna, 
kum, metal gibi üç boyutlu malzeme-
leri seçiyor. Birçok eserinde de kristal 
taş ve altın varakla karşılaşıyoruz. Re-
simlerini her zaman isimlendirmeyen 
ressam, eserlerindeki kızlara; Periza-
de, Alaz, Nila, Almila, Dilinur, Bilun 
gibi adlar vermiş.

 HITIT VE OSMANLI ETKISI
Canan Berber’in eserlerinde narlar, kadın-
lar, elmalar, nazarlar ve semazenler gibi 
öne çıkan öğelerin uzun hikâyeleri var. 
Yıllar önce büyükçe bir tuvale bir kız yapıp 
elbisesinin karın kısmına kocaman kırmı-
zı nar ve başına William Tell’deki gibi bir 
elma çizdiğinde yapmaya çalıştığının tarih 
öncesine ait sıra dışı, arkaik bir Hitit kadı-
nı/gelini ya da tanrıçası olduğunu düşün-
düğünü anlatıyor. Tarihe, Hitit kültürüne 
ve Osmanlıya duyduğu meraktan esinle-
nen ressam bize, geçmişle bugün arasında 
bambaşka bir dünyanın kapısını aralıyor. 
Ülkemizin yetiştirdiği başarılı ressamlar-
dan biri olan Canan Berber’in eserleri sa-
nat severlerin özel koleksiyonlarında yer 
almaya başladı bile. Çağdaş sanatçılarımı-
zın adlarına seçkin sanat platformlarında 
rastlamak bizler için de gurur kaynağı.

1967 yılında Merzifon’da doğan 
Canan Berber, Ege Üniversitesi 
Tekstil Mühendisliği’nden 
mezun olduktan sonra dil ve 
sanat eğitimi için Londra’ya 
gitti. 1993-1997 yılları arasında 
Londra’da yaşayan ressam, 
İstanbul’a döndükten sonra 
desen, renk ve seramik üzerine 
çalışmalar yaptı. Özel bir stili 
olan sanatçı, farklı teknikleri ve 
materyalleri kullanarak tuval 
üzerine yağlıboya ve akrilikle 
resimler yapıyor. Resimlerinde 
öne çıkan üç öğe kadınlar, nar 
ve Mevleviler. Tarih öncesine, 
Hitit kültürüne ve Osmanlı’ya 
duyduğu merak ve ilgiden 
ilham alıyor.

CANAN BERBER 
HAKKINDA

Canan Berber’in eserleri ve sergileriyle ilgili bilgi 
edinmek için kendi web sitesini www.cananberber.net’de 

ziyaret edebilirsiniz. www.cananberber.sopsy.com’dan 
bazı eserlerini online edinebilirsiniz. 

özgünce KÜLTÜR & SANAT
CANAN BERBER
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özgünce
ANADOLU SİGORTA

YARINLAR 
HEPİMİZİN

TÜM DÜNYADA OLDUĞU GİBİ TÜRKİYE’DE DE KORONAVİRÜS SALGININA BAĞLI OLARAK 
OLAĞANÜSTÜ BİR DÖNEM YAŞANIYOR. ANADOLU SİGORTA BU SÜREÇTE 

HIZLA PEK ÇOK UYGULAMAYI HAYATA GEÇİRDİ.

IÇINDE bulunduğumuz bu zor sü-
reçte evde kalarak kendimizi ve 
tüm sevdiklerimizi korumaya çalış-

maktayız. Bu zor günleri dayanışma ve 
yardımlaşma içinde en kısa sürede at-
latacağımıza  inancımız tam. İnsanlık 
çağlar boyu neler atlatmadı ki?.. Bunla-
rı da hep birlikte atlatacağız. 
Sevgi, sabır, hoşgörü, çok çalışma, pay-
laşım, ilim, bilim, sanat, müzik, gelişim, 
insanlık ve umuyoruz ki sağlıkla  ya-
rınlara merhaba, zor günlere de  güle 
güle diyeceğiz. Az kaldı. Sağlığımız ve 
özgürlüğümüz  için “EVDE KAL”. Ya-
rınlar hepimizin... 
Anadolu Sigorta, Sağlık Bakanlığı’nın 
rehberliği ışığında “Evde Kal!” çağrı-
sını destekleyerek, sağlık sigortası sa-
hiplerine canlı ve görüntülü sağlık da-
nışmanlığı hizmeti veriyor. Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştiren Anadolu Sigorta, 
online ve ücretsiz “Görüntülü Doktor 
Hizmeti” ile 7/24 tüm sağlık sigorta-
lılarının yanında. Hizmete “Sağlığım 
Cepte” uygulamasından veya Anadolu 
Sigorta web sitesi üzerinden ulaşmak 
mümkün.

“TÜRKIYE’NIN SIGORTASI 
OLMAYA DEVAM EDEREK, 
TÜM SIGORTALILARIMIZIN 
YANINDAYIZ”
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de koronavirüs salgınına bağlı olarak 
olağanüstü bir dönem yaşandığını ha-
tırlatan Anadolu Sigorta Genel Müdür 
Yardımcısı Erdinç Gökalp, bu süreç-
te hızlıca pek çok uygulamayı hayata 
geçirdiklerini belirtti. Gökalp şunları 
söyledi: “Virüsün yayılmasını müm-
kün olduğunca önleyebilmek adına bu 
dönemi hep birlikte, gerekli önlemleri 
alarak geçirmek durumundayız. Bu 
nedenle ilk günden itibaren hem müş-
terilerimizin hem de çalışanlarımızın 
sağlığı ve güvenliği için hızlıca pek 
çok önlem hayata geçirdik. Öncelikle 

süreçlerimiz gereği şirket binalarında 
bulunması zorunlu çalışanlarımız ha-
ricinde, tüm çalışanlarımızın evden ça-
lışma uygulamasına geçmesi kararını 
aldık. Bunu yaparken iş sürekliliğimizi 
korumak ve hizmetlerimizi sigortalıla-
rımıza aksatmadan iletebilmek adına 
teknolojik altyapımızdan faydalandık. 
Anadolu Sigorta olarak, gerek müşteri-
lerimiz gerekse çalışanlar arası iletişim 
için tüm altyapıya sahip durumdayız. 
Bu süreçte de Türkiye’nin sigortası ol-
maya devam ederek, tüm sigortalıları-
mızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”
Sağlık Bakanlığı öncülüğünde başlatı-
lan “Evde Kal!” çağrısını desteklemek 
için çalıştıklarını dile getiren Erdinç 
Gökalp, “2017 yılında Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirerek online ve ücretsiz ‘Gö-
rüntülü Doktor Hizmeti’mizi faaliyete 
almıştık. Zorunlu kalmadıkça hastane-
ye gidilmemesi tavsiye edilen yaşadı-
ğımız bu kritik dönemde, ‘Görüntülü 
Doktor Hizmeti’ ile tüm sağlık sigor-
talılarımızın 7/24 hizmetindeyiz.” dedi.
Hizmet kapsamında, bireysel ve ku-
rumsal sigortalılar, Anadolu Sigorta 
web sitesi aracılığıyla online şubeden 
ya da mobil uygulama Sağlığım Cepte 
üzerinden, TC kimlik numarası ile gi-
riş yapıyor ve 7/24 canlı ve görüntülü 
görüşme yapabiliyorlar. Bu sayede 
Anadolu Sigortalılar kısa sürede heki-
me ulaşıp sağlık sorunları için etkin ve 
doğru yönlendirme alabiliyorlar.

“CEP”TEKI SAĞLIK DANIŞMANI 
Appstore ve Google Play Store’dan 
indirilebilen “Sağlığım Cepte” uygu-
lamasıyla Anadolu Sigortalılar poli-
çelerine ait bilgilerini, kalan teminat 
detaylarını görüntüleme ve anlaşmalı 
hastane arama gibi temel fonksiyonla-
rın yanında, Sağlığım Cepte’yi Türki-
ye’nin en detaylı sağlık sigortası uygu-
laması haline getiren birçok ayırt edici 
özellikten de faydalanıyor.
360 derece bir bakış sunan uygulamay-
la sigortalılar, geçmişe yönelik tüm 
anlaşmalı kurum ziyaretlerini, hangi 
doktora, ne zaman gittiklerini ve ya-
pılan tüm ödemeleri şeffaf bir şekilde 
görebiliyor statülerini takip ediyor, 
reddedilen provizyonların sebeplerini 
görüntüleyebiliyorlar. Sağlıkları ile ilgi-
li dosyaları Sağlığım Cepte’ye yükleye-
rek 7/24 erişebiliyorlar. Bunun yanında 
sağlık açık rıza onayı verme, teminat-
ları görüntüleme, anlaşmalı kurum 
arama vb. poliçeye bağlı tüm işlemleri 
hem kendileri hem de Aile Bireylerim 
kısmından 18 yaş altı sigortalı çocukla-
rı için yapabiliyorlar. Uygu-
lama üzerinden, anlaş-
masız kurumlara ait 
faturaları kolaylık-
la göndermek ve 
hızlı bir şekilde 
ödeme almak gibi 
pek çok kolaylık 
da sunuluyor. 

Bireysel 
Sağlık Sigortası, 

dilediğiniz doktor ya 
da sağlık kurumunu 

seçme özgürlüğü 
sağlar.

EKVATOR SİGORTA



koruyan “Ticari Siber Güvenlik Paket 
Sigortası” ürünlerimiz ile bu konuda 
güvence sağlıyoruz.” dedi.

YÖNETICILERIN SORUMLULUKLARI 
ÇOK UYGUN PRIMLERLE ANADOLU 
SIGORTA GÜVENCESINDE
Anadolu Sigorta, “Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Yöneticilerin Sorumluluk 
Sigortası” ürünü ile artık yöneticilerin 
görevlerini yerine getirirken yapabi-
lecekleri hata veya ihmaller sebebi 
ile oluşan sorumluluk zararlarını çok 
uygun primlerle teminat altına alıyor. 
Zarara uğrayan tarafların yöneticile-
re yönelttiği tazminat talepleri ve bu 
taleplere karşı yapılacak savunmaya 
ilişkin hukuki masraflar da yine ürün 
kapsamında karşılanıyor. Yönetici-
lerin sorumluluğunu doğurabilecek 
durumlar, bunlarla sınırlı olmamak 
üzere Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul 
Kanunu, Amme Alacakları Kanunu, 
Çevre Kanunu gibi mevzuatın ihlalin-
den kaynaklanabiliyor. Bunun yanında 
resmi kurumlar tarafından yöneticile-
re kesilen idari para cezaları ile çalı-
şanların yöneticilere yöneltebilecek-
leri hatalı istihdam uygulamalarından 
kaynaklanan taleplere ilişkin sorumlu-
luklar da poliçe kapsamına alınabili-
yor. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneti-
cilerin Sorumluluk Sigortası ürünü ile 
ilgili bilgi veren Anadolu Sigorta Ge-
nel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, 
“Şirket varlıklarının, yatırımcılarının 
ve çalışanlarının beklentilerini yöne-
ten ve otoriteye karşı büyük sorum-

lulukları olan yönetim kurulu üyeleri 
ve yöneticiler oldukça büyük riskler 
üstleniyor. Hatalı yönetsel kararlar 
doğrudan şirketlerin kâr kaybına yol 
açabiliyor, daha da önemlisi özellikle 
halka açık şirketlerde geri dönüşü çok 
zor olan itibar kaybı ile karşı karşıya 
kalınabiliyor. Bu çerçevede yönetim 
kurulu ve yöneticilerin üstlendikleri 
bu risklerden doğan sorumluluklarını 
güvence altına alan ürünümüz, özellik-
le küçük ve orta ölçekli şirketlere çok 
uygun primlerle önemli bir güvence 
sağlıyor.” dedi. 
Atasözlerini nesiller boyu her zaman 
okumuş, duymuş örnek almış ve haya-
tımızın içinde de her alanda kullanmı-
şızdır. Bu atasözlerimizi bu bölümde 
neden sigortamıza derleme yapmıyo-
ruz diye düşündük ve sizler için bir ilki  
ortaya koyduk. Umarız beğenirsiniz. Şu 
süreçte biraz olsun tebessüm yaratabi-
lirsek ne mutlu. Her zaman yanınızda-
yız. Hep birlikte bu zor günleri atlata-
cağımıza yürekten inanıyor ve sağlık 
diliyoruz.

Sigortalıların herhangi bir kaza ya da 
hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta 
ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait 
masraflar, yurtiçinde veya dünyanın 
neresinde olurlarsa olsun karşılanır.
Bireysel sağlık sigortası bu özelliği ile 
olası yüksek meblağlı sağlık giderle-
rini karşılayarak, sigortalıların en zor 
anlarında en büyük yardımcısı olur. 
Ücretli ya da yıllık beyanname veren 
mükellefler, ödedikleri sigorta primini 
vergi matrahından da indirebilir. Teklif 
almak için acentenize başvurunuz.

ANADOLU SIGORTA UYARIYOR: 
“ÇEVRİMİÇİ SÜRELERLE BERABER 
SİBER RİSKLER DE ARTIYOR”
Koronavirüs salgını nedeniyle evden 
çalışma, uzaktan eğitim gibi nedenler-
le çevrimiçi olma sürelerinin artma-
sı siber güvenlik endişelerini bir kez 
daha gündeme getiriyor. Son dönemde 
mobil ve ağ üzerinde karşılaşılabilecek 
zararlı içeriklerin arttığına işaret eden 
Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardım-
cısı Levent Sönmez, tüm kullanıcıları 
siber güvenlik konusunda uyardı.
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gi-
derek yaygınlaşan salgın, başta sağlık 
ve ekonomi olmak üzere pek çok boyut-

ta etkisini hissettirirken, beraberinde 
siber güvenlik risklerini de gündeme 
getiriyor. Levent Sönmez, salgına bağ-
lı olarak siber aktivitelerin artmasının 
bu riski yükselttiğine dikkat çekerek, 
“Özellikle son bir haftada, içeriğinde 
koronavirus, Covid-19 gibi kelimelerin 
geçtiği zararlı içerikler barındırabilen 
web sitesi adı ve adreslerinde ciddi bir 
artış yaşanıyor.” dedi.
Tüm kullanıcıları siber risklere kar-
şı uyaran Sönmez, e-posta üzerinden 
oltalama ile bilgisayarlardaki verile-
rin şifrelenmesinin, zararlı içeriklerin 
koronavirüsün yayılım hızı haritasını 
gösteren web siteleri üzerinden servis 
edilmesinin, zararlı içerik barındıran 

mobil uygulamaların ve bilgisayarlar-
daki zararlı koronavirüs uygulama-
larını ortadan kaldıracağını vadeden 
uygulamaların siber saldırılarda kul-
lanılan başlıca yöntemler arasında ol-
duğunu belirtti. Başta evden çalışma, 
uzaktan eğitim gibi nedenler olmak 
üzere çevrimiçi olma sürelerinin art-
masıyla birlikte hem bireyler hem de 
şirketler için siber güvenliğin daha da 
ön plana çıktığına işaret eden Sönmez, 
“Teknolojinin hayatımızın vazgeçil-
mez bir parçası haline geldiği bu sü-
reçte hepimiz siber saldırganlar için 
daha fazla hedef haline geliyoruz. Bu 
konuda gerekli önlemleri almak çok 
önemli. Siber riskler maddi kayıpların 
yanı sıra özellikle şirketler için itibar 
kayıplarını da beraberinde getirebili-
yor. Bu nedenle güvenilir olmayan içe-
riklerden uzak durulmasını öneriyoruz. 
Öte yandan siber güvenlik sigortaları 
yine bu konuda sunduğu teminatlarla 
hem bireyleri hem de şirketleri güven-
ce altına alıyor. Anadolu Sigorta ola-
rak, sigortalılarımızın dijital dünyadaki 
verileri için 7/24 tehdit taraması yaptı-
ğımız “Bireysel Siber Güvenlik Sigor-
tası” ve ticari işletme ve KOBİ’leri çok 
uygun primlerle siber risklere karşı 

*Sağlık *Yönetici Sorumluluk
*Ticari Siber Saldırı *Kasko
*Trafik *Dask * Konut  *İşyeri
**Kobi * Tekne *Mesleki Sorumluluk
*GES MONTAJ VE  İŞLETME
DONEMİ *HES MONTAJ VE
İŞLETME DONEMİ *RES  Sigorta
Poliçeleri *Otel Turistik Tesis
Sigorta Poliçeleri *Yeraltı ve Yerüstü
İnşaat Projeleri *Özel proje Sigorta
Poliçeleri *Üçüncü Kişilere Karşı
Sorumluluk Poliçeleri *İşveren Mali
Sorumluluk Poliçeleri *Nakliyat
Poliçeleri * Ferdi Kaza Poliçeleri
*Makine Kırılması Poliçeleri vs.

SİGORTA ATASÖZLERİ 
s Ayağını poliçene göre uzat.
s Hasar gelebilecek yerden prim 
esirgenmez.
s Kör acenteyle çalışan hasarda 
şaşı bakar.
s Alma sigortacının ahını, hasarda 
çıkar aheste aheste.
s Poliçe poliçeden üstündür.
s Zahmetsiz poliçeden fayda olmaz.
s Anlayana teminat çok, anlamayana 
muafiyet (kesinti) daha çok. 
s Acele ile poliçe alınmaz.
s Teminatsız poliçe oynamaz.
s Olmayan teminattan umut 
beklenmez.
s Poliçe malının zekâtıdır. 
s Poliçenin hası hasarda belli olur.
s Emek vermediğin poliçeden 
hasar biçemezsin.
s Fazla poliçe göz çıkarmaz.
s Teminatını almayan müşteri 
hasarda dizini döver 
s Her poliçenin hasarı ödenmez.
s İyi sigortacı kara günde belli olur.

Poliçeye ihtiyaç duyduğunuzda veya daha detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

KRK HOLDİNG /EKVATOR SİGORTA
Gayrettepe Mah. Gönenoğlu Sok. No: 7 34349 Beşiktaş - İstanbul 

T + 90 212 288 00 20 -21   //   T + 90 212 275 37 37 - 7   //   F + 90 212 288 00 22 / 267 35 15   //   M + 90 533 642 47 74
www.krkholding.com   //   www.ekvatorsigorta.com   //   ekvator@ekvatorsigorta.com
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özgünce EKVATOR SİGORTA
ANADOLU SİGORTA

Detaylı bilgi için Anadolu Sigorta’nın Youtube kanalını ziyaret edebilirsiniz.
 www.youtube.com/user/AnadoluSigortaOnline
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özgünce AİLEMİZ
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.

Alet Operatörü ÖZGÜR ÇETİNCEVİZ ve eşi DERYA ÇETİNÇEVİZ 

oğulları ATAKAN ÇETİNCEVİZ’e, Genel Formen HAYRETTİN 

ÇETİNCEVİZ de torununa 25 Ocak 2020 tarihinde kavuştu. 

Şantiye Şefi BARIŞ DEMİRCİ ve eşi 
ESRA DEMİRCİ 9 Temmuz 2019 tarihinde 

kızları HAYRUNİSA DEMİRCİ’nin dünyaya gelişinin 
mutluluğunu yaşadılar.

STM İzmir Şantiye Şefi EVREN ÖZDEMİR, 

1 Eylül 2019 tarihinde ZEYNEP ÖZDEMİR ile 

hayatını birleştirdi.

Maden Arama Grubu Saha Şefi, Jeoloji Mühedisi SAFFET TARHAN, 
ŞERMİN VANLI ile 28 Temmuz 2019 tarihinde dünya evine girdi.

Muhaberat ve Arşiv Sorumlusu UĞUR ÖZER ile 
Kat Asistanı ÖZGE KILIÇ, 3 Eylül 2019 tarihinde 

mutlu bir yuva kurmak için ilk adımı attılar.

Kısım Şefi BEŞİR CEMAL ŞAHİN ve eşi 

GAMZE ALKAN ŞAHİN’İN ailesi, oğulları ALP METE ŞAHİN’İN 

8 Ağustos 2019’da doğumuyla genişledi.

Muhasebe departmanımızda İdari Personel olarak görev yapan 

EREN ÖZDEMİR ile SİNEM ÖZDEMİR 20 Temmuz 2019 tarihinde 
bir ömür boyu beraberliğe evet dediler.

Elektrik - Elektromekanik 
Şefi VOLKAN ALAADİNOĞLU 

hayatını 17 Kasım 2019 
tarihinde Elif Hanım ile 

birleştirdi.
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özgünce AİLEMİZ
AKAN ZAMAN DURAN ZAMAN

Evdeki Küçük Sanatçılar
SALGINLA BİRLİKTE ÇOCUKLARIMIZ DA EVLERDEYDİ. ONLİNE EĞİTİM, OYUN VE HOBİ SAATLERİ DE 

HALİYLE EVE TAŞINDI. İŞTE BU SÜRECİ DAHA ÇOK RESİM YAPARAK DEĞERLENDİREN 
KRK HOLDİNG ÇALIŞANLARININ ÇOCUKLARININ BİRBİRİNDEN GÜZEL VE YARATICI ÇALIŞMALARI...

1- BARIŞ EFE BARAN, 2 BUÇUK YAŞINDA

2- KEMAL ARDA KENCE, 4 YAŞINDA

3- ZEYNEP ASYA KOÇ, 5 BUÇUK YAŞINDA

4- DURU IŞIK, 7 YAŞINDA

5- LEYLA CENGİZ, 14 YAŞINDA

6- TUĞRA KEMAL DEMİRÇELİKLİ, 9 YAŞINDA

7- ÖMER GİRAY LÜY, 7 YAŞINDA

8- DENİZ IŞIK, 8 YAŞINDA

9- EFE İŞMEN, 7 YAŞINDA

10- DEFNE KURT, 9 YAŞINDA

11- 9 YAŞINDAKİ ÖMER BAKİ VE
3 YAŞINDAKİ ÖYKÜ BAKİ
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özgünce ATATÜRK KÖŞESİ

DÜNYANIN 
HAYRAN OLDUĞU LİDER

Mustafa Kemal Atatürk

MUSTAFA Kemal Atatürk tarihi değiştirmiş bir önder, sadece Türki-
ye’nin değil dünyanın tarihini. Cesaretini ve kararlılığını, okuduğu ve 
yazdığı kitaplarla besledi. Fikirlerini ve düşüncelerini ortaya koymak-

tan her ne pahasına olursa olsun çekinmeyen tavrı nedeniyle de dünya çapında 
itibar kazandı. Krallardan tarihçilere, yazarlardan bilim insanlarına, dünya bası-
nından sanatçılara bambaşka alanlarda fikir ve emek sunan önemli şahsiyetler 
Atatürk’ün son nefesine kadar vatan için verdiği mücadeleyi izledi, takdir etti. 
Hakkında sarf edilen sayısız unutulmaz cümlelerden bazılarını paylaşıyoruz.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, DÜNYA TARİHİNE 
VERDİĞİ MÜCADELE, YAPTIĞI DEVRİMLER, SAĞLAM KİŞİLİĞİ, TAVİZSİZ DURUŞU, 

İNSAN HAKLARINA VERDİĞİ ÖNEM, KARARLILIĞI VE BİRÇOK EMSALSİZ YÖNÜ İLE DAMGA 
VURMUŞ BİR ÖNDER. DOLAYISIYLA SİYASİLER KADAR SANATÇILARIN VE 

BİLİM İNSANLARININ DA DERİN SAYGISINI KAZANMIŞ BİR İSİM.

EMANULLAH HAN, AFGAN KRALI

“O büyük insan, yalnız 
Türkiye için değil, bütün doğu 
milletleri için de en büyük önderdi.”

“Mustafa Kemal bir temeldir. Bir yöndür. Yapılmış, her şeyi 
bitmiş bir bina değildir. Onu ancak devam ettirerek, sürdürerek 
sevebiliriz. Kendisine yeni şeyler, yeni değerler ekleyerek sevebiliriz. 
Yalnız yüreğimizle değil, aklımızla da sevelim. Mustafa Kemal 
en büyük zaferini o zaman kazanmış olacak.”

DAVID LLOYD GEORGE, BIRLEŞIK KRALLIK BAŞBAKANI

EGYPTIAN 
GAZETESI, 
MISIR

“Yüzyıllar nadir olarak dâhi 
yetiştirir. Şu talihsizliğimize 
bakın ki, 20. yüzyılın dâhisi 
Türklere nasip oldu ve kader onu 
bizim karşımıza çıkardı.”

AWRA M. WARREN, ABD BÜYÜKELÇILERINDEN

“Atatürk’ün dış İlİşkİLer konusu üzerİndekİ 
görüşlerİnİ İnceleyen bİr kİmse, fİkİrlerİnİn 
değerİnİ ve İfade ettİklerİ zamanı aşan 
anlamları karşısında daİma hayrete düşer.”

“SAVAŞTA TÜRKİYE’Yİ KURTARAN, SAVAŞTAN SONRA DA TÜRK ULUSUNU 
YENİDEN DİRİLTEN ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ, YALNIZ YURDU İÇİN DEĞİL, AVRUPA 
İÇİN DE EN BÜYÜK KAYIPTIR. HER SINIF HALKIN ONUN ARDINDAN DÖKTÜKLERİ 
İÇTEN GÖZYAŞLARI, BU BÜYÜK KAHRAMANA VE MODERN TÜRKİYE’NİN ATA’SINA 
LAYIK BİR TEZAHÜRDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR.”WINSTON CHURCHILL, İNGİLTERE BAŞBAKANI, 1938

CEMAL SÜREYA

“Çağının, belki de
tüm tarihin 

en olağanüstü 
kişilerinden biri.”
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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: 31 Temmuz 2020
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Zorlu Center Metro ve Metrobüs
Yaya Bağlantı Tüneli Yapım İşi

İzmir Efemçukuru
Altın Madeni Projesi

Kadıköy - Kartal Metro İnşaatı

4. Levent - Ayazağa (Hacıosman) Metro İnşaatı

İstanbul Marina Projesi İksa Uygulamaları

Kavuklar Point Bornova Tower,
Baret Kazık ve Jet Grout ile
Zemin Sağlamlaştırma Projesi

Gayrettepe Mah. Gönenoğlu Sk. No:7  34349 Beşiktaş İSTANBUL / TÜRKİYE

+90 212 275 37 37            +90 212 267 35 15

soner@sonertm.com

www.sonertm.com /  www.krkholding.com

özgünce BULMACA ÇÖZÜMLER

1 4 72 5 83 6 9 10K R H O L D İ N GKGEÇTİĞİMİZ SAYININ CEVABI

Kazanan talihli ÖZLEM SOĞ (Çay Ocağı Hizmet Görevlisi) isminin yazılı olduğu kalem hediye edilmiştir.



Gayrettepe Mah. Gönenoğlu Sk. No:7 34349 Beşiktaş İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 212 275 37 37 • Fax: +90 212 267 35 15 • e-mail: ozgun@ozguntr.com

Kalite ve güven işimizin başlangıç noktası.   
Tutkuyla, coğrafi koşulları zorlayarak, ekip ruhuyla

geleceği tasarlıyoruz.




