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BAŞKANIN MESAJI 

Hal böyle olunca hem ihracatçılara hem de biz inşaatçılara yeni pazar ve sektörler bulma zarureti doğmuştur. 
Hepimiz ilgi alanımızı tüm dünyayı kapsayacak şekilde genişletmeliyiz. Türkiye büyümesini dünya ölçeğinde artırsa 
da iç pazar hem çok rekabetçi hem de hepimize yetmeyecektir. 
Daralan ve rekabet yarışı yıkıcı hale gelen taahhüt sektörü bizi de başka sektörlere yönelmeye mecbur bırakmıştır. 
Bu manada üç maden sahasını alarak kendi madenimizi ihraç edebilmek için çalışmalara başlamış bulunmaktayız. 
Yozgat, Uşak ve Balıkesir’de bulunan sahalarımızda rezerv tespiti amaçlı sondaj işlemini kendi ekip ve 
ekipmanlarımızla ve tenör tespiti için analiz çalışmaları uluslararası akredite firmalar vasıtasıyla yapılmaktadır. 
Ayrıca Kütahya’da bulunan bir maden sahasını da Eti Maden’den redevans karşılığı aldık. İlk maden ihracatımızı 
önümüzdeki yılın sonunda yapmayı planlamaktayız.  
Bir başka ilgi alanımızsa turizm ile ilgilidir. Açmayı planladığımız şehir otellerinin ilki için Bayraklı, İzmir’de bir arsa 
satın aldık. Yabancı bir danışmanlık firması vasıtasıyla işletme, marka seçimi ve proje çalışmalarına başlanmıştır. 
İzmir’de yapmayı planladığımız iş merkezi ve konut işleri için ise arsa seçiminde son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. 
İzmir ve çevresinde gerçekleştireceğimiz maden ve gayrimenkul yatırımlarına lojistik destek sağlamak amacıyla 
Kemalpaşa’da 26 dönüm arazi alarak yapılaşmasını tamamladık. 
Yine uzun süredir açmayı planladığımız Kanada ofisimizi Ekim 2012 tarihi itibariyle faal hale getirdik. Kanada ve 
Amerika operasyonlarından sorumlu Nedim Düzenli arkadaşımız da Ekim 2012 itibariye görevine başlamıştır. 
Hedefimizde oralarda bulunan uluslararası firmalarla işbirliği ve büyük maden şirketlerinin müteahhitliği 
bulunmaktadır. 
Geçen sene açtığımız Ankara ofisimizden sonra bu yıl da İzmir büromuzu açtık. Maden faaliyetlerimiz Ankara 
büromuzda yapılandırılan maden gurubundan uzman jeoloji mühendisi arkadaşlarımızın teknik yönlendirmesi 
vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Ankara temsilcimiz bildiğiniz üzere Şamil Ayrım’dır. İzmir gayrimenkul 
yatırımlarımızla ise yatırım koordinatörümüz Aygün Özçer ilgilenmektedir. 
Gayrettepe, İstanbul’da bulunan çok katlı otopark inşaatımız bitmiş ve bu yıl itibariyle faaliyete girmiştir. Erbil’deki 
kavşak inşaatımız (Alt ve Üst geçiş) %90 oranında tamamlanmış ve kısmen trafiğe açılmıştır. 
Artvin’de bulunan Susuz HES’te hazırlık çalışmaları %95 oranında tamamlanmıştır ve 2013 baharında temeli 
atılacaktır. Konya’da yapmayı planladığımız GES (Güneş Enerji Santrali) ile ilgili ölçümlerde zorunlu olan altı aylık 
dönem tamamlanmış olup lisans başvuru tarihi beklenmektedir. Yine lisanssız yapabilme olanağı bulunan 500 
kWh’lık GES’imiz için Selçuk, İzmir’de bir arazi aldık ve Ocak 2013 tarihinde kurulumuna başlanacaktır. 
Yukarıda özetlemeye çalıştığım çalışmalarımızın, kriz ortamlarına rağmen artarak devam edeceği inancımla, yeni 
yılın hepimiz için verimli ve başarılı geçmesini temenni eder, sağlık ve mutluluklar dilerim.  
31 Aralık 2012 

Haziran 2012 – Ocak 2013 

Değerli arkadaşlarım, uzun bir aradan sonra Merhaba, 
Yazıma çevremiz ve dünyada gelişen ekonomik ve siyasal 
olayların kısa bir değerlendirmesini yaparak başlamak 
isterim. Birçok ülkede hâkim olan ekonomik ve siyasal 
istikrarsızlık ortamı aynen devam etmektedir. 2008 yılında 
Amerika’da başlayan ve Yunanistan’la Avrupa’ya yayılan 
ekonomik kriz derinleşmekte ve hatta tüm dünyada 
yayılarak devam ederken toparlanma sürecinin 10 yıl 
tamamlanmadan bitmeyeceği değerlendirilmektedir.  
İhracatımızın büyük bölümünü Avrupa’ya yaparken 
değişen şartlar sebebiyle yeni pazarlar bulmak için 
çalışılmış ve başarılmıştır. Tunus’ta başlayan Arap baharı 
rüzgârının diğer ülkelere sirayeti şimdilik dursa da 
uğradığı ülkelerdeki yeniden yapılanma süreci daha uzun 
süre devam edecektir. Kuzey Irak’ta hâkim olan barış 
ortamı merkezi hükümetin kuzeyde de hâkimiyet kurmak 
istemesiyle tehlikeye girecektir. Suriye’deki rejim sorunu 
ise tüm coğrafyayı tehdit etmektedir. İsrail-Filistin sorunu 
patlamaya hazır bir bomba gibidir. 

Özgün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı  
Cahit Karakullukçu 
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KKCAN CONSTRUCTION AND MINING INC. 
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Globalleşen dünyamızda kaliteli inşaat deneyimimizi dünyanın her tarafına götürmek hedefimizin bir 
parçası olarak KKCan Construction and Mining Inc. çalışmalarını sürdürmektedir. Amacımız, deneyimimiz 
ve enerjimizi yaygınlaştırmak ve başarılı projelere imza atmaktır. 
 
Uzun süredir açmayı planladığımız Kanada ofisimizi Ekim 2012 tarihi itibariyle faal hale getirdik. Kanada ve 
Amerika operasyonlarından sorumlu Nedim Düzenli Ekim 2012 itibariye görevine başlamıştır. Hedefimizde 
oralarda bulunan uluslararası firmalarla işbirliği ve büyük maden şirketlerinin müteahhitliği bulunmaktadır. 

Haziran 2012 – Ocak 2013 

KKCAN CONSTRUCTION AND MINING INC. EKİM 2012 

İTİBARİYLE FAALİYETE BAŞLAMIŞTIR 

Kanada’daki ofis binamızdan bir görünüm. Fotoğraftakiler (soldan sağa): Kanada ve Amerika 
operasyonlarından sorumlu Nedim Düzenli, Özgün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cahit 

Karakullukçu  



 

ÖZGÜNCE 6 

Marmaray Projesi, temelleri 2004 yılında atılan ve yapımı devam eden, Avrupa ve Asya yakasını İstanbul 
Boğazı'nın altından birleştirecek, üç bölümden oluşan banliyö hattı iyileştirme projesidir. 
Marmaray, Manş Denizi'ndeki Eurotunnel benzeri bir demiryolu projesidir. Halkalı ile Gebze arasında 
çalışacaktır. Bununla beraber İstanbul metrosuna bağlantıları vardır. 1 milyon kişinin ulaşım süresini 
kısaltacak, enerji ve zaman tasarrufu yaptıracak proje, motorize araçların kullanımının da azalması ile hava 
kalitesine büyük fayda sağlayacaktır. Boğaziçi Köprüsü ve FSM Köprüsü'nün de iş yükünü azaltacaktır. 
İnşaat tamamlandığında Marmaray'a bağlı hattın, 1,4 km. (Tüp tünel) ve 12,2 km. (Delme tünel) TBM boğaz 
geçişi ve Avrupa yakasında Halkalı-Sirkeci, Anadolu yakasında Gebze-Haydarpaşa arasındaki kısımlar olmak 
üzere yaklaşık olarak 76 km uzunluğunda olması planlanmaktadır. Farklı kıtalardaki demiryolları İstanbul 
Boğazı'nın altından batırma tüp tüneller ile birleştirilecektir. Marmaray Projesi 60,46 metre ile raylı 
sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma tüneline sahiptir. 
Böylesine büyük bu projenin Sirkeci istasyonu tünellerinin yapılması işi ile ilgili olarak 18.10.2012 tarihinde 
Taisei firması ile Grup firmalarımızdan Soner Temel Mühendislik firması arasında protokol imzalanarak iş 
yeri açılışı yapılmış olup 03.11.2012 tarihinde de iş yerinde çalışmalara başlanılmıştır. H
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MARMARAY PROJESİ BAĞLANTI TÜNELLERİ 

Haziran 2012 – Ocak 2013 

Bu projenin zamanında bitirilmesi için firmamız tüm çalışanları ile büyük bir gayretle çalışmaktadır. Bu 
projenin iş kazasız ve zamanında bitirilmesi dileğimizdir. Tüm grubumuza hayırlı olmasını dileriz. 
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AMASRA PROJESİ 

Genel müdürümüz Öner YILMAZ, geçtiğimiz sene, Soner Temel Mühendislik Firması olarak 2012 yılında 
kendi maden sahalarımızın olmasını ve maden hazırlık işlerinde çalışarak camiada firmamızın tanınmasını 
hedeflerimiz arasındaki faaliyetler olarak belirtmişti. 
2012 Ocak ayında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. ile BAĞLIK İNAĞZI SAHASININ REDEVANS KARŞILIĞI 
İŞLETTİRİLMESİ Projesi kapsamında, ayrı ayrı her biri 2.000 metre uzunluğundaki çift hat max. %25 eğimli 
ulaşım tünelinin kazı ve destekleme işinin yapımına başlanmıştı. Toplamda 1.650 m galeri ilerlemesi 
yapılmış fakat Soma Kömür İşletmeleri yaptığı sondajlarda beklenen kömür kalınlıklarını sondaj loglarında 
göremediğinden desandre çalışmaları Ekim ayı sonunda durdurmuş ve 18.11.2012 tarihinde iş karşılıklı 
olarak fesih edilmişti.  
Bu projede yapılan kaliteli ve iyi üretimler, Batı Karadeniz Bölgesini enerji üssü haline getirmek amacıyla 
yola çıkan Hattat Enerji Grubun’nun da dikkatini çekmiş ve kendi sahalarındaki hazırlık galerileri işleri ile 
ilgili görüşmelere başlanılmıştı. Görüşmeler sonucunda, Hattat Enerji Grubunun Amasra Taşkömürü 
İşletmesi'nde Kazpınar Kuyusu -410 ve -510 katlarındaki hazırlık galerileri yapım sözleşmesi 05.12.2012 
tarihinde HATTAT HOLDING’in Maslak’taki merkez binasında, HEMA Endustri A.Ş. de Murahhas Azası Sayın 
Halil BEYANAL, HEMA Enerji A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Şerafettin YILMAZ, Soner Temel 
Mühendislik Genel Müdürü Sayın Öner YILMAZ ve Soner Temel Mühendislik Teklif İhale Müdürü Sayın 
Selçuk ŞİMŞEK’in katılımıyla iş ile ilgili sözleşme imzalanmıştır. 

Projeye yılbaşından sonra başlanacak olup, başlama tarihine kadar da şantiye mobilizasyonu 
tamamlanacaktır. 
Bu projenin iş kazasız ve zamanında bitirilmesi dileğimizdir. Tüm grubumuza hayırlı olmasını dileriz.  

Haziran 2012 – Ocak 2013 
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KHEMIS – EL AFFROUN DEMİRYOLU PROJESİ 

23.11.2012 Cuma günü şantiyemizde ilk defa gerçekleşen grupman toplantısı aşağıdaki katılımcıların 
eşliğinde gerçekleşmiştir. 

ÖZGÜN İNŞAAT: 
 
BURAK ERSÖZ GENEL MÜDÜR 
TUNÇALP ÜSTEL KHEMIS – EL AFFROUN PROJE MÜDÜRÜ 
MUSTAFA ERFÜS THENIA – TIZI OUZOU PROJE MÜDÜRÜ 
CENK İLKER BEJAIA PROJE MÜDÜRÜ 
CADI MAHER TBBA PROJE MÜDÜR YARDIMCISI 
ALİ ÜNLÜ KHEMIS – EL AFFROUN ÜRETİM MÜDÜRÜ 
İSMAİL TOPÇU HARİTA MÜDÜRÜ 
 
CCECC: 
 
Yan Xuebin  CEZAYİR GENEL MÜDÜRÜ 
Zhenhe Chen THENIA BBA PROJE MÜDÜRÜ 
Xiaodong Tang KHEMIS – EL AFFROUN PROJE MÜDÜRÜ 
Dechengus Chang İDARİ MÜDÜR 

CCECC-ÖZGÜN GRUPMANININ  

EL AFFROUN ŞANTİYE TOPLANTISI 

Haziran 2012 – Ocak 2013 
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KHEMIS – EL AFFROUN DEMİRYOLU PROJESİ 

Şantiyemizde yapılan 
toplantıda Khemıs – El Affroun 

projesinin avenant no:4 ile ilgili 
çalışmaları ve sorunları 

üzerinde konuşularak avenant 
no:4 ün 2012 Aralık ayında 

tamamlanması gerektiği 
üzerinde görüşülmüştür. 

Thenia-BBA projesi ile ilgili de 
sorunlar ve çözüm önerileri 

hakkında görüşmeler 
yapılmıştır. 

YAKLAŞIM DOĞU TÜNELİ (B 
AYNASI) ZİYARETİNDE TÜNEL 

ÇALIŞMALARI HAKKINDA 
BİLGİ VERİLMİŞTİR. 

CCECC-ÖZGÜN GRUPMANININ  

EL AFFROUN ŞANTİYE TOPLANTISI 

Haziran 2012 – Ocak 2013 
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KHEMIS – EL AFFROUN DEMİRYOLU PROJESİ 

Yaklaşım Batı Tüneli ( C Aynası) Ziyareti 

Haziran 2012 – Ocak 2013 

CCECC-ÖZGÜN GRUPMANININ  

EL AFFROUN ŞANTİYE TOPLANTISI 
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ŞİŞHANE ŞANTİYESİ 

TARİHİ  CENEVİZ   SURLARI   ALTINDA AÇ-KAPA VE 

TÜNEL İNŞA EDİLİYOR 

Şişhane bölgesindeki Ceneviz surlarının  
Anıtlar Kurulu tarafından  koruma altında 
olması nedeniyle Taksim’den  gelen 
metronun Haliç üzerinden Yenikapı’ya 
ulaşması için  gereken aç-kapa ve tünelleri 
inşaatına başlanmıştır. Aç-kapanın surların 
altında açılması gerektiğinden; surlar fore 
kazık  (90  Adet) ile karşıdan karşıya profil 
demirler ve beton yardımıyla  askıya alınıp 
altında aç-kapa inşaatına başlanmıştır. 
 

Haziran 2012 – Ocak 2013 
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ŞİŞHANE ŞANTİYESİ 

Tüneller için şaft kazısı Anıtlar Kurulu’ndan teslim alınmış, kazıya 
12.11.2012’de başlanmıştır.  
Şaft kazı aşamaları  fotoğraflarda görülmektedir. 11.12.2012 tarihi 
itibariyle yaklaşım tünelinde kazı 10,40 metreye ulaşmıştır. 

Yaklaşım Girişi (Umbrella Arch )  
 

Başlık kirişi dökülen şaftın görünümü 

Haziran 2012 – Ocak 2013 
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ŞİŞHANE ŞANTİYESİ 

 
Arkeolojik 
kazısı 
yapılmış 
kısıma 
iksa 
montajı  

Haziran 2012 – Ocak 2013 
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BEJAIA KARAYOLU PROJESİ 

2008 Kasım ayında resmen başlayan şantiyemiz 2012 Nisan ayında 
tamamen bitmiş olup, tüm şantiyelerimizin ortak ve en büyük problemi 
meşhur avenant’larımızın onayı geciktiğinden idare tarafından yapılması 
ısrar ile istenen geçici kabulün geçici olarak yapılması tarafımızdan 
reddedilmiş ve işe bir süre ara verilmiştir. 2011 Kasım ayında hazırladığımız 
avenant 5, Kasım 2012’de tam 1 sene sonra onaylanmış ve geçici kabul 
çalışmalarına hemen başlanmış olup, 2012 yılının Aralık ayında projenin 
geçici kabulü yaptırılmıştır 
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Avenant 5 onayı beklediğimiz bu süre içinde kesin hesap ile ilgili çalışmalarda bir hayli yol aldık. 2013 yılı 
başında belirlenecek yeni bütçe ile kesin hesap ve kapanış avenant’ı olan avenant 6’yı da sonuçlandırmış 
olacağız. Yine 2013 bütçesi içinde bulunan fiyat farkları hak edişleri bütçe ilan edilir edilmez yapılıp idareye 
sunulacak olup 2013 yılı içinde idare ile tüm ilişkilerimizi nihayetlendirmiş olacağız.  
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BEJAIA KARAYOLU PROJESİ 

Haziran 2012 – Ocak 2013 
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Ayrıca tünellerin son durumu ile ilgili olarak 26.11.2012 Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı ve Vali tünellerimizi 
gezmişlerdir. Bu gezi sırasında Bejaia Valisinin şirketimiz hakkında övgü ile bahsetmesi bizleri çok 
gururlandırmıştır. Bunun üzerine genel sekreterin bizlere teşekkür etmesi ve RN 43 üzerinde çalışan diğer 
müteahhitlere destek vermemizi istemesi üzerine kendilerine böyle bir istek geldiğinde her türlü yardımı 
ve desteği vereceğimiz belirtilmiştir. Bu cevap gerek idareyi gerek Valiliği çok memnun etmiştir. 

İstanbul merkezdeki arkadaşlarımızın da verdikleri emekler ile birlikte, bir fiil şantiyemizde görev almış 
inanılmaz bir heyecan ile yılmadan, özveri ile çalışan mesai arkadaşlarım ile 3-4 sene süren bu şantiyeyi  
kazasız, zamanında ve kârlı bir şekilde bitirmenin gururunu yaşıyorum. Yapılan işin kaliteli ve sorunsuz 
bitmiş olması Bejaia’daki tüm idareler tarafından şirketimizin isminin övgüler ile anılmasına vesile olmuş ve 
bizleri çok gururlandırmıştır. Tüm diğer şantiyelerimizde de aynı başarılı çalışmaların olduğunu duymak ise 
çalışmakta olduğumuz şirketimize duyduğumuz haklı gururu pekiştirmektedir.  

Bejaia şantiyemizin tüm aşamalarında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, bizlere sürekli desteklerini 
esirgemeyen İstanbul merkezdeki arkadaşlarıma, Cezayir’deki tüm şantiyelerin proje müdürlerine ve 
Cezayir merkez ofis sorumlularına, Genel Müdürümüz Burak Ersöz’e, İcra Kurulu Üyemiz Haşim Çelikkan’a, 
Teknik Koordinatörümüz Tevfik Özdemir’e ve tabii ki Yönetim Kurulu Başkanımız Cahit Karakullukçu ve çok 
saygıdeğer eşi ve Ekvator Sigorta Genel Müdürü Deniz Karakullukçu Hanımefendi’ye teşekkürlerimi 
sunmaktan sunarım. 
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Bejaia Valisinin personelle 
tanıştırılması 
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BEJAIA KARAYOLU PROJESİ 

BEJAIA PROJESİNİN BİTİŞİNE İSTİNADEN DÜZENLENEN 

KABUL YEMEĞİ 

Haziran 2012 – Ocak 2013 

Bejaia Projesi Proje Müdürü Cenk İlker Bejaia Valisi Hamou Ahmed Touhami’yi 
karşılarken 

Cenk İlker’in 
konuşması 

Bayındırlık İşleri 
Müdürü’nün (DTP) 

konuşması 

Soner Karakullukçu’nun 
konuşması 
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BEJAIA KARAYOLU PROJESİ 

4 senelik yoğun çalışmanın sonunda Bejaia’daki projemiz sonlanmış ve geçici kabulü 19 Kasım itibari ile 
yapılmıştır. Bu vesileyle, 4 sene boyunca projemiz için emek verenlerin ve ilişki kurduğumuz idarelerin 
müdürlerinin de katılımıyla bir kabul yemeği gerçekleştirilmiştir.  

Haziran 2012 – Ocak 2013 

Şirketimizden Thénia-Tizi 
Ouzou projemizi temsilen 
Mustafa Erfüs ve Süleyman 
Taşatan, Khémis-El Affroun 
Şantiyemizden Ali Ünlü, İsmail 
Topçu ve projemize emek 
vermiş mühendis 
arkadaşlarımız, Cezayir merkez 
ofisten Erdinç Palaz ve İstanbul 
merkez ofisten Cahit 
Karakullukçu’yu temsilen Soner 
Karakullukçu, Tevfik Özdemir, 
Yüksel Süzer, sevgili eşim 
Zerrin ve tüm Bejaia vilayeti 
üst düzey idare amirlerinin ve 
Bejaia Valisinin de katılımları ile 
Bejaia Zephire Hotel de çok 
görkemli bir kabul yemeği 
düzenlenmiştir.  

Bejaia valisine projeyle ilgili bilgi 
verilirken 
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BEJAIA KARAYOLU PROJESİ 

Bejaia Karayolu Projesi Proje Müdürümüz Cenk İlker yemeğe başlamadan önce yaptığı konuşmayla başta 
Bejaia Valisi olmak üzere tüm idare temsilcilerine teşekkür etmiş ve kendilerine Türk motifleri ile bezeli bir 
tabak ile şifahi teşekkür beraberinde teşekkür belgesi hediye ederek şirketimizi ve geceyi unutulmaz 
kılmıştır. Soner Karakullukçu yaptığı konuşmada projeden elde edilen geliri yine Cezayir’de yatırım yaparak 
değerlendirmek istediklerini ifade etti. Bejaia Valisi ve DTP müdürünün şirketimiz hakkında onur verici 
methiyeler ile dolu konuşmaları bizlerin göğsünü kabartmış olup bir kere daha bizleri böyle bir şirketin 
bünyesinde olmaktan dolayı gururlandırmıştır. Darısı diğer şantiyelerimizin kabul yemeklerine…  

Haziran 2012 – Ocak 2013 



 

Thenia-Tizi Ouzou (TTO) Projesi 

 
Halen fiilen devam etmekte olan TTO Projemiz ODS’sini (işe başlama emri) 04.01.2009 tarihinde almış, Mart 
2009’da kamp ve santral sahaları kurulmasına başlanmış, Haziran 2009 tarihinde ise portal çalışmalarına 
başlanmıştır. Güvenlik nedeniyle ara verilen çalışmalar Kasım 2009’da yeniden hareketlenmiştir. 

Tünelin bitmiş 
halinden bir 

görünüm 

THENIA -TIZI OUZOU DEMİRYOLU PROJESİ 
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Üst yarı ve alt yarı çalışmalarından bir görünüm 

Naciria Tüneli 
 
Dört adet tünelden oluşan projenin 1536 metre olan Naciria Tüneli 11.11.2012 tarihinde son kaplama 
betonu da atılarak ana yapı tamamlanmıştır. 
Yurt dışında gerçekleştirilen en uzun (1536m) ve en geniş çaplı (kesit alanı ortalama 105m2) tünel olma 
özelliğini taşıyan Naciria Tüneli’nde NATM uygulanmıştır. Tümünde NATM kazı uygulaması yapılan bu 
tünelde alt ve üst yarı kazıları aralarında 15-20 m bırakılarak seri olarak yürütülmüş ve devamlı 3 vardiya 
çalışılarak ortalama 150 Cezayirli, 40 Türk personel görev almıştır. Makine ekipman olarak 3 ekskavatör, 
2 yaş 1 kuru püskürtme beton robotu ve 2 jumbo kullanılmıştır. Toplam 162.603,10 m3 kazı 
gerçekleştirilmiştir. 

Çeşitli sebeplerden dolayı durulan günlerin düşülmesinden sonra Naciria’da 269 gün çalışılmış ve 
günlük ortalama 5,48 metre ilerleme kaydedilerek kazılar bitirilmiştir. 
 
Naciria tünelinde 8844 m3 püskürtme beton, iksa, çelik hasır ve bulonlarla da toplam 1450 ton demir 
işlenmiştir. 

THENIA -TIZI OUZOU DEMİRYOLU PROJESİ 
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Her iki yönde yürütülen kazı çalışmaları neticesinde 27.02.2011 tarihinde ANESRIF, Kontrol Teşkilatı, 
Boumerdes ve Tizi Ouzou valileri ve yerel otoritelerin katılımıyla düzenlenen bir tören ile Naciria Tüneli’nde 
iki tarafın birleştirilmesi gerçekleştirilmiştir. 

Takiben radye çalışmalarına 19.05.2011 tarihinde başlanarak 19.07.2012 tarihinde bitirilmiştir. 
Radyelerde 7420 m3 beton dökülmüş ve 541 ton teçhizat yerleştirilmiştir. 
 
Radye betonlarının 50 metresinin bitirilmesinin akabinde, tünel izolasyon çalışmalarına geçilerek seri 
uygulama yapılmış, her iki tarafta drenaj hatları da döşenerek zaman kaybının önlenmesine çalışılmıştır.  

Tünel birleşmesinden 
kareler 
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İspanya’dan tedarik edilen 2 mm kalınlıkta PVC esaslı membran ve jeotekstil kullanılan izolasyon 
uygulaması, Özgün İnşaat elemanlarınca yapılmış ve uygulamanın her kademesinde teknik testler yapılarak 
İdare kontrollerince kabulleri gerçekleştirilmiştir. 
İzolasyonun 8 ano ilerlemesini takiben, seri olarak , Türkiye’den gelen 12,10 metre uzunluğundaki çelik 
kalıp ile her round yaklaşık 125 m3 kemer betonu atılarak, 168 metre demirli, 1368 metre demirsiz olmak 
üzere toplam 15750m3 kemer betonu atılmıştır. 
Tünelin tamamı toplam 598 çalışma gününde, kazı ve beton dahil olmak üzere 2,57metre/gün ortalama 
ilerleme ile bitirilmiştir. 

Jeotekstil ve membran çalışmalarından bir 
görünüm 

Demir donatı çalışmalarından bir görünüm 
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Söz konusu tünelde yer alan şaft şirketimiz menfaatleri dikkate alınarak uzun uğraşlardan sonra tünel 
sisteminde yapılacak kaçış galerisine dönüştürülmüştür. Kontrat dışı olan bu husus avenant 4 içine dâhil 
edilerek kontrat kapsamına alınması sağlanmıştır. Bu arada sorunlu olan güvenlik ekipmanları da yapılan 
avenant 4’e alınarak şirket menfaatlerine uygun duruma getirilmesi sağlanmıştır. 
Tünelin tamamlanması neticesinde planlanan işçi çıkarma işlemlerine başlanmıştır. Önümüzde bir 
handikap olarak duran bu problemde İşçi Sendikası ile imzalanan protokol ile uzlaşıya varılmış ve ilk 
etapta 49 kişinin kontratları karşılıklı olarak iptal edilmiştir. 
 

Tadmait Tüneli  

 
851,42 metre olup aynı plan özelliklerine sahip olan  bu tünelde tüm  kazı işleri ve radye  çalışmaları 
tamamlanmıştır. Kaplama betonlarının 06/12/2012 tarihi itibarıyla 650 metrelik kısmı bitirilmiştir. 
Şantiye planlamasına göre Ocak/2013’te bitirilmiştir. Naciria tünelinde uygulanan çalışma sistemi bu 
tünelde de aynen uygulanmaktadır.  

Tadmait tünelinin de programlanan 
tarihte bitirilmesi ile; her iki tünelde 
toplam olarak 663 çalışma gününde 
2387,42  metre (ortalama.3.60mt/gün) 
tünel gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Özgün İnşaat olarak her iki tünelde 
birlikte yürütülen bu çalışmaların 
aksamadan bugünlere getirilmiş olması, 
teknik kadromuzun gereken hassasiyeti 
göstermiş olduğunun kaçınılmaz bir 
gerçeğidir. 
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Naciria tüneli için 32.014,28 m3 ve halen çalışılmakta olan Tadmait tüneli için ise bugüne değin 
15.354,36m3 olmak üzere toplamda 47.368.64 m3 kendi santralımızdan ürettiğimiz malzeme ile 
imalatların aksamadan yürütülmüş olması, ekipmanların bakımlarının periyodik olarak yapılmış olması ve 
gereken hassasiyetin gösterildiğinin bir kanıtıdır. 
 
Öte yandan bugüne kadar sıyrık olarak tanımlayabileceğimiz ufak tefek olaylar dışında kazasız belasız 
bugünlere gelmiş olmak da en büyük gurur vesilemizdir. 

 

DBK Tüneli 
 
Aç kapa sistemi olarak yapılması gereken bu tünelin,35 metre’ye yaklaşan şevler ve tabliye beton 
kalınlığının şartnamesinde belirlenen kalınlık ile gerçekleştirilmesinin mümkün olamayacağı hususunda 
Anesrif ikna edilmiş ve tünel olarak inşasına karar aldırılmıştır. Etüt büromuz IGT ile ortak bir çalışma 
sonucunda uygulama projeleri hazırlatılmış ve İdare ve Kontrol bürosu TTR tarafından tasdikleri 
yapılmıştır. Hazırlıkları tamamlanarak Anesrif ile mutabık kalınan şekliyle CNM e sunulacak olan Avenant 
4 ile 325 metre olan bu tünelin de inşaatına en geç Şubat 2013’te başlanması planlanmıştır. 
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Thenia Tüneli  
 
 
Doğu batı hızlı tren hattının Thenia garından transit geçiş yapmasının zorunluluğu karşısında İdarece 
tünelin 2 ayrı tünel şekline dönüştürülmesi için bir karar alınması beklenmiştir. Sonuçta, halen mevcut 
olan tünelin yanında ikinci bir tünel yapılmasına karar verilmiştir. Bu husus tren sirkülasyonunun 
durdurulmadan mevcut tünelin kontur ve gabarisinin tadil edilmesini içeren çalışmalarda karşımıza 
çıkabilecek sorunları da ortadan kaldırmıştır. 
Yapılan görüşmeler sonrasında, tünelin mevcut olan köprüyü de içerecek şekilde dizayn edilmesi 
istendiğinden 156 metre olan tünel boyu 2x205 metre’ye yükselecektir. 
Halen TTR tarafından gar tanzimine yönelik etüt çalışmaları sürdürülmektedir. Özgün inşaat olarak çift 
tünel alternatifini içeren tüm etütler yaptırılmış ve İdareye de sunulmuştur. Mart 2013 tarihine kadar 
çalışmaların bitirilmesi beklenmektedir. Yeni oluşuma göre keşif dosyası tanzim edilerek bir sonraki 
avenant’a dâhil edilmesi programlanmıştır. 
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Cezayir Ulaştırma Bakanı Amar TOU, 14.01.2013 tarihinde, Thénia – Tizi Ouzou Projesinin güzergâhı 
üzerinde bulunan şantiyelere bir ziyarette bulunmuştur. 
  
Ulaştırma bakanı, güzergâh üzerinde toplam 9 çalışma sahasını denetlemiştir. Bu dokuz ziyaret bölgesi 
arasında Naciria ve Tadmait tünelleri sırasıyla altıncı ve sekizinci sırada bulunmaktadır. 
  
Bakanın altıncı durak olan Naciria tüneline ulaşması saat 11:30’u bulmuştur. Bu sırada kendisini karşılamak 
üzere şirketimiz adına Cezayir İdari Koordinatörümüz Mehmet Oğuz, TTO Projesi Üretim Müdürü’müz 
Süleyman Taşatan ve Teknik Ofis ekibi hazır bulunmuşlardır. 
  
Ulaştırma Bakanı Amar TOU, yanında Tizi Ouzou ve Boumerdès Valilerinin de bulunduğu kalabalık bir 
heyetle şantiyemize intikal etmiş ve teknik ofis birimi tarafından hazırlanan görsel ve teknik bilgi içerikli 
pano önünde kendisine tünel ile ilgili bilgi verilmiştir. TTO Projesi ANESRIF Proje Müdürü M. MOUSSOUS ve 
yardımcısı M. BERRAHAL tüm gezi boyunca Ulaştırma Bakanı Amar Tou’ya eşlik etmişlerdir. 
  
Diğer yandan basın mensupları da sunum yapılan panolardan bilgi alarak not tutmuşlardır.  

CEZAYİR ULAŞTIRMA BAKANI SAYIN AMAR TOU’NUN 

THENIA – TIZI OUZOU PROJESİNİ ZİYARETİ 

Ulaştırma Bakanı Sayın Amar TOU, Cezayir 
Koordinatörümüz Sayın Mehmet OĞUZ’dan bilgi 

alırken 

ANESRIF Proje Müdürü M. MOUSSOUS, Ulaştırma 
Bakanı Amar TOU’ya Naciria Tüneli ile ilgili bilgi 

veriyor 

Naciria Tüneli için 
yapılan sunum Doğu 
Portal’a yerleştirilen 
panolar önünde 
gerçekleştirildi 
 

Haziran 2012 – Ocak 2013 
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Ulaştırma Bakanı Amar TOU, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. 

Haziran 2012 – Ocak 2013 

Ulaştırma Bakanı Amar TOU’nun, ortağımız Teixeira 
Duarte’nin Naciria ve Tadmait Tünelleri arasında 

bulunan viyadük inşaatını ziyareti 
Bakan Amar Tou Naciria Tüneli Batı Portaline de 

ziyarette bulundu. 

Tadmait Tüneli Doğu Portali’nde Ulaştırma 
Bakanı’nın gelmesi beklenirken ANESRIF Proje 

Müdürü M. MOUSSOUS, Cezayir İdari 
Koordinatörümüz Mehmet OĞUZ ve Üretim 

Müdürümüz Süleyman TAŞATAN’dan Tadmait Tüneli 
hakkında özet bilgiler aldı. 

Cezayirli basın mensupları, 
bilgi panolarından görüntü 

aldılar 

THENIA -TIZI OUZOU DEMİRYOLU PROJESİ 
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Haziran 2012 – Ocak 2013 

Bakanın ziyareti vesilesiyle, önümüzdeki günlerde başlanması planlanan DBK  Tüneli’nin önündeki 
engellerden istimlak problemleri ve şantiye sahasına ulaşılmasında, mevcut tren yolunun üzerinden 
geçilmesi için hattın kapatılmasının önemi kendisine hatırlatıldı. Bakan bu konuların çözülmesi için Tizi 
Ouzou Valisi’ne ve ilgili mercilere gereken talimatları verdi. Daha sonra Sayın Amar TOU güzergah 
üzerinde bulunan diğer çalışma alanlarına ziyaretlerde bulunmak üzere Tadmait Tüneli şantiyemizden 
ayrıldı. 
 
Naciria ve Tadmait tünellerimize ulaştırma bakanının yapmış olduğu ziyaret, kendisinin 
memnuniyetlerini bildirmesiyle son bulmuştur. Gerçekleştirilen bu ziyaret, şirketimiz adına son derece 
verimli olmuştur. 
 
Basın organlarında ziyaretin ertesi günü çıkan haberlerde, Ulaştırma Bakanı Amar TOU’nun, inşaatı 
aylar önce biten Naciria ve Tadmait tünellerine ve Si Mustapha Viyadüğüne rağmen, istimlak 
problemlerinin devam etmesi nedeniyle tüm projenin bitiş tarihinin öngörüldüğü gibi Haziran 2013’e 
yetişemeyeceğini bildirdiği belirtilmiştir. Ayrıca müteahhitlerin daha rahat çalışabilmeleri için mevcut 
tren hattının geçici olarak kapatılacağını bildirdiği de belirtilmiştir. 

Sayın Bakan, Tadmait Tüneli hakkında ANESRIF Proje Müdürü M. MOUSSOUS 
ve Cezayir İdari Koordinatörümüz Sayın Mehmet OĞUZ’dan bilgi aldı. 

THENIA -TIZI OUZOU DEMİRYOLU PROJESİ 



 

T-BBA Projesi: 
 
T-BBA projesi ile ilgili olarak ise sizlere bazı gelişmeleri bildirmek isteriz. En son 18/11/2012 tarihinde 
Ulaştırma Bakanı M. Omar Tou başkanlığında, Özgün İnşaat Genel Müdürü Burak Ersöz ve partnerimiz 
CCECC firması Cezayir Genel Müdürü Mr. Yen’in katılımıyla yapılan toplantıda; 25/12/2012 tarihine 
kadar projenin optimizasyonuna ait yapılacak seri toplantılar ile ana konuların çözülerek projenin bir an 
önce başlaması yönünde Sayın Bakan her iki tarafa talimat vermiştir. 
 
Bouira Kampı beton santrali dışında yaşam, idari ve teknik yerleşimler tümüyle bitirilmiş kamp hayata 
geçirilmiştir. Lakhdaria kampı imalatları başlatılmış, tüm prefabrik tesisler Türkiye’den getirilmiştir.  Bu 
dönem içerisinde hattın revize çalışmaları Etüt Büromuz Dessau tarafından ikmal edilmiş ve son duruma 
göre proje çalışmaları sürdürülmekte olup Tünel Kontratı tünellerin artan uzunluk ve kontraktuel bazı 
hususları da revize edecek şekilde yeniden tanzim edilerek hazırlanmıştır. 
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Tizi Ouzou - Oued Aissi (TO-OA): 
 
TOOA Projesi Özgün İnşaat olarak tünel ve sonradan ilave edilen viyadük  ve köprü geçişleri bitirilerek tren 
ulaşımına açılmıştır. Haziran 2011 senesinde geçici kabulü yapılan projenin, As-Built projeleri 
tamamlanmış, kat’i hesapları bitirilerek idare tarafından tasdikleri sağlanmıştır. Önümüzdeki günlerde 
kapanış istihkakı yapılarak projenin tamamlanması sağlanacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öncelikle birbirlerine dostluk ve saygı çerçevesinde kenetlenmiş olan personelimiz, başlangıç olarak 
adlandıracağımız bu faaliyetlerimize dâhil olacak yeni birçok projede Özgün İnşaat’ın başarılarını 
sergileyecektir. 
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İŞ BİTİRME / İHALE KARARI 

Haziran 2012 – Ocak 2013 

Kadıköy - Kartal metro projemizin İŞ DENEYİM BELGESİ 
alınmıştır. Bu belgenin oluşmasında emeği geçen tüm 

çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. 

KADIKÖY – KARTAL PROJESİ İŞ BİTİRME BELGEMİZ 

“Avrupa 1. Bölge 2. Kısım Atık Su Tünel İnşaatı” yapım işine 
ait ihale 07.01.2013 tarihinde İLCİ İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. ile 

ÖZGÜN İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. iş ortaklığına 
kalmıştır.   

AVRUPA 1. BÖLGE 2. KISIM ATIK SU TÜNELİ YAPIM İŞİNE AİT 

İHALE KAZANILMIŞTIR 
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ISG ve MADEN GRUBU TOPLANTILARI 

Aynı tarihte, Maden Grup Müdürü Bülent 
BAYBUTOĞLU, Uzman Jeoloji Mühendisleri Alp 
İLHAN ve Fatih UYSAL tarafından maden 
grubumuzun 2012 yılı faaliyet raporu ve 2013 
yılı çalışma planları anlatılmıştır. 

18.12.2012 tarihinde merkez ofis konferans salonunda, A sınıfı İş Güvenliği Uzmanımız Sayın Selim 
AKYILDIZ tarafından 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
kapsamı ve işverenin yükümlülükleri hakkında bir sunum yapılmıştır. 

Haziran 2012 – Ocak 2013 



 

ŞANTİYE YAŞAMINDAN KARELER 

14 Eylül 2012 tarihinde Naciria Tüneli 100. kemer bitimi nedeniyle bir kutlama yemeği düzenlendi.  

Kutlama yemeğimize Soner 
Karakullukçu ve El Affroun projesi 

Üretim Müdürü Ali Ünlü ve Cezayir 
merkez ofis Muhasebe Müdürü Remzi 
Karakullukçu ve ailesi de katılarak bizi 

yalnız bırakmadılar.  

THENIA -TIZI OUZOU DEMİRYOLU PROJESİ 
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25 Ekim 2012  tarihinde Kurban Bayramı vesilesiyle bayram sabahı tüm şantiye çalışanları ile birlikte bir 
bayram kahvaltısı düzenledik. Böyle günlerde bir arada olmak insana mutluluk veriyor.  

Sonrasında da hep birlikte 
kampta bir akşam yemeği 

organize ettik.  

Bayram sabahı kahvaltısı 

THENIA -TIZI OUZOU DEMİRYOLU PROJESİ 
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29 Ekim 2012 günü de Cumhuriyetimizin 89. yılını hep birlikte mutlulukla, gururla ve marşlar söyleyerek 
kutladık.  
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Cezayir’in bağımsızlığı için ilk kurşunun 1 Kasım 1954’te atılmasını Kasım ayının ilk gününde ofisteki 
Cezayirli arkadaşlarımız ile birlikte kutladık. Onların bu güzel gününde biz de yanlarında yerimizi aldık.  

16 Kasım 2012 tarihinde ise Naciria tünelinin son kemer dökümünü tüm şantiye çalışanlarımız, aileleri ve 
El Affroun Projesi’nden Ali Ünlü’nün katılımları ile gururla kutladık.  
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27 Kasım 2012 tarihinde ise vardiya mühendisi arkadaşımız Levent Çakmak’ın aramızdan ayrılışından ötürü 
kampta bir veda yemeği düzenledik. 

Proje Müdürümüz  Mustafa Erfüs, 
arkadaşımıza bizi daima 
hatırlaması dilekleri ile güzel bir 
anı sundu. Biz de arkadaşımıza 
bundan sonraki yaşantısında 
başarılar ve mutluluklar diliyoruz.  
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 Ramazan ayında, Elektrik Grubu olarak İstanbul’da ve Cezayir’de yapmış olduğumuz iftar yemekleri 

ELEKTRİK GRUBUNUN İFTAR YEMEĞİ 
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Khémis – El Affroun şantiyemizde şirket yöneticilerimizin hazır bulunduğu bir akşam yemeği 
düzenlenmiştir.  

KHEMIS - EL AFFROUN ŞANTİYESİ  
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ÖZGÜN – ETRHB Grubu yeni tüneller teslim ediyor                                                                     
Melbou’daki 3 tünelin inşasının tamamlanması vesilesiyle kamu işleri konusunda 

uzmanlaşmış Cezayirli-Türk grupman ÖZGÜN-ETRHB tarafından düzenlenen bir 
törende, bir Özgün İnşaat yetkilisi, Cezayirli meslektaşları sayesinde üstesinden 

gelmeyi başardığını belirttiği idari güçlüklere gönderme yaparak, proje gerçekleşirken 
yaşadığı deneyimler üzerinde durdu. Bu vesileyle, projelerinin yürütülmesinde 

kendisine sağladıkları kolaylıklardan ötürü yerel yetkililere teşekkür etti.  

Bejaia valisi, vilayetin beklediği büyük projeler ve işlerin tamamlanmasında yaşanan, vilayet yetkilerinin 
suçlandığı uzun gecikmeler üzerinde durdu. Vali, ÖZGÜN tarafından gerçekleştirilen üç tünelin yer aldığı RN 
43 yolunu örnek göstererek, Bejaia tarafındaki işler devam ederken Jijel tarafındaki yol kesiti çalışmalarının 
uzun zaman önce tamamlanmış olduğunu ileri sürdü. Örnek olarak nitelendirdiği Türk şirketinin 
gerçekleştirdiği yol için kendilerine teşekkür ederken Doğu yakasında, Melbou’da ÖZGÜN tarafından teslim 
edilen tünellerin hala işletilebilir olmadığını, güvenlik ekipmanlarının yerleştirilmesinin beklendiğini 
hatırlattı. Hamou Ahmed Touhami “3 tünelin inşasında gösterdikleri çabalarından dolayı Özgün şirketine 
teşekkür etmek istiyorum ve bu projenin en geç 2013 yılının Haziran ayında teslim edilebilmesi için RN43 
yolunun çalışmalarında rol alan diğer aktörleri çabalarını artırmaya davet ediyorum.” dedi. 

Vilayetin beklediği büyük projelere değinen vali, direkt 
olarak Türk şirketini, bu proje kapsamında Bejaia’da tekrar 
şantiye açmak için ihaleye katılmaya davet etti. Vilayet 
yetkilisi, çalışmaların tamamlanması için gerekli yardım elini 
uzatmaları için “Bu projede, özellikle de bu üç tünelin 
güvenlik ekipmanlarının uygulamasında edindiğiniz 
deneyimle diğer projelere de katılacağınızı umuyoruz.” 
diyerek yerel yetkililere ve bölge sakinlerine hitap ederken 
“kamulaştırmadan etkilenen herkesin zararı telafi 
edilecektir.” diye söz verdi. 

•23.12.12 tarihli El Watan gazetesi haberi 

Vali, Bejaia’yı Doğu-Batı karayoluna bağlayacak olan otoban 
inşasının hayata geçirilmesinin yerel halkın en büyük 
kaygılarından biri olduğunu hatırlatarak bir liman ve bir 
havalimanı bulunan Bejaia vilayetinin, yüzölçümünün ve 
ekonomik faaliyetlerinin büyüklüğüne yaraşır bir yol ağı 
eksikliğinden muzdarip olduğunu bildirdi. Ayrıca, “Ulusal ve 
uluslararası ihaleler gecikebilir. Bu nedenle, yetkili 
makamların projeyi karşılıklı anlaşma çerçevesinde direkt 
olarak başarılı bir şirkete vermesi için ısrarla talepte 
bulunduk ve bence Özgün şirketi bu proje için uygun.”  diye 
belirtti. 

Haziran 2012 – Ocak 2013 
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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 

Selim AKYILDIZ 
Maden 
Mühendisi,                                     
A Sınıfı İş 
Güvenliği Uzmanı 

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NUN GETİRDİKLERİ  
 
2005 yılından beri AB’ye uyum hazırlıkları içinde sürekli tartışılan,                                                                      
bir kaç defa taslak olarak yayınlanan, ara ara gündeme gelen,                                                                   
gündeme gelişiyle tartışmalara yol açan, bir süre sonra da                                                                  
sürüncemede kalarak 7 yıldır ‘ha çıktı ha çıkacak’ denilerek merakla                                                        
beklenen İSG Kanunu 30 Haziran 2012 itibariyle Resmi Gazete’de                                            
yayınlanarak kısmen yürürlüğe girdi. 
 
Tarihimizde ilk kez bağımsız bir İSG Kanunu olması açısından ayrı bir                                                                    
yeri olan Kanun’da en önemli gelişme kapsam maddesi olup, diğer                                                                                     
hükümlerin neredeyse tümü konunun profesyonelleri açısından daha                                                                      
önceleri ILO sözleşmeleri, AB Uyum Müktesebatı, Yönetmelik, Tüzük                                                                                
ve Tebliğlerde karşılaşılan ve bilinen hükümleri içeriyor.  

Kapsam ve istisnalar 
5 Bölüm ve 39 maddeden oluşan kanunda en çok ses getiren ve en olumlu gelişme olarak değerlendirilen 
madde  Amaç, Kapsam ve Tanımlar alt başlıklı birinci bölümdeki kapsam maddesi oldu.                                                                         
Önceden kamu işyerlerinde ve 50’nin altında işçi çalıştıran işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve 
diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu bulunmuyorken, Kanun ile bu işyerleri de kapsama alınmış 
oldu. Ancak kanunun bu zorunluluğunun yürürlüğe girmesi, kamu işyerleri ve 50’den az işçi çalıştıran az 
tehlikeli sınıftaki işyerleri için iki yıl, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 
içinse bir yıl erteleniyor. Kapsam maddesinin genişletilmesinin erteleme ile yürürlüğe girecek olmasının 
Kanun’un heyecanını ve anlamını kaybetmesine neden olabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Öte yandan; 
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk 
kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’nın faaliyetleri. 
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. 
c) Ev hizmetleri. 
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. 
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, 
güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri. 
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Kanunda kapsam dışında tutulan faaliyetler olup, ev hizmetleri ve hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz 
hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme 
faaliyetleri de eksik kalan bir yan olarak görülüyor. Özellikle ev hizmetlerinde ölümlü iş kazası oranı bir hayli 
fazla olması, bu işlerle hayatını kazananların iş güvenliği pek önemsenmediği yorumlarına neden oluyor.  
 
Tanımlar: 
Tanımlar başlığı altında 24 tanım yapılmış olup, çalışan, çalışan temsilcisi, destek elemanı, konsey, gibi yeni 
tanımların yanı sıra, risk, risk değerlendirmesi, tehlike ve iş kazası tanımlarının da kanunla yapılmış olması 
göze çarpıyor. Diğer bir gelişme de işyeri hemşirelerinin adının konulmuş olmasıdır. 
İş kazası kavramı 5510 sayılı Kanun’dan farklı olarak 6331 Sayılı İSG Kanunu’nda da tanımlanıyor. Buna göre 
iş kazası; ‘işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut 
bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay’ olarak tanımlanıyor. İki farklı yerde iş kazası tanımı 
bulunması uygulamada bir soruna neden olacak mı, bunu Kanun yürürlüğe girdikten sonra göreceğiz. 
 
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 
Kanunun 2. bölümünde İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri belirtilmiş.  Mesleki 
risklerin önlenmesi ve bu risklerden  korunmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinin sunulması için işverene; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık 
personeli görevlendirme zorunluluğu getiriliyor. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel 
bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet 
alarak da yerine getirilebileceği ifade ediliyor. 
İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için eski yönetmelikte olduğu gibi; çok tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranıyor. Bakanlığa, 
iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel 
düzenleme yapma yetkisi de veriliyor. 

Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk 
değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak yükümlülüğü 
taşıyor. Risk değerlendirmesi yapılırken ve risk 
değerlendirmesinin yenilenmesinde  dikkate alınması 
gereken hususlar da ayrıca belirtiliyor. 

Devlet desteği 
Kanun ile kamu kuruluşları hariç 10’dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine 
devlet desteği getiriliyor. Bu destek gerekirse Bakanlar Kurulu kararı ile az tehlikeli işyerlerine de 
genişletilebilecek. Bu destekte oluşacak giderlerin, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli 
sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
finanse edileceği belirtiliyor. 
Bu madde 30.06.2013 tarihinde yürürlüğe girecek, ancak bu desteğin nasıl organize edileceği Kanun’da 
belirtilmemiş. Bahsedilen kısa vadeli sigorta kolları primi, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı 
bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre  tespit ediliyor.  

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 
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İş kolları tehlikenin ağırlığına göre sınıflara, bu sınıflar da özel iş şartlarına ve tehlikeyi önlemek için alınmış 
olan tedbirlere göre derecelere ayrılıyor. Her işyeri % 1 ila % 6,5 arasında değişen orana göre bu primi 
yatırıyor. Tehlike sınıfı arttıkça prim yüzdesi de artıyor. İşyeri başına ne kadar destek sağlanacağı net değil 
ancak 10’dan az çalışanı olan bir milyondan fazla işyeri olduğu düşünülürse bu desteğin SGK’ya ciddi 
oranda maliyet getireceği açık. Bu desteğin veriliş şekli nasıl olacak, şartları ne olacak, ne kadar süreyle 
destek sağlanacak gibi soruların acilen cevaplanması şart. Bir müddet sonra ‘Biz bu maliyeti karşılayamayız, 
destek maddesinde değişikliğe gideceğiz.’ söylemine hazır olmak gerekebilir. 
 
Kayıt ve bildirim  
Gerek 4857 sayılı İş kanunu ve gerekse 5510 Sayılı SGK Kanunu’nda işyerinde yaşanan kazaların bildirimi ile 
ilgili farklı kurumlar ve farklı sürelerin belirtilmesi uygulamada kargaşaya yol açmaktaydı. Yeni yasayla bu 
kargaşa ortadan kaldırılıyor ve sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’na 3 iş günü içinde bildirim yeterli oluyor.  

Çalışan temsilcisi 
Kanun bundan böyle işverene; işyerinin değişik bölümlerindeki 
riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak ve dengeli 
dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak 
seçim veya seçimle, belirlenemediği durumda atama yoluyla,  
a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir 
b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki 
c) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç 
ç) Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört 
d) Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş 
e) İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı 
çalışan temsilcisini görevlendirme zorunluluğu getiriyor. 

İş sağlığı ve güvenliği kurulu 
Konsey, Kurul ve Koordinasyon adlı üçüncü bölümde göze batan husus ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey kurulması olup, 
özellikle önceki mevzuatta da bulunan,  elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren 
sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere  iş 
sağlığı ve güvenliği kurulu kurar hükmü burada da geçerli olup, kurul oluşturmada  bundan böyle işletme 
değil, işyerinin baz alınacak olmasıdır. Daha önce bir işyerinde 200 çalışan olsa bile her bir işletme ya da 
taşeron elli sayısının altında kaldıkları sürece zorunluluk meydana gelmiyordu. Yeni düzenlemeyle gerek 
ana firma ve gerekse alt yüklenicilerin tek tek 50 sayısını aştıklarında kendi başlarına, birlikte aştıklarında 
ise ana yüklenici kontrolünde ve birlikte yükümlülüğü yerine getirmelerini içeriyor. 

İdari yaptırımlar 
Teftiş ve İdari Yaptırımlar adlı dördüncü bölümde Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, 
iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılacağı ve işin 
durdurulması, idari para cezaları belirtilmektedir.  Buna göre; iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi 
görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi ve her ay için beş bin Türk Lirası, risk 
değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üç bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay 
için dört bin beş yüz Türk Lirası, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan 
için bin Türk Lirası, işyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak 
durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettiren işverene fiil başka bir 
suç oluştursa dahi on bin Türk Lirası, büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene elli bin Türk 
Lirası, güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, 
işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden 
işverene seksen bin Türk Lirası, idari para cezaları miktarlarını oluşturan  hükümlerden bazılarıdır. 
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Çeşitli ve Geçici Hükümlerin yer aldığı beşinci bölümde büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, 
işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından 
İşletmeye başlanmadan önce hazırlanması gerektiği, güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça 
incelenmesine müteakip bu tür işyerlerinin işletmeye açılabileceği hükmü getiriliyor. Yine, bakanlıkça hangi 
konularda yönetmeliklerle düzenlemeye gidileceği açıklanmakta, yeni yönetmelikler çıkartılıncaya kadar da 
konuyla ilgili 4857 Sayılı İş Kanunu’nca çıkartılan yönetmeliklerin geçerliliğine atıf yapılıyor. 
 
İhmali olan uzmanlar ve hekimlerin yetki belgeleri askıya alınacak 
Kanun’un 8. maddesi 3. ve 4. fıkraları ile ‘hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, 
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı 
sorumludur’ ve ‘çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına 
neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş 
güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır’ hükümleri getiriliyor. 
 
Geçici süreyle C’ler tehlikeli sınıfa, B’ler çok tehlikeli sınıfa bakabilecek 
Şu an yürürlükte olan 27 Kasım 2010 tarihli ‘İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve 
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’de de geçici madde olarak yer alan ancak sonradan Danıştay tarafından 
iptal edilen madde, Kanun ile tekrar yürürlüğe giriyor. Buna göre Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
3 yıl süre ile C sınıfı iş güvenliği uzmanları Tehlikeli sınıftaki işyerlerine B sınıfı iş güvenliği uzmanları da Çok 
Tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakabilecek. Bu durum şu an yetersiz olan A ve B sınıfı uzman açığını kapatmak 
için getiriliyor. 
 
Yayın zorunluluğu 
Kanun’da yer alan 36. madde ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yayın zorunluluğu getiriliyor. Madde ile 
‘Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve 
radyolar; ayda en az altmış dakika iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal 
güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu 
yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere, 08:00-22:00 saatleri arasında 
yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na teslim edilir. 
Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık altmış dakikalık süreye dahil edilmez. Bu programlar, Bakanlık ve 
bağlı ve ilgili kuruluşları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 
bilimsel kuruluşlar, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları tarafından 
hazırlanır veya hazırlatılır. Hazırlanan programların, Bakanlığın olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu tarafından radyo ve televizyonlarda yayınlanması sağlanır. Bu madde kapsamında 
yapılan yayınlar için herhangi bir bedel ödenmez. Bu yayınların ve sürelerinin denetimi Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu’nca yapılır.’ hükmü getiriliyor. Bu zorunluluk 60 dk. gibi kısa bir süre ile sınırlandırılmış olsa da iş 
sağlığı ve güvenliği alanının toplumun gündemine girmesini sağlamak açısından yararlı olacağı kesin. 
Umarız bu tür programlar bir an önce başlatılarak, konunun kamuoyu gündemine daha sık gelmesi sağlanır. 
 
Yürürlük 
Kanunun son maddesi olan 38. maddede yürürlüğe giriş süreleri yer alıyor. Kanunun, işyeri hekimi, iş 
güvenliği uzmanı, destek elemanı istihdamını ve devlet desteğini içeren hükümlerden oluşan 6, 7 ve 8. 
maddelerinin yürürlüğe giriş süreleriyle ilgili hükümleri içeriyor. Buna göre: 
1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden 
itibaren iki yıl sonra (30.06.2014), 
2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir 
yıl sonra, (30.06.2013), 
3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra (30.12.2012),                  
uygulama zorunluluğunun başlayacağı  hükmü yer alıyor.  
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4 ARALIK MADENCİLER GÜNÜ ÜZERİNE 

Haziran 2012 – Ocak 2013 

Madencilerin koruyucusu olarak kabul edilen Santa 
Barbara‘nın aynı zamanda İzmit‘te yaşamış 
olmasının da ayrı bir önemi vardır. 
4 Aralık Dünya Madenciler Günü çeşitli etkinliklerle 
kutlanıyor. Madencilik Haftası Kutlamaları 
Çerçevesinde; 1 Aralık 2012 tarihinde DİSK Dev. 
Maden-Sen İş Birliğiyle "Farklı Bakış Açıları ile 
Madencilik Sektörü” söyleşisi yapıldı.  
 
Etkinliğe; çerçevesinde Soner Temel Mühendislik 
Genel Müdürümüz Öner YILMAZ da Türkiye 
Madenciler Derneği adına konuşmacı olarak 
katıldı. Konuşmasında; “Taşeron”un yanlış yapan, 
işçiyi sömüren bir kurum olarak tanınması genel 
algısının doğru olmadığını, yanlışı kim yaparsa 
yapsın yanlış olduğunu belirtti. Kendisinin de bir 
taşeron firmanın genel müdürü olduğunu ve 
firmasında genel anlayıştaki bir taşeron 
yapılanmasının olmadığını; bilimin, tekniğin, 
yeniliklerin ve tüm çalışanların ön planda olduğunu 
ifade etti. 

Pek çoğumuz bilmese de günlük hayatımızı kolaylaştıran birçok eşyaya madenler sayesinde sahibiz. 
Bilgisayardan otomobile, ilaçtan röntgen cihazlarına, enerji kaynaklarından evdeki masamıza kadar her 
şeyi madenlere ve aslında onları ülkemize kazandıran madencilere borçluyuz.  
 
Bir rivayete göre babasının gazabından kaçarak madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya sığınan 
ve madenciler tarafından korunarak daha sonra azize kabul edilen Santa Barbara‘nın 4 Aralık tarihinde 
bu mağaraya yerleşmesinden yola çıkılarak bu tarih tüm dünyada "Dünya Madenciler Günü" olarak 
kabul edilmektedir.  
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2 Aralık 2012 tarihinde Maden Mühendisleri İstanbul Şubesi’nin düzenlediği Madenci, Maden, Mekân 
konulu fotoğraf sergisi açılışı yapıldı. Fotoğraf sergisinde firmamızdan alınan tünel fotoğrafları da yer aldı. 
Firmamız çalışanlarından ve İstanbul Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nda görev yapan Selçuk 
ŞİMŞEK sergi açılışında fotoğrafın “ışıkla yazmak” anlamına geldiğini belirtti ve madencilerin ışığının 
sönmemesi dilekleri ile sergi açılışı yapıldı. 

4 Aralık Dünya Madenciler günü nedeniyle Galatasaray Lisesi önünde toplanan madenciler, marşlar 
eşliğinde Taksim Meydanı'na yürüdü ve yurttaşlara kırmızı karanfiller dağıttı. En önde bando takımı, arkada 
baretli madenciler, madenlere sahip çıkılması için yürüdü. Yürüyüş yapan madenciler, ulusal madencilik 
politikasının belirlenmesinde geç kalındığına dikkat çekti. 

4 ARALIK MADENCİLER GÜNÜ ÜZERİNE 
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6331 SAYILI KANUNUN GETİR(EME)DİĞİ 
YENİLİKLER 

lemelerin yapılması, sorunun toplumsal önem ve boyutundan kaynaklanmaktadır. Çünkü işçilerin ve tüm 
çalışanların sağlığının korunması ve iyileştirilmesi, toplumun sağlığına yönelik çalışmalar içinde önemli ve 
geniş bir yer tutmaktadır. Buna karşın makinelerin ve teknolojinin gelişmesiyle sağlanan toplumsal 
ilerlemenin bedelini işçiler ödemektedir.  
Bu doğrultuda, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının 
iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin daha ayrıntılı ve 
geniş düzenlenmesi amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun ile 
tanımların ve uygulama alanının genişletildiği açıkça anlaşılmaktadır; örneğin, kamu kurumu çalışanları ile 
elliden az işçi çalıştıran işyerleri kapsama dâhil edilmiş, işyeri tanımı genişletilmiş, iş kazası tanımına yer 
verilmiş, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı dışında işyeri hemşiresi ve diğer sağlık personelini de 
bulundurma yükümlülüğü getirilmiş, ağır ve tehlikeli işler ayrımı yerine “az tehlikeli” “tehlikeli” ve “çok 
tehlikeli” sınıf ayrımı yapılmıştır.  
Bununla birlikte anılan kanunun 4. Maddesinde düzenlenmiş ve devamı maddelerde de tanımlanmış olan 
işverenin yükümlülükleri genel itibariyle şu şekildedir; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi 
dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve 
güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için 
çalışmalar yapmak; işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, 
denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak; risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak; 
çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak; yeterli 
bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli 
tedbirleri almak. 
Esasen bu madde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77. Maddesinin tekrarından ibarettir. Buna karşın alt 
maddelerde, 4857 sayılı Kanun’un aksine, bu yükümlülüklere ilişkin detaylı tanım, görev ve yükümlere yer 
verilmiştir. Oysaki Yargıtay bu yükümlülüklerin işveren tarafından yerine getirilip getirilmediğini belirlerken 
hâlihazırda, 6331 sayılı Kanundan dahi daha geniş bir değerlendirme yapmakta idi. Örneğin Yargıtay 10. 
Hukuk Dairesi, 2003/2697 E. – 2003/6251 K. sayılı ve 29.09.2003 tarihli kararından işverenin güvenlik 
önlemlerini alma görev ve yükümlülüğünü tespit ederken hakkaniyet ölçülerini değil, aklın, ilmin, fen ve 
tekniğin gerektirdiği her türlü önlemi göz önünde bulundurmuştur. Buna göre; 
 “ (…) İşçinin beden ve ruh sağlığının korunmasında önemli olan yön, bu tedbirin alınmasının hakkaniyet 
ölçüleri içinde işverenden istenip istenemeyeceği değil, aklın, ilmin, fen ve tekniğin böyle bir tedbirin 
alınmasını gerekli görüp görmediği hususlarıdır. Bu itibarla işveren, mevzuatın kendisine yüklediği tedbirleri, 
işçinin tecrübeli oluşu veya dikkatli çalıştığı taktirde gerekmeyeceği gibi bir düşünce ile almaktan 
çekinemeyecektir. 
Anılan ödevin, bilirkişi heyetince açıklanan düşünceler gibi sınırlandırılması görüşü; çalışana, sadece bir 
üretim aracı gözüyle bakan, insan yaşamının kutsallığını yok sayan, hukukça korunması gereken en temel 
değerin "insan" olduğu gerçeğini göz ardı eden yönüyle de isabetli kabul edilemez.” 
olarak yer bulmuş ve çok daha detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Ancak bu husus, Yargıtay tarafından 
tazminat davalarında daha sık kabul edilen ve uygulanan kusur sorumluluğu ilkesinin yerini, risk 
nazariyesine dayalı kusursuz sorumluluk ilkesinin almasına imkân verebilir. Bu doğrultuda Yargıtay 21. 
Hukuk Dairesi’nin 2007/4504 E.- 2077/8407 K. sayılı ve 22.05.2007 tarihli kararı önem kazanmaktadır; 

Sağlıklı bir yaşam, tüm insanlar açısından temel bir haktır. Bu hak, ilk kez İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesinde vurgulandığı gibi, ülkemizde de ilk olarak 1961 
Anayasası ile yer almıştır. Bugün varılan aşamada işçi sağlığı anlayışı çağdaş sağlık 
anlayışının tipik bir uygulama alanını oluşturmaktadır. İş kazalarına ilişkin ayrı düzen- 
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“ (…) Burada, işverenin iş kazalarından sorumluluğu, akdi bir sorumluluk olarak; sadece kasti veya işçi 
sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı veya suç sayılır eylemi sonucu meydana gelen 
zararlara ilişkin olmayıp "Tehlike (Risk)" nazariyesine dayalı kusursuz sorumluluğu da içerir. Zira, işveren iş 
akdi ile işçisini, iş ve işyeri tehlikelerine karşı korumayı taahhüt ettiği gibi önlenmesi mümkün olmayan 
tehlikelerden doğacak zararları karşılamayı da taahhüt etmiş sayılır. İşte bu nedenle kusursuz sorumluluğun 
bir türü olan tehlike sorumluluğu kavramı kabul edilmiş ve işverenin her türlü özen görevini yerine getirmiş 
olması durumunda dahi meydana gelen zararlı sonuçtan sorumlu tutulması gerektiği sonucuna varılmıştır.” 
Buna karşın risk, risk değerlendirilmesi ve risklerden korunma ilkelerinin 6331 sayılı Kanun ile 
somutlaştırılmış ve prosedürleştirilmiş olması, “öngörülemeyen ve/veya önlenmesi mümkün olmayan 
tehlike” kavramını bertaraf da edebilmektedir. Bu nedenle işverenin öncelik vermesi gerektiği yükümlülük, 
risk tespit ve değerlendirmelerinin kanuna ve usule uygun olarak yapılması olmalıdır. Kaldı ki; Yargıtay’ın 
yukarıda ifade edildiği şekilde kusursuz sorumluluğa dayanması da doktrinde eleştirilen bir husus olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Süzek’e (2010) göre, işverenin kendisine düşen gözetme borcunu tam olarak yerine 
getirse bile iş kazasından dolayı her durumda sorumlu olacağı bir sistemde iş güvenliği önlemlerinin 
gerektiği şekilde alınması konusunda bir kararlılık beklenemeyecektir. İşverenin kusursuz sorumluluk 
esasına göre sorumlu tutulmasının getirdiği bir diğer sakınca da iş güvenliği önlemlerini alan işveren ile 
almayan işveren arasında bir fark gözetilmeksizin her ikisinin de eşit derecede sorumlu tutulmasıdır.  
6331 sayılı kanuna karşı yönlendirilebilecek bir diğer eleştiri ise, Kanun’un geneline bakıldığı takdirde, net 
bir çerçeve belirtilmeksizin pek çok temel alanın yönetmeliklere bırakılmış olunmasıdır. Böylece bu 
alanların kurallarının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sıklıkla değişen işlemleriyle belirleneceği 
öngörülmektedir. Oysa sayısız yargı kararında, temel düzenlemelerin yasal çerçeve belirlenmeksizin 
yönetmeliklere bırakılmasının ya da devredilmesinin, yasama yetkisinin devri anlamına geldiği ve bu 
kapsamda bu durumun hukuka aykırı olduğu karar altına alınmıştır.  
Tüm bu hususlara karşın, işyeri hekim ve iş güvenliği uzmanlarına, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
yürütülmesinde daha aktif ve etkin bir rol verilmesi, Kanun’un olumlu yönlerinden kabul edilebilir. Ancak 
bu hususun da, eksik düzenlemeler nedeniyle amaca ne kadar hizmet edeceği tartışmalıdır. Şöyle ki; her ne 
kadar işyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanlarının yasal görevlerini mesleki bağımsızlık içerisinde yürüteceği 
öngörülmüş ise de, mesleki bağımsızlığın kapsamı, mesleki bağımsızlığın işverence ihlali durumunda 
uygulanacak yaptırımlar vb. hususlara ilişkin herhangi bir düzenleme, diğer bir ifadeyle mesleki 
bağımsızlıkla ilintili bu şahıslar lehine herhangi bir güvence mevcut değildir.  Bu şahısların, iş sağlığı ve 
güvenliği çerçevesindeki tespit ve önerilerinin yerine getirilmesi için işveren üzerinde yetki ve yaptırım 
gücüne sahip oldukları savunulamaz. Kaldı ki; her anlamda işyeri yönetimi ve tabii ki son söz işverene aittir. 
Özellikle bu şahısların, dışarıdan hizmet almak yerine işverence istihdam edilmesi durumunda, işyeri hekimi 
ve iş güvenliği uzmanının bu hususta ne kadar etkin ve aktif olabileceği tartışmaya açıktır.  
Yine iş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonuna ilişkin hükümler, bu konuda aktif rol almak bakımından 
önemli bir adım olarak nitelendirilebilir. Ancak bu koordinasyonun yalnızca bilgi ve fikir paylaşımdan, kurul 
toplantılarına katılmadan öteye gitmemesi durumunda, işverenin işçiyi gözetme ve denetleme borcu 
yerine getirilmemiş olacaktır - ki her türlü eğitim, talimat verilmiş, her türlü kişisel koruyucu malzeme 
temin edilmiş olsa dahi her bir işçinin bu eğitim ve talimatlara uyup uymadığını, koruyucu malzemeleri 
kullanıp kullanmadığını denetleme, işverenin asli yükümlülüklerindendir. 
Sonuç itibariyle, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, teoride, risk ve tehlikelerin tespiti ve 
değerlendirilmesi, sağlık personelinin arttırılması ve etkin hale getirilmesi, koordinasyonun arttırılması vb. 
hususlara ilişkin düzenlemelerle iş kazalarının henüz meydana gelmeden önce önlenmesi amacına hizmet 
etmektedir. Ancak bu hükümlerin uygulamaya ne kadar ve nasıl yansıyacağı şu an için merak konusudur. 
Bununla birlikte bu yeni düzenlemelerin yoluna oturması ve uygulanmaya başlanmasının daha çok zaman 
alacağı açıktır - ki kimi maddelerin yürürlüğe girmesi, Kanun’un yayımlanmış olmasına karşın ileri bir tarihe 
ertelenmiştir-. Şüphesiz esas olan, işveren ve işçilerin iş sağlığı ve güvenliği hususundaki bilinçlerinin 
açılması ve insan hayatına verilen önemin arttırılmasıdır. Kazasız ve sağlıklı günler dileğiyle… 

  
Av. Serra Levendoğlu 
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yaşamı hakkında sorularımızı yanıtladı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öncelikle sizi tanımak isteriz. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
 
Karadeniz’in yeşil kenti, fındığın anayurdu ve kirazın vatanı (Keresus – Kiraz diyarı) Giresun’da doğdum. İlk 
ve orta öğrenimimi burada tamamladım. İDMMA (Yıldız Teknik Üniversitesi) İnşaat Mühendisliğini 
bitirdim. 1986 – 1987 öğretim yılında Norveç Teknik Üniversite’sinde mesleki ihtisas yaptım. 
 
Meslek yaşantınız nasıl başladı? 
 
Mezuniyetimi müteakip önce TCK Erzurum ve Samsun Bölge Müdürlüklerinde görev aldım. Ağustos 
1975’de DSİ  Altınkaya  Barajı Proje Müdürlüğünde göreve başladım. Yol inşaatı kontrol mühendisliğiyle 
başlayan görevim HES’in elekrik üretimine  başlamasıyla sona erdi. Samsun Bölge Proje ve İnşaat Şube 
Müdürü olarak görev yapmakta iken Atatürk Barajı Bölge Müdürü Yardımcısı ve Şanlıurfa Tünelleri Proje 
Müdürü olarak atandım. 1993 yılında memuriyet hayatımı sonlandırarak İstanbul metrolarında görev 
aldım. Tekfen İcra Kurulu Üyesi ve Anadolu Metro Proje Müdürü olarak görev yaptım. 
 
Özgün Şirketler Grubu ile çalışmaya nasıl başladınız? 
 
Bu görevden sonra metro inşaatlarında taşeronumuz olan ÖZGÜN İnşaat öncelikle İLCİ – ÖZGÜN ortaklığı 
İcra Kurulu Üyesi olarak teklifte bulundu. Sn. Cahit Karakullukçu ve Sn. Öner Yılmaz ile birlikte çalışmış 
olmam bu teklifi kabul etmemde büyük rol oynadı. 2006 yılında İcra Kurulu Üyesi olarak girdiğim bu 
camiada, ilave görev olarak, enerji projeleri nedeniyle kurulan OMEGA Enerji ve Yatırım A.Ş. şirket 
müdürlüğü görevini yürütmekteyim. ÖZGÜN Şirketler Grubu içinde görev almaktan mutluyum. 
 
Enerji sektöründeki son gelişmelerden bahsedebilir misiniz? Şirketimiz bu gelişmelerin neresinde yer 
alacak? 
 
Bilindiği üzere enerji sektörü denilince akla öncelikle hidroelektrik enerjisi gelmektedir. Günümüzde ise 
artık her şeyden enerji üretmenin çalışmaları yapılmaktadır. Bu amaçla, kömür, atıklar, termal sular, 
rüzgâr, güneş vb. kaynaklar artık enerji üretiminde kullanılmaktadır. OMEGA Enerji  HES ve GES içinde yer 
alacaktır. Ayrıca, RES için de araştırmalarımız sürmektedir. 

OMEGA ENERJİ ŞİRKET MÜDÜRÜ SN. CEVDET KURT İLE RÖPORTAJ 
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Susuz’da kendi yatırımımız olan HES projesi ne zaman başlar? Ne zaman tamamlanır? 
 
OMEGA Enerji olarak halen lisansı alınmış 7.40 MW gücünde bir hidroelektrik santralimiz (SUSUZ HES) 
mevcuttur. Ancak, proje ve izin çalışmaları devam etmektedir. 2013 yılı içinde başlayıp 2014 yılı sonunda 
tamamlamayı planlıyoruz. 
 
İLCİ İnşaat’la ortak olarak gerçekleştirdiğimiz Yenikapı projesinde Özgün İnşaat adına İcra Kurulu Üyeliği 
yapmaktasınız. Çalışmalar hangi aşamadadır? 
 
İLCİ-ÖZGÜN iş ortaklığı olarak İSKİ Genel Müdürlüğüne taahhüt ettiğimiz Avrupa Yakası 2. Kısım Atıksu 
Tüneli devam etmektedir. 9400 m olan bu tünelin kazı işlerinin %90’ı ve beton işlerinin %49’u 
tamamlanmıştır. Şaftlar tamamlanmıştır. Son bağlantı tünelinde kazı %92 tamamlanmıştır. Tüm 
çalışmaların Eylül 2013’te tamamlanması beklenmektedir. 
  
Sosyal yaşantınızda neler yapmaktan hoşlanırsınız? 
 
Sosyal yaşamımda spor karşılaşmalarını fırsat buldukça seyrederim. Öncelikle futbol, basketbol ve 
voleybolu tercih ederim. Beşiktaş Kulübü taraftarıyım. Boş vakit bulursam kitap da okurum. 
 
Ne tür kitaplardan hoşlanırsınız? Severek okuduğunuz yazarlar hangileridir? 
 
Son zamanlarda iş geliştirmeyle ilgili kitaplar ilgimi çekiyor. 
 
Eşiniz Selma Kurt’un 22 Aralık tarihinde Kadıköy Belediyesi Sergi Salonunda yağlı boya resim sergisi 
açılışı gerçekleşecek. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? 
 
Evet  22 Aralık 2012 tarihinde eşim Selma Kurt’un Kadıköy Belediyesi Fuaye Salonunda yağlı boya resim 
sergisi açılışı var. Kendisine resim yapma dışında tüm işlerinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Belki 
bilinmiyor; eşimin bu 4üncü şahsi sergisidir. Daha önce,  The Marmara Oteli, Ankara Akpınar Resim ve 
Sanat Galerisi, Bursa Belediyesi Resim ve Sergi Salonunda yine yağlı boya resim sergileri açmıştır. Ayrıca 
birçok kez karma sergilere katılmıştır 
 
Tatil günlerinizi nasıl değerlendirmeyi tercih edersiniz? 
 
Tatillerde gezmeyi severim. Hiçbir şey yapmasam bile Şile’de bulunan hafta sonu evimize gider orada 
dinlenmeyi yeğlerim.  
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HAYATIN İÇİNDEN 

 

‘KÜÇÜK MUTLULUKLAR’ 

‘Genellikle insanların kendilerine en yüksek gaye olarak koydukları 

değer, istek ve eğilimlerin tam bir uyumu, bilinci dolduran tam bir 

doygunluk durumu olarak’ ifade ediliyor sözlüklerde mutluluk kelimesi. 

Oysa mutluluğun kişiler bazında tanımları sayılarla sınırlanamayacak 

kadar fazla. Herkes mutluluğu kendince anlamlandırıp, hayatında bir yere 

konumlandırıyor. Kimine göre mutluluk ailesiyle ve sevdikleriyle bir 

arada olabildiği her an, kimine göre aşkı yaşamak, kimine göre çok para 

kazanmak, kimine göre sağlık, kimine göreyse hayatın ta kendisi! Peki 

size göre mutluluk nedir, nelerden ibarettir? Yoksa siz mutluluğun ta 

kendisi misiniz? 

Mutluluk üzerine düşünmeye başlayalı uzun zaman olmadı aslında. Çünkü 

önceleri mutluluk soyut, ulaşılması güç bir kavramdı benim için ve 

üzerine çok kafa yordukça benden daha da uzaklaşan bir kısır döngü, 

kaygan bir zemindi. Şimdilerdeyse ona ellerimle dokunabiliyorum adeta. 

Çocukların renkli balonlara dokunmaları gibi bir şey benim için. Bu 

nasıl mı oldu? Şöyle izah etmeye çalışayım; 

-Mutluluğun ne olduğunu sorgulamaktansa, kendi mutluluğumu anlamaya 

çabaladım. Hatta içinden çıkamadığım durumlarda mutlu olduğum zamanların 

listesini bile yaptım. 

-Benim gözümde mutlu ya da mutsuz olan insanları düşündüm acaba ben mi 

onları öyle görüyordum yoksa gerçek miydi her bir görüntü? 

-Hayatımı fotoğraflamaya başladım ve eski fotoğrafları izledim. Yaşamdan 

çalınan her bir karenin kendimizi anlattığını kavradım ve kendimi 

izledim bir süre. 
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-Yaşamımızın bir pamuk ipliğine bağlı olduğu sevdiğim insanları 

kaybetmeye başladığımda ve bunu algılayabildiğimde daha iyi idrak ettim. 

-Bana kendimi iyi hissettiren her ufak detayın hayatımın içinde daha 

fazla rol almasına izin verdim. 

-Kendimi ve etrafımdakileri sevmeyi öğrendim. 

Tüm bu saydıklarım ilk bakışta hayata ahkam kesmek olarak algılanabilir 

farkındayım. Oysa her biri tecrübe ile yazılmış gerçek kelimelerdir.  

Adile Naşit’ten örnek vermek istiyorum. Onu genelde herkes çok sever, 

ben de öyle. O mutluluğun somut hali gibidir. Yüzündeki gülümseme hiç 

eksik olmaz, pozitif, neşeli, eğlenceli biridir bizim gözümüzde. Onun 

hayatının çoğu döneminde mutsuz, tek oğlunu kaybetmiş olmasıyla bedbaht 

bir yaşam sürdüğünü kim tahmin edebilir ki? İşte bunu öğrendiğimde 

kafamdaki mutluluk algım tamamıyla altüst olmuştu. Hayatta çoğu kimsenin 

mutluluk maskeleri ile dolaştığını artık daha iyi biliyordum. Bunu 

öğrenmek aslında etrafınızdaki herkesin sahte olabileceği ihtimali ile 

yaşamak demek ve güven azalması olarak geri dönebiliyor insana. Bu 

yüzden kendimi ne kadar iyi tanırsam etrafımdaki insanları da o kadar 

anlayabileceğimi düşünüyorum. Çünkü mutluluk onu yaşamaktan çok anlamak 

demek bana kalırsa. 

Mutluluk bir kahvenin ağzımızda bıraktığı o güzel aromada, sevdiğimiz 

bir hayvanın hayatımıza dahil olmasında ve hayatımızda yarattığı o 

sevimli değişikliklerde, güzel çiçeklerin mis kokusuyla dolu bir odada 

güne uyanmamızda anlamlanır. Böyle ufak detayların bile varlığı ile 

güzelleşebilmeyi bilen insan mutlu demektir. Sevdiklerimizle 

birlikteysek, sağlığımız yerindeyse, başımızı sokabileceğimiz bir evimiz 

ve hayatımızı sürdürebilecek kadar maddi olanağımız varsa eğer mutlu 

olmamak için sebebimiz yoktur. Gerisi ya kuruntu, ya hırs, ya 

açgözlülük, ya bencillik, ya bilinçsizlik, ya da tatminsizliktir. 

Güzelliklerle bakarsanız hayata, o da size tüm güzelliklerini sunar. 

Şunun şurasında ömür dediğimiz nedir ki, koskoca evrende dünyamız bir 

toplu iğne başı kadar. Bu yüzden mutluluğu anlayın, yakalayın ve 

gitmesine izin vermeyin!  
Tuğba TEKELİ 
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İnsanoğlu; doğduğu günden beri kendisini doyurmayı, giydirmeyi, korumayı ve 

çoğalmayı içgüdüsel olarak iyi niyetle ya da birbirine zarar vererek yapmış.  

Beyinsel ve fiziksel aktivitelerini geliştirip duygusal zekâsını kullanmayı 

öğrenmiş. Günümüzde teknolojinin gelişimine ne kadar yetişemiyorsak insanın 

değişimine de o kadar erişemiyoruz. Bu beni çok şaşırtıyor doğrusu. Her şeyi 

üretenin ve programlayanın insan olduğu düşünülürse, insanın gitgide 

makineleşen bir toplum yaratma çabasını anlamak zor.  

 

Eskilerin bir deyimi vardır, ben yaştakiler bilirler “rahatlık insanlara batar” 

derler. İşte bizler bu yüzyılda bunu dolu dolu yaşıyoruz. Her şeyi keşfettik 

ama paylaşamadık. Tabii paylaşmak için donanım, özgüven, saygı ve sevgi lazım. 

Benim gözlemlerime göre bizim jenerasyon için biraz daha var olan bu duygular, 

gençlerimizde daha az bulunuyor. Onların bu yönlerini güçlendirmek de bizlere 

düşüyor. Biraz daha emek vermemiz lazım, henüz arkamıza yaslanıp kitap okuma ve 

hobilerimize eğilme zamanımız gelmedi. Bizim varlığımız tabii ki kıymetli ama 

hep tek olmayalım, onları yetiştirelim, karşımızda dimdik dursunlar işte o 

zaman yaşamak güzel olsun. 

 

Önümüzdeki yıl iş kazalarının daha az olmasını dilerken, bu amaçla şantiye ve 

merkez ofis odaklı eğitimleri üst yönetimin de katılımını sağlamak koşuluyla 

düzenli olarak vermeye önem vermeliyiz. Şantiyelerimizde bu konuyla ilgili 

karar verme ve sorumluluk almaya yetkili birimler oluşturmalıyız. Verilen 

ekipmanın uygulamasında eksiklik görüldüğünde ufak da olsa ceza uygulaması 

caydırıcı olacaktır. Çünkü biz toplum olarak canımız acımadıkça öğrenemeyiz. 

  

Ekvator Sigorta’nın gerek poliçe basımı gerekse danışmanlık hizmeti konusunda 

hizmetlerinin 2000 senesinden bu yana olduğu gibi çalışmalarına yine devam 

edeceğini söylemek istiyorum. Her yeni konuyu araştırıp, iş prensiplerimiz 

doğrultusunda sizlerle paylaşıyoruz. Yıl içinde seminerlere, eğitimlere katılıp 

sınav oluyoruz. En doğrusunu, en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnşaat 

poliçelerinde branşlaşmış olmak işimizi kolaylıkla yapmamıza neden oluyor. 

Sadece doğru bilgiyi zamanında vermek yeterli oluyor. 2012 yılında değişen yeni 

Genel Müdürümüz Musa Ülken kurumsal müdürlüğümüzün Genel Müdürü Kerem 

Tokyürek’le birlikte acentemizi ziyaret ettiler. Anadolu Sigorta bünyesinde 

çalışma prensipleriyle, dürüstlüğüyle tanınmış bir acente olmak beni ve 

arkadaşlarımı gururlandırdı. 

 

Özgün Ailesi bu yıl da aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla biraz daha büyüdü, 

onlara hoş geldiniz diyorum.  

 

Önümüzdeki yılda; savaşların bitmesini, askerlerin artık öldürülmemesini, 

ülkemizin topraklarının satılmamasını, bayrağımızın dalgalanmasını, 

ekonomimizin düzelmesini, herkesin birbirine saygılı olmasını, şirketimiz için 

planladığımız hamleleri gerçekleştirebilmeyi tüm kalbimle diliyorum. 

 

Sevgilerimle 

Deniz Karakullukçu 

 NE KADAR DEĞİŞTİK DESEK DE BİZLER ÖZÜNDE HEP AYNIYIZ 
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devamında da sıkı bir ekip çalışması ve arkadaşlık, dostluk dayanışması gördüm. Şantiye yaşamını ve 
kültürünü de çok iyi öğrendim. Kısa bir sürede hiçbir işin imkânsız olmadığını, zorluklarla nasıl mücadele 
edilebileceğini, içinde bulunulan duruma göre çözümlerin nasıl üretileceğini öğrendim ve bu benim temel 
felsefem oldu. 
Askerlik görevimi Eğirdir Dağ Komando Tugayı ve Kayseri Hava İndirme Tugayı’nda yapmanın gururunu da 
yaşadım ve bunun için mutluyum. Askerlikte karşılaştığım koşullar ve zorluklar, iş hayatımda da zorluklarla 
başa çıkmam konusunda bana hep fikir verdi ve yol gösterdi.  
 
İş hayatınızla ilgili neler söyleyebilirsiniz? 
 
Meslek yaşantım Türkiye’de gerek şehir içi şantiyeciliği, gerekse dağ şantiyelerinde hızla devam etti.  Ayrıca 
Madencilik alanında ciddi bir tecrübe kazandım. Yeni ve başarılı üretimlerin gerçekleştirilmesinde de bire bir 
görev yaptım. Disiplinli, başarılı ve özgüvenli çalışmanın meyvelerini de her zaman topladım ve bundan ötürü 
mutluyum. Bu maddi mutluluktan daha çok manevi bir mutluluk ve huzurdu benim için.  
STFA A.Ş’de çalıştığım dönemlerde uzmanlığımın yurt dışında da devamı için Cezayir’de bir otoyol tüneli 
projesine gitmeye karar verdim. 2003 yılı sonu 17 Aralık tarihinde Cezayir’e ilk adımı attım. Gerek ülke, 
gerek proje çok zor ve sıkıntılıydı. Bütün zorluklara ve engellere rağmen projeyi tamamlama süreci proje 
müdürlüğüm döneminde başarıyla gerçekleşti. Gerçekten çok zor şartlar altında bitirilen bir projeydi. Bu 
projenin bitmesi bana ve ekibime büyük bir heyecan verdi ve bir Türk şirketinin başında, iş ortamı 
bakımından sıkıntılı olan bir ülkede zoru başarmanın gururunu yaşadık. Gerek ülkemiz adına gerekse çalışan 
Türk personel adına çok sevindirici bir durumdu yaşadığımız. 
 
Özgün Şirketler grubu ile çalışmaya nasıl başladınız? 
 
2008 yılında Özgün Şirketler Grubu’nun Cezayir’deki yeni projesinde çalışmak için niyetlendim.  Özgün İnşaat 
benim için her zaman bir aile ocağı olmuştur. Ayrı kaldığım dönemde bile Özgün ailesi ile hiçbir zaman 
irtibatım kopmamıştı. 2008 Nisan ayında tekrar aile ocağına dönerek, yurt dışında da Özgün bayrağını daha 
ilerilere taşımak için Thenia – Tizi Ouzou projesinde göreve başladım. Örgütlenmiş yapısı ile şirketimizin 
yurtdışında da güzel şeyler yapacağına inandık. Projemiz için personel desteğini ve makine ikmallerini yapıp 
işimize büyük bir özgüvenle başladık. Bu özgüveni tabii ki Türkiye’de ve Cezayir’de bize destek veren değerli 
yöneticilerimizden ve bizimle birlikte projemizde yer alan Cezayir’deki yöneticilerimiz ve arkadaşlarımızdan 
aldık. Yolumuza büyük bir özveri ve gayretle devam ettik. Önümüze çıkan zorluk ve engellerle mücadele edip 
hiçbir şeyden yılmadık ve çabuk pes etmedik. Çok iyi bir takım oluşturduk. Bu takım her türlü sahada maç 
kazanmasını bilecek ruha sahipti.  

THENIA – TIZI OUZOU PROJESİ ÜRETİM MÜDÜRÜ  
SN. SÜLEYMAN TAŞATAN İLE SÖYLEŞİ 
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Üretim Müdürü Sn. Süleyman Taşatan ile Cezayir 

koşulları, iş hayatı ve sosyal yaşamı  üzerine sohbet ettik. 
Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
 
1966 Nizip/Gaziantep doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimimi 
Gaziantep’te tamamladıktan sonra, Üniversite öğrenimimi 
Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Maden Mühendisliği 
bölümünde tamamladım. (1984-1988) İş hayatım ilk olarak 
1988 yılında Diyarbakır-Dicle Barajı İnşaatında başladı. Her 
zaman ilk karşılaşılan ortamın ve imajın; insanın ileriki iş 
hayatında da etkili olabileceği düşüncesindeydim. Çünkü ben 
işe ilk adım attığım projedeki gerek üst düzey yöneticiler 
gerekse diğer çalışan arkadaşlardan sıcak bir karşılama ve 
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Özgün Şirketler Grubu’nda çalıştığınız dönemle ilgili unutamadığınız bir anınız var mı? 
 
İş hayatım, askerlik görevim ve sosyal yaşantım zorluklarla geçmesine rağmen çok da renkli olaylar 
yaşamışımdır. Belki de iş hayatımın ilk anısı olması sebebiyle unutamadığım, belki de bana içinde 
bulunduğum duruma göre çözümlerin nasıl üretileceğini ta o zamanlarda öğretmesi açısından zaman 
zaman hatırladığım bir anımı paylaşmak istiyorum: Diyarbakır - Dicle barajı inşaatında işe başladığım; 
yanılmıyorsam 5-6 aylık yeni mühendis olduğum zamanlardı. O günkü şantiye şefim şu an Özgün Şirketler 
Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı Cahit bey idi. Ben gece vardiyasında çalışıyordum. Akşam işe geldim. 
Cahit Bey sulama tüneli ağzında bekliyordu. Bana tünel tabanına beton atacağımızı söyledi. Beton atılacak 
yere gidip baktık. Yaklaşık 300 metre civarında mesafeyi gösterdi. Ve bu betonun sabaha kadar mutlaka 
bitmesi gerektiğini tembihledi. Gösterdiği bölge su ve çamur içindeydi. Ben yanlış mı anladım acaba diye bir 
daha sordum kendisine. Çünkü temizliği bile bir gün sürecek bir bölgeydi. Bana; ‘temizlik ve beton bitecek’ 
diye cevap verdi. ‘Bir şekilde halledersin’ dedi. DSİ kontrolleri ile de ilişkilerimiz çok iyiydi. Sabaha kadar o 
betonu bir şekilde bitirdik. Cahit Bey sabahları şantiyeye çok erken gelirdi. Ben de büyük bir heyecanla 
kendisini karşıladım. O sabah farklı bir şeyler bekliyordum. Her zamanki gibi günaydın ve kolay gelsin dedik.  
Betonu bitirdiğimizi söyledim.  Elinize sağlık dedi.  Birkaç dakika sonra betonun tamamını bitirdik 
dediğimde; ‘ Şef! zaten biterdi’ dedi. Çok şaşırmıştım. Bizlere; cesaretli, özgüvenli olmak ve olaylara farklı 
bir bakış açısıyla bakmayı öğretti, yol gösterdi. Yardımlarından dolayı da kendisine bir kez daha buradan 
teşekkür ediyorum.  
 
Ülke ve Şantiye koşullarından biraz bahseder misiniz? 
 
Cezayir kültür ve iş anlayışı yönünden tabii ki bizden farklıdır. Ama bu ülkede çalışıyorsak bu ülkenin kültürü 
ve kanunlarına göre hareket etmesini de bilmemiz gerekiyor. İçinde bulunulan ortamın kurallarına göre 
oynamadığımız takdirde başarılı olmak ve kazanmak mümkün değildir. Yurtdışı şantiyeleri hakikaten büyük 
bir özveri, sabır ve disiplin gerektiriyor. Çünkü yaşam alanınız ve çalışma ortamınız ülkenin kanun ve görgü 
kuralları ile sınırlandırılmış durumda. Bu nedenle çalışanların sosyal aktivitesi neredeyse yok denecek kadar 
az. Bunun üzerine bir de aileden, ülkeden, dost ve arkadaşlardan ayrı kalmanın sıkıntısı eklenince durum 
daha da zorlaşıyor. Bütün bu sıkıntı ve zorluklardan sonra bir projenin tamamlanması tüm zorlukları 
unutturuyor insana.  
 
Sosyal yaşamınızda nasıl bir kişisiniz? Neler yapmaktan hoşlanırsınız? 
 
Sosyal yaşantımda pozitif bir insan olduğumu düşünüyorum. İşim her zaman öncelikli sıraya oturmuştur. 
İşimi iyi ve temiz yaptığıma inandığım zaman daha mutlu ve huzurlu oluyorum. Ailem ile birlikte zaman 
geçirmek en büyük zevkim. İş ve askerlik görevim nedeniyle Türkiye’de hemen hemen her yeri gördüm. 
Görmediğim yerler yok denecek kadar azdır. Gezmeyi, spor yapmayı, yüzmeyi ve arkadaşlarımla barbekü 
keyfi hobilerim arasındadır. Bu biraz da memleketimin özelliğinden gelen bir alışkanlık olabilir. 
Cezayir’de, şantiyedeki mini sahamızda akşamları futbol oynamak en büyük keyiflerimizden. Ayrıca 
lokaldeki okey partilerimiz de çok çekişmeli geçmektedir. Proje Müdürümüz Mustafa Bey ile yenilmezliği 
kaptırmamaya çalışıyoruz. Türkiye’den şantiyemize ziyarete gelen arkadaşlarımız olduğu zaman da mutlu 
oluyoruz. Çünkü onlar sayesinde akşamları barbekü keyfini yaşıyoruz.  
Sosyal yaşantımda da iş hayatımda olduğu gibi zor başarmayı çok severim. Kolay elde ettiğim şeylerden çok 
fazla mutluluk duyamam. Zor olanı başarmanın gururu ve sevinci beni her zaman etkilemiştir.  
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SN. SÜLEYMAN TAŞATAN İLE SÖYLEŞİ 
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ANADOLU SİGORTA 

2012 yılı, ne yazık ki ülkemiz ve komşu ülkeler arasında yaşanan sıcak savaşların dengeleri bozması 
nedeniyle politik ve ekonomik bakımdan yara alan bir yıl  oldu. Sigorta sektörü de olumsuz anlamda 
payını bundan aldı. Çoğu poliçenin yenilemesini yapmadık, bazılarına bekleme poliçesi uyguladık. 
İnşaat sektöründe alınan hacmi küçük işlerin, ana müteahhide bağlı olanlardan, varsa  kalan 
kısımlarına poliçe ürettik, olanlarına da danışmanlık hizmeti verdik, teminatlarını arttırdık. İhalesine 
katıldığımız işlerin indikatif tekliflerini çalışmaya devam ettik. Yurtdışı işlerimize poliçelerimizi yaptık. 
Portföyümüze yeni müşteriler ekledik. 
Kurumsal Acenteliğini yaptığımız Anadolu Sigorta, sosyal sorumluluk projesi olan; Bir Usta Bin Usta’yla 
bu yıl birincilik ödülü kazandı. Ayrıca 2012 Ağustos ayında prim üretimi hayat dışı şirketler içinde; 1 
milyar 497 milyon liraya, Pazar payı ise yüzde 13.48’e ulaştı. Bu yıl yeni göreve getirilen Genel 
Müdürümüz Musa Ülken’in 2013’te daha etkin tedbirlerle ve yeni uygulamalarla kurumumuzu 
birinciliğe taşıyacağına inanıyoruz. 
Acentemiz bu yıl da her şeye rağmen İstanbul içinde Kurumsal Acenteler arasında başarılı olanlar 
gurubunda  yer aldığı için Antalya’daki toplantıya davet edildi. Yılda bir kez yapılan bu toplantı hem 
eğitim amaçlı, hem de sorunları giderme adına son derece yararlı oluyor. 
2013’de görünen o ki; inşaat, maden ve enerji şirketlerimizin imzaladıkları projelerine poliçeler yapacak 
veya danışmanlık hizmeti vereceğiz. Ama şundan eminim ki bu yıl kesinlikle boş oturmayacağız. 
Yetişmiş kadromuzla, araştırmacı ruhumuzla, bilgilerimizi kullanarak güzel işlerin altına zevkle imza 
atacağız. 
Hepinize barış içinde, bereketli işler, güzel projeler, kazasız bir yıl diliyorum. 
  
Sevgilerimle 
  
Deniz Karakullukçu 
  

         2012 YILININ SİGORTA SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ 
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 CASBAH: TURUNCU MAĞRİP ÜLKESİNİN TOZLU KALBİ 

Casbah Akdeniz ve Sahra-altı Afrika'nın batı kesiminde bulunan tarihi 

değerleri ile ünlü, mimarlık ve şehir planlama üzerinde önemli etkiye sahip bir 

yerleşim yeridir. Barbaros Hayrettin’in Cezayir’e ilk çıktığı yerden tepeye doğru 

kurulan tarihi bir semttir. Revaklı, cumbalı, çinili evleri, kalesi, pazarları, antik 

camileri, Osmanlı sarayları ve hamamları ile geleneksel kent yapısının izlerini 

taşır. Evlerinde toprak tuğla, toprak ve kireç işleme, taş ve ahşap kullanılmıştır. 

Burası atalarının yaşam tarzı ve Müslüman gelenek görenekler ile 

harmanlanmış bir yerleşkedir. Araplara, Berberilere, siyah Afrikalılara, 

Yahudilere, Türklere ve 300 yıl Osmanlı devletine ev sahipliği yapmıştır. 

Asırlar geçmesine rağmen hala Türk mahallesi olarak anılır. Kelime anlamı ise 

‘kasaba’ dan gelmektedir. Dikkate değer bir özgünlükle Casbah zamana sessizce 

tanıklık etmiştir. Kentin inşaatı 1516 yılında başlamıştır ve 17. yüzyıla kadar 

devam etmiştir. Şehir Arap-Akdeniz mimari geleneğinin kombine edilmesiyle 

vücut bulmuştur.  
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Günümüze kadar görülen değişiklikler ve yaşanan doğal afet (toprak kayması, sel ve 

deprem) risklerine rağmen, Casbah halen bütünlüğünü korumaktadır. Bütün estetik 

karakteri, kullanılan malzeme ve mimari elemanları sayesinde de 1992 yılında 

Dünya Mirası Listesinde yerini almıştır. Devamlılığının sağlanması için yapılan 

çalışmalar da bu yerin canlılığının yanı sıra görüntü bütünlüğünü güçlendirmiştir.  

Bu bölgenin yönetimi ve korunması için 

Cezayir Vilayet Kültür Müdürlüğü 

görevlendirilmiştir. Korunması ve kentsel 

dokunun bozulmasını önlemek için sürekli 

rehabilite edilmeye ihtiyacı vardır.  
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 CASBAH: TURUNCU MAĞRİP ÜLKESİNİN TOZLU KALBİ 

Casbah’ın dolambaçlı yollarının arasında değişik mimarisi ve yapımında 

kullanılan toprak rengi taştan yapısıyla göze çarpan Djamaa Ketchaoua 

(Keçiova Camii) bulunur. Bu caminin ilk kez Rebai aşireti tarafından 1436 

yılında, Keçiova adı verilen bir çeşmenin yanında inşa edildiği bilinmektedir. 

1613 yılında, Osmanlı yönetimi altında daha büyük bir yapı yapılmış. Hasan 

Paşa tarafından 1794’te yeniden yaptırılmıştır. 1832’de Cezayir’in Fransızlar 

tarafından işgalinden sonra St.Philippe katedraline dönüştürülmüştür. 1844 

yılında mağribi tarzda yapılmış minaresi yıkılmış ve ön cephede iki kule 

yapılmıştır. 1962 yılında bağımsızlıkla birlikte yeniden camiye 

dönüştürülmüştür. 
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 CASBAH: TURUNCU MAĞRİP ÜLKESİNİN TOZLU KALBİ 

İtalyan Rönesans ustası Fra Filippo Lippi ve İspanyol şair ve romancı Miguel de 

Cervantes korsanlar tarafından kaçırılan ve Casbah Zindanlarında fidye için 

tutulan onlarca Avrupalı esir arasında yer almıştır. Yukarı Casbah’ ta bir tepenin 

üzerinde yer alan Hamma Mahallesi iki temel unsurun kaynaşmasıyla oluşmuştur. 

Günümüzde ise bir duvarın üzerinde “Cervantes burada saklanmıştır” yazısını ve 

Cervantes büstünü görmek mümkündür. 
 
Cezayir'in 1954-1962 yıllarındaki bağımsızlık savaşını, "The Battle of Algiers"  

adıyla 1966 yılında çeken İtalyan yönetmen Gillo Pontecorvo Fransız kuvvetlerine 

karşı tasvir edilen bu mücadele filmi ile Casbah Cezayir direnişinin merkezi 

olmuştur.1992 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası haline gelen bu yer, 

ancak 2003 yılında Cezayir yasasınca bir SİT alanı olarak ilan edilmiştir. 

 

Casbah’ın birçok sakini 1962 yılında şehirden taşınmış.  Ve daha sonra siyasi 

kargaşadan kaçan veya şehirde iş arayan ailelere evler oda oda kiralanmış. Bu 

sırada da ne yazık ki çeşitli tahribatlara uğramıştır. Casbah artık kırsal 

geleneklerden tutun, kentsel yapıda, el sanatlarında ve çeşitli becerilerinin de 

çoğunu kaybetmiş zamanla büyük değişime uğramış bir nüfusa sahiptir. 
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 CASBAH: TURUNCU MAĞRİP ÜLKESİNİN TOZLU KALBİ 

Topkapı Sarayı’ndan sonra Osmanlı 

topraklarındaki en büyük ikinci 

yönetim ve yerleşim kompleksi olan 

Dayı (Husseyn Dey) Sarayı da burada 

bulunmaktadır. Günümüzde de 

Cezayir’in Topkapı Sarayı olarak 

adlandırılır. Sarayın binaları arasında 

harem ve mutfak, çok kötü durumda 

dahi olsalar bugüne kadar ayakta 

kalabilmişlerdir. Fakat içerideki çoğu 

seramikler sökülüp çalınmıştır. 

Söylentilere göre ise 1827 yılında 

Keçiova camiinin komşusu Dar Hasan Pacha (Hasan Paşa Sarayı)’da , Cezayir Beyi 

Hasan Paşa tarafından 1791 yılında yaptırılmıştır. Ancak asıl eklentiler 1839 

yılında başlatılmıştır ve bu yer Fransız idarecilerin sarayı olarak kullanılmıştır. Din 

işleri bakanlığına ev sahipliği yapan bu saray bugün onarımdadır. 

Husseyn Dey, yani İzmirli Dayı Hüseyin Paşa’nın Fransız temsilcisi konsolos Pierre 

Deval’ın yüzüne yelpazeyle vurduğu yer özellikle işaretlenmiş.  

Casbah mahallesinin en üst noktasında deniz seviyesinin 115 metre yükseğinde yer 

alan kale ise Oruç Barbaros (Oruç Reis) tarafından 16. yüzyılın başında yeniçeri 

karargahı olarak inşa edilmiş. Şehir 19. yüzyıla kadar bugün de -özellikle yukarı 

Casbah bölgesinde- parçalarını görebileceğiniz surlarla çevriliymiş. Fransızların bu 

surları ikiye bölmeleriyle surların yok oluş süreci başlamış ve bir zamanki haşmeti 

sadece korsan hikâyelerinde kalmış.  
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 CASBAH: TURUNCU MAĞRİP ÜLKESİNİN TOZLU KALBİ 

Yeni cami (Djami El Cedid)’de Osmanlı sanatının en güzel örneklerini gösterir. 

Aslına uygun olarak halen restorasyonları devam etmektedir. Fransızlarca Mağrip 

ülkesinin Marsilya’sı olarak nitelenmiş Cezayir’in yerel türküsünde de Casbah 

evlerinden bahsedilir; 

‘’Cezayir’in ufak tefek evleri 

  İçindedir ağaları beyleri.’’ 

Yeni Cami ya da Camii El-Cedid 17. yüzyılda inşa edilmiştir ve içinin Camii El-

Kebir’e benzemesine çalışılmıştır. Bu iki cami arasında eskiden Kahveler Mahallesi 

denilen bölge yer almaktadır.  

Günümüz 

Casbah’ta 

bir kahve.  

Hazırlayan 

Tuğba TEKELİ 
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SAHİLYOLUNDA KİRALIK BİSİKLET DÖNEMİ… 

Kredi kartı ile kullanılıyor… 

Kredi kartınızdan 50 lira bloke ediliyor, teslim edildiğinde ise hesaptan düşülüyor. Dalyan’dan Kartal’a 
kadar, Sahilyolu boyunca 10 adet İSPARK durağının herhangi birinden aldığınızı bisikleti, yine herhangi 
birine bırakabiliyorsunuz. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni 
bisiklet uygulaması, özellikle 
Kadıköylüler tarafından beğeniyle  
karşılandı. 
 
İSPARK tarafından uygulamaya konan 
sistem, 19 Ekim Cuma günü hizmete 
girdi. Buna göre, Kalamış ile Kartal 
arasındaki mesafe içinde İSPARK’ın 
noktalarından saati 2 Lira’dan olmak 
üzere kiraladığınız bisikleti, dilediğiniz 
yerde bırakabiliyorsunuz. 

Haziran 2012 – Ocak 2013 

Sahilyolu’nun Caddebostan bölümünde adeta kapışılan kiralık bisikletlerden ilk olarak 100 adet devreye 
sokuldu. Yaz döneminde bu sayının 500’e kadar çıkabileceği ve mesafenin Pendik’e kadar uzayabileceği 
tartışılıyor… 

Kaynak: http://www.anadoluyakasi.net/ilcelerimiz/201 2/10/23/sahilyolunda-kiralik-bisiklet-donemi/  

http://www.anadoluyakasi.net/ilcelerimiz/201 2/10/23/sahilyolunda-kiralik-bisiklet-donemi/
http://www.anadoluyakasi.net/ilcelerimiz/201 2/10/23/sahilyolunda-kiralik-bisiklet-donemi/
http://www.anadoluyakasi.net/ilcelerimiz/201 2/10/23/sahilyolunda-kiralik-bisiklet-donemi/
http://www.anadoluyakasi.net/ilcelerimiz/201 2/10/23/sahilyolunda-kiralik-bisiklet-donemi/
http://www.anadoluyakasi.net/ilcelerimiz/201 2/10/23/sahilyolunda-kiralik-bisiklet-donemi/
http://www.anadoluyakasi.net/ilcelerimiz/201 2/10/23/sahilyolunda-kiralik-bisiklet-donemi/
http://www.anadoluyakasi.net/ilcelerimiz/201 2/10/23/sahilyolunda-kiralik-bisiklet-donemi/
http://www.anadoluyakasi.net/ilcelerimiz/201 2/10/23/sahilyolunda-kiralik-bisiklet-donemi/
http://www.anadoluyakasi.net/ilcelerimiz/201 2/10/23/sahilyolunda-kiralik-bisiklet-donemi/
http://www.anadoluyakasi.net/ilcelerimiz/201 2/10/23/sahilyolunda-kiralik-bisiklet-donemi/
http://www.anadoluyakasi.net/ilcelerimiz/201 2/10/23/sahilyolunda-kiralik-bisiklet-donemi/
http://www.anadoluyakasi.net/ilcelerimiz/201 2/10/23/sahilyolunda-kiralik-bisiklet-donemi/
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Bugün, Atatürk’ün hizmetine ölümünden 13 yıl evvel girmiş bulunan en sadık hizmetkârlarından birinin 
ağzından Atatürk’ün ölümü ve son günlerinden bahsetmek istiyorum. İbrahim Ergüven, Atatürk’ün 
hizmetinde bulunan ve O’nu her bakımdan yakından bilen nadir ve bahtiyar insanlardan biri. Soyadını 
Atatürk ona kendisi vermiştir. 
İbrahim Ergüven şimdi emekli bir memur. Atatürk’ün yalnız ölüm günlerinde değil, hemen Allahın her günü, 
O’na minnetle bağlı olduğunu ifade etmekte ve adını saygı ile anmaktadır. 
Şu aşağıda nakledeceğim satırları bana anlatırken, ak saçlı Atatürkçü’nün hıçkırarak ağladığını söylemeden 
geçemeyeceğim. 
“Son günlerinde idi (O’na hiç kimse öldü diyemiyor). Başucunda kardeşi Makbule Atadan, Kuran okudu. Ben 
de bu sırada, ‘Şu Kuranın yüzü suyu hürmetine Atamıza iyilik ver’ diye Allah’a yakarıyordum. O sırada odanın 
havalandırılması için, açık bırakılan büyük pencerelerden biri müthiş bir gürültü ile kapandı. Atatürk 
günlerden beri komada idi… Gürültü Atatürk’ü derin uykusundan uyandırdı… Ve: 
-‘İbrahim sen burada mısın? Bu yatağı ne zaman değiştirdiniz?’ diye sordu. 
Bazı sebeplerle yatağını sık sık değiştirmek mecburiyetinde kalırdık. O gün de, 4 kişi yatağın üzerine çıkarak 
bir battaniye içinde Atatürk’ü başka bir yatağa naklettik. Bu sırada karyola kırıldı. Ve değiştirdik. İşte Atam, 
bunu fark etmişti. Ayrıca: 
-‘Ben kaç saat uyudum. Saat kaç? Gazeteler geldi mi?’ buyurdular. 
O her zaman derin uykudan uyanınca hemen saatin kaç olduğunu ve gazetelerin gelip gelmediğini sorardı. 
Biz de kendisine iyi ve rahat bir uyku uyuduğunu söyler, uzun uyuduğunu fark etmemesi için günü geçmiş 
gazeteleri kendisine vermek zorunda kalırdık. 
O gün çok ağır durumda idi. Kapıda nöbet beklemekte olan doktorlardan Mim Kemal ile Neş’et Ömer 
İrdelp’e Atatürk’ün kendine geldiğini sevinçle bildirdik. O gün bir süre böyle gitti. 
Son nefesini verirken berberi Mehmet, berber yardımcısı Rıdvan yanında idiler. Bana haber verdikleri anı 
hatırlamak dahi istemiyorum. 
Ölüm raporunun tanziminden sonra Selimiye Askeri Hastanesi’nden gelen tabiplerin yardımıyla yıkanıp 
tahnit edilerek ilaçlandı, kefenlendi ve hazırlanan bir tabuta konularak bizzat düzenlenen yatak odasına 
nakledildi. (Balkonlu oda…) Burada elips şeklinde yaldızlı ve üzeri somaki mermer bir orta masası vardı. Onun 
üzerine yerleştirildi. Ben de Sabuncakisten getirdiğim bir araba dolusu çiçekle etrafını O’na layık olduğu 
şekilde donattım. 
Ve ilk ihtiram nöbetine genç teğmenlerle birlikte girdim. Bilahare, Büyük Millet Meclisi’nden verilen bir 
emirle yeniden bir tabut yaptırıldı. Bu meşe ağacındandı. İçi kurşun kaplı idi. Ve çok ağırdı. Sonradan buna 
üzeri asma yaprağı ve sarmaşık motifleriyle süslü bronz kollar döktürüldü. 
Atatürk bizim tek dayanağımızdı. O’nun vakitsiz ölümü ile her şeyimizi kaybetmiş olduk.”1 
1 Sait Arif Terzioğlu, İnsancıl Atatürk, İstanbul 1964, s. 84–86. 
Kaynak: Atatürk’ten Gençliğe Unutulmaz Anılar, Ahmet Gürel, Mayıs 2009

GÜNÜ GEÇMİŞ GAZETELER 

Haziran 2012 – Ocak 2013 

Günü Geçmiş Gazeteler 



Haziran 2012 – Ocak 2013 ÖZGÜNCE 66 

KÜLTÜR / SANAT 
TİYATRO / FESTİVAL / ATÖLYE 

Tango Poison Show 
Altı enstrüman ve bir vokal sanatçısından oluşan Arjantinli grup Sexteto Milonguero, son 
dönemin dünyadaki en ünlü tango orkestrasıdır. Sexteto Milonguero sıradışı performansı ile 
Tango Müziğine olan bakışınızı değiştirecek ve yepyeni bir vizyonun kapılarını aralayacak.Bu 
konserde orkestraya dünyanın en başarılı profesyonel dansçıları da eşlik ederek, hem göze 
hem kulağa hitap edecekler. 
Yer : Kent Sineması, İstanbul Avrupa  
Tarih: 10 Mart 2013, Saat 20:00 

İsim Şehir Hayvan Müzikli Kabare 
Genel Sanat Yönetmenliğini Gencay Gürün'ün yaptığı, Tiyatro İstanbul'un yine ses getiren 
kabare oyunu, 2012-2013 sezonunda tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Saygın 
Delibaş ve Fethi Kantarcı'nın oyunlaştırdığı "İSİM ŞEHİR HAYVAN",  Yılmaz Özdil' e ait bir 
eser olup,  30 Temmuz 2012 itibariyle sahnelenmeye başladı. 
Metin Serezli’nin yönettiği oyunda; Nusret Çetinel, Sabri Özmener, Hülya Gülşen, Bilal 
Çatalçekiç, Burcu Kazbek, Taner Ergör, Banu Çiçek, Yeliz Şatıroğlu, Levent Çimen, Aybar 
Taştekin,  Serdar Aslan, Alev Azyok, Zafer Aslan, Anıl Yülek rol alıyorlar. 
Yer: Caddebostan KM, Profilo KM 
Tarih:25 Ocak – 04 Mart 2013 

We Will Rock You Müzikali 
Londra’nın en ünlü müzikali dünya turnesinin 10. Yılında İstanbul'da! 
17 ülkede 12 milyondan fazla kişi tarafından izlenen ve Queen’in en iyi 24 şarkısından 
oluşan, ödül rekortmeni  muhteşem müzikal,  Avrupa Turnesi kapsamında BKM 
organizasyonu ile ilk kez Türkiye’de olacak! 
Müzikalin biletleri Queen’in efsanevi solisti, Rock Tanrısı Freddie Mercury’nin 21.ölüm 
yıldönümünde  satışa çıkıyor. 
BİLETLER, BİLETİXTE! 
Yer: Ora Arena - İstanbul 
Tarih: 30 Nisan – 12 Mayıs 2013 

Müjdat Gezen Tiyatrosu – 1881 
’1881’ Perde dedi.  
1881... O gün Türk Halkının kaderi değişti. Türkler, ümmetten millet olmaya 
geçmenin ilk nefesini duydular. Çünkü “Mustafa” doğmuştu! 
Yer:Müjdat Gezen Tiyatrosu, İstanbul Anadolu 
Tarih:10 Şubat 2013 Saat:15:30 

Modern Zaman Atölyeleri 
İstanbul Modern Sanat Müzesi,  “Modernlik? Fransa ve Türkiye’den Manzaralar” adlı 
sergiye paralel olarak, çocuklar, gençler ve aileler için özel bir eğitim programı tasarladı. 
Modern Zaman Atölyeleri adını taşıyan programda çocuklar, gençler ve aileler müzenin 
uzmanları ile sergideki yapıtları inceliyor ve ardından izlenimlerinden yola çıkarak sanat 
çalışmaları yapıyorlar. Modern Zaman Atölyeleri, pazartesi hariç hafta içi her gün okul 
grupları, hafta sonları ise çocuklar, gençler ve aileler için ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. 
Yer: İstanbul Modern Sanat Müzesi 
Tarih:16 Ocak – 16 Mayıs 2013 
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Üniversiteyi kazanan öğrencilerimizden Seda Özdemir Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji 
Bölümü’nü; Gizem Yıldırım Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ni kazanmışlardır. 
Başarılarını kutlamak ve kendilerinden küçük yaştakilere motivasyon sağlamak amacıyla yemekli bir 
kutlama gecesi düzenlenmiştir. Kutlama sonrasında öğrencilerimize plaket ve hediye çeki verilmiştir. 
Organizasyonu düzenleyen başta TEVFİK ÖZDEMİR ve CEHDİ YILDIRIM'a teşekkürlerimizi sunuyor, 
öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyoruz. 

Yaklaşık 4 seneden beri düzenlemekte olduğumuz Üniversiteli olan gençler yemeği  
bu yıl da  PAPULİ RESTAURANT’da düzenlenmiştir.  

Haziran 2012 – Ocak 2013 
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22-28 Aralık 2012 tarihlerinde,  Kadıköy Belediyesi Sergi Salonu’nda,  
Omega Enerji A.Ş. Müdürü Cevdet Kurt’un eşi Selma Kurt’un yağlı boya resim sergisi yapılmıştır.  

Haziran 2012 – Ocak 2013 
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Irak  Şantiyesinde çalışan İnşaat 
Mühendisi arkadaşımız Osman 
ALTINTAŞ 16.11.2012 tarihinde 
hayatını Nihal KURT ALTINTAŞ’la 
birleştirmiştir. Kendisini ÖZGÜN 

ŞİRKETLER GRUBU olarak  tebrik eder, 
mutluluklar dileriz. 

Muhasebe Müdürümüz Derya GÖKALP IŞIK ve eşi Tolga 
IŞIK’ın 30.07.2012 tarihinde Deniz isminde bir kızları 

dünyaya gelmiştir.  
 

Çiftimizi tebrik eder, Deniz bebeğe sağlıklı bir yaşam 
dileriz. 

 

Irak  Şantiyesi Muhasebe ve Mali İşler 
Şefi Ferhat YALVAÇ 16.12.2012 

tarihinde hayatını Aynur MEŞE ile 
birleştirmiştir. Kendisini ÖZGÜN 

ŞİRKETLER GRUBU olarak  tebrik eder, 
mutluluklar dileriz. 

Tizi Ouzou Projesi laborantımız 
Selahattin BAŞ  25.11.2012 tarihinde 

hayatını Funda SALANUR ile 
birleştirmiştir. Kendisini ÖZGÜN 

ŞİRKETLER GRUBU olarak  tebrik eder, 
mutluluklar dileriz. 

Özgün Şirketler Grubu Sekreteri Selma SALMAN: 15.04.1975 Üsküdar, 

İstanbul doğumludur. 1991 yılında Kandilli Kız Lisesi’nden mezun olup Gmp Teknik 
Atılım Ltd. Şirketi, Grafikland Reklam Ajansı, Güröz Teknik ve Sosyal Hizmetler Ltd 
Şirketi gibi çeşitli firmalarda Danışma Görevlisi olarak çalışmıştır. Milli Eğitim 
Bakanlığı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahiptir. 2012 yılından bu yana Özgün 
Şirketler Grubu’nda Danışma Görevlisi olarak görev almaktadır. 
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Aramıza katılan arkadaşlarımıza hoş geldin dileklerimizi sunar çalışma hayatlarında başarılar dileriz. 

Haziran 2012 – Ocak 2013 

ARAMIZA KATILANLAR 

Marmaray & Sirkeci Şantiyesi Teknik Ofis Mühendisi Hasan Can 
ÖZDEMİR: 11.07.1990 yılında ŞANLIURFA’da doğmuştur. Liseyi  Özel Ordu Fen 

Lisesi’nde okumuştur. 2007 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümüne girip Bitirme Projesi 
kapsamında (İstanbul Tünellerinde Deformasyon Analizi) Marmaray Yenikapı 
Projesi Turnback NATM tüneli deformasyon analizi çalışması Plaxis 2D kullanılarak 
gerçekleştirmiştir. 2012 temmuz ayında mezun olmuştur. Özgün Şirketler Grubu – 
Merkez Ofis, Soner Temel Mühendislik – İstanbul &  Marmaray Projesi ve Dost 
İnşaat-İstanbul Sarayları Projesinde stajlarını yapmıştır. Yapı Proje Uygulama 
(YPU) - Dedeman Ticaret Merkezi Projesinde Teknik Ofis ve İhale Mühendisi 
olarak mezun olmadan ilk görevine başlamıştır. 20 Kasım 2012’den beri Özgün 
Şirketler Grubu’nda Soner Temel Mühendislik firmasında Teknik Ofis Mühendisi 
olarak görev almaktadır. 

Marmaray & Sirkeci Şantiyesi İSG Mühendisi Arda KULEYİN: 
08..06.1988 doğumludur.  Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği 
Bölümünden mezun olmuştur. TKİ GELİ Yatağan linyit işletmelerinde açık işletme, 
Yıldızlar Holding Nesko Madencilik Yomra bakır ocağında yer altı ve aynı işletmeye 
bağlı Sürmene cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisinde cevher hazırlama ve 
zenginleştirme stajını zorunlu 60 gün(20-20-20) olarak gerçekleştirmiştir. Bitirme 
tezini farklı çaptaki karotların (kireçtaşı-dasit-bazalt numuneleri) tek eksenli basma 
dayanımı konusunda tamamlamıştır. 

Amerika Kıtası İş Geliştirme ve KKCAN Construction & Mining 
Müdürü Nedim DÜZENLİ: 9 Şubat 1960 Bursa-Mudanya doğumludur. 1977 

yılında Bursa Erkek Lisesinden mezun olup bir yıl Zonguldak Devlet  Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi, Maden Mühendisliği Bölümünde okuduktan sonra 1982’de 
ODTÜ İdari İlimler Fakültesinden mezun olmuştur. İsviçre Cenevre’de Fransızca 
Eğitimi görmüştür. Yedek subaylık görevini tamamladıktan sonra Bursa’da Oyak-
Renault, Coşkunöz Holding ve Özdilek AŞ.’de yönetici olarak çalışmış 1988 yılında 
ailesi ile beraber Kanada’ya yerleşmiştir. Kanada’da da Fabrika Müdürü, Satış 
Müdürü, Proje Yöneticisi, Girişimci ve Gönüllü olarak çalışmıştır.DEIK-Dünya Türk İş 
Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Amerika Bölge Komitesi Başkanlığı yapmış olup 
halen Amerika Bölge Komitesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 

Marmaray & Sirkeci Şantiyesi Teknik Ofis Mühendisi Emre EKİNCİ: 
06.04.1987 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlköğretimi Şair Behçet Kemal Çağlar; 
Liseyi Nişantaşı Nuri Akın Lisesi’nde okumuştur. 2005 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Maden Fakültesi Maden Mühendisliği bölümüne girip, 2011 Şubat 
ayında mezun olmuştur. 6 ay Avusturya Montanuniversiteat Leoben de ERASMUS 
programına katılmış, Sandvik Fabrikasını gezmiştir.  Mart 2011 Paris’te Supelec 
Université’sinde Avrupa Enerji Haftasına katılmış, nükleer santrali, Schlumberger 
Fransa fabrikasını gezmiştir. Koza Altın İşletmeleri Bergama Ovacık Yer altı Altın 
madeninde, TÜPRAG Uşak Kışladağ Açık İşletme Altın madeninde ve AkçanSA 
Çimento Fabrikasında stajlarını yapmıştır. 23 Kasım 2012’de Özgün Şirketler 
Grubu’nda Soner Temel Mühendislik firmasına girmiştir. 



Her sayıda değişik hobi alanlarından 

bahsettiğimiz bölümümüzün bu sayıdaki konuğu 

arkeolog, nümismat, fotoğrafçı ve amatör bir 

blog yazarı olan, benim de kendisini yakından 

tanıdığım, günümüzde sayısı git gide azalan 

insanlardan biri; aynı zamanda pozitif, güler 

yüzlü ve sıcakkanlı, Anıl Tamer Yılmaz. 

-Öncelikle seni daha yakından tanımamız için 

biraz kendinden bahseder misin? 

  

1981 yılında İstanbul’da doğdum. 1999 yılında 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Klasik 

Arkeoloji bölümünü kazandım.  2003 yılında 

aynı üniversitede yüksek lisans eğitimimi 

bitirdim.  Hem lisans tezimde hem de yüksek 

lisans tezimde Arkeoloji camiasında pek 

sevilmeyen Yunan ve Roma Dönemi sikkeleri ve 

Antik çağ Ekonomisi üzerine çalıştım. 13 

yıldır fotoğraf çekmekteyim. Pek çok karma 

sergide fotoğraflarım sergilenmiş olmasına 

rağmen ilk kişisel sergimi geçen sene İFSAK 

Genç Fotoğrafçılar Festivali kapsamında 

gerçekleştirmiş oldum.  Fotoğrafın dışında iş 

yoğunluğumun el verdiği zamanlarda  kendime 

ait bloğumda yazılar yazıyor ve spor yaparak 

boş vakitlerimi doldurmaya çalışıyorum.  

ÖZGÜNCE 71 Haziran 2012 – Ocak 2013 



-Arkeoloji hayatına nasıl girdi? 

Her insanın küçükken çevresindeki izlenimleri 

doğrultusunda yapmak istediği, heves ettiği 

meslekler bulunmaktadır. Küçükken izlediğim Indiana 

Jones filmlerinin arkeolojiye olan ilk ilgilimi 

tetiklediğini rahatlıkla söyleyebilirim ancak 

üniversitede eğitimini aldığım bilim dalının bu ilgi 

ile alakalı olmadığını da rahatlıkla itiraf 

edebilirim. 1999 yılında girdiğim üniversite 

sınavında aldığım puan son tercihim olan Eskişehir 

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’ne yetti ve 

arkeoloji maceram başlamış oldu. 1999 yılında 

girdiğim bölümden 2006 yılında yüksek lisansımı 

bitirerek çıkmış oldum. Az kalsın İstanbul 

Üniversitesinde doktoraya da başlıyordum ama 

maalesef hayat bazen her istediğinizi yapmanıza 

müsaade etmiyor. 

-Çocukken ilgi alanlarının bu yönde ilerleyeceğini 

hayal eder miydin yoksa farklı şeyler mi olmasını 

isterdin hayatında? 

Doğrusunu söylemek gerekirse hayatta tahmin 

etmezdim. Sende biliyorsun bizim çocukluğumuzda, şu 

anki çocukların sahip olduğu kadar fazla bir 

seçeneğimiz yoktu. Hayatımız daha bir oyuna,  

eğlenceye yönelikti. Sokaklarda geçiyordu.  O yüzden 

böyle bir şey söyleme imkânım bulunmuyor. Yaşadığım 

çocukluktan son derece memnun olmakla birlikte küçük 

yaşta yüzmeye başlamayı çok isterdim.  

-Mesleğin Türkiye koşullarında uygulanabilirliği 

kesinlikle çok zor bir meslek, bize ne gibi 

zorluklar yaşadığını anlatabilir misin? 

Aslında en büyük zorluğu şu an çok farklı bir 

sektörde çok farklı bir iş yapıyor olmam. 
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Yüksek lisansımı bitirdikten sonra altı üniversitede 

asistanlık için sınava girdim ama nedense hiçbirinde 

giremedim! Şu an yaklaşık 5 yıldır yemek sektöründe 

çalışıyorum. Kendi işimi yapmak için çok çabaladım ama 

sende biliyorsun Türkiye şartlarında maalesef herkes 

kendi işini yapamıyor.  

-Fotoğrafa ilgin nasıl başladı? 

İlk fotoğraf makinemi elime aldığımda sanırım 6 ya da 7 

yaşımdaydım. Babamın bana vermiş olduğu eski bir 

fotoğraf makinesi ile bir şeyler çekmeye çalışıyordum 

ama tabi ki bunların şu anki bana bir katkısı olduğunu 

söylersem çok abartmış olurum.  Fotoğrafa ciddi olarak 

üniversitede iken almış olduğum fotoğrafçılık dersleri 

sayesinde ilgi duymaya başladım.  Yine bu dönemde almış 

olduğum filmli bir makine ile fotoğraf çekmeye başladım 

ve yaklaşık 13 yıldır fotoğraf çekiyorum.  

-Fotoğraf ile uğraşmak hayatını nasıl etkiledi? 

Fotoğraf şu an en büyük hobim ve benim için gün içinde 

kısa bir süre bile olsa hayatın stresinden, 

yoğunluğundan kaçmamı sağlayan sığınabildiğim bir liman 

ve rahatlamak için kullandığım bir enstrüman aslında. 

Size bu kadar huzur ve mutluluk veren bir şeyin olumsuz 

etkilemesi diye bir şey zaten olamaz. 
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Kesinlikle bir bütünün ayrıntılarına normal bir insandan 

daha fazla dikkat ediyorsunuz ve bu ayrıntılar sizin 

diğer duyularınıza da hitap edebiliyor.  Bunu şu şekilde 

açıklayabilirim belki: Deniz kenarında çekilmiş bir 

fotoğrafa bakarak; birbirini kovalayan çocukların sesini 

duyabilir, dalgaların kıyıya vurmasını sağlayan rüzgârı 

hissedebilir ya da rüzgâr ile gelen denizin kokusunu 

alabilirsiniz.  

-Bize biraz bu büyülü dünyadan bahseder misin? Günümüzde 

eline fotoğraf makinesi alan herkes fotoğrafçı oluyor bu 

gerçekten o kadar kolay mı?  

Teknolojinin gelişmesi ve ucuzlaması ile birlikte hemen 

görüntüye ulaşmanızı sağlayan dijital fotoğraf 

makinelerin herkes tarafından kolaylıkla alınabilir 

olması fotoğrafla ilgilenen kişi sayısını ve fotoğraf 

üretimini artmasını sağladı ancak bir nevi görüntü 

kirliliği oluşmasını da sağladığı bir gerçek. Düşünün 

şimdi her gün belki dünyada milyarlarca fotoğraf 

çekiliyor. Bu kadar çok fotoğraf çekilmesine rağmen yine 

de iyi olan fotoğraf ve fotoğrafçı özelikle iletişimin 

çok daha kolay olduğu bu dönemde kendisini ortaya bir 

şekilde çıkarıyor. Tabi ki herkes fotoğraf makinesi 

alabilir ama kişinin fotoğrafçı olup olmadığına bakmak 

için ürettiklerine bakmak gerekiyor.  

-Yaşadığın şehrin fotoğraflarına bir etkisi bulunuyor mu?   

Bazen ne kadar sıkılsam ve şikâyet etsem de İstanbul gibi 

bir kozmopolit bir şehirde yaşayıp da etkilemediğini 

söylemek çok saçma olur. İçinde barındırdığı tarihi, 

kültürel yapıları bir kenara bırakın. On beş milyon 

insanın yaşadığı bir şehirden bahsediyoruz. Sadece 

insanları bile düşündüğünüzde size on beş milyon farklı 

konu sunuyor.  

-Kelimelerini bilen biri olarak iyi yazdığını 

düşünüyorum. Yazmak gündelik hayatında sıkça yaptığın bir 

şey mi? 

Sıkça yapmak istediğim ama yapamadığım şeylerin başında 

geldiğini söyleyebilirim şu sıralar.  Özellikle son bir 

yıldır işlerimin yoğunluğundan ötürü fazla yazma şansı 

bulamıyorum.  
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-Fotoğrafa ilgi duyanlar için neler söyleyebilirsin? Bir 

eğitim almak gerekiyor mu yoksa sadece içinde mi olmalı 

insanın bu istek? Sence bu yolda ilerlemek için ne gibi 

şeyler gerekiyor?  

Günümüzde pek çok şehirde temel fotoğraf eğitimi adı 

altında kurslar açılıyor. Artık kitapçılarda bir on yıl 

öncesine nazaran fotoğraf ile alakalı daha fazla kitap 

bulabiliyorsunuz. Bırakın kitapları artık internette 

bile fotoğraf ile alakalı bulabileceğiniz o kadar çok 

kaynak var ki… Ben hiçbir zaman bu tarz bir kursa 

gitmedim ancak fotoğraf ile alakalı çok kaynak okudum ve 

araştırdım.  Müsait olduğum zamanlarda bir günde belki 

yüzlerce fotoğraf inceledim. Ustaların nasıl bir bakış 

açısı ile fotoğraflarını çektiğini düşündüm ve kendimce 

yorumladım. Ancak bu saydığım şeyler fotoğraf anlamında 

kişinin kendisini geliştirmesi için yeterli mi diye 

sorarsanız? Değil derim! Yukarıda saydıklarım sadece 

teknik açıdan kendinizi geliştirmenizi sağlar. Bunun 

yanında bol bol film izlemeli, kitap okumalı ya da 

ressamların sergilerini gezerek kültürel ve duygusal 

altyapınızı da bir anlamda geliştirmeniz gerekiyor. 

Sergi gezmeyi sevmiyorum diyorsanız şiir okursunuz ya da 

başka bir şey yaparsınız. Saydıklarım aslında sadece 

sanatın birkaç dalı ve insanların duygularını ifade 

etmek için kullandıkları birkaç metot. Siz bu metotları 

kullanmıyorum diyorsanız size hitap eden metotları bulur 

ve onları kullanırsınız. Nihayetinde insanın içinde bir 
ilgi alaka olması gerekiyor illaki… Yoksa kimse 

sevmediği bir iş için saydığım bu kadar şeyi yapma 

zahmetine girmez…  
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-Başka ilgi alanların da var mı gündelik hayatına 

katmaktan zevk aldığın? 

Fotoğraf ile bir nevi iç içe olduğu için sinemada benim 

için ayrı bir yere sahip. Fırsat buldukça bol bol film 

izlemeye çalışırım.  Bunun dışında birkaç senedir ihmal 

ettiğim spora da tekrar döndüm. Spor da fotoğraf gibi 

-İzinden gittiğin kendine örnek aldığım kişiler var mı? 

İzinden gittiğim yada örnek aldığım kişiler olduğunu 

söyleyemem; ancak tarzını sevdiğim ve yakın hissettiğim 

Gilad Benari, Erdal Kınacı ve İzzet Keribar gibi usta 

fotoğrafçılar bulunuyor.   

-Gelecek için ne gibi hedeflerin var? 

Çok uzak gelecek ile alakalı hedeflerim bulunmuyor.  

Yakın zamanda ise; bitirmeyi planladığım iki tane 

fotoğraf projem bulunuyor ama şu aşamada özel kalması 

gerektiği için bunların isimlerini paylaşamayacağım. 

Kısmet olurda bitirebilirsem bunları zaten sizinle 

paylaşırım…  

 

Hazırlayan 

Tuğba Tekeli 
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MERKEZ OFİS 

23.12.2012 tarihinde merkez ofisimizde gerçekleştirilen yılbaşı kokteyli 

Haziran 2012 – Ocak 2013 
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PANTALONUN POLİTİK TARİHİ 
Pantolonun Politik Tarihi, giysinin politik diline tercümanlık eden kaydadeğer 

bir kültür tarihi çalışması. CHRISTINEBARD, 1965 doğumlu Bard Angers 
Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesinde profesördür. Sosyal tarih ve çağdaş tarih 
konularında uzman olan Bard, Sciences Po (Paris) Üniversitesinde de araştırma 
merkezi yöneticiliği yapmaktadır. Les Filles de Marianne - Histoire des feminisms 
(1985), Les Garçonnes - Modes et fantasmes des Années folles (1998) ve Ce que 
soulève la jupe - Identités, transgressions, resistances (2010) gibi feminist tarih 
çalışmalarıyla tanınan Bard, giysilerin toplumsal sınıflar bağlamında taşıdığı önemi 
politik ve kültürel bir perspektiften incelemektedir.  

BİR YILDIZA ÖVGÜ 
Yirminci yüzyılın büyük ozanı, Şilili usta Pablo Neruda’dan çocuklara ve hep çocuk 

kalmak isteyenlere yıldızlar kadar zarif, yıldızlar kadar ışıltılı ve büyülü bir şiir. 
Büyüdüklerinde, gündelik hayatın akışına katıldıklarında, düşlerini unutmasınlar, 
yüreklerinde ve beyinlerinde bir yıldız taşımayı ihmal etmesinler diye minik bir 
anımsatma...  

BEN ÇIKANA KADAR BÜYÜME E Mİ 
Ben Çıkana Kadar Büyüme e mi, diğer adıyla Görüş Günlerinde Büyüyen 

Çocuklar, alanının tek kitabı olma iddiası taşıyor. Zira bu güne kadar insan hakları 
örgütlerinin raporlarında yer alan rakamların, bu kitapla canlanıp ete kemiğe 
bürünmesi söz konusu. Yazar Adil Okay, üç yıllık bir çalışma sonucu, Türkiye’nin 
tüm cezaevlerinden 100 kadar politik tutuklu ve hükümlüye ulaşmış, mektuplar 
aracılığıyla onları anlamaya ve anlatmaya çalışmış. Bununla yetinmemiş, kitabında 
anne ve/veya babaları tutuklu olan, dolayısıyla hapishane kapılarında büyüyen 
çocukları konuşturmuş. Görüş günlerinde yaşanan olayların hem fiziki, hem de 
psikolojik yıkımını gözler önüne sermiş. Dışarıdaki eş ve çocukların yaşadığı 
travmayı, onların çıplak ama yakıcı sözcükleriyle bize göstermiş.  

NİŞANTAŞI TENEKE MAHALLESİ 
Yanı başında yükselen Nişantaşının konak ve apartmanları nasıl görkemli bir 

zenginliği yansıttıysa, Teneke Mahallesinin kulübeleri de aynı ölçüde görkemli bir 
yoksulluğa ev sahipliği yapmıştır. 19. yüzyılın sonunda kurulan ve 1980lerin 
ortalarında yaşanan büyük dönüşüm sonucu ortadan kalkan bu mahalle, en temel 
ihtiyaçlarını dahi güçlükle karşılayabilen yoksul hanelerin yaşam alanı olmuştur. 
Egemen Yılgür, etnik ve sosyal yapısını 1950lere kadar muhafaza eden mahalle 
sakinleriyle yaptığı görüşmeleri temel alarak, mahallenin farklı etnik gruplarına 
dönük önyargılara, 1950 sonrasındaki göçle karmaşıklaşan nüfus yapısına, 
yoksulluğun etnik ayrımları ortadan kaldıran birleştirici etkisine dair çarpıcı bir 
tablo sunuyor.  
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BİZ DE ONLARA YAKLAŞIYORUZ 
-Sultan Alparslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken, keşfe gönderdiği askerlerden biri 
huzuruna gelip telaşla: 
-300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor, der. Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der: 
-Biz de onlara yaklaşıyoruz.  
 

AKIL VERGİSİ 
Dostlarından biri, Fransız kralı 15. Louis' ye: 
- Majesteleri, demiş. Akıl vergisi almayı hiç düşündünüz mü? Hiç kimse budalalığı kabul etmeyeceğine 
göre, herkes böyle bir vergiyi seve seve öder. 
Kral, alaylı alaylı gülerek: 
-Hakikatten enteresan bir fikir, cevabını vermiş. Bu buluşunuza karşılık, sizi akıl vergisinden muaf 
tutuyorum. 
 

BİLMEK İÇİN ÖĞRENMEK 
 Tarih biyografisi ve monografi sahalarında erişilmesi çok güç bilgisiyle, dünya çapında bir şahsiyet 
olan İbnülemin Mahmud Kemâl (İnal)‘a sormuşlar: 
- Sizdeki bilginin çok azına sahip olmalarına rağmen sizden çok daha fazla tanınanlar var. Bunun 
sebebi nedir? 
Şöyle cevap vermiş: 
- Ben bilmek için öğrendim, onlarsa bilinmek için! 
 
CAİZE 
Şair Ebu Dellame ile Halife Mehdi arasında şöyle bir vakıa geçmiştir: 
Ebu Dellame, Abbasi hükümdarlarına bir kaside takdim eder. Halife kasideyi pek beğenir: 
-Sana bu kasiden için ne caize vereyim? 
- Efendimiz bendeniz bir av köpeği isterim. 
- Bu kadar güzel bir kasidenin caizesi bir av köpeği olur mu? 
- Efendim kulunuz böyle istiyor. 
Halife Mehdi işe şaşar, ama şairi de kırmak istemez: 
-Peki, istediğin gibi sana bir av köpeği versinler. 
- Fakat Efendim bendeniz ava ne ile gideceğim? 
- Hakkın var bir de at versinler. 
- Ata nasıl bineceğim? 
- Doğru, güzel bir eyer takımı da versinler. 
- Efendimiz ata kim bakacak? 
- Haklısın, bir de köle versinler. 
- Ama Efendim ben atı nerede barındıracağım? 
- Bir de ahır versinler. 
- Köleyi nerede yatırayım? 
- Bir ev versinler. 
- Bu kadar halkı ne ile doyuracağım? 
- Bin altın da harçlık versinler. 
- Efendim. 
- Halife Mehdi şairin sözünü kesmiş: 
-Eğer masrafı idare etmeye bir kethüda, hesapları tutmaya bir katip istersen köpeği geri alırım ha!.. 

Haziran 2012 – Ocak 2013 




