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2011 DENGES‹Z YIL
Öyle derler. Ac›s›yla tatl›s›yla, iyisiyle kötüsüyle bir y›l› daha geride
b›rak›yoruz. Y›l sonu yaz›m, ana hatlar›yla 2011 y›l›nda yapt›klar›m›z, yapmaya
çal›ﬂt›klar›m›z, önümüzdeki y›lla ilgili düﬂündüklerimiz ve beklentilerimizle ilgili
olacak.
2011 KBS’nin performans› aç›s›ndan gerçekten çok ilginç bir y›l oldu. Önce
çok h›zl› baﬂlayan ilk çeyrek, temposu düﬂük, umutlar›m›z› k›ran bir Nisan, ard›ndan
beklenmedik ﬂekilde h›zlanan üç ay ve tekrar gelen durgunluk. Dört ay süren
durgunluk döneminin koﬂullar› takkemizi önümüze koyup düﬂünmeye ve bütün
seçenekleri zaman zaman çal›ﬂanlar›m›zla paylaﬂmaya zorlad› bizleri.
10 Aral›k’ta baﬂlayan hareketlilik 20 Ocak’a kadar sürecek olsa da, bu durum
dengesizlikleri, belirsizlikleri giderecek gibi görünmüyor.
Bu durumda ne yapmal›? Yönetim olarak bugüne kadarki düﬂüncemiz,
bir-iki müﬂteri bizim kapasitemizin tamam›n› veya ona yak›n›n› dolduruyorsa baﬂka
müﬂteri aramama ve bunlara büyük hacimlerde üretim yaparak varl›¤›m›z› sürdürme
ﬂeklindeydi. Bu yüzden hem kadromuzu ﬂiﬂirmemek için ve hem de di¤er firmalardan
hizmet alman›n zorluklar›n› da göz önüne alarak baﬂka müﬂteriler aramad›k.
O bir-iki firman›n bizimle olan iﬂleri büyük oranda azal›nca arkadaﬂlar›m›z›n çabalar›yla
di¤er firmalar› aramaya, ayr›ca bize gelenlere de yak›n ilgi göstermeye baﬂlad›k.
Büyük olas›l›kla, e¤er beklentilerimiz k›smen de olsa gerçekleﬂirse, daha fazla say›da
müﬂterinin düﬂük hacimli sipariﬂleri için üretim yapaca¤›z. Kimi zaman sürekli
üretti¤imiz ürün çeﬂitlerinin de d›ﬂ›na ç›kaca¤›z.
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SATRANÇ Ö⁄REN‹YORUZ
Firmam›zda, 3 ay ve haftan›n 2 günü ö¤le paydoslar›nda sürmesi planlanan satranç
e¤itimi düzenleyerek personelin ö¤le paydoslar›n› daha kaliteli geçirmesini hedefledik. Dünyan›n
en eski oyunlar›ndan biri olan ve her ﬂeyden önce bir strateji oyunu olan satranc›, e¤itmenimiz
Cengiz Akda¤l›’dan dinliyoruz.
“Satranç, hayat›n masa baﬂ›nda oynanan provas›d›r! Satranç oynarken yapt›¤›m›z her
hamle, var olan konumu de¤iﬂtirir ve yeni bir durum yarat›r. Fikirlerimiz ve duygular›m›z, yeni
konuma ba¤l› olarak yeniden biçimlenir. Bu durum, her yeni hamlede tekrar ederek oyun
sonuna dek sürer. Oyun sonu, tüm fikirlerin ve duygular›n nihayete erdi¤i, sorgu ve
hesaplaﬂmalar›n en yo¤un yaﬂand›¤› and›r. Ve her oyun sonu, yeni bir baﬂlang›çt›r ayn›
zamanda. Edindi¤imiz yeni deneyimler ›ﬂ›¤›nda yeni baﬂlang›çlara ad›m atmam›z› sa¤lar.
Satranç hayat gibidir, ya da hayat satranç gibidir. Hayat oyununda da t›pk› satranç oyununda
oldu¤u gibi her eylemimiz yeni bir durum yarat›r, bizi baﬂka bir noktaya taﬂ›r. E¤er eylemimizin
sonuçlar›na haz›rl›kl›ysak bu bizi geliﬂtirir, e¤er de¤ilsek durumun niteli¤ine göre ﬂu veya bu
düzeyde kaybeden oluruz. Satranç oyununun içerdi¤i ö¤retilerin hayattaki davran›ﬂ biçimlerinin
e¤itilmesine yard›mc› oldu¤unu söyleyebiliriz.
Satranç bize; •Planl› hareket etmenin gereklili¤ini ve önemini kavrat›r. •Do¤ru ve çabuk
düﬂünmeye yard›mc› olarak, olaylara gerçekçi yorumlarla yaklaﬂabilme yeteneklerini geliﬂtirir.
•“Kendine güven” duygusu aﬂ›lar ve bu duygunun geliﬂmesine yard›mc› olur. •Kendi güç ve
yeteneklerini daha iyi tan›yarak, bireysel güç ve yetenekleri aç›¤a ç›kartmaya ve bireysel olarak
do¤ru kararlar vermeye yard›mc› olur. •Dikkatini tek konu üzerinde yo¤unlaﬂt›rma al›ﬂkanl›¤›
kazand›r›r. •Konulara karﬂ› “kuﬂkucu” yaklaﬂ›m› benimsetir ve ezberci zihniyetten ar›nd›r›r.
•Baﬂar›ya ancak sistemli ve disiplinli bir çal›ﬂmayla var›labilece¤ini gösterir. •Mücadeleci bir
ruh yap›s›na sahip olman›n gereklili¤ini benimsetir. •Baﬂar›s›zl›klar karﬂ›s›nda y›lmamay› ve
daha çok çal›ﬂmak gerekti¤ini ö¤retir. •Baﬂar›lardan haz duyulmas›n› sa¤layarak yeni hedeflere
yönlendirir. •Kiﬂilerin olumsuz bir yönünü, eksikli¤ini veya bir davran›ﬂ bozuklu¤unu h›zl›ca
ortaya ç›kar›r. •Kurallara uymay›, dostça oynamay›, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazanan›
kutlamay› ö¤retir. •Yak›n dostluklar kurup daha çok sosyalleﬂmeye ve sosyal yaﬂam›n
zenginleﬂmesine yard›mc› olur.”

‹NﬁAAT BÖLÜMÜ

ﬁunun çok iyi anlaﬂ›lmas›n› isterim ki buradaki bütün çabam›z bize güvenen
çal›ﬂanlar›m›z›n say›s›nda azaltmaya gitmemek, onlar› ortada b›rakmamak. Bütün
bunlar elbette bizlere yani KBS çal›ﬂanlar›na yeni sorumluluklar ve görevler getirecek.
Eskisi gibi kimi zaman haftalarca çok iyi bildi¤imiz iﬂi yapmayaca¤›z. Her hafta,
bazen her gün önümüze yeni iﬂler ç›kacak.
Bu durumda;
• Kurallara eksiksiz uymak ve daha dikkatli olmak gerekecek,
• Bilgilerimizi, yapt›¤›m›z, yapmakta oldu¤umuz iﬂleri daha çok paylaﬂmam›z
gerekecek,
• Bilgi ve becerilerimizi art›rmam›z gerekecek,
• Birbirimizi kimi zamanlar yapt›¤›m›z gibi engellemek yerine, birbirimize
daha çok destek olmam›z gerekecek.
Bu günler bizler için bir f›rsat da olabilir, e¤er akl›m›z› ve eme¤imizi do¤ru
kullanabilirsek. Sizler ne kadar söylenenleri içselleﬂtirirseniz ve ne kadar yard›mc›
olursan›z bizler de heyecan›m›z› o kadar canl› tutar›z ve s›k›nt›l› günler sonras›nda
daha da güçlenmiﬂ olarak yolumuza devam ederiz.
Sizlere umutlar›n›z›n ve güzel beklentilerinizin gerçekleﬂti¤i mutlu ve sa¤l›kl›
bir yeni y›l dilerim.
Abdullah AYDIN

Bültenimizin bu say›s›nda, ‹nﬂaat Bölümü’nü tan›mak için bölüm sorumlusu
Hüseyin Özdemir’e kulak veriyoruz. “KBS ‹nﬂaat Bölümü’nde otomatik gaz alt› kaynak makinesi,
presler, ﬂerit testereler, tam otomatik profil ve boru kesme makinesi, gaz alt› kaynak makineleri,
mekanizma borular›, çekme tornalar› olmak üzere üretim yap›lmaktad›r. Kal›p alt› teleskopik dikme
geçmeli s›va iskelesi ve benzeri inﬂaat malzemeleri imalatlar› temiz, düzgün kaliteli ve zaman›nda
yap›lmaktad›r. Gerek Kaynak Atölyesi’nde gerek Makine Atölyesi’nde, kaynak, boru profil kesim ve
taﬂlama gibi iﬂler temiz, düzgün yap›lmaktad›r. Çal›ﬂma ekibimiz; Ali Y›ld›r›m, Murat Karadeniz,
Ali Niyazi Karakaﬂl›o¤lu, Recep Ali K›raç, Metin Karataﬂ, Hakan Çal›ﬂ›r, Sefer Çolak, Ersin Çil,
Ali Topçakan’dan oluﬂmaktad›r.”
Hüseyin ÖZDEM‹R ‹nﬂaat Bölüm Sorumlusu

MEVS‹MSEL DEPRESYON
DUYGUSAL ZEKÂ VE ÜRETKENL‹K

Mevsimsel depresyon mevsime ba¤l› olarak görülen duygusal durumdaki ya da ruh hâlindeki çökkünlük durumu olarak tan›mlanabilir.
Duygusal zekâ, ‘bir insan›n kendisine veya baﬂkalar›na ait duygular› anlama, sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi ve becerisinin
K›ﬂ ve bahar aylar›nda görülebilir. Özellikle k›ﬂ mevsimi geldi¤inde günlerin k›salmas›, havan›n erken kararmas› gün ›ﬂ›¤›nda geçirilen sürenin
ölçümü’ olarak tan›mlanabilir.
azalmas›na yol açmakta bu durum da mevsimsel depresyonla sonuçlanabilmektedir.
Zihinsel yeteneklerin ölçümünde, zekâ kavram› ön plana ç›kmaktad›r. Psikolojik araﬂt›rmalar›n ›ﬂ›¤›nda zekâ seviyesi ölçümü veya zekâ
Co¤rafi aç›dan bak›ld›¤›nda günlerin k›sa oldu¤u kuzey ülkelerinde daha çok görülen k›ﬂ depresyonu ülkemizde de görülmektedir.
testleri, zihinsel kapasitenin de¤erlendirilmesinde güvenilir bir ölçüttür ve zaman içinde sabit kal›r. Duygusal zekâ ölçümünde ise duygusal
Depresyona ba¤l› olarak enerjisizlik, günlük iﬂlerin yürütülmesinde isteksizlik, keyifsizlik, tahammülsüzlük, uykusuzluk ya da sürekli uyuma
bilgi veya tecrübe ile zekâ aras›ndaki fark oldukça belirsizdir. Bu nedenlerle güncel duygusal zekâ tan›mlamalar›, uzmanlar›n aralar›nda
iste¤i, iﬂtahta artma ya da azalma görülen belirtiler aras›ndan yayg›n olanlardand›r.
uzlaﬂamad›klar› bir konudur. Baz› uzmanlar, duygusal zekân›n de¤iﬂken, zamanla kazan›labilen ve geliﬂtirilebilen bir yeti oldu¤unu iddia
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ederlerken;
zekân›n
sabit oldu¤unu
ve geliﬂtirilemeyece¤ini
öne sürmektedirler.
saat ay›rarak di¤erleri
egzersiz duygusal
yaparak ya
da herhangi
bir spor dal›yla
u¤raﬂarak, gün ›ﬂ›¤›ndan
daha uzun süre yararlanmak için evin ya da iﬂyerinin
Duygusal
zekâ
ile
ilgili
yay›nlar›
ve
kitaplar›yla
ünlü
Daniel
Goleman,
iﬂ
hayat›nda
yöneticilerin
yükseltmek,
yönetme
ayd›nl›k bölümlerinde daha çok vakit geçirerek, sevdiklerinizle vakit geçirerek, sosyal iliﬂkilere
zamanduygusal
ay›rarak zekâs›n›
ruh hâlinizi
düzeltmek
faydal›
ve
yönlendirme
becerilerini
geliﬂtirmek
için
çeﬂitli
tavsiyelerde
bulunmuﬂtur.
Anahtar
kelimeler
“çal›ﬂan›
ak›ﬂta
tutmak”t›r.
Ak›ﬂ,
yap›lmas›
olacakt›r.
gereken
görevle
ilgili olarak
kiﬂiyi harekete
geçirenolman›n
sinirselve
uyumdur.
içinde
olmak üretkenli¤i
ﬂu soru önemlidir:
Çal›ﬂanlar
Yap›lan
araﬂt›rmalar
insanlarla
uyum içinde
mutab›kAk›ﬂ›n
bir tutum
sergilemenin
sosyal art›r›yorsa
iliﬂkileri s›k›laﬂt›rd›¤›n›
ve depresyonun
nas›l ak›ﬂ›nyol
içinde
tutulur?
azalmas›na
açt›¤›n›
göstermiﬂtir (Young, 2007). Di¤er insanlara karﬂ› olumsuz duygular beslemek sosyal deste¤i azaltabiliyor, sosyal
çal›ﬂanlar›n›n
hangi
konularda
olduklar›n› ve hangi konularda kendilerini geliﬂtirmek istediklerini anlarlarsa çal›ﬂan›n iﬂe
deste¤inYöneticiler
azalmas› ise
çeﬂitli ruhsal
hastal›klara
yoliyiaçabiliyor.
ilgisini,
ve üretkenli¤ini
yüksek en
tutabilirler.
Birebirsürüyor
sohbetleiseçal›ﬂanlar›n
hayattan, dolay›
kariyerlerinden
ve iﬂlerinden
ö¤renmek,
K›ﬂiste¤ini
depresyonu
ile ilgili belirtiler
az iki haftad›r
ve bu belirtilerden
günlük yaﬂam›
verimlibeklentilerini
bir ﬂekilde sürdürmek
yöneticinin
görev tahsisini
de do¤ru
ﬂekilde
yapmas›n›
sa¤layacakt›r.
mümkün
olmayacak
hale gelmiﬂse
bir uzmana
baﬂvurmak
yerinde
olacakt›r. Önemli olan yap›lan iﬂin çal›ﬂan için “anlaml›” k›l›nmas›d›r.
Uzman Psikolog ‹pek AYDIN
‹pek AYDIN Uzman Psikolog
Tiyatro, sinema, masa tenisi, voleybol… gibi sosyal aktivitelerimize, temel foto¤rafç›l›k ve satranç e¤itimlerini de ekledik. Bu e¤itimler için firmam›za gelerek bize
vakit ay›ran Say›n Baytekin Kara’ya ve Say›n Cengiz Akda¤l›’ya çok teﬂekkür ediyoruz.

“AN’I YAKALAMA”NIN PEﬁ‹NDEN KOﬁUYORUZ…
Toplam 8 hafta sürecek olan temel foto¤rafç›l›k e¤itimine yaklaﬂ›k 30 personelimiz ilgi gösterdi. Bu e¤itimle personelimiz, yaln›zca teorik bilgiyle kalmayacak,
ayn› zamanda e¤itimin sonunda yap›lacak olan foto¤raf gezisi ile teoriyi prati¤e dönüﬂtürmenin imkân›n› bulacakt›r. Bu e¤itimle, baz› kareleri, çekildi¤i ﬂekilde
görmenin olanaks›z oldu¤unun, foto¤raf›n bu olanaks›zl›¤› olana¤a dönüﬂtürdü¤ünün fark›na vard›k. Özellikle “an’› yakalama” fikrinin vermiﬂ oldu¤u heyecanla,
daha ilk dersten e¤itime kat›lan personelden yarat›c› fikirler ortaya ç›km›ﬂ, çektikleri foto¤raflar› Baytekin Kara ile paylaﬂm›ﬂlard›r. Yaklaﬂ›k 30 y›ld›r foto¤rafç›l›kla
ilgilenen Baytekin Kara, ayn› zamanda ‹fsak’ta Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve Baﬂkan Yard›mc›l›¤› görevlerinde bulunmuﬂtur. Kitap, gazete, dergi ve sergilerde foto¤raf
editörlü¤ü de yapm›ﬂ olan Baytekin Kara, konuyla ilgili düﬂüncelerini KBS personeliyle paylaﬂt›.
“1839’da baﬂlayan bir geliﬂimin bugünkü durumu, hepimizde cep telefonlar›m›zda olan ﬂekliyle bile olsa bir foto¤raf makinesi. B›rak›n 1839’u bundan 20
y›l önce bile bunu hayal etmek imkâns›zd›. Bu yayg›nlaﬂman›n göstergesi. Gönül istiyor ki bu yayg›n kullan›m bilinçli olsun, yaﬂam›m›z› etkileyen iﬂlevselli¤e
kavuﬂsun. Bunun içinde Temel Foto¤raf E¤itimi’nin önemli oldu¤unu düﬂünüyorum. Bu e¤itimden geçenlerin tümü elbette Foto¤raf Sanatç›s› olmazlar ama eminim
ki içinde bulunduklar› ortamlardaki duruﬂlar›nda ve alg›lamalar›nda farkl›l›k olur. Görme ile bakman›n ayr›m›na varmak, görsel iletiﬂim ça¤›nda yaﬂaman›n tad›n›
ç›karmaya baﬂlamak az ﬂey midir? Gelin birlikte foto¤rafa dair 8 haftal›k bir yolculuk yapal›m.
Eminim ki bu yolculu¤u 8 hafta sonunda hepimiz ayr› yollarda sürdürece¤iz.”
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getirilmiﬂ
alet
veya
malzemeden oluﬂmuﬂ donan›m, belirli bir faaliyetin yap›lmas› için
ad› verilebilir.
korunma
amac›
olmaks›z›n
taﬂ›nan
veya giyilen
donan›mla
birlikterisklerinin
kullan›lan,
‹kinci
boyutu
ise, iﬂyeri
ortam›ndaki
sa¤l›k
ve güvenlik
ayr›labilir veya ayr›lamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzeme, kiﬂisel
saptanmas›,
bununlarahat
ilgili ölçümler
(iﬂyerinde
çeﬂitli
koruyucu
donan›m›n
ve iﬂlevselyap›lmas›
bir ﬂekilde
çal›ﬂmas›kullan›lan
için gerekli
olan
kimyasal
iﬂyeri ortam
ve havas›ndaki
ölçümü,parçalar
iﬂyerinde
ve
sadecemaddelerin,
bu tür donan›mlarla
kullan›lan
de¤iﬂtirilebilir
dayap›lan
kiﬂisel
koruyucu
donan›m
say›l›r.yay›lan ve sa¤l›¤a zararl› oldu¤u bilinen tozlar›n
iﬂler esnas›nda
ortama
Toplu
korunma
uygulamalar›n›
geliﬂtirmek
ve çal›ﬂma
ölçümü,
makine
ve tezgahlardan
kaynaklanan
gürültünün
düzeyinikonforunu
belirtmek
art›rmak için çeﬂitli çal›ﬂmalar yapan firmam›z iﬂe giriﬂ e¤itimlerinde, korunma
üzere yap›lan ölçümler gibi) ve bu risklerin kontrol alt›na al›nmas› ﬂeklindeki
olmad›¤›nda oluﬂacak ma¤duriyetin sonuçlar›yla birlikte, kiﬂisel koruyucu
u¤raﬂlar› içeren
ve konunun
daha
çok teknik-mühendislik
yan›n›
oluﬂturan
donan›mlar›n
kullan›m
kurallar›
ve hangi
durumlarda maksada
uygun
ve etkili
‘‹ﬂ
Güvenli¤i‘ boyutudur.
çal›ﬂmayaca¤›n›n
da aç›k bir biçimde anlat›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Siz de¤erli
personelimizin
kiﬂiselçal›ﬂmalar›
koruyucu donan›mlar›n
kullan›m›nda
gerekenve
hassasiyeti
Her iki grup
birbirini tamamlay›c›
niteliktedir
her ikisi
göstermesi
ve
kendi
sa¤l›¤›na
herkesten
daha
fazla
dikkat
etmesini
temenni
birlikte ‹ﬂçi Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i bütününü oluﬂtururlar.
ederim.
Özen
Özen YÜCEL
YÜCEL ‹ﬂ
‹ﬂ Güvenli¤i
Güvenli¤i Uzman›
Uzman›

HOﬁ GELD‹LER
Marangozhane: Recep Kuvel ‹dari: Gürman Ertek Yemekhane: Gülseven Ayd›n
Kal›phane: Salih Kurt
HOﬁ G‹TT‹LER
‹dari: Murat Demir Yemekhane: Meryem Baﬂ Makine Yap›m: Yusuf Ülker •
Ömer Kiraz Makine Atölyesi: Hakan Durna • Turgut Kan • Serkan Tato¤lu
Marangozhane: ﬁerafettin Altay Kelepçe Montaj: At›f Aky›ld›z • Erdal Baﬂ
Montaj-Depolama: ‹lhan Özgüner • Hafize Ayd›n • Elif Kazdalo¤lu • Lazer:
Yücel Aky›ld›z
‹Y‹ K‹ DO⁄DULAR
Marangozhane: Kerim Toko¤lu’nun Abdulkadir ad›nda bir
o¤lu oldu
Kal›phane: Sadi Yüksek’in Nisanur ad›nda bir k›z› oldu
Montaj-Depolama: Ali Boyac›’n›n Ecrin ad›nda bir k›z› oldu
Boyahane: Zafer Sunay’›n Bu¤ra Erdem ad›nda bir o¤lu
oldu. Ali Osman Taﬂar’›n Mert Yi¤it ad›nda bir o¤lu oldu.
MUTLULUKLAR D‹L‹YORUZ
Marangozhane: Yüksel Ekinci, Gülseren Eser ile hayat›n› birleﬂtirdi ‹nﬂaat: Sefer
Çolak, Hava Yavuz ile hayat›n› birleﬂtirdi Makine Yap›m: Deniz Salt›, Banu Zengin
ile hayat›n› birleﬂtirdi.

KBS ÇATISI ALTINDA MUTLU SON
Sat›nalma Bölümü çal›ﬂan› Hüsne Varilci ve Makine Yap›m Bölümü
çal›ﬂan› Ümit Çak›r, birlikteliklerini 18.09.2011 tarihinde evlilikle noktalad›.
Biz de çal›ﬂma arkadaﬂlar› olarak Hüsne-Ümit çiftine bir ömür boyu
mutluluklar diliyoruz.
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SAL‹HA UYSAL

MET‹N BABADA⁄

ADAM OLMAK

PAZAR AKﬁAMLARI

çevrende herkes ﬂaﬂ›rsa bunu da senden
bilse
sen akl› baﬂ›nda kalabilirsen e¤er
herkes senden kuﬂku duyarken hem kuﬂkuya
yer b›rak›r
hem kendine güvenebilirsen e¤er
bekleyebilirsen usanmadan
yalanla karﬂ›l›k vermezsen yalana
kendini evliya sanmadan
kin tutmayabilirsen kin tutana

ﬁimdi k›l›ks›z›m, fakat
borçlar›m› ödedikten sonra
ihtimal bir kat da yeni esvab›m olacak
ve ihtimal sen
yine beni sevmeyeceksin.
Bununla beraber pazar akﬂamlar›
sizin mahalleden geçerken,
süslenmiﬂ olarak,
zannediyor musun ki ben de sana
ﬂimdiki kadar k›ymet verece¤im?

düﬂlere kap›lmadan düﬂ kurabilir
yolunu sapt›rmadan düﬂünebilirsen e¤er
ne kazand›m diye sevinir, ne y›k›ld›m diye
yerinir
ikisine de vermeyebilirsen de¤er
söyledi¤in gerçe¤i e¤ip büken düzenbaz
kand›rabilir diye saflar› dert edinmezsen
ömür verdi¤in iﬂler bozulsa da y›lmaz
koyulabilirsen iﬂe yeniden

Orhan Veli KANIK

döküp ortaya var›n› yo¤unu
bir yaz›-turada yitirsen bile
yitirdiklerini dolamaks›z›n dile
baﬂtan tutabilirsen yolunu
yüre¤ine sinirine dayan diyecek
direncinden baﬂka ﬂeyin kalmasa da
herkesin b›rak›p gitti¤i noktada
sen dayanabilirsen tek

Do¤um Yeri, Y›l›: Amasya/1990
Evli/Bekar: Niﬂanl›
Çocuklar› Varsa Adlar›: Sevdi¤i Renk: Beyaz
Sevdi¤i Yemek: Etli Lahana Sarmas›
Sevdi¤i Müzik Türü: Slow-pop
Sevdi¤i ﬁark›c›: Gökhan Türkmen
Sevdi¤i Oyuncu/Yerli: Tuba Büyüküstün
Sevdi¤i Sporcu/Yabanc›: Logan Tom
Sevdi¤i Sporcu/Yerli: ‹pek ﬁeno¤lu
Sevdi¤i Mevsim ve Nedeni: Yaz.
Günlerin uzun, s›cak ve gün ›ﬂ›¤›n›n
fazla olmas›.
Okudu¤u Gazete: Cumhuriyet, Sözcü
En Son Okudu¤u Kitap ve Üzerine
Düﬂüncesi: Yüre¤im Seni Çok Sevdi.
Günlük hayatta herkesin baﬂ›na
gelebilecek kadar gerçekçi, sürükleyici
ve tutkuyla okunabilecek bir kitap.
En Son ‹zledi¤i Film ve Üzerine
Düﬂüncesi: Gen. Defalarca s›k›lmadan
izleyebilece¤im bir film.
Bir ‹nsanda Sevdi¤i Özellikler:
Giriﬂimci, s›cakkanl›, hoﬂgörülü, pozitif
olmas›.
Bir ‹nsanda Sevmedi¤i Özellikler: Pasif
olmas›, özgüveninin olmamas›, karars›z
olmas›.
Kimin Yerinde Olmak ‹sterdi: Kendim
olmak isterdim.
Ne Olmak ‹sterdi: Avukat
Tuttu¤u Tak›m: Beﬂiktaﬂ
Boﬂ Zamanlar›nda Ne Yapar/Hobileri:
Film izlemek, kitap okumak, müzik
dinlemek, yürümek ve düﬂünmeyi çok
severim.

Do¤um Yeri, Y›l›: ‹stanbul/03.12.1976
Evli/ Bekar: Evli
Çocuklar› Varsa Adlar›: Tuana Damla
Sevdi¤i Renk: Gri
Sevdi¤i Yemek : Mant›
Sevdi¤i Müzik Türü: Slow
Sevdi¤i ﬁark›c›: Candan Erçetin, Nilüfer
Sevdi¤i Oyuncu/Yerli: Sevdi¤i Sporcu/Yabanc›: Sevdi¤i Sporcu/Yerli: Sevdi¤i Mevsim ve Nedeni: ‹lkbahar.
Her yerin yeniden canlanmas›.
Okudu¤u Gazete: Milliyet, Posta
En Son Okudu¤u Kitap ve Üzerine
Düﬂüncesi: Cumhuriyet. Bir insan›n her
ﬂeyden önce tarihini bilmesi
gerekmektedir.
En Son ‹zledi¤i Film ve Üzerine
Düﬂüncesi: 9’uncu Kartal. Roma
‹mparatorlu¤u’nun ç›karlar› u¤runa
insanlara zulüm ederek ülkeleri
fethetmesi.
Bir ‹nsanda Sevdi¤i Özellikler: Dobra
olmas›
Bir ‹nsanda Sevmedi¤i Özellikler:
‹kiyüzlü olmas›
Kimin Yerinde olmak isterdi:
Atatürk’ün silah arkadaﬂlar›n›n yan›nda
olmak isterdim.
Ne Olmak ‹sterdi: Savaﬂ Pilotu
Tuttu¤u Tak›m: Boﬂ Zamanlar›nda Ne Yapar/Hobileri:
Kitap okumak ve bal›k tutmak.

herkesle düﬂüp kalkar erdemli kalabilirsen
unutmayabilirsen halk› krallarla gezerken
dost da düﬂman da incitemezse seni
ne küçümser ne de büyültürsen çevreni
her saatin her dakikas›na
eme¤ini katarsan hakças›na
her ﬂeyiyle dünya önüne serilir
üstelik o¤lum, adam oldun demektir
Rudyard KIPLING
Çeviri: Bülent ECEV‹T

Sevda GED‹K
Muhasebe/Finans Sorumlusu

“Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan
çekil. Ama ne olur ba¤›r›p ça¤›rma,
çünkü hiç ciddi görünmüyorsun.”
KONFÜÇYUS
“Tek baﬂ›na ›ss›z bir adaya düﬂsen
dünyan›n bütün ka¤›t paras› elinde olsa
yine de iﬂine yaramaz. Fakat madeni
pâra baﬂkad›r. Madeni paran›n de¤eri
vard›r. Çünkü nihayet madendir. Böyle
bir metalden kendine bir adet önemli
bir ﬂey yapabilirsin. Onun için meteli¤ini
daima s›k› tut, insan ne zaman ›ss›z bir
adaya düﬂece¤ini bilemez.”
HENRY FORD
“Hiçbir zaman bulaca¤›ndan umudu
kesmiﬂ olarak sinirlilik içinde de¤il,
daima bulaca¤›na emin olarak umut
içinde düﬂün. Baﬂar›n›n s›rr› burada
gizlidir.”
THOMAS EDISON

Sevda GED‹K

Metin BABADA⁄

Muhasebe/Finans Sorumlusu

Makine Atölyesi

GEPOSB ‹TFA‹YE-KBS VOLEYBOL MAÇLARINA DEVAM
Geposb ‹tfaiye Müdürü Say›n Atilla ‹mrel’e ve ‹tfaiye voleybol tak›m›na
misafirperverliklerinden dolay› teﬂekkür ediyoruz.

T‹YATRO DA NEYM‹ﬁ…
O günün benim için di¤er günlerden fark›, akﬂam iﬂten sonra, ﬂirketimizin

ATATÜRK, WRIGHT KARDEﬁLERE SPONSOR
OLMUﬁ

en son ö¤rencilik y›llar›ndan hat›rlad›¤›m; “tiyatro da neymiﬂ” diye düﬂünerek

Türkiye’nin ilk sponsoru Atatük’tür. Üstü aç›k ve tek p›rp›r uçakla
Atlas Okyanusu’nu geçerek rekor k›rmak isteyen ABD’li iki pilotun
sponsor arad›¤›n› ö¤renen Atatürk, ülkenin tan›t›m› için bu iki pilota
maddi destek verdi. Tarih arﬂivlerinden Atatürk’le ilgili ilginç bir bilgi
ç›kt›. Bu bilgi Amerika’daki uçuﬂ vak›flar›ndaki tarih arﬂivlerince de
do¤ruland›. Atatürk’ün bu bilinmeyen yönü onun s›ra d›ﬂ› bir lider
oldu¤unu birkez daha ortaya koymuﬂ oldu. Orvilla ve Wilbur kardeﬂler
Atlas Okyanusu’nu geçerek rekor k›rmak istediler. Ancak buna sponsor
olabilecek kimseyi bulamad›lar. Çünkü bu sponsorlu¤un içerisinde
onlar›n ölümleri karﬂ›s›nda sigorta giderleri de olacakt›. Bunu duyan
Atatürk derhal emir vererek “Türkiye’nin tan›t›m› için bu bir f›rsatt›r.
Bu k›ymetli iki pilotun yolculuk masraflar› derhal taraf›m›zdan
karﬂ›lans›n”dedi.
Atatürk’ün bu giriﬂimleri sonucu iki pilot bu sponsorlu¤u kabul etti.
Atatürk’ün direktifleriyle sa¤lanan maddi kaynakla ABD’li ünlü pilotlar
uçuﬂ rotalar›n› Newyork’tan ‹stanbul’a çevirdiler. Amerikal› tarihçiler
bu bilginin do¤rulu¤unu elde edince “Bu olay, Atatürk’ün s›rad›ﬂ› bir
lider oldu¤unun kan›t›d›r,” dediler.

gitti¤im bu yoldan, oldukça keyifli bir ﬂekilde, y›llard›r yaﬂamayarak unuttu¤um

Metin BABADA⁄ Makine

düzenledi¤i bir tiyatro organizasyonuna yolcu götürmem oluﬂuydu. ﬁoförlü¤ünü
yapt›¤›m servis arabas›yla oraya kadar gitmiﬂken, biraz da personel müdürümüz
ﬁirin Han›m’›n ›srar›yla, s›k›c› da olsa, ben de tiyatroya girip izleme karar›
vermiﬂtim.
Katlanmak zorunda oldu¤um s›k›c› birkaç saat. En fazla ne kaybedebilirdim
ki, boﬂa geçmiﬂ bir akﬂamdan baﬂka, ta ki oyun baﬂlay›ncaya kadar, bu
düﬂüncelerim böyle devam etti. Sahne baﬂlay›nca, o da ne, aç›lan perde,
benim önyarg›lar›m› da birlikte götürüyor, yerini baﬂka duygulara b›rak›yordu.
Oyuncular sahneye ç›k›p oyun baﬂlay›nca, beni gündelik dünyadan al›p, 2–3
saatli¤ine de olsa onlarca farkl› dünyada gezdirecekleri hiç akl›ma gelmezdi.
Dakikalar ilerledikçe, gündelik streslerden kurtulmuﬂ, ayl›k alacak verecek
hesab›n› çoktan unutmuﬂ, kendimi baﬂka dünyalarda gezerken bulmuﬂtum.
Oyuncular›n yapt›¤› gösteri, beni sanat›n ve sanatç›n›n ne anlama geldi¤ini
bir kere daha düﬂünmeye zorlad›. Oyuncular beni, bir yandan güldürürken,
bir yandan düﬂündürüyordu. Bu böyle oyun bitinceye kadar devam etti. Kendimi,

Atölyesi

duygular› tekrar yaﬂayarak, geri dönüﬂ yolunda buldum.
Tabii benim o heyecan› orada b›rakmaya niyetim yoktu. ﬁu anda evimizin

YOLLAR ve ‹NSANLAR

tiyatroya yak›n olmas› avantaj›n› da kullanarak, (Gebze Osman Hamdi Bey

Yollar yaﬂam›m›z› ﬂekillendiren damarlar›m›z asl›nda, belli belirsiz. Ve

Sahnesi) ailemle birlikte f›rsat buldukça tiyatroya gidip bu keyfi ve heyecan›

bunun öncesinde yapt›¤›m›z seçimlerimiz de. Hangi yolun neresinde

birlikte yaﬂ›yoruz. Ben, hayat mücadelesinin çok zor oldu¤u ça¤›m›zda, çal›ﬂ›p

oldu¤umuzu, hangi yolu tercih edece¤imizi, yol ayr›mlar›n›, hangi yola

koﬂuﬂturman›n bir yaﬂam biçimini alm›ﬂ olan mesai arkadaﬂlar›ma, tiyatronun

kiminle ç›kt›¤›m›z›, kimin yar› yolda b›rakt›¤›n›, kimin yolun sonuna kadar

bu bütün çetin ﬂartlara k›sa bir mola verdi¤ini, bu deneyimi en az bir kere
yaﬂamalar›n›, gerisinin kendinden gelece¤ini belirtmek isterim.
Sayg›lar›mla…
Cemil YÜKSEL Boyahane Sorumlusu

tüm eziyetlere ra¤men yan›m›zda oldu¤unu, yola ç›kmadan önceki
seçimlerimiz belirler. Bu seçimlerimizin birço¤u akildir asl›nda,
düﬂünülmüﬂtür, belki de günlerce kafa yorulmuﬂtur. Ama her ﬂey gibi
yollar da de¤iﬂir, yola ç›kt›¤›m›z insanlar da…
Kimi zaman gülersiniz yollarda, kimi zaman a¤lars›n›z. S›zlan›rs›n›z,
hayk›r›rs›n›z, susars›n›z. Seversiniz, sevmezsiniz, korkars›n›z, k›r›l›rs›n›z,
öfkelenirsiniz, mutlu olursunuz, coﬂars›n›z. Gard›n›z düﬂer çökersiniz,
tutar biri kolunuzdan, kalkars›n›z. Kolunuzdan tutup kald›ran› unutursunuz,
hat›rlars›n›z, anars›n›z ya da kim bilir, gün gelir O’na kötülük yaparak
teﬂekkür edersiniz. Bazen yola ç›kmadan önce denersiniz. Samuel
Beckett’in bununla ilgili en sevdi¤im sözüdür: “Hep denedin, hep yenildin.
Tekrar dene, tekrar yenil, daha iyi yenil.”
Yollarda yaﬂanan mutluluklar yan›nda, çekti¤iniz eziyetler, üzüntüler ve
yenilgiler sizi öldürmediyse, ünlü filozof Nietzsche’nin de söyledi¤i gibi
“güçlendiniz” demektir. Bundan sonra ise iﬂiniz kolayd›r: “Uzun ve ince
yollar sizleri bekler, gündüz gece” ünlü Halk Ozan›m›z Aﬂ›k Veysel’in
saz›ndan dökülen na¤meler gibi. Ama art›k iﬂiniz kolayd›r: Kiminle yola
ç›kaca¤›n›z› daha iyi seçebilirsiniz, hangi yola gidece¤inizi de.
Yolunuz ayd›nl›k, aç›k ve ›l›k olsun; ne çok üﬂüyün ne de çok yan›n…
Sevda GED‹K Muhasebe/Finans Sorumlusu

SOLDAN SA⁄A 1-‹stanbul’un ikinci büyük havaliman›na verilen isminin kald›r›lmas›n›n tart›ﬂ›ld›¤›, Türkiye’nin ilk kad›n savaﬂ pilotu, Atatürk’ün manevi k›z›/Mektuplar›n sonuna koyulan
not için Latince’de kullan›lan k›saltma 2-‹¤diﬂ edilmiﬂ/S›cak bir maﬂa ile saçlar›n düzeltilmesi/Siyah-Beyaz olmayan 3-Ev, yuva, konut/(Tersi) Bir nesneyi s›k›ﬂt›r›p tutan alet, pres 4(Tersi) Rütbe, derece, aﬂama/Nihat Erim kabinesinde görev alan, Türkiye’nin ilk kad›n bakan› 5-(Tersi) Bir ço¤ul eki/Bilme eylemi/Eski M›s›r’da bir tanr› 6-Arapça’da ‘eser’ sözcü¤ünün
ço¤ulu/Nöbetçi’nin k›sa yaz›l›ﬂ›/ﬁaﬂk›nl›k anlatan kaba bir ünlem/K›rm›z›n›n tonu 7-Ay’›n hallerinden biri/Baba taraf›ndan büyükanne 8-Hat›rlama, yad etme/(Tersi) Bir da¤ s›ras›n›n
yamaçlar›ndan her biri 9- “..... Necdet Sezer” bir önceki Cumhurbaﬂkan›m›z’›n ilk ad›/Ders d›ﬂ› denetimli çal›ﬂma saati/Kimyada Radon’un simgesi 10- “Sabahattin ..... “, ünlü bir
Türk hikayecisinin ikinci ad›/(Tersi) Kimyada Kalay’›n simgesi/Rey/ Jüpiter gezegeninin uydusu 11-(Tersi) Büyükannelere verilen genel isim/Türkiye’nin ilk kad›n d›ﬂ iﬂleri görevlisi
ve elçi 12-K›sa bitki/1929 y›l›nda Cumhuriyet gazetesi taraf›ndan düzenlenen yar›ﬂmada
birinci seçilen, ilk Türkiye güzeli YUKARIDAN AﬁA⁄IYA 1-Türkiye’nin ilk kad›n tren makinisti
2-Türkiye’de; 1921, 1924, 1961 ve 1982 y›llar›ndan sonra bir kez daha yaz›lma çal›ﬂmalar›na
gidilen temel kanun kitab›m›z/Bir hayvansal g›da 3-1935 y›l›nda seçilerek parlamentoya
giren ilk Türk kad›n milletvekili 4-(Tersi) Bir onay sözcü¤ü/(Tersi) Anadolu a¤z›nda türkü/Arap
alfabesinin ilk harfi 5-Gündüz yap›lan sinema ya da tiyatro gösterisi 6-Türk Tarih Kurumu’nun
kurucular›ndan, ö¤retmen, tarihçi ve Cumhuriyet’in ilk kad›n profesörlerinden, Atatürk’ün
manevi k›z› 7-Türkiye’nin ilk kad›n Hazine Genel Müdürü 8-Yaz›l› ya da sözlü olarak yap›lan
teklif/(Tersi) Sa¤l›¤› iyi olmayan 9-Genel Kurmay’›n k›sa yaz›l›ﬂ›/Eski dilde su/(Tersi) ‹sim
10-At ayakkab›c›s›/Halk dilinde köpek 11-Ermiﬂ, evliya, veli/Yörük çad›r›/‹spanyollar’›n
sevinç ünlemi 12-Geliﬂme, ço¤alma/”Haydar …..” , Azerbaycan’› 30 y›ldan fazla süreyle
yönetmiﬂ liderin soy ad› 13-Motordaki ana dingil, aks/Ba¤›ﬂlama 14-Küçük körfez/Kimyada
Sodyum’un simgesi/Kötü’nün z›tt› 15-Hollanda’n›n uluslararas› trafik iﬂareti/‹ki ﬂey aras›ndaki
nispet/(Tersi) Simgesi Cl olan, normal s›cakl›kta gaz halinde bulunan bir element
Kimya’da Bizmut’un simgesi/“…… Orta” ilk Türk kad›n futbol hakeminin ilk ad›

