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B‹RB‹R‹M‹Z‹ ANLAMAMIZ ÜZER‹NE
Son günlerde farkl› ortamlarda yaﬂad›klar›m ve dostlar›m›n iliﬂkilerindeki
s›k›nt›lar üzerine, yaﬂam›m›zda çok çok önemli olan, ama bizlerin ço¤u zaman
önemsemedi¤imiz, birbirimizi anlamam›z üzerine düﬂüncelerimi sizlerle paylaﬂmak
istedim.
Anlamak, bilmek zor bir ﬂeydir asl›nda, ama biz onu en kolay ﬂeymiﬂ gibi
alg›lar›z. Bilgilerini art›r›p bunlar› erdemlerle donatanlar, yani, bilgelik yolunda
ilerleyenler bunun fark›na varmaya baﬂlarlar. Hatta en ileri aﬂamada, en büyük
filozof diye de an›lan Sokrates “En iyi bildi¤im ﬂey hiçbir ﬂey bilmedi¤imdir.”
diyebilmiﬂtir.
‹liﬂkilerimizin ço¤unda anlamak yerine h›zl› yarg›lamay› tercih ederiz. ‹ﬂin
kolay›na kaçar›z. Anlamak, bilgi edinmeyi, sorgulamay›, düﬂünmeyi gerektirir.
Ne diye u¤raﬂal›m bu zahmetli iﬂlerle... Basal›m yarg›y› olsun bitsin bu iﬂ. Olur
biter mi? Ne yaz›k ki olup bitmez. Kolay›n› yapt›¤›m›z› zannederiz de zoru gelir
karﬂ›m›za.
Nedir karﬂ›m›za gelenler;
•Asl›nda hiç istemedi¤imiz halde yaﬂanan hayat›n tad›n› da kaç›ran
k›rg›nl›klar.
•Birlikte yaﬂaman›n en do¤rusu oldu¤u konusunda en ufak ﬂüphe yokken,
meydana gelen ayr›l›klar.
•Baﬂarma,iﬂ yapma arzusunda gerilemeler ve iﬂlerin bitirilmesinde
gecikmeler.
•Sonradan ne saçmaym›ﬂ diye düﬂündü¤ümüz halde girdi¤imiz kavgalar.
•‹çinde olmay› çok istedi¤imiz halde d›ﬂ›nda kald›¤›m›z etkinlikler.
•B a ﬂ a r › m › z d a k i g e r i l e m e l e r y a d a t ü m d e n b a ﬂ a r › s › z l › k l a r .
•Hiç girilmemesi gereken, ama girilip de sonunda baﬂar›s›zl›kla bitecek
olan iﬂler veya iliﬂkiler.

S‹GARA BIRAKMA YOLCULU⁄UNA ALLEN CARR
TÜRK‹YE ‹LE ÇIKTIK
KBS yönetimi taraf›ndan yeni al›nan bir kararla firma sahas› içerisinde sigara içme yasa¤›
getirildi. Ocak ay› sonunda uygulamaya konulan bu karar öncesinde, tüm personelimize her türlü
ba¤›ml›l›¤› konu alan bir seminer verildi. ‹leri Sa¤l›k Birimi’nden Dr. Serap ‹lker taraf›ndan verilen
seminerle, personelimiz sigaray› b›rakmak için ilk ad›m› atm›ﬂ oldu. Ard›ndan sadece sigara içen
personelimiz için sigara b›rakt›rma yöntemi olan Allen Carr Türkiye firmas›yla iﬂbirli¤i yapt›k.
Öncelikli olarak, KBS personelinin kat›lmas› hedeflenen sigara b›rakt›rma seminerlerine, personelimizin
akrabalar›ndan, yönetimin yak›n çevresinden de talep gelmesiyle bu çal›ﬂmam›z› daha da büyüterek
bir “Sosyal Sorumluluk Projesi”ne dönüﬂtürdük. Personelimizden 53 kiﬂinin kat›ld›¤› seminerlerin
sonunda personelimizin yar›s› sigaray› b›rakt›. Sigaras›z hayata merhaba diyen personelimiz,
üstünde “Sigara ile olan mücadelemizde çal›ﬂanlar›na verdi¤i de¤er ve destek ile bizlere daha
fazla güç katan Sn. Abdullah AYDIN’a sonsuz teﬂekkürlerimizle…” yaz›l› plaketi Genel Müdürümüz’e
hediye ederek çok güzel bir sürpriz yapt›lar.
KBS Yönetimi olarak bizler de sigaray› b›rakan personelimizi tebrik ederiz. Sigaray›
b›rakamayan personelimiz için de ayr›ca destek seminerleri düzenlendi. 6 saat süren terapi boyunca,
sigarayla ilgili bildiklerinin tam tersini duymalar› personelimizde fark›ndal›k yaratt›. Her ﬂeyden
önce sigaray› kendileri için b›rakman›n önemini kavrad›lar. Allen Carr Türkiye’nin kurucusu ve ayn›
zamanda terapisti olan Say›n Emre Üstünuçar, firmam›zda gerçekleﬂen sigaray› b›rakt›rma
seminerleriyle ilgili düﬂüncelerini KBS personeliyle paylaﬂt›: “Allen Carr Türkiye olarak KBS ile
Ocak 2012’de tan›ﬂt›k. Sigaras›z bir kurum olman›n ne kadar önemli oldu¤unu bildiklerinden ve
bu konudaki hassasiyetlerinden hemen ayn› ay seminerleri hayata geçirdik. KBS yönetimi o tarihten
bu yana her ad›mda bize destek olup, verimli bir terapi için en uygun ortam› yaratt›lar. 7 y›ll›k,
sigaras›z kurum oluﬂturma konusundaki tecrübelerimizde ﬂunu ö¤rendik: ‘Yönetim projeye destek
verip, adanm›ﬂl›k gösterirse projemizin baﬂar› oran› art›yor.’ KBS’deki baﬂar› oran›n›n s›rr› da
buydu. Örnek olacak bir yaklaﬂ›mla çal›ﬂanlar›n›n sa¤l›klar›n› korumak ad›na projeyi sahiplendiler.
Çal›ﬂanlar da kendilerini süreç boyunca özel hissetti ve gözlemledik ki KBS’ye olan ba¤l›l›klar› bir
kat daha artt›. Proje boyunca çok say›da KBS çal›ﬂan› sigaradan kurtuldu, ancak as›l baﬂar› KBS’nin
bunu bir kurum kültürü haline getirip, kendi ‘sigaras›zl›k politikas›n›’ oluﬂturmas› oldu. KBS
yönetiminin sigaras›zl›k konusundaki vizyonunun pek çok kuruma örnek olmas› dileklerimizle…”
“Biz sigaradan uzak duraca¤›z diye kendimize söz verdik.”

Sakin kafayla düﬂündü¤ümüzde bu sonuçlarla karﬂ›laﬂmay› hiç birimiz
istemeyiz. Peki, neler yapabiliriz yada yapmal›y›z? Ben bu konunun uzman›
de¤ilim ancak deneyimlerimden, okuduklar›mdan, önemli oldu¤unu düﬂündü¤üm
birkaç ﬂeyi sizlerle paylaﬂabilirim.
•Kendimize düﬂünme f›rsat› tan›mak için tepkimizi ertelemek önemli
•Yarg›lamadan olabildi¤ince uzak durmak önemli
•Empati yaparak sorunu anlamaya çal›ﬂmak, sorunsuz sonuç ç›karmak
bak›m›ndan önemli
•Tam ve eksiksiz anlaman›n ve bilmenin olanakl› olmad›¤›n›n fark›nda
olmak ve eksikliklerimizi gidermek için sürekli çaba göstermek önemli diye
düﬂünürüm ben.
Üç ay sonra görüﬂmek üzere hoﬂça kal›n.
Abdullah AYDIN

SATRANÇ TURNUVASI ‹Ç‹N GER‹ SAYIM
Satranç e¤itimine kat›lan Adil Kahriman, Ahmet Emin Çelik, Ali Y›ld›r›m, Aytekin
Fazl›o¤lu, Çetin Güler, Ersin Çil, Eser ﬁanda, Hüseyin Beydilli, Selman Ak›n, Zafer
Y›lmaz e¤itimi baﬂar›yla tamamlad›lar. Satranç konusunda belli bir seviyeye ulaﬂan personelimizin
düzenlenecek olan satranç turnuvas›yla kendilerini daha da geliﬂtireceklerine inan›yoruz. Özellikle
evlerinde çocuklar›yla oynamak isteyen personelimizden gelen talep do¤rultusunda e¤itime
kat›lan tüm personelimize satranç tak›m› hediye ettik.

BOYAHANE BÖLÜMÜMÜZ
Bültenimizin bu say›s›nda tan›taca¤›m›z Boyahane Bölümü’nü, bölüm sorumlusu
Cemil Yüksel’den dinliyoruz: “Elektrostatik toz boya, boya kabininde özel boya tabancalar›yla
at›l›r. Tabancadan geçerken statik elektrikle yüklenen toz boya partikülleri kabin içinde boyanacak
malzemeye yap›ﬂ›r ve kaplama iﬂlemi gerçekleﬂmiﬂ olur. Toz boya ile kaplanan malzeme daha
sonra piﬂirme f›r›n›na girer. 200C olan f›r›n ›s›s› toz boyan›n erimesini ve malzeme üzerine
yap›ﬂmas›n› sa¤lar. Sonuçta çok dayan›kl›, ekonomik, çevre dostu, geniﬂ renk yelpazeli bir yüzey
kaplamas› elde edilmiﬂ olur. Solvent içermemesi, yüzey kalitesi, boya geri kazan›m sistemi, h›zl›
iﬂçili¤i, elektrostatik toz boyay› piyasada çok çekici hale getirmiﬂtir. ﬁirketimizin Gebze’ye
taﬂ›nmas›yla 2006 y›l› sonunda faaliyete baﬂlayan konveyör sistemli tesisimizde, boyanacak
malzemenin temizli¤i püskürtme sistemli banyolarda otomatik olarak yap›l›r. Manuel tabanca
görevlisi, malzeme takma toplama görevlisi olmak üzere 11 kiﬂilik ekibimizle, günde 2000m2
kadar malzeme boyanabiliyor. Hedefimiz; her geçen gün yeni tecrübeler kazanarak, yenilikleri
takip etmek, kalite standartlar›m›z› yükseltmek, kurumsallaﬂma yolunda ilerleyen ﬂirketimiz için
üzerimize düﬂen görevi en iyi ﬂekilde yapabilmektir. Nice bol ve baﬂar›l› projede buluﬂmak
dile¤iyle.”

‹ﬁ STRES‹
Stres, bireyin kendisinden ve çevresinden kaynaklanan bedensel gerilim, ruhsal gerilim, bask›, endiﬂe gibi ögeleri içeren, kiﬂiye rahats›zl›k
veren bir durumdur. Stresi, baz› olaylara verdi¤imiz tepki olarak tan›mlayabiliriz. Baﬂka bir tan›ma göre stres, insan›n tehlike içinde bulundu¤u
koﬂullar do¤rultusunda dengesinin bozulmas› olarak tan›mlan›rken asl›nda bu dengenin bozulmas›na yol açacak tüm etkenler anlat›lmak
istenmektedir (Baltaﬂ & Baltaﬂ, 2008).
Birey, yaﬂam›n›n yaklaﬂ›k üçte birini çal›ﬂarak geçirir ve elde etti¤i gelir ile yaﬂam›n› idâme ettirir (Keser, 2011). ‹ﬂ stresi ise iﬂin insan
üzerinde oluﬂturdu¤u bask› olarak tan›mlanabilir (Akça, 2008). ‹ﬂ ortamlar› strese her zaman elveriﬂlidir. Bir iﬂyerinde iﬂin her yönü, bireyden
pek çok ﬂey ya da çok az ﬂey istenmesi strese yol açabilir. Aﬂ›r› s›cak, gürültü, ›ﬂ›k, çok fazla ya da çok az sorumluluk, çok fazla ya da az iﬂ,
aﬂ›r› veya az denetim insanlarda strese neden olabilir. Ancak stres bireyden bireye farkl›l›klar gösterebilir. Örne¤in, ayn› mesle¤e sahip bireylerin
stresli bir durum karﬂ›s›nda ayn› tepkiyi vermesi beklenemez. Yüksek baﬂar› güdüsü olan biri için iﬂle ilgili gerilimler onun baﬂar› güdüsünü
kamç›larken, bir baﬂkas› bu durumla baﬂa ç›kabilme yetersizli¤inden stres duyabilir. K›sacas› stres duymada kiﬂisel farkl›l›klar önemli bir olgudur.
Günümüz iﬂ hayat›nda, ekonomik koﬂullar›n a¤›rlaﬂmas›, rekabetin artmas› sonucu, çal›ﬂanlar›n performans›yla ilgili beklentiler her geçen gün
daha da yükseliyor. ‹nsanlar, zamanlar›n›n büyük ço¤unlu¤unu iﬂyerinde geçirdi¤i gibi, mesai saatleri d›ﬂ›ndaki zamanlar›nda da, iﬂle ilgili
mevcut olumsuzluklar› ve problemleri düﬂünüyorlar. Bu durumun bir süre sonra, “kronik strese” dönüﬂmesi de kaç›n›lmaz oluyor (Aytaç, 2009).
Peki iﬂ stresi ile baﬂ edebilmek için ne yapmak gerekiyor? Bütün bir günü iﬂ yapmaya ay›rmamak, gün içerisinde baﬂka faaliyetlerde
bulunmak, de¤iﬂtiremeyece¤iniz ﬂeyler üzerinde ›srar etmemek, gerekti¤inde sorumluluklar› devredebilmek, birçok stres kayna¤›yla ayn› anda
baﬂ etmeye çal›ﬂmak yerine, sorunlar› teker teker ele almak iﬂ stresini azaltmakta faydal› olabilecek yollardand›r.
‹pek AYDIN Uzman Psikolog

ÇOCUK HAL‹MLE
‹lkokul'un 5. y›l›yd›. Oturdu¤um semtle birlikte tüm dünyam de¤iﬂmiﬂti adeta. Yüzler, s›n›flar, s›ralar, giydi¤im önlük... ‹lkokul ö¤retmenim gözlüklü, uzun
boylu ve b›y›kl›yd› art›k. En çok da bak›ﬂlar›yd› dikkatimi çeken, keskin ve dikkatli. Yeni hayat›m›n neresinden tutsam elimde kal›yordu, al›ﬂmaya çal›ﬂsam da eskiyi
özlüyordum. Bakt›m ki hiç bir ﬂeye al›ﬂam›yorum, derslerime vermiﬂtim kendimi, gece gündüz demeden çal›ﬂ›yordum. Yeni s›n›f›m›n iki de çal›ﬂkan ö¤rencisi
vard›, Nihal ve Ali. Ben de, zaman geçmeden bu ikilinin yan›nda hemen yerimi alm›ﬂt›m, çal›ﬂkanlar listesinde üç kiﬂiydik art›k. Nihal'i çok severdim, hep mahcup
bir bak›ﬂ› vard›. ‹ri gözlü, hafif kilolu... K›rm›z› yanaklar›, bir de hiç unutmad›¤›m çok iyi bir yüre¤i vard›. Ali'yi fazla tan›mazd›m ama iyi bir çocuktu kan›mca. Bütün
erkek çocuklar› gibi, cebinden misketleri ve gazoz kapaklar› hiç eksik olmazd›. Terbiyeliydi, hepimize karﬂ› çok yard›mc›yd›.
Günlerden bir gün, ö¤retmenimiz "Okuma Bayram›" dolay›s›yla s›n›fta "Okuma Yar›ﬂ›" düzenleyece¤ini söyledi. Sevinçten deli olmuﬂtum, topuklar›m göklerde,
koﬂarak eve gelmiﬂtim. Anneme dakika tutturuyordum ve hayatta sevdi¤im en güzel iﬂi yap›yordum, okuyordum. Bu yar›ﬂmay› aç›k ara kazanacakt›m, biliyordum.
Heyecanl›yd›m... Aradan 1 hafta geçmiﬂ ve beklenen gün gelmiﬂti. Ö¤retmenimiz elinde saat, hepimize s›rayla bir hikâye kitab›n›n seçti¤i sayfas›n› okutuyordu.
Finale Nihal, Ali ve ben kalm›ﬂt›k, üçümüz aras›nda yar›ﬂ tekrar baﬂlad›. Final sonunda birinci ben olmuﬂtum, en k›sa zamanda en çok kelime okumuﬂtum. ‹kinci
Ali, üçüncü ise Nihal'di. Ben mutluluktan uçuyordum, çal›ﬂmalar›m sonuç vermiﬂti. Fakat, ö¤retmenimiz durumu kabul etmemiﬂti. Bugüne kadar tüm yar›ﬂmalarda
Nihal birinci oldu¤undan ve kendisi de Nihal'i çok sevdi¤inden, benim birincili¤imi kabul etmemiﬂti, "SAYILMAZ" dedi, böylelikle finali tekrarlad›k. 2. yar›ﬂ sonunda
yine ben birinci, bu sefer Nihal ikinci ve Ali de üçüncü olmuﬂtu. Gözlerim ›ﬂ›l ›ﬂ›ld›, galibiyetimi tekrarlam›ﬂt›m ve bana göre hak yerini bulmuﬂtu. Ama her ﬂey
benim düﬂündü¤üm gibi olmad›. ﬁu an yüzü akl›mdan hiç silinmeyen ö¤retmenim, bu yar›ﬂ› da saymad›¤›n›, yeterince adapte olamad›¤›m›z için az kelime
okudu¤umuzu öne sürerek, üçüncü kez yar›ﬂmay› tekrarlad›. Bana ne mi oldu, o s›rada? Benim okuma s›ram geldi¤inde, az önce gözlerimde beliren ›ﬂ›lt›lar›n hepsi
yaﬂ olarak akt› gözümden! Bir yandan a¤l›yor, bir yandan okumaya çal›ﬂ›yordum, yaﬂlardan gözlerim bu¤ulan›yor, gözlerimi ellerimle siliyor, ayn› sat›r› neredeyse
üç kez okuyor ve okudu¤umdan hiç bir ﬂey anlam›yordum. Daha fazla direnemedim… Sonuç mu? Nihal birinci, Ali ikinci ben ise üçüncü olmuﬂtum. Bu sefer de,
“ö¤retmenimize göre” hak yerini bulmuﬂtu! Bense, hayat›m›n ‹LK adaletsizli¤ini yaﬂ›yordum ve sonras›nda yaﬂayacaklar›m›n en hafif baﬂlang›c›yd› bu...
Aradan y›llar geçti... Ben Nihal'i hâlâ sevmeye devam ediyorum ve hala biricik, iyi yürekli arkadaﬂ›md› o benim. Çocuk halimle, hayat›n ilk adaletsizli¤ini
yaﬂad›¤›m o olaydan sonra ise; tüm yenilgilerime ra¤men sevdi¤im her ﬂeyi yapmaya devam ediyorum, haks›zl›¤a u¤rad›¤›mda asla a¤lam›yorum ve ba¤›rarak
de¤il de, sükûnetle de hakk›m› savunabilece¤ime inan›yorum. Ve etraf›mda ne kadar e¤ri olursa olsun, ben do¤ru olursam hakk›n beni bulaca¤›n› biliyorum.
Sevda GED‹K Muhasebe/Finans Sorumlusu (ANI –1988 )

‹ﬁ SA⁄LI⁄I ve ‹ﬁ GÜVENL‹⁄‹
GÜVENL‹K KÜLTÜRÜ

FOTO⁄RAF SANATININ ‘NAD‹R’ USTASI
08.02.2012 tarihinde ünlü foto¤raf sanatç›s› Say›n Nadir Ede’yi firmam›zda
konuk etmenin mutlulu¤unu yaﬂad›k. 50 y›l› aﬂk›n süredir profesyonel olarak
foto¤raf sanat› ile u¤raﬂan Nadir Ede, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
ve Iﬂ›k Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde foto¤raf dersleri vermektedir.
Gefsad üyelerinin de kat›ld›¤› foto¤raf söyleﬂisi, dia gösterilerinin yan› s›ra
Nadir Ede’nin an›lar›yla da süsledi¤i unutulmaz bir sunu oldu.

1986 y›l›nda gerçekleﬂen ve çok vahim durumlar ortaya ç›karan
Çernobil facias›n›n kaza inceleme raporunda ‘yetersiz güvenlik kültürü’
ibaresinin yer almas› akademik çevreleri ve konunun uzmanlar›n› bu alanda
çal›ﬂmalar yapmaya yöneltmiﬂ ve ortaya konan bulgularla iﬂ kazalar›n› daha
da düﬂük oranlara indirmenin tek yolunun iﬂyerlerinde uygun ve yeterli
düzeyde güvenlik kültürü oluﬂturulmas› oldu¤u tüm akademik çevrelerde
kabul görmüﬂtür.
Güvenlik kültürü tan›m› çok farkl› ﬂekillerde dile getirilmektedir. Bu
tan›mlar incelendi¤inde, ortakl›k, önleme, korunma, de¤iﬂim, alg›lama, inanç,
de¤er, tutum… vb. kavramlar›n›n tüm tan›mlarda ortak oldu¤u görülmektedir.
Bu kavramlardan yola ç›karak, iﬂyerindeki güvenlik kültürünü; iﬂyerinin her
kademesinde görev alan personelin, iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili maruziyet,
önleme, korunma gibi konularda sahip oldu¤u veya geliﬂtirdi¤i ortak davran›ﬂ,
al›ﬂkanl›k, inanç, görüﬂ ve davran›ﬂlar bütününün ifadesi ﬂeklinde tan›mlamak
mümkündür.
Güvenlik kültürü bütün iﬂletmeyi kapsamakta ve iﬂletmenin her bireyi
taraf›ndan farkl› seviyelerde olsa bile alg›lanmaktad›r. Bu alg›n›n kabul
edilebilir düzeye yükseltilebilmesi için her kademedeki çal›ﬂanlar› güvenlik
kültürünün birbirine yak›nlaﬂt›rmas›, iﬂ kazalar›n›n önlenmesinde önemli
bir unsur olmaktad›r.
Özen YÜCEL ‹ﬂ Güvenli¤i Uzman›

ONLAR ERD‹
MURADINA
Teknik çizim bölümü personelimiz
Tu¤çe Çal›ﬂ›r, Hakan Öztürk
ile 27.12.2011 tarihinde hayat›n›
birleﬂtirdi.
Biz de KBS çal›ﬂanlar› olarak
Tu¤çe-Hakan çiftinin
mutluluklar›n›n
daim olmas›n› diliyoruz.

ARﬁ‹MED ve SUYUN KALDIRMA KUVVET‹
Kral Hieron bir kuyumcuya taç yapt›rmas› talimat›yla belli miktar alt›n
vermiﬂtir. Taç teslim edildi¤inde Hieron bu adam›n bir miktar alt›n saklamas›ndan
ve yerine gümüﬂ kullanmas›ndan ﬂüphelenmiﬂtir. Fakat taç›n a¤›rl›¤› alt›n›n
a¤›rl›¤›na eﬂit oldu¤undan ﬂüphesini ispatlayamam›ﬂt›r. Kral, Arﬂimed’i yan›na
ça¤›rarak olay› anlat›r. Birkaç gün sonra Arﬂimed hamama girdi¤inde su
seviyesinin yükseldi¤ini ve kendisi suya batt›¤›nda vücudunun daha hafifledi¤ini
fark eder. Nerede oldu¤unu unutarak hamamdan f›rlar ve “Buldum Buldum”
diye ba¤›rarak saraya koﬂar. Arﬂimed’in buldu¤u ve daha sonra deneysel
olarak kan›tlad›¤› ﬂey eﬂit a¤›rl›ktaki alt›n ve gümüﬂ suda tart›ld›¤›nda onlar›n
art›k eﬂit olmad›¤›yd›, çünkü daha büyük bir hacme sahip olan gümüﬂ daha
çok suyun yerini al›yordu. Böylece sahtekar kuyumcunun foyas› ortaya ç›kar.
Ve Arﬂimed de suyun kald›rma kuvvetini bulmuﬂ olur.

HOﬁ GELD‹LER
‹dari: ‹pek Ayd›n • Hayri Can Turan • Özgür Masal Kelepçe-Montaj: Abdulkadir
Bayram • Yunus Emre Ak›nc› • Ahmet Aksoy Makine Yap›m: Murat Tat Makine
Atölyesi: Sinan ﬁengül Kasalama: Kenan Meral Yemekhane: Gülbahar Türk •
Emine Behar
HOﬁ G‹TT‹LER
‹dari: Fikriye Do¤rul Kelepçe-Montaj: Birol Uçman Montaj-Depolama 1: Gökhan
Varilci • Murat Altunal ‹nﬂaat: Ali Niyazi Karakaﬂl›o¤lu Boyahane:
Hasan Balk›ﬂ Makine Yap›m: Bahad›r Öztürk Kasalama: Eser Baﬂ Yemekhane:
Havva Boylu
‹Y‹ K‹ DO⁄DULAR
‹dari: Aylin Alkan’›n Asl› ad›nda bir k›z› oldu. • Mustafa
Akyüz’ün Defne Bu¤lem ad›nda bir k›z› oldu. • Fikriye Do¤rul’un
Zeynep ad›nda bir k›z› oldu. Makine Atölyesi: Metin
Babada¤’›n Belinay Berrak ad›nda bir k›z› oldu. Marangozhane:
Yüksel Ekinci’nin Eray Musa ad›nda bir o¤lu oldu. • Murat
Bad’›n Deniz ad›nda bir k›z› oldu. ‹nﬂaat: Hüseyin Özdemir’in
Mete ad›nda bir o¤lu Montaj-Depolama 1: Ahmet Öztürk’ün
Semih ad›nda bir o¤lu oldu.
MUTLULUKLAR D‹L‹YORUZ
Makine Atölyesi: Murat Akar, Derya K›yak ile hayat›n› birleﬂtirdi.

Metin BABADA⁄ Makine Atölyesi

20 SORUDA

20 SORUDA

MURAT TAT

YUNUS EMRE AKINCI

Rize yöresine ait yemeklerden biri olan “Hamsili Ekmek” (Hamsikoli),
Montaj-Depolama 2 bölümü çal›ﬂan›m›z Saynur Tato¤lu taraf›ndan haz›rland›.
Malzemeler: 1 kilo hamsi • Yar›m kilo m›s›r unu • 2 dal p›rasan›n
yapraklar› • Yar›m demet yeﬂil so¤an • 50 gr. iç ya¤ • Bir miktar tuz
Yap›l›ﬂ›: M›s›r unu yo¤rulur. Hamsinin k›lç›klar› ay›klan›r. P›rasa ve
yeﬂil so¤an k›y›l›r. Hamurun içine ilave edilir. ‹ç ya¤, tuz kar›ﬂt›r›l›r. Ya¤lanm›ﬂ
tepsiye koyulur. 170° f›r›nda k›zar›ncaya kadar piﬂirilir. Afiyet Olsun

•

Do¤um Yeri, Y›l›: Rize/1988
Evli/Bekar: Bekar
Çocuklar› Varsa Adlar›: Sevdi¤i Renk: Turkuaz
Sevdi¤i Yemek: Türlü, Biber Dolmas›
Sevdi¤i Müzik Türü: Pop/slow (güzel
olan her müzik türü )
Sevdi¤i ﬁark›c›: Mustafa Ceceli, Y›ld›z
Tilbe
Sevdi¤i Oyuncu/Yerli: Hakan Y›lmaz,
Tamer Karada¤l›
Sevdi¤i Sporcu/Yabanc›: Messi,
Derrick Rose
Sevdi¤i Sporcu/Yerli: Egemen, Mustafa
Pektemek
Sevdi¤i Mevsim ve Nedeni:
‹lkbahar/‹nsan›n ruhunu dinlendirmesi
Okudu¤u Gazete: Takvim, Habertürk,
Posta
En Son Okudu¤u Kitap ve Üzerine
Düﬂüncesi: Sar›kam›ﬂ/Atalar›m›z›n ne
zorluklar çekti¤i
En Son ‹zledi¤i Film ve Üzerine
Düﬂüncesi: Fetih 1453/Güzel bir yap›m
Bir ‹nsanda Sevdi¤i Özellikler: Dürüst
olsun, yalan söylemesin yeter
Bir ‹nsanda Sevmedi¤i Özellikler:
Yalanc› ve küstah olmas›
Kimin Yerinde Olmak ‹sterdi: B›rakt›¤›
eserle eﬂsiz biri olan Atatürk’ün
yerinde olmak isterdim
Ne Olmak ‹sterdi: Dizi oyuncusu ya da
futbolcu
Tuttu¤u Tak›m: Beﬂiktaﬂ
Boﬂ Zamanlar›nda Ne Yapar/Hobileri:
Futbol oynamak, arkadaﬂlar›mla
zaman geçirmek, gezmek, sinemaya
gitmek, tv izlemek

Do¤um Yeri, Y›l›: Düzce/Y›¤›lca -1993
Evli/Bekar: Bekar
Çocuklar› Varsa Adlar›: Sevdi¤i Renk: Sar›-K›rm›z›
Sevdi¤i Yemek: Pilav
Sevdi¤i Müzik Türü: Arabesk/Rap
Sevdi¤i ﬁark›c›: Do¤uﬂ, Sibel Can,
Hülya Avﬂar
Sevdi¤i Oyuncu/Yerli: Necati ﬁaﬂmaz
Sevdi¤i Sporcu/Yabanc›: David
Beckham
Sevdi¤i Sporcu/Yerli: Selçuk ‹nan
Sevdi¤i Mevsim ve Nedeni:
Yaz/Yüzmeyi sevdi¤im içinK›ﬂ/Kartopu oynamay› sevdi¤im için
Okudu¤u Gazete: Güncel haberleri
internetten takip ediyorum.
En Son Okudu¤u Kitap ve Üzerine
Düﬂüncesi: En Son ‹zledi¤i Film ve Üzerine
Düﬂüncesi: Hayalet Sürücü 2/Her
kötülü¤ün içinde bir iyili¤in oldu¤u
Bir ‹nsanda Sevdi¤i Özellikler: Do¤ru
ve cesur konuﬂmas›
Bir ‹nsanda Sevmedi¤i Özellikler:
Yalanc›, ç›karc›, verdi¤i sözü tutmayan
olmas›
Kimin Yerinde Olmak ‹sterdi: Kimsenin
yerinde olmak istemezdim, kendi
düﬂüncelerim oldu¤u sürece
Ne Olmak ‹sterdi: Motosiklet Yar›ﬂç›s›
Tuttu¤u Tak›m: Galatasaray
Boﬂ Zamanlar›nda Ne Yapar/Hobileri:
Motosiklet kullanmak, sinemaya
gitmek, bilgisayar, müzik dinlemek

Ve çok uzak
çok uzaklardaki ‹stanbul liman›nda
gecenin bu geç vakitlerinde
kaçak silah ve asker ceketi yükleyen Laz takalar›
hürriyet ve ümit
su ve rüzgard›lar.
Onlar suda ve rüzgarda ilk deniz yolculu¤undan beri vard›lar.
Bunlar
uzun e¤ri burunlu
konuﬂmay› ﬂehvetle seven insanlard› ki
s›rt› lacivert hamsilerin ve m›s›r ekme¤inin
zaferi için
bir ﬂark› söyler gibi ölebilirdiler.

•
Ve kad›nlar
bizim kad›nlar›m›z:
korkunç ve mübarek elleri
ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anam›z, avrad›m›z, yarimiz,
ve sanki hiç yaﬂamam›ﬂ gibi ölen
ve sofram›zdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen,
ve da¤lara kaç›r›p u¤runda hapis yatt›¤›m›z,
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki,
ve karasabana koﬂulan
ve a¤›llarda
›ﬂ›lt›s›nda yere sapl› b›çaklar›n
oynak a¤›r kalçalar› ve zilleriyle bizim olan
kad›nlar
bizim kad›nlar›m›z.
Naz›m Hikmet Ran
Memleketimden ‹nsan Manzaralar›

Gülhan
Taﬂdelen

Ayhan
Çaml›ca

Hüsne
Çak›r

Cemil
Yüksel

FOTO⁄RAFÇILIK AKT‹V‹T‹LER‹NE DEVAM
8 hafta süren temel foto¤rafç›l›k e¤itiminin sonuna gelmiﬂtik. E¤itime
aksatmadan kat›lan Ayhan Çaml›ca, Cansu Keskin, Gülhan Taﬂdelen, Recep
Güner, Selçuk Erol, Selman Ak›n ve ﬁeymanur Bozkurt’a; “Foto¤raf Dergisi”
adl› yay›n›n bir senelik aboneli¤i hediye edildi. Foto¤raf çekme aﬂk›n› gönüllerine
düﬂürmeyi baﬂard›¤›m›z personelimiz ile ayda bir etkinlik yapma karar› alarak
bu aﬂk›n daha da güçlenmesini sa¤lamay› hedefledik.
08.01.2012 tarihinde e¤itim bilgilerimizi uygulamaya dönüﬂtürmek için
ilk dura¤›m›z Fener-Balat semti oldu. Foto¤raf e¤itmenimiz Say›n Baytekin
Kara’n›n yan› s›ra, Gefsad (Gebze Foto¤raf Sanat› Derne¤i) Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Say›n Osman Çiriﬂ ve Gefsad üyelerinden Say›n Nevzat Altundaﬂ da
gezimize eﬂlik ettiler. Bilgilerini paylaﬂarak daha güzel foto¤raflar çekmemizi
sa¤lad›lar.
Bizans döneminden kalan tarihi mekanlar›yla öne ç›kan Fener-Balat
semti, özellikle foto¤raf merakl›lar›n›n en çok sevdi¤i yerlerin baﬂ›nda gelir.
Üç dinin oluﬂturdu¤u mozai¤iyle, ara sokaklar›yla, mimari yap›s›yla öne ç›kan
semtte, foto¤raflanmas› gereken çok fazla ayr›nt› olmas› heyecan vericiydi.
Foto¤raflanmaya al›ﬂ›k olan Fener-Balat semti sakinleri de foto¤raf karelerimizi
süsledi. Aya Yorgi Kilisesi, K›rm›z› Mektep (Fener Rum Lisesi), Yavuz Sultan
Selim Camii, Zeyrekhane, Mesnevihane’yi foto¤raflamak imkan› bulurken ayn›
zamanda kültür gezisi de yap›lm›ﬂ oldu. Fener’deki çay molas›nda, esnaf
lokantas›ndaki yemek aras›nda, dönüﬂ yolunda konuﬂulan ortak bir konu vard›
art›k. Baytekin Kara, gezi s›ras›nda çekilen foto¤raflar› derledi¤i, Mercan Dede
fon müzi¤iyle de süsledi¤i cdleri ve Gefsad taraf›ndan haz›rlanan kat›l›m
belgelerini personelimize da¤›tarak özel bir jestte bulundu. Paylaﬂ›mlar›ndan
dolay› Osman Çiriﬂ ve Nevzat Altundaﬂ’a ayr›ca çok teﬂekkür ediyoruz.

ﬁeymanur
Bozkurt

Zafer
Sunay

Selçuk
Erol
Cansu
Keskin

‹lhan
Yüksel
Salih
Kurt

ﬁirin
Ayd›n
Ufuk
Güner

Geçen say›m›zda bulmacay› çözüp getiren arkadaﬂlar›m›za; Halide Edip Ad›var'›n
Handan, Zülfü Livaneli'nin Sevdal›m Hayat ve Paulo Coelho’un Elif kitaplar›
arma¤an edildi.
SOLDAN SA⁄A 1-Halk aras›nda ‘Deprem Dede’ s›fat›yla tan›nan, uzun y›llar Kandilli Gözlemevi müdürlü¤ü yapm›ﬂ jeofizikçimiz 2-Senaryosunun kime ait oldu¤u mahkemelik olan,
Ata Demirer’in baﬂrolünü oynad›¤› sinema filmi/Rütbesiz asker 3-Eski Alman para birimi Mark’›n k›sa yaz›l›ﬂ›/Utanma duygusu/Kabul edilmek, onaylanmak 4-Atatürk’ün eﬂi Latife
han›m›n aile ismi/Göçebe çad›r›/Bir nota 5-Üsküdar’da bulunan en geniﬂ caddelerden biri/Fakat 6-(Tersi) Hollanda’n›n uluslararas› trafik simgesi/Bir nota/(Tersi) Kimyada Molibden’in
simgesi/En küçük topçu birli¤i 7-(Tersi) Osmanl›’da gümrük vergisi/Bilardo oyununda kullan›lan de¤nek 8-“Hay›n tuzaklarda kan uykularda, vurulduk ey ........ unutma bizi”/
(Tersi) Ceketlerde omuzu kabartmak için kullan›lan destek/‹ri, bo¤ucu bir y›lan türü 9-(Tersi) Türkler’de çok yayg›n bir göz rengi/Dikiz, gözcülük 10-Bir tür tahta ya da metal çivi/(Tersi)
‹lham/Gümüﬂ 11-Operatör, ameliyat yapan doktor/Bir ﬂart eki/1283 graml›k, eski bir a¤›rl›k birimi 12-(Tesi) Bir renk/Kökü eski Türk töresinde olan; esnaf, zanaatkar, çiftçi gibi çal›ﬂma
kollar›n› içine alan ocak/Bir renk YUKARIDAN AﬁA⁄IYA 1-Türk Milli Futbol Tak›m›’n›n baﬂ
antrenörü 2-Rize’nin dünya güzeli bir ilçesi/Bayra¤›m›z›n rengi/(Tersi) Bir nota 3-Manyetik
rezonans›n k›sa yaz›l›ﬂ›/(Eski dilde) Su/Cüzzam hastal›¤› 4-(Tersi) Aç›klay›c› ve yorumlay›c›
gazete ya da dergi yaz›s›/Kal›t›m, soyaçekim 5-‹yice ihtiyarlama, çok yaﬂlanma anlam›nda
bir halk deyiﬂi 6-Kimyada Manganez’in simgesi/ (Tersi) Bir ﬂeyin geçti¤i yerde b›rakt›¤›
alamet/Kimyada Amerikyum’un simgesi/(Tersi) Ferahlama ifade eden bir ünlem 7-‹lave/(Tersi)
Renk vermek için eﬂyan›n üzerine sürülen madde/Arka’n›n tersi 8-Futbolda son y›llarda
kullan›lmaya baﬂlanan bir savunma terimi/Bir peygamber 9-(Tersi) Bir harfin okunuﬂu/(Tersi)
Osmanl› saray›nda, padiﬂah gözdesi 10-Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü’nün k›sa yaz›l›ﬂ›/Resim
ve mimaride bir üslup, soyut 11-‹talyanca’da sahne/Hücum, sald›r›/Vilayet 12-(Tersi) Geniﬂ
yaprakl› bir salon çiçe¤i 13-Ay›plamak, hoﬂ karﬂ›lamamak/Yay›n att›¤› 14-Arap üslubunda
olan ﬂey 15-....... Madrid (‹spanya’n›n önde gelen kulüplerinden birinin ön eki)/Yapma,
yerine getirme 16-Bir yar›ﬂta, bir mücadelede geriye düﬂmek

