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İKİ YÜZYILA YAYILAN DOSTLUK Mezun olduktan tam 47 yıl sonra aynı
masanın etrafında; dostluğumuzu tazeler, lokmamızı, sohbetimizi,
anılarımızı paylaşırken…

KADİM DOSTLARLA YEMEK
19 Mart cumartesi günü ODTÜ Mak. Müh. Bölümü’nden
arkadaşlarıma KBS’de yemek verdik. Çok önemli başarılara imza
atmış 1969 mezunu 35’ten daha fazla arkadaşla birlikte olduk.
Eskileri, yenileri konuştuk, anılarımızı paylaştık.
Türkiye’nin önemli sanayicilerinden, akademisyenlerinden,
CEO’larından, mühendislerinden oluşan bir gruptuk. Verdiğimiz
yemek bazı özel günlerde işçilerimize verdiğimizden çok farklı
değildi, sadece içenler için bir iki kadeh rakı ve şarap vardı, ama yine
de arkadaşlarımız yemeği ve organizasyonu çok beğendiklerini
maillerle dile getirdiler. Ankara’dan, İzmir’den, Akçakoca’dan günü
birlik gelip yemeğimize katılan arkadaşlar oldu. Çeşitli nedenlerle
gelemeyen arkadaşlar aramızda olamamanın üzüntüsünü yine
maillerle dile getirdiler. Hepsine ben de çok teşekkür ederim.
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KUTLU OLSUN
Demokratik yaşamın ve parlamenter
düzenin temelini oluşturan
Türkiye Büyük Millet Meclisi, tam 96 yıl
önce 23 Nisan 1920 tarihinde kuruldu.
Ömrünü; ulusunun refahına adamış olan
Ulu Önder Atatürk; geleceğin, yarının
büyükleri olan çocukların omuzlarında
yükseleceğini biliyordu ve bugünü;
dünyada ilk ve tek örnek olarak
çocuklarımıza armağan etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

.

2015’TE “YILIN ELEMANLARI”

Atölye çalışanları arasından seçilen yılın elemanları, 03.02.2016 tarihinde tüm
personelin katılımıyla gerçekleşen genel toplantıda Genel Müdürümüz Abdullah
Aydın tarafından açıklandı. Bölüm sorumlularının belirlediği yılın elemanı adayları
arasından, firma yönetiminin değerlendirmesi sonucunda, yedi personelimiz yılın
elemanı olmaya hak kazandı. Gerek iş disiplini, gerekse genel davranışlarıyla çalışma
arkadaşlarına örnek olan, Aygül Tuncer (Kelepçe-Montaj), Duran Yılmaz
(Marangozhane), Hasan Gökkaya (Marangozhane), İlhan Yüksel (Lazer), Murat
Ustabaşı (Sac İşleri) Sefer Çolak (İnşaat) ve Talip Kaya’yı (Boyahane) tebrik eder,
bundan sonraki çalışma hayatlarında, başarılarının devamını dileriz.
Üst soldan sağa: Duran YILMAZ, Talip KAYA, Murat USTABAŞI, İlhan YÜKSEL
Alt soldan sağa: Sefer ÇOLAK, Aygül TUNCER, Hasan GÖKKAYA

Yazıma yukarıdaki girişle başlamaktaki amacım hem çok
önemsediğim bir etkinliğimizi okurlarla paylaşmak hem de, nasıl olup
da bu arkadaşlarımızın hemen hemen hepsinin önemli başarılara
imza attıklarının analizini yapmak. Gerçi bazı arkadaşlarımızdan
memleketimiz tam anlamıyla yararlanamadı ama ondan da
memleketimiz utansın.
Bana geriye dönüp baktığınızda yaşamınızın en özlemle andığınız
yılları hangileridir diye sorsalar tereddütsüz ODTÜ yıllarımdır derim.
Oradaki yaşamın bizlere kattıklarını kısaca özetlersem
arkadaşlarımızın başarılarının ipuçlarını sanırım yakalayabiliriz.
ODTÜ ortamında yapılmaya çalışılan her işte bilimin ve aklın
rehberliği vardı. Her iş iyice denendikten sonra nasıl yapılacağına
karar verilirdi. Düşünceler için de durum aynıydı. Ancak her türlü sert
tartışmadan, eleştiriden sağlam çıkan düşünceler benimsenebilirdi.
Olağanüstü özgür tartışma ortamının sonucuydu bu.
Ezberci eğitimin e’si bile yoktu orada. Sınavlarda çoğunlukla kitaplar,
defterler, notlar serbest olurdu. Yeter ki eldeki verilerle doğru çözümü
bulun. Hayatta da bulmasını bilenlere her şey açık değil miydi?
Günü gününe çalışmak zorundaydık. Öyle de yapardık. Az sayıda da
olsa çalışmalarını son güne bırakanlar olurdu ama onlar da zaten
başarılı olamazdı. Bugünlerde nasıldır bilmem ama bizim
zamanımızda diğer üniversitelerde öğrenciler çoğunlukla biraz vizeler
öncesinde, yoğun olarak da finallerden önce çalışırlardı.
O yıllarda üniversitemiz onuncu kuruluş yılını ancak geçiyordu. Çok
yeni sayılabilirdi. Belki bu yüzden, kimi hocalarımız oldukça
yetersizdi ama onlarla da yüz yüze tartışarak doğruya ulaşma
yeteneklerimizi geliştirebiliyorduk.
Yurtlara ilk yerleştiğimizde on iki kişilik odalarda kalıyorduk.
Odamızın bir köşesinde duş lavabo diğer köşesinde ise alafranga
tuvalet ve lavabo vardı. İlk bir iki ay tuvaletin durumu bir felaketti. İki
aydan sonra hiçbir sorun kalmamıştı. O günlerde sadece sınıflarda
mühendisliği değil, başka bazı şeyleri de hızla öğreniyorduk.
Spor yapma olanaklarının herkese açık olması, çok sayıda
öğrencinin, öğretim üyesinin ve diğer kurum çalışanlarının birlikte
spor yapması ve bu şekilde beden ve ruh sağlığımızın iyileştirilmesi
kalıcı dostlukların pekiştirilmesi hep avucumuzdaydı.
Biz de kendi ayaklarımız üzerinde durabilir, kendi başımıza pozitif bir
şeyler yapabilir, hatta yapmak zorundayız duygusunu orada
içselleştirdik.
Bunları, bu yazıları okuyanlardan çağa uygun yaşamak isteyenlerin
yoluna belki biraz ışık tutar diye paylaştım.
Gelecek sayıya kadar kalın sağlıcakla,
Abdullah AYDIN

PROJE PLANLAMA BÖLÜMÜ

Proje planlama bölümünü tanıtacağımız bu sayımızda proje yöneticimiz
Tolga KURUCA’ya kulak veriyoruz.
“Proje Planlama Bölümü, siparişten başlayıp ürünlerin müşteriye ulaştırılmasına kadar
arada gerçekleşen tüm prosesleri takip ve koordine eden fonksiyonlardan oluşmaktadır.
Proje Planlama ekibini; proje yöneticileri ile İhracat, Sevkiyat ve Teknik Resim
bölümlerinde kritik rollerde çalışan yaklaşık 20 kişilik genç bir kadro oluşturmaktadır. Bu
ekip, KBS’de gerçekleşen çalışmalarda, sürekli ve aktif bir şekilde, müşteri ilişkilerinin
yürütülmesi, üretim kararlarının planlanarak yönlendirilmesi, üretime ve satın alma
süreçlerine teknik destek sağlanması, ithalat ve esasen yoğun bir ihracat sürecinin
yönetilmesi, ürünlerin sevkiyat ve sevkiyat öncesi depolama&kasalama işlemleri, yeni
ürün tasarımı, ürünlerin imalata yönelik anlamda teknik resimleri ile iş emri
dokümantasyonu, dış imalat yönetimi vazifelerini üstlenmektedir.
İhracat ekibimiz, proje yöneticileri ve sevkiyat ekibi ile koordineli bir çalışma ile müşteri
taleplerinin eksiksiz, zamanında ve prosedürlere uygun şekilde sağlanmasına ve ihracat
sürecinin tamamlanmasına destek olmaktadırlar. Sevkiyat ekibimiz, öncesi ve sırasında,
hem depolama&kasalama, yükleme planlama işlemlerini hem de sevklerine uygun
şartlar altında ve tam zamanında gerçekleşmesinden sorumludurlar. Teknik resim
bölümümüz; ürünlerimizin iç ve dış imalatları için gerekli doğru teknik resimlerin
hazırlanması, tasarıma destek çalışmaları ve iş emri dokümantasyonu gibi görevleri
yerine getirmektedir.
Tüm bu vazifeleri gerçekleştirirken hedefimiz; yüzde 70’i çok uluslu olan
müşterilerimizin mutlak memnuniyeti odaklı bir çalışma disiplini ile kalitemizi daha
ileriye götürmektir.”
Proje yöneticilerimiz (soldan sağa ): Mehmet Murat SEVİNDİK, Okan CAN, Recep GÜNER, Tolga KURUCA,
Gökhan UÇAK, Serter PINARCIOĞLU, Gürkan UÇAK

KİŞİLİK VE BEYİN KİMYASI

Beynimizde salgılanan kimyasallar kişiliğimizi etkilerler. Örneğin dopamin beyinde salgılanan bir kimyasaldır. Beyindeki dopamin kıtlığı, vücudun hareketlenmekten
bile aciz olduğu, kararsız ve donuk bir kişiliğe yol açar. Bunun uç şekli Parkinson hastalığıdır. Dopaminin fazlası ise şizofreniye sebep olabilir. Basitçe söylemek gerekirse
dopamin beynin motivasyonunu sağlayan kimyasaldır. Çok az olursa kişi hevesini kaybeder, çok fazla olursa kişi her şeyden çabucak sıkılır.
Beyinde salgılanan diğer bir kimyasal olan serotonin de dopamin gibi bir yapıdır ve kişiliğin kimyasal bir tezahürüdür. Fakat serotonin, dopaminden daha
karmaşıktır. Beyindeki serotonin seviyeniz yüksekse muhtemelen titiz bir kişiliğiniz vardır ve düzen ve tedbir konusunda fazla evhamlı olabilirsiniz. Saplantılı zorlanımlı
rahatsızlık (obsesif kompulsif bozukluk) olarak bilinen rahatsızlığı olan insanların serotonin seviyelerinin düşmesiyle şikâyetleri azalabilir. Serotonin seviyesi fazlasıyla düşük
olan insanların ise kaygısız olma eğilimleri vardır.
Daha fazla serotonin daha iyi hissettirir. Karbonhidratlı besinler dolaylı yoldan serotonin miktarını artırırlar. Dolayısıyla insanın kendisini daha mutlu hissetmesine
yol açarlar. Buradan yola çıkarak; beslenme alışkanlıklarınızla oynayarak serotonin seviyenizi değiştirebileceğiniz söylenilebilir. Düşüncesiz, anti-sosyal ve bunalımlı
insanların toplumun geneline göre daha düşük kolesterollü oldukları bilinmektedir. Düşük kolesterol ve şiddet arasındaki bağlantının serotoninle ilgisi neredeyse kesindir.
Düşük serotonin seviyesi insanlarda cinayet, intihar, kavga çıkarma ve kundakçılık göstergesidir.
Peki serotoninin seviyesini ne belirler? Serotonin seviyesi doğuştan belirlenmez ve sonradan değişebilir. Sosyal statü serotonin seviyesini belirler. Çevrenizdeki
diğer insanlarla karşılaştırdığınızda, kendinize saygınız ve sosyal pozisyonunuz ne kadar yüksekse serotonin seviyeniz o kadar yüksektir.
Beyin kimyamız maruz kaldığımız sosyal sinyallerle belirlenir. Dolayısıyla davranışlarımız dolaylı yoldan toplum tarafından belirlenir. Özetlemek gerekirse toplumsal
ilişkiler beyin kimyamızı etkiler, beyin kimyamız da davranışlarımızı. Ruh hâli, zihin, kişilik ve davranış -biyolojik özelliklerimizi göz ardı etmesek de- aslında toplum
tarafından belirlenir. Kişilik, hatırı sayılır bir dereceye kadar beynin kimyasal yapısıyla ilgilidir. Toplumsal davranış, kendi yapımızın doğuştan gelen bir parçasıdır ve
genlerimiz, aynı zamanda sosyal etkilere göre işlerler.
Kaynak: *Genom, Matt Ridley, Çev.: Mehmet Doğan, Nıvart Taşçı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi

İpek AYDIN/Uzman Psikolog

ELVEDA SİGARA MERHABA HAYAT!

23.12.2015 tarihinde firmamızda konferans veren Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Füsun YILDIZ başlıktaki
sözlerle başladı konuşmasına. Yönetim olarak, personelimizi Sayın YILDIZ’ın
konferansta bahsettiği sigara bıraktırma polikliniklerine yönlendirme kararı aldık.
Böylece, bu zorlu süreçte personelimize destek olmayı hedefledik. Sayın Prof. Dr.
Füsun YILDIZ’a çok teşekkür ediyor, sorularımıza verdiği ayrıntılı cevaplarla bizleri
aydınlattığı röportajı sizlerle paylaşıyoruz.
1- Sigara içmenin kansere sebep olduğu kanıtlandı mı? Sigara benzeri olmayan
bir sağlık sorunudur ve sigara tiryakiliği en öldürücü toplumsal zehirlenme olayıdır.
Her dozu zararlıdır ve içinde insan sağlığını tehdit eden 4000 adet zararlı kimyasal
madde vardır. Bu maddelerin vücuttaki hücreleri öldürdüğü, hücrenin yapısını
bozduğu ve 50 tanesinin doğrudan kansere sebep olduğu ispatlanmıştır. Vücutta
sigaranın zarar vermediği herhangi bir organ sistemi yoktur ve değişik sistemlerde
akciğer kanseri, kronik bronşit, amfizem, koroner damar hastalığı, felç, ağız, gırtlak,
yemek borusu, mide, karaciğer, böbrek ve mesane kanseri, damar tıkanıklığı başta
olmak üzere birçok hastalığa neden olur. Tütün dumanı içinde bulunan katran,
kanser meydana gelmesi bakımından en önemli maddedir. Bugünkü bilgilere göre
tütün kullanımı en az 10 değişik kanserin meydana gelmesinde etkilidir.
2-Sigara bırakma yöntemlerinden bahseder misiniz? Bu konuda sigara
bıraktırma polikliniklerinin üstlendiği görev tam olarak nedir? Sigara içimi bir
bağımlılık olduğundan bununla mücadele de uzun soluklu bir yoldur. Sigaranın
bırakılması sonrasında relaps denilen yeniden sigara içimine başlama oluşabilir. Bu
yüzden sigaradan kurtulmak isteyen kişinin öncelikle kendi isteği ve iradesi ile bu işi
yapmaya karar vermesi gereklidir. Bu karar alındıktan sonra destek ve tedavi sigara
bırakma işinde uzmanlaşmış merkezler olan sigara bıraktırma polikliniklerinde yapılır.
Nikotin bağımlılığı ön planda olan kişilerde sigarayı bıraktıktan sonra huzursuzluk,
sinirlilik, gerginlik, konsantrasyon azalması vb ‘nikotin yoksunluk belirtileri’ ortaya
çıkar. Bunları ortadan kaldırmak amacıyla “nikotin yerine koyma tedavisi” adını
verdiğimiz nikotin bantları, sakızları veya inhalerleri kullanılabilir. Bir başka ilaç ise
nikotin dışı bir tedavi yaklaşımı olan Bupropion (Zyban) ve Varenicline (Champix)’dir.
Yalnız kesinlikle şu unutulmamalıdır ki bu ilaçların kullanımı geçicidir, ilaçlar
kesildikten sonra sigarasızlığın devamı kişinin tamamen kendi iradesi ve isteği ile
gerçekleşecektir.
3-Çocukların sigaraya başlamasında etkili faktörler nelerdir? Ebeveynin
sigara kullanmasının etkisi var mı? Ülkemizde sigara kullananların önemli bir
kısmının sigaraya 20 yaşından önce başladığı görülmektedir. Yapılan araştırmalar,
Türkiye’de sigara içenlerin yaş ortalamasının giderek düştüğünü göstermektedir.
İlköğretim yıllarında halen sigara kullanımı %9, lise yıllarında %29-50 arasında ve
üniversite öğrencileri arasında %21-48 arasında olduğuna ilişkin araştırmalar
bulunmaktadır. Çalışan gençlerde ise halen sigara kullanımı %58’dir. Bütün bu
çalışmaların sonucu, her dört gençten biri ile ikisinin gençlik döneminde sigara ile
tanıştığını göstermektedir. Gençlerin sigara içme nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
Ailenin sosyoekonomik, kültürel ve davranışsal etkisi, arkadaş etkisi, gencin
sosyodemografik ve psikososyal yapısı, merak, formda kalma isteği, popülaritenin
artması, sigara reklamları ve sigaraya kolay ulaşılabilirlik. Bunlar içinde ebeveynin
sigara kullanımı ilk sırada yer almaktadır.
4-İnsanların en büyük şikâyeti sigarayı bıraktıktan sonra kilo almak oluyor.
Kilo almamak için ne yapmalıyız? Sigarayı bıraktıktan 48-72 saat sonra tat ve
koku alma duyuları yerine geldiği ve nikotinin iştah merkezi üzerindeki baskılayıcı
etkisi kalktığı için iştahı artmakta ve bu da sigara bırakılması sonrası kiloda artış
şeklinde görülmektedir. Bunu engellemek için en önemli yol kişilerin sigara bırakma
döneminde aktivitelerini artırmaları ve yaşlarına uygun bir sportif aktiviteye
başlamalarıdır.
5-Sigara alışkanlığı çocuk sahibi olmayı etkiler mi? Nikotin, yumurta hücrelerini
bozan ve menopozun, beklenenden erken gelmesine neden olan bir zehirdir.
Menopoz öncesinde de sigara içen kadınların yumurtalıkları, sağlıklı yumurtalar
üretmeye direnç gösterir hale gelir ve düşükleri hızlandırır. Günde 1 veya 2 paket
gibi yoğun sigara içen erkeklerin, spermlerinde daha fazla olarak şekil ve hareket
bozukluklarına ve anomalilere rastlanmaktadır. Erkeklerin yoğun sigara kullanımı,

sigara kullanmayan eşini pasif içici yaptığı için, nikotin solumasına ve üreme sağlığında
bozulmalara sebep olmaktadır. Kadınların sigara kullandığı durumlarda, düşük gebelik ve
doğum oranları elde ettikleri ve ilk üç ay düşüklerinde belirgin bir artış olduğu
çalışmalarla ispat edilmiştir.
6-Hiç sigara kullanmadığı halde pasif içicilikten dolayı sigaranın yol açtığı
rahatsızlıklara yakalanan insanlar var mı? Varsa bu rahatsızlıklar nelerdir? Pasif
içicilik herkesi tehdit eden bir düşmandır. Ama özellikle; anne karnındaki bebekler ve
çocuklar risk altındadırlar. Ülkemizdeki çocukların %55’i maalesef pasif içiciliğe ailesi
tarafından maruz bırakılmaktadır. Sigara içen kişilerin yakalandığı tüm hastalıkların,
sigara içmediğiniz halde sizin de başınıza gelme riski çok fazla olmaktadır.
7-Bizimle paylaşabileceğiniz ilginç bir sigara bıraktırma vakanız var mı? İlaç
tanıtımı yapan arkadaşlar biz hekimlerin düzenli olarak ziyaretine gelirler ve bu
arkadaşların sigara içenleri benim sigara ile ilgili mücadelemi, hassasiyetimi bildikleri için
ziyaret öncesinde sigara kokmamaya daha da dikkat ederler. Çok sevdiğim çalışanlardan
birinin beni uzun süredir ziyaret etmediğini fark edip diğer arkadaşlarıma bu durumu
sordum. Onlar bu arkadaştan düzenli ziyaret almaya devam ettiklerini söyleyince hem
üzüldüm hem de ziyarete gelmeme nedenini merak ettim. 6 ay kadar uzun bir süre
sonra kapım çalındı ve bu firma yetkilisi bayan arkadaş gülen mutlu bir yüz ve bir buket
çiçekle odama girdi. “Füsun Hanım son ziyaretinize geldiğimde beni yolcu ederken
sarılıp öptünüz ve bana ‘..... seni çok seviyorum ama bu kokunu hiç sevmiyorum’
dediniz. O anda sigarayı bırakmaya karar verdim. Şu anda 5 aydır sigara içmeyen biri
olarak karşınızdayım” dedi.
8-Son olarak konuyla ilgili KBS çalışanlarına sigara bırakma yolunda ne gibi
önerileriniz olacaktır? Sigaranın bırakılması için harcanan emek ve para ileride
sigaraya bağlı oluşabilecek hastalıkları tedavi etmek için harcanacak olandan oldukça
azdır. Hayatta hiçbir şey mucizeler sonucu olmuyor. Mucizenizi kendiniz yaratın.
KARAR VERİN, VAZGEÇMEYİN VE BAŞARIN!

SAĞLIK OLSUN
GENEL HİJYEN KURALLARI

HİJYEN: Genel olarak temizliği de kapsayan; ortamda bulunan mikro
organizmaların hastalık yapıcı seviyenin altında tutulması için yapılan güvenli
temizliktir. Başta kendi sağlığımız olmak üzere başkalarının sağlığının
korunmasının en önemli aracı temizliktir. Bu sadece beden temizliğini değil
çevrenin temizliğini, kullandığımız her şeyi ve ortamı temiz bırakmanın önemini
ortaya koymaktadır. Mikro organizmalar gözle görülmeyen küçük canlılardır
(bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler, küfler). Mikro organizmalar, uygun nemli
ortamda ve 10 ile 40 derece sıcaklık arasında hızla çoğalırlar. Ağız ve dışkı yolu ile
insana bulaşırlar ve hastalıklara neden olurlar. Örnek: Kolera, tifo, ishaller,
dizanteri, sarılık, parazitler, grip. Çalışan personel özellikle gıdada çalışan personel
dikkat etmezse 1 dakikada 100.000’lerce mikrop yayabilir. Bu nedenle ellerin
temizliği koruyuculuk açısından son derece önemlidir. Günlük çalışmalar
esnasında kirlenmiş eller, kıyafetler, saçlar ve öksürme, hapşırma ile bulaşmış eller
birer enfeksiyon odaklarıdır. Genel temizlik için dikkat etmek gerekir.
Genel Temizlik Kuralları:
• Yemeklerden önce ve sonra eller su ve sabunla yıkanmalı • İş ve okuldan eve
gelindiğinde el, yüz ve ayaklar yıkanmalı • Günde en az 2 kez diş fırçalanmalı •
Haftada bir el ve ayak tırnakları kesilmeli ve bakımı yapılmalı • Haftada en az 2
kez banyo yapılmalı
Ellerin yıkanması kişiyi ve toplumu birçok hastalıktan korur. Bu nedenle eller;
• Her yemekten önce ve sonra yıkanmalı • Tuvalet ihtiyacından sonra yıkanmalı
• Ağza, burna ve saçlara dokunduktan sonra yıkanmalı • Hapşırma ve öksürükten
sonra yıkanmalı • Çöp atıklarına dokunduktan sonra yıkanmalı.
Eller nasıl yıkanmalı?
• Önce ılık su ile eller ıslatılacak • Yeterli oranda sıvı sabun (5ml ) alınacak • En az
30 saniye süreyle eller-parmaklar, el bileğine kadar sabunla köpürtülecek • Bol su
ile durulanacak
• Kâğıt havlu veya otomatik kurutma cihazı ile kurutulacak, (çünkü mikroplar
nemli-ıslak zeminde daha çok çoğalırlar) • Meyve ve sebzeleri toz, toprak ve ilaç
katkılarından temizlemek için 1 yemek kaşığı sirke ilave edilmiş su dolu bir kapta
5-10 dakika bekletip bol temiz su ile duruladıktan sonra hazırlanması birçok
hastalığın bulaşmasını engeller
• Uygar insan; vücut, giyecek ve çevre temizliğine önem veren insandır.
Temiz ve güvenli bir ortamda çalışmak ve yaşamak hepimizin hakkıdır.
Dr. Mehmet Hilal KAPLAN/İşyeri Hekimi

SÜRMELİ

Evimizde musluk yoktu o yıllarda.
Çokomel ambalajını işaret ve baş
parmağımızın uçlarıyla birleştirip,
tırnaklarımızla düzleştirdikten sonra, o
parlak paketleri kitap aralarında
saklardık. Evde gizli gizli Cengiz
Kurtoğlu, okulda göstere göstere
Michael Jackson’ı dinlediğimiz ve bu sırrı
kendimizden bile sakladığımız hoyrat
zamanlarımızdı. Çok büyük değildim.
Günlük ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız
suyun kısıtlı olması, haftada ancak 2 kez
banyo yapmamıza olanak sağlıyordu -ki
bu yokluk, benim en büyük
mutluluğumdu neredeyse! Yıkanmayı
sevmezdim. Saçlarım kirliyken daha
şekilli durduğunu öğrenmiş ve bunu
sevmiştim; ergendim, kokusuna
aldırmıyordum, anlamıyordum da.
Annem içinse durum bu kadar basit
değildi. O eski püskü merdaneli
makinede çamaşır yıkama eziyeti bir
yana, bulaşığı yıkarken, bir leğen suda
sabununu akıtıp, başka bir suda gıcır
gıcır etme arzusu onu yoruyordu. O
yıllarda farkında mıydı, bilmiyorum fakat
şimdi "yoruldum artık" dediğinde, hep o
günleri hatırlıyorum.
Mahalleye haftada iki gün tankerle su
gelirdi. O zamanlar her yer toz toprak; o
bakirliğin değerini bilemeyip, asfalta
hasret kaldığımız günlerdi. Bu kadar
bina, bu kadar inşaat, yollardan
geçmeye engel olan sağlı sollu park
edilmiş bunca araba yoktu etrafta. "Bir
zamanlar buralar dutluktu." derler ya,
yetiştirdiğimiz dut ağacımız yoktu belki
ama sokaklar ve caddeler o kadar boştu
ki, bilmem kaç metre uzaktan efkârından
içmiş akşamcı abilerin, evlerine dut gibi
salınarak gidişlerini görebilirdik; güneşin
doğuşu ve batışını da.
Suyumuzu belediyeye ait bir su tankeri
getirirdi. Yanlış hatırlamıyorsam bu
tankere bağlı altı tane hortum vardı.
Tankerin gelişini kadınlar evlerinin
çatısında bekler, araç mahalleye
yaklaştığında "koşuuuunnn
komşulaaaarrr, tanker geldiiii" diyerek,
tankerin duracağı yöne doğru koşar ve
etraftaki evlerden ellerine üç beş bidon
kaparak, hızlıca hedefe odaklanırlardı. İlk
giden altı kişi hortumu kapardı. Böylelikle
önce kendi, sonra da yakın komşularının
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RAMAZAN FİDAN

Doğum Yeri, Yılı:
Bartın-Ulus/12.04.1989
Evli/Bekâr: Bekâr
Çocukları Varsa Adları: Sevdiği Renk: Lacivert
Sevdiği Yemek: Karnıyarık
Sevdiği Müzik Türü: Arabesk, Slow
Sevdiği Şarkıcı: Ferdi Tayfur
Sevdiği Oyuncu/Yerli: Neslihan Atagül
Sevdiği Sporcu/Yabancı:Muhammed Ali
Sevdiği Sporcu/Yerli: Hakan Şükür
Sevdiği Mevsim ve Nedeni:
İlkbahar-Tabiatın canlanması, bana
mutluluk verdiği için
Okuduğu Gazete: En Son Okuduğu Kitap ve Üzerine
Düşüncesi: Sen gittiğinde
(Gayle Forman) - Aşk üzerine
sürükleyici bir kitap
En Son İzlediği Film ve Üzerine
Düşüncesi: Osman Pazarlama
(Beğenmedim)
Bir İnsanda Sevdiği Özellikler: Dürüstlük
ve doğruluk
Bir İnsanda Sevmediği Özellikler: Yalan
söyleyen ve arkadan konuşanları
sevmem
Kimin Yerinde Olmak İsterdi: Kenan
Sofuoğlu
Ne Olmak İsterdi: Süpersport yarışçısı
Tuttuğu Takım: Galatasaray
Boş Zamanlarında Ne Yapar/Hobileri:
Film izlemek, kitap okumak, gezmek
ve eğlenmek

bidonlarını doldurmaya "hak kazanmış"
olurlardı; en çok da Sürmeli. Çocuklara ve
ergenlere o hortumları tutmak "yazısız"
yasaklardandı. Biz annemize bağlı usturmaça
misali, genellikle koca kalçalı teyzeler ve
bidonlara çarparak, o kargaşa içinde
sağa-sola gidip geliyorduk. Sesimiz
çıkmıyordu böyle zamanlarda. Dolan bidonları
kenara çekmek için annemizin işmar etmesini
bekliyorduk. Şimdilerde, çocukken kurduğum
hayalleri soranlara "tankerin hortumunu
tutmaktı" diyemem, karşımdakinin tepkisinden
korkarım. "Uçan balonum elimden kaçtığında,
arkasından gökyüzüne koşup yakalamak
isterdim." desem, hem korkmazlar, hem daha
çocuksu bir hayal olur, hem de beni daha çok
severler belki. Bir zamanlar, elinde tanker
hortumu tutmak isteyen bir çocuğu kim
sever ki?
Sürmeli, altında şalvarıyla tankere gelirken bile
gözüne sürme çekmeyi ihmal etmezdi.
Saçları siyah, upuzun ve kıvırcıktı, beline
kadar uzanırdı, örülüydüler hep. O uzun
saçlarının içinden adeta kurtulmaya çalışan
kısa saç tellerinin, başının yan taraflarından
anten gibi çıkması beni çok güldürürdü. Yüzü
zayıftı; gözlerinin iriliği gözaltı çukurlarını daha
derin gösterir, bu da zaten zayıf olan
yüzünden daha çok korkmamı sağlardı. Burnu
incecik, kemikliydi; burnunun kaşlarına doğru
uzayan kısmında hafif bir tepecik vardı, burun
delikleri büyük ve havaya kalkık olduğundan
burun kıllarını dışarıya bakan kısımlarını görür,
tiksinirdim. Cazgırdı. Hortumu eline bir aldı mı,
tanımadığı kimsenin bidonuna zerre kadar su
akıtmazdı. Asıl kıyamet, sular doldurulmaya
başladığı zaman kopardı. Birbirinin eteğini
aşağıya indiren mi dersiniz, önündekinin
yazmasını başından sıyıran mı ya da bidonları
birbirinin kafasına geçiren mi? Böyle
günlerden birinde, benim de Sürmeli'nin
kafasına bir bidon geçirmişliğim var! Kafasına
vurana haddini bildirmek için çok bakındı
etrafına, Allahtan kalabalık siperim oldu da,
zor attım kendimi o hengamenin dışına. Bu
karmaşa anlarında tankerin şoförü Süleyman
Amca kenarda bir taş parçasının üstünde, bir
yandan cigarasını sararken, bir yandan da
Sürmeli'nin keskin göğüs çatalından daha da
ötesine göz gezdirme çabasındaydı,
görürdüm. Sütyen takmazdı Sürmeli. Üzerine
yazın giydiği incecik bluzundan iri memeleri ve
uçları görünürdü. Belki de Sürmeli'nin
memelerinden sebep, Süleyman amca en çok
suyu bizim bölgeye verirdi. Mahallenin
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SERCAN GEZER

Doğum Yeri, Yılı: Akhisar/24.05.1990
Evli/Bekâr: Evli
Çocukları Varsa Adları: Sevdiği Renk: Siyah
Sevdiği Yemek: Her türlü sebze yemeği
Sevdiği Müzik Türü: Anonim, Türk Halk
Müziği
Sevdiği Şarkıcı: Ahmet Kaya, Ahmet
Aslan, Mikail Aslan
Sevdiği Oyuncu/Yerli: Yılmaz Güney
Sevdiği Sporcu/Yabancı: Sevdiği Sporcu/Yerli: Sevdiği Mevsim ve Nedeni: Tüm
mevsimler. Her mevsim güzeldir.
Okuduğu Gazete: Hürriyet, Cumhuriyet
En Son Okuduğu Kitap ve Üzerine
Düşüncesi: Bolivya Günlüğü (Ernesto
Che Guevara)
En Son İzlediği Film ve Üzerine
Düşüncesi: Düğün Dernek 2
Bir İnsanda Sevdiği Özellikler: Bütün
düşünce ve görüşe saygılı olması
Bir İnsanda Sevmediği Özellikler: Kimin Yerinde Olmak İsterdi: Ne Olmak İsterdi: Tuttuğu Takım: Beşiktaş
Boş Zamanlarında Ne Yapar/Hobileri:
Ders çalışmak, mey çalmak

kadınları konuşurken duyardım bunları.
Yoksa, çocuk halimle bunları
düşünemezdim. Namussuz değildi
Sürmeli. Sürmelerini gezdirmezdi her
önüne gelen adamın yüzünde. Cazgırdı,
o kadar.
Su bidonları dolduğunda, dışı sarımtrak
bir renk alırdı; çamura karışan suyun
pisliği bidonların o ak rengini değiştirirdi.
Tankerin geldiği günlerde, hiç siftah
yapamayanlar da olurdu. Bunlar genelde
yeni taşınan ve mahçup duran takımdı.
Mahalleli insaflıydı; zar zor doldurduğu
bidonlardan birini muhakkak verirlerdi
tankerin sadece tekerini görebilen o
insanlara. Tanker gittikten sonra ortalık
savaştan yeni çıkmış bir viraneye
dönerdi. Her yer çamur... Herkesin
tankere giderken giyilecek, hemen kapı
girişinde bekleyen lastik ayakkabıları ve
basma etekleri vardı. O yüzden
insanların üstü başı batmış, çok da
umursamazlardı. Bidonların evlere
taşınması ayrı bir dertti. İnşaatlarda kum
ve çimento taşımaya yarayan el
arabalarıyla, herkes gücünün yettiğince
2-3 bidonu arabaya yükler, birkaç
seferde evlerine taşırlardı. Asıl dert ise
tekerleği sağa sola yalpalayan arabaları
sürebilme yeteneğine sahip olabilmekti;
hele bir de o balçık balçık çamurlara
batmamak için çabalıyorsan. Öyle
durumlarda ben annemin kullandığı
arabayı önden var gücümle çekiyordum
ve bidonları eve götürene kadar
devrilmesinler diye, yan taraftaki
kulplarından tutuyordum. Kapının önüne
geldiğimizde annem bir leğene su
doldurup, bidonları tek tek içine sokarak
altlarını çamurdan arındırıyordu.
Temizlemesi en zor olanlar da, evimizde
bir musluk varmış havası yaratan
musluklu bidonlardı. Taşırken de,
yıkarken de o minicik musluklar hep bir
yerlere takılır, uğraştırırdı. Tüm bidonları
yıkadıktan sonra, apartmanın
merdivenlerine sıra sıra dizer,
yorgunluğumuzu attıktan sonra bakıp
bakıp gururlanırdık. Kutsaldı içi su dolu
o bidonlar bizim için!
Bir temmuz sıcağı, günlerden de
perşembeydi. Tanker geldi yine. Aynı
kalabalık, aynı heyecan! Millet elinde
bidonlarla, anneannemin deyimiyle
“sevürderek” tankere koşuyordu.
Hortumlar kapıldı; o gün hortumun birisi
benim elimdeydi hatta! O anki
heyecanımı anlatmam mümkün olsaydı
keşke. Bir müsamerede başrol almışım,
bir müsabakada takımın en gözde
oyuncusuymuşum gibi heyecanlandım.
Anneme seslendim, hortumu
göstererek. Cevval kadındır annem;
benden daha da mutlu, kalabalığı
elindeki bidonlarla yararak yanıma geldi.
Ben bir yandan bidonları doldururken,
bir yandan da yanımda hortum tutan
kadınlara bakınıyordum; Sürmeli yoktu!
Belliydi de aslında olmadığı; ortalık
sakin, bidonunu dolduran kenara
çekiliyordu. Bütün bidonlar dolduktan
sonra, aynı seremoni devam etti. El
arabasıyla bidonları kapının önüne
taşıdık o gün de. Annem bidonların altını
yıkarken, komşumuz Hafize Teyze geldi,
Çorumluydu kendisi. Anneme “Kız
Firdevs, niyniyon?” dedi. Annem
“Görmüyor musun Hafize, bidonların
çamurlarını akıtıyorum.” dedi. “Duydun
mu?” dedi. Annem “neyi” diye sordu

doğrularak. “Sürmeli... Tankerci Süleyman’a
kaçmış 4 gün önce, saklamışlar konu
komşudan. Ben de dedim, zaar bu Sürmeli
hasta da o yüzden gelmedi tankere diye”.
Sonra Hafize Teyze devam etti: Sürmeli
hamile kalmış Süleyman amcadan.
Süleyman amca da evli, 4 çocuklu. Yaşına
başına bakmadan birlikte olmuş Sürmeli’yle.
Evini de terketmiş. Şimdi karısı ve akrabaları
bir koldan, Sürmeli’nin ailesi bir koldan bu
ikisini arıyormuş. Bulurlarsa ikisini de
yaşatmayacaklarmış...
Aylar sonra davul ve zurna eşliğinde,
zamanın belediye başkanının ahaliye
limonata ikramıyla, şölen havasında su
boruları döşendi bizim semte. Sonra
sokaklara, caddelere asfalt atıldı. Her taraf,
çokomel ambalajının parlaklığına ve
pürüzsüzlüğüne dönüştü. Evlere tesisat
döşendi. İlk günler, musluktan akan suyu ilk
kez görmüş canlılar gibi, musluğu boşu
boşuna açıp kapattım arsızca. Annemden
kaç kere tokat yedim bunun için,
hatırlamıyorum. Hoşuma gidiyordu, hiç çaba
harcamadan avuçlarımdan suyun akıp
gitmesi...
Günler sakin geçiyordu... Artık hayatımda
tanker yok... Bidon yok... Çamur yok.
Sürmeli ve heyecan yoktu!
2015, Haziran
Sevda GEDİK/Muhasebe-Finans Sorumlusu

CUMHURİYET

Öğretmenler okullar vardı
Ülkeyi bir aydınlık aldı
Gök-mavi, yürek mavi-kaldı
Atatürk'ten geldi Cumhuriyet
Meclis oldu, nizam oldu
Âlimleri, yazarları oldu
Duru Türkçe aydınlık oldu
Köylere meş’ale oldu Cumhuriyet
Kadın-erkek oldu bir
Çağdaş uygarlık elde bir
Şu yeni şehirleri gör de bir
Kavruk Anadolu’da bahar oldu
Yurttaşa bilinç geldi
Öğrenciye erinç geldi
Kılık kıyafete övünç geldi
Yurdum, bayrağım Cumhuriyet
Kör Veysel şair oldu
Ücra yerlere yol oldu
Dilsize dil, kolsuza kol oldu
Yıldızlarca yüceldi Cumhuriyet
Çanakkale Şehitlerini andım da geldim
Bağımsızlık Şehitlerini övdüm de geldim
Yurduma kastedene sövdüm de geldim
Göğsümde gurur, özümde onur Cumhuriyet
Her yanda dalgalanır şanlı bayrağım
Ay-yıldız yüzer şehitlerin kanında
Rüzgâr eğilir, gökler selam durur
Zafer Takı, İstiklal Timsali Cumhuriyet
Bu bağımsızlık, bu özgürlük onurumdur
Mustafa Kemal’in sözleri yolumdur
Toprakta yatan şehitler ruhumdur
Varlığım, gerçeğim, geleceğim Cumhuriyet
Âşık Saltı Atatürk’e ağladı
Paşam dedi, göğsünü dağladı
Anıtkabir var gönüllerde görkemli
Gözleri Mustafa Kemal olan dağlar gibi
(28 Mart 1998 )
Aşık Muharrem SALTI (Boyahane bölümünden
Rüştü SALTI’nın babası.)

HOŞ GELDİLER
İdari Bölüm: Merve Erol • Dilan Aktaş • Özlem Adıgüzel İnşaat: Mecit Tokoğlu
Marangozhane: Umut Saltık • Aydın Metin • Murat Yaşsöğüt • Yavuz Toprak
• İsmail Alkış Kaynak Atölyesi: Zeki Eliçora • Fatih Öztürk Montaj-Depolama 1:
Onur Deniz Beyik • Çiçek Karakuş Montaj-Depolama 2: Maşallah Akbal
Kasalama: Nejlet Köseoğlu • Hilmi Akkurt Boyahane: Aziz Emre Toprak Talaşlı
İmalat: Cengiz Kahraman • Yılmaz Ayar Forklift Operatörü: Erkan Nömür
HOŞ GİTTİLER
İdari Bölüm: Deniz Geregül Marangozhane: Hakan
Akman • Tahsin Karakaş Kaynak Atölyesi: Yavuz
Karacan Montaj-Depolama 1: Nurcan Savaşçı
Boyahane: Erkan Kısacık Talaşlı İmalat: Ersin
Demirkıran • Mustafa Kırvanoğlu (stajyer)

İYİ Kİ DOĞDULAR
İdari Bölüm: Murat Demir’in, Ali Tuğrul adında bir oğlu
oldu İnşaat: Yılmaz Çalışkan’ın, Yağız adında bir oğlu
oldu • Ersin Çil’in, Feyzan Hüma adında bir kızı oldu
Montaj-Depolama 1: Muhammet Çetin’in Arda adında
bir oğlu oldu Boyahane: Ali Osman Taşar’ın, Elif adında
bir kızı oldu • Arslan Çiftçi’nin, Meryem Nisa adında bir
kızı oldu

RAHMETLE ANIYORUZ
Montaj-Depolama 1: Güllü Taşdelen’in ağabeyi Bülent Taşdelen’i kaybettik
Montaj-Depolama 2: Tahsin Kocadayı’nın babası Hüseyin Kocadayı’yı kaybettik
Boyahane: Dilaver Kocadayı’nın babası Hüseyin Kocadayı’yı kaybettik • Hamit
Yeşilyurt’un annesi Arife Yeşilyurt’u kaybettik.

“Pİ’NİN YAŞAMI’NDA” KAYBOLMAK

18.12.2015 tarihinde, Oscar ödüllerinde, ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Görüntü Yönetimi’,
‘En İyi Görüntü Efekti’ ve ‘En İyi Orijinal Müzik’ dallarında ödül alan “Pi’nin Yaşamı”

adlı filmi izledik. Yann Martel'in yazdığı aynı isimli romandan uyarlanan, yönetmenliğini
Ang Lee’nin yaptığı “Pi’nin Yaşamı”, 16 yaşlarında olan Pi’nin, yanında bir Bengal
kaplanıyla birlikte Pasifik Okyanusu'nda hayatta kalmaya çalışmasının hikâyesidir.

Görsel şölen olduğu konusunda herkesin hemfikir olduğu bu etkileyici film, destansı
hikâyesiyle 2 saat de olsa dış dünyadan kopmamızı sağladı.

EMPATİ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini
de üstlenmiş olan Sayın Prof. Dr. Bayraktar BAYRAKLI’yı 24.02.2016 tarihinde, 2.
defa firmamızda ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. “İslam dininin getirdikleri.”
konulu konferansta özelikle “empati” üzerinde duran Sayın BAYRAKLI’ya, yoğun iş
temposunun arasında bir kez daha bize vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyor,
konferansında bizi aydınlattığı değerli düşüncelerini sizlerle paylaşıyoruz.
“Öncelikle, İslam kelimesinin ne anlama geldiğine bakmak gerek. İslam; barış, güven,
Allah’a teslim olmak ve rahmet, merhamet anlamına gelir. Dünya insanlığının en fazla
ihtiyacı olan değerler bunlar. Tabi merhametin gerçekleşebilmesi için empati gerekir.
Merhameti hayata geçiren oluşumlardan biri olan empati bir insanın kendisini
başkasının yerine koyup olaya böyle bakmasıdır. Çünkü meseleleri ve olayları
değerlendirirken hep kendi isteklerimize, kendi dürtülerimize göre değerlendirme
yaparız. Ama, kendimizi karşıdaki insanın yerine koyup olaya öyle bakarsak doğruyu
daha rahat yakalarız. İnsanlar kendilerini başkasının yerine koyup olaylara böyle
bakabilselerdi merhameti çiğnemezler ve kolaylıkla hayata geçirebilirlerdi. Tabi bu tip
bir empati, kültürlü toplumlarda olur. Yani bunu cahil toplumlar yapamaz. Empatinin
ailevi boyutuna, yani karı-koca ilişkisine gelince... Erkek; ‘ben kadın olsaydım ne
yapardım’, kadın da ‘ben erkek olsaydım ne yapardım’ diye düşünseler aile kavgaları
asgariye inebilir. Aynı şekilde, ebeveynler çocuklarının gözüyle, çocuklar da
kendilerini ebeveynlerinin yerine koyarak düşünebilseler nesiller arasındaki çatışma
nispeten azalacaktır. Öğretmen-öğrenci münasebetleri içerisinde de bu empati
olabilmeli. Problemleri tolere edebilmenin metodudur aynı zamanda empati.
Dolayısıyla günümüzün bana kalırsa en büyük ihtiyaç duyduğumuz konularından biri
empatidir. İslam’ın getirdiği konulardan bir tanesi de empati meselesidir. Örneğin;
kadınlara şiddet uygulanıyor, kız çocuklarımız öldürülüyor. Kadınlarımıza, kızlarımıza
yapılan istismarları, şiddeti düşünün. Eğer bunu yapan erkekleri biz yetiştirirken
empati yapabilmeyi öğretebilseydik bunları bu açıdan eğitebilseydik Özge Can’lar
ölmeyecekti. Yani diyebilseydi ki, bu benim kız kardeşim olsa nasıl davranmayı
isterdim, ona benim kız kardeşime, benim bu kıza yaptığım veya yapacağım şeyi
layık görür müyüm? Bunları düşünebilse bu zulümler, bu yanlışlar, bu günahlar, bu
suçlar ortadan kalkıp gidecektir. İşte önemli olan bunu yapabilmektir.”

3. KBS MASA TENİSİ TURNUVASI HEYECANI

Geleneksel hâle gelen KBS Masa Tenisi Turnuvası’nın üçüncüsünü 07- 0809.12.2015 tarihlerinde düzenledik. Masa tenisi antrenörümüz Sayın Cengiz
Akdağlı’nın yanı sıra turnuvayı yöneten Montaj-Depolama 1 bölüm çalışanımız
Kadri Subaşı’na, hakemlik yapan Montaj-Depolama 1 bölüm sorumlumuz Ayhan
Çamlıca ve Bakım bölümü çalışanımız Hasan Tatoğlu’na desteklerinden dolayı
çok teşekkür ederiz. Heyecanlı maçlara sahne olan, oynayanlar kadar izleyenleri de
eğlendiren turnuvanın ödülleri, 10.12.2015 tarihinde gerçekleşen final maçıyla
sahiplerini buldu. Birinci olan personelimiz Celalettin BOZKURT’a profesyonel
masa tenisi raketi, ikinci olan personelimiz Uğur AKYILDIZ’a spor ayakkabısı,
üçüncülüğü paylaşan Cengiz ÇETİNKAYA ve Ufuk GÜNER’e ise masa tenisi
T-shirtü hediye edildi. Dereceye giren personelimize kupa ve madalyaları Cengiz
Akdağlı ve Genel Müdürümüz Abdullah Aydın tarafından verildi. Ayrıca, tüm
katılımcılara turnuvanın anısına katılım belgesi dağıtıldı, turnuvaya özel ürettiğimiz
anahtarlık ve spor çorabı hediye edildi. Katılımlarıyla turnuvaya renk katan: Burak
Coşkun, Büşra Çoban, Celalettin Bozkurt, Cemil Yüksel, Cengiz Çetinkaya,
Cengiz Kahraman, Fatih Aksoy, Gülnaz İngün, Gürman Ertek, Güven Porsuk,
Hasan Gökkaya, Hüseyin Başkara, Ö. Özen Yücel, Ramazan Dündar, Sabri
Öztürk, Saliha Sevindik, Serter Pınarcıoğlu, Tuğçe Çalışır, Ufuk Güner, Uğur
Akyıldız ve Uğur Ertunç’a çok teşekkür ederiz.
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Balıkesir yöresine ait yemeklerden biri olan
“Balıkesir Tiridi", Montaj-Depolama 1
personelimiz Kader BAĞCI tarafından
hazırlandı.
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1

MALZEMELER: 1 kilo kemiksiz dana eti •
Yarım kilo kemikli kuzu eti • 3 adet pide • Yarım
demet maydanoz • 1 çay kaşığı karabiber

5

HAZIRLANIŞI: Etler düdüklü tencereye alınır.
Üzerine sıcak su dökülüp kaynatılır. Kapağı kapatılıp 45 veya 60 dakika pişirilir. Pişen
etler eritilmiş tereyağında kavrulur. Pideler doğranır ve kaynayan et suyuna atılır.
Hemen çıkarılır ve servis tabağına yayılır. Üzerine didilmiş etler yayılır. Tereyağı
dökülür. Karabiber eklenir. Maydanozlar serpiştirilir.
Afiyet olsun

6
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Geçen sayımızda bulmacayı çözen personelimize; Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli,
Aziz Nesin’in Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 2, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı kitapları armağan edildi.

SOLDAN SAĞA 1- 22 Eylül 1922 tarihinde, İslamiyet’e olan hizmetlerinden dolayı Şam Müftülüğü tarafından Mustafa Kemal’e verilen ve ‘İslam’ın Kılıcı’ anlamına gelen unvan/ Çanakkale’nin büyük ilçelerinden
biri 2- Yüce/Esas anlamı ‘kurala uygun bir şekilde’ olmasına karşın dilimizde; ‘özensizce, öylesine’ anlamıyla kullanılan bir deyim 3- (Tersi) Bir spor branşında takımı çalıştıran kişi, teknik sorumlu/Köpek
yemeği/(Tersi) Kimyada İridyum’un simgesi 4- Doğu’daki komşu ülkelerden biri/(Tersi) Resmi hava yolumuzu simgeleyen harfler/(Tersi) Bir ağırlık ölçüsünün kısa yazılışı/Bir uzunluk ölçüsünün kısa yazılışı
5- Azerbaycan’a bağlı özerk bir cumhuriyet/İç, içinde, içeri 6- (Tersi) Bir ülkeye gitmek için o ülkenin temsilciliklerinden alınması gereken geçiş/kalış izni/Kimyada Aluminyum’un simgesi/(Tersi) Tutsaklık 7- Açık
elle vurulan tokat/Anadolu’da kurulmuş büyük uygarlıklardan biri/Türkiye’yi uluslararası trafikte simgeleyen
harfler 8- Türk Lirası’nı simgeleyen harfler/Tersi bir erkek adı/Üzüm yaprağı 9- Kaba bir soru ünlemi/(Tersi)
Yatık durmayan, eğik olmayan/(Tersi) Eski dilde yemek/(Tersi) Askerlikte ‘takım’ın kısa yazılışı/Kimyada
Neodim’in simgesi 10- Anavatanı Himalaya ormanları olan, siyah/beyaz renkleriyle ünlü, sevimli görünümlü
ayı cinsi/(Tersi) Kimyada DNA ile birlikte tüm yaşam formları için gerekli olan mikromolekülün kısa
yazılışı/Anadolu Ajansı’nın kısa yazılışı 11- Kimyada Aktinyum’un simgesi/Kuzey Doğu’muzdaki komşu
ülkelerden biri/Utanma duygusu 12- Abbas Sayar’ın; yaşlı bir atı anlattığı ünlü romanı/Hayvansal bir
gıda/Kökeni mitolojiye dayanan, telli bir çalgı YUKARIDAN AŞAĞIYA 1- Ülkemize sığınan ve şimdilik
sayıları 3 milyona yaklaşan ülke vatandaşı/Hisse 2- (Tersi) Üzerinden akım geçtiği zaman çalışan devre
aracı/Hac ziyaretini yerine getirenlere verilen genel ad 3- Ege’nin diğer tarafındaki komşumuz 4- (Tersi)
Dünyanın en zengin bitki örtüsü kaynaklarından birine sahip olan Artvin ilimizin eski adı/’Kadar’ anlamına
gelen bir zarf 5- Almanca’da ‘saat’/Koca sözcüğünün karşı cinsi 6- Eski dilde belirme, görüme, vuku
bulma/Eski dilde su 7- Arapça’da ‘oğlu’ anlamına gelen bir ön ek/(Tersi) Devlet İstatistik Enstitüsü’nün kısa
yazılışı/(Tersi) Mimari cetvel 8- Bol lifli bir kış meyvesi/Hatıra 9- Müzikte bir nota/(Tersi) ‘Allah isterse’
anlamında kullanılan, dilimizin en yaygın sözcüklerinden biri 10- Bayrağımızın rengi/Gemicilikte ‘tonilato’yu
simgeleyen harfler/Kültür, ekin 11- İçki/Kimyada Tellür’ün simgesi/Uzak bir yeri anlatmakta kullanılan yerel
bir sözcük 12- (Tersi) Kiliselerin en büyüğüne verilen ad/Bir hayvan 13- Kuzey Batımız’daki komşu
ülkelerden biri 14- Duman kiri/(Tersi) Acı bildiren bir ünlem 15- Kuzey Doğumuz’daki komşu ve kardeş
ülkelerden biri/(Tersi) Eski Mısır’da bir tanrı 16- Bilim adamları (çoğul)/Vurma, dövme, çarpma

