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ünümüzde tüm dünyan›n en önemli gündem mad-
desi, enerji konusu olarak ç›k›yor karfl›m›za. Petrol
ve petrol ürünlerini de tüm enerji kaynaklar› aras›n-
da ön planda görüyoruz. Petrol kaynaklar›na sa-
hip olmak ise tek bafl›na yeterli de¤il. Bildi¤iniz gi-

bi bu kaynaklar›n yan›nda, onlar› iflleyip “kullan›labilir ürünler”e dönüfltürecek tesis ve tekno-
lojilere de sahip olunmas› gerekiyor. Enerji grubumuzun lokomotifi Tüprafl, iflte tam da bu nok-
tada ülkemiz ve Toplulu¤umuz aç›s›ndan büyük bir ifllevi yerine getiriyor. Tüprafl rafinerilerin-
de üretilen petrol ve yan ürünleri sayesinde ülke ekonomimize büyük miktarda girdi sa¤lan›r-
ken, bu rafinerilerin Toplulu¤umuzun büyüme stratejisi içindeki önemi de tart›fl›lmaz hale ge-
liyor. Bu üretim tesislerinden ‹zmir Rafinerimiz y›ll›k 8.5 milyar dolarl›k cirosu ve 1250 çal›fla-
n›yla ayn› zamanda Ege Bölgesi’nin de en büyük tesisi. Bulundu¤u bölgeye katk›lar›yla da
‹zmir Rafinerisi, Toplulu¤umuzun parlayan y›ld›zlar›ndan biri. Geçti¤imiz günlerde fieref Bafl-
kan›m›z Say›n Rahmi M. Koç ve Enerji Grubu Baflkan›m›z Say›n Erol Memio¤lu taraf›ndan
ziyaret edilen ‹zmir Rafinerimizin yönetici ve çal›flanlar›na baflar›lar›n›n devam›n› diliyorum.
Kafkasya’daki geliflmelere dayanarak Rusya ve Gürcistan’la ekonomik iliflkilerimizin boyutlar›
ve bunun siyasi yans›malar›n› Bahçeflehir Üniversitesi Rektörü Deniz Ülke Ar›bo¤an’la konufltuk.
Ar›bo¤an’›n konu hakk›ndaki de¤erlendirmelerini ilgiyle okuyaca¤›n›z› düflünüyorum.
Toplulu¤umuz flirketlerinden Koç.net ise yepyeni bir ürünle karfl›m›za ç›k›yor. Yeni ADSL pa-
keti “Biri” ile reklam kampanyas›na bafllayan Koç.net, biliflim sektörünün gündemine h›zl› bir
girifl yapt›. Televizyon reklamlar› ve ‹stanbul sokaklar›nda sergiledikleri son derece atak pa-
zarlama çal›flmalar›yla Koç Toplulu¤u markalar› aras›ndaki yerini almak üzere yola ç›kan 
“Biri” getirdi¤i çözümlerle rakiplerine karfl› ciddi bir alternatif oluflturacak.
Bu ay iki üzücü kay›p yaflad›k. fiemdinli Aktütün S›n›r Jandarma Karakolu’na yap›lan hain bir sal-
d›r› sonucu 17 Mehmetçi¤imiz flehit oldu. Tüm Türkiye’yi yasa bo¤an bu hain sald›r›y› lanetliyor,
halk›m›za ve flehit ailelerine baflsa¤l›¤›, flehitlerimize Tanr›’dan rahmet diliyoruz. 
Koç Toplulu¤u olarak ise kurucu ortaklar›m›zdan, eski Yönetim Kurulu Baflkan Vekilimiz, otomotiv
sektörünün duayenlerinden ve Toplulu¤umuzun bu sektördeki baflar›s›nda büyük pay sahibi olan
merhum Bernar Nahum’un efli Raflel Nahum’u kaybettik. Nahum Ailesi’ne baflsa¤l›¤› diliyoruz.
Bu ay, geride b›rakt›¤›m›z Ramazan Bayram›’n›n ard›ndan ulusça birlik ve beraberlik duygu-
lar›m›z›n pekiflmesine vesile olacak Cumhuriyet Bayram›’n› da kutluyoruz. 29 Ekim’de 85’in-
ci yafl›n› kutlayacak olan Cumhuriyetimizin yeni yafl›, hepimize kutlu olsun.

Ali Y. Koç
Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan›
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üprafl, Türkiye’nin devi. Yal-
n›zca Koç Toplulu¤u için de-
¤il, ayn› zamanda üretim bafl-
ta olmak üzere tüm faaliyetle-
rinden kazand›rd›¤› vergi ve

fon ödemeleriyle Türkiye’nin vergi ge-
lirlerinin yaklafl›k yüzde 10’unu tek ba-
fl›na karfl›layan bir dev. Bu baflar›n›n
vazgeçilmez ayaklar›ndan biri de Tüp-
rafl ‹zmir Rafinerisi. ‹zmir Rafinerisi,
y›ll›k 8.5 milyar dolar cirosu ve 1250
çal›flan›yla Ege Bölgesi’nin en büyük ve
önemli sanayi kuruluflu. Bu rafinerinin
ürünleri sayesinde Alia¤a ve ‹zmir’de
hayat, di¤er sanayiler, kurulufllar ve ki-
fliler için aksamadan sürüyor. Sadece
Alia¤a ve ‹zmir ekonomisine de¤il,
Türkiye ekonomisine de büyük katk›-

lar sa¤layan ‹zmir Rafinerisi’nin yeni
gözdesi, FCC Benzini Kükürt Giderme
Ünitesi. 
FCC Benzini Kükürt Giderme Ünite-
si’nin devreye al›nmas› nedeniyle Koç
Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç
ve Koç Holding Enerji Grubu Baflkan›
Erol Memio¤lu taraf›ndan ziyaret edi-
len tesis, yeni yat›r›mlarla gelece¤e yol-
culu¤unu sürdürüyor. Enerji Grubu
Baflkan› Erol Memio¤lu’nun kat›l›m› ve
Tüprafl Genel Müdürü Yavuz Erkut’un
start vermesiyle devreye al›nan U-4800
FCC Benzini Kükürt Giderme Ünite-
si’nde incelemelerde bulunup ünite
hakk›nda bilgi alan ve flirket an› defte-
rine, tesisin her bak›mdan mükemmel
oldu¤unu ve bu seneki sonuçlar› çok

tatmin edici buldu¤unu yazarak duy-
gular›n› aktaran Rahmi M. Koç, eme¤i
geçen tüm çal›flanlar› tebrik etti, baflar›-
lar›n›n devam› dile¤inde bulundu. 
Tüprafl’›n, “temiz yak›t ve kalite yük-
seltme” çal›flmas› kapsam›nda yap›m›
tamamlanan Benzin Spesifikasyonlar›n›
‹yilefltirme Projesi (GSIP) ünitesinin
devreye girmesiyle, Avrupa Birli¤i stan-
dartlar›na (Euro-V) tam uyumun ger-
çeklefltirildi¤i ‹zmir Rafinerisi, moder-
nizasyon ve iyilefltirme çal›flmalar›n›n
yan›nda önümüzdeki y›l, kuruldu¤u
1972 y›l›ndan beri ilk kez sekiz ünite-
sini birden durdurarak bak›ma girecek.
Bu büyüklükte bir bak›m çal›flmas› ra-
finerinin yar› kapasiteyle çal›flmas› an-
lam›na geliyor. Bir buçuk y›l önce bafl-
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Türkiye ekonomisinin dinamolar›ndan Tüprafl’›n ‹zmir Rafinerisi, Ege’ye hayat
veriyor.  Ürünleriyle bölge sanayii ve kurulufllar› ile Egelilerin temel ihtiyaçlar›n›
karfl›l›yor,  istihdam sa¤l›yor. Türkiye’nin tek makine ya¤› hammaddesi üretim
tesisine sahip ‹zmir Rafinerisi, ülkenin baz ya¤ ihtiyac›n›n yüzde 45’ini üretiyor
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layan çal›flmalar kapsam›nda, yaklafl›k
30 gün sürecek bak›m çal›flmalar› s›ra-
s›nda di¤er rafinerilerden de yard›m al›-
nacak.  Ege’nin incisi Tüprafl ‹zmir Rafi-
nerisi Müdürü Mesut ‹lter ile tesisin böl-
ge ve ülke ekonomisine katk›lar›n› ko-
nufltuk.

‹zmir Rafinerisi gibi deniz k›y›s›nda ku-
rulmufl rafinerilerin kara rafinerilerine
göre avantajlar› nelerdir?
Petrol sektöründe ham petrolün rafineri-
lere tafl›nmas› ve ifllenen petrol ürünleri-
nin tüketim kaynaklar›na ulaflt›r›lmas›
denizyolu, boru hatlar› ve karayolu ol-
mak üzere üç yöntemle yap›labiliyor. De-
nizyolu ile tafl›mac›l›k, ilk yat›r›mlar› ve
stoklama maliyetleri yüksek boru hatlar›-
na ve tafl›ma miktarlar› düflük, maliyetle-
ri yüksek olan karayolu tafl›mac›l›¤›na
göre en ekonomik yöntem olarak öne ç›-
k›yor. Deniz rafinerileri, belirli kaynakla-
ra ba¤›ml› olmadan, de¤iflik kaynaklar-
dan daha ekonomik ve kâr marj› yüksek
ham petrol ikmali yapabiliyor. Büyük
miktarda ürün ç›k›fl› olan kara rafinerile-

rinde ham petrol ikmalinde veya ürün ç›-
k›fllar›ndaki en ufak bir aksaman›n üreti-
mi etkileyerek durufllara neden olabilme-
si de di¤er bir dezavantaj. Sürekli de¤i-
flen, geliflen ve yo¤un bir rekabetin ya-
fland›¤› petrolcülük sektöründe Akdeniz
ve Avrupa piyasas›na yak›n, iç piyasa d›-
fl›nda ihraç imkânlar›na da sahip bir de-
niz rafinerisi olmak büyük bir avantaj.

Petrol fiyatlar› ne zaman ve hangi ko-
flullar alt›nda ucuzlayacak?
Petrole olan talep, özellikle geliflmekte
olan ülkelerde yaflanan enerji tüketimle-
rindeki yükselifle paralel olarak artmakta-
d›r. Petrol fiyatlar› bu yüksek talep orta-
m›nda mevsimsel olarak arz talep dengesi-
ne, tüketici ülkelerdeki stok seviyelerine
ve petrol üreticisi ülkelerdeki politik gelifl-
melere ba¤l› olarak oluflmaktad›r. Petrol fi-
yatlar›n› etkileyen di¤er bir önemli husus
ise Amerikan Dolar›’n›n al›m gücüdür.
Uluslararas› piyasalarda petrol ve ürün fi-
yatlar› dolar üzerinden belirlenmekte ve ti-
carette büyük ölçüde dolar kullan›lmakta-
d›r. Son dönemde ABD ekonomisindeki
zay›flama ve dolar›n uluslararas› piyasalar-
da de¤er kaybetmesi de petrol fiyatlar›nda-
ki art›fl›n di¤er nedenlerinden. 

Dünyada yaflanan geliflmelerin sektöre
yans›malar› ne yönde oluyor?
Küreselleflen dünyadaki politik ve ekono-
mik geliflmelerin sektöre yans›mas›ndan
tüm ülkeler gibi biz de nasibimizi al›yo-
ruz. Yukar›da bahsetti¤im gibi ABD eko-
nomisindeki olumsuz geliflmeler tüm dün-
ya ülkelerinin ekonomilerini, dolay›s› ile
petrol sektörünü de etkiliyor ve sektörde
daralmaya neden oluyor. 
En büyük petrol rezervlerinin ve üretimi-
nin oldu¤u Ortado¤u’da sürekli s›cak tu-

tulan atmosfer de sektörün en çok etkilen-
di¤i konulardan biri. Dikkat edin petrol
üreticisi ülkelerin hemen hepsinde ya bir
iç savafl ya da bir olay var. Nijerya, Ceza-
yir, Irak, ‹ran, Azerbaycan, Venezüella,
Malezya ve daha birçok ülke benzer du-
rumda ve petrol fiyatlar› bu ülkelerdeki en
ufak bir olaydan etkilenerek yükseliyor.
Sektörü etkileyen di¤er bir husus ise metal
piyasalar›ndaki art›fllar. Küresel ekonomi-
deki canlanma, Çin ve Hindistan’daki tü-
ketim art›fllar› sadece petrol fiyatlar›nda
de¤il metal piyasalar›nda da ciddi art›fllara
neden oldu. Dünya genelinde bakt›¤›m›z-
da petrol ve do¤algaz sektöründe halen
devam eden yat›r›mlar 200-300 milyar do-
lar mertebelerinde ve günümüzde rafineri
yat›r›mlar› 2000’li y›llar›n bafl›na göre ne-
redeyse iki misli sürede ve maliyetle yap›-
labilir hale geldi.

‹zmir Rafinerisi’nin büyüklü¤ü ve üre-
tim kapasitesi hakk›nda bilgi verebilir
misiniz?
1972 y›l›nda y›ll›k 3 milyon ton kapasitey-
le faaliyete geçen ‹zmir Rafinerisi bugün
y›ll›k 11 milyon ton ham petrol iflleme ve
2.5 milyon m3 depolama kapasitesiyle
Türkiye’nin en büyük iki rafinerisinden
biri. 30 ünitesi ile yaklafl›k 5.4 milyon m2

arazi üzerine kurulu rafinerimizde Türki-
ye’nin tek makine ya¤› hammaddesi üre-
tim tesisi bulunmakta. Y›ll›k 350 bin ton
kapasiteli makine ya¤lar› kompleksi Tür-
kiye’nin baz ya¤ ihtiyac›n›n yüzde 45’ini
karfl›lamakta.

‹zmir Rafinerisi’nde ne tür ürünler üre-
tiliyor?
Ham petrolün, rafinerimizde birtak›m fi-
ziksel ve kimyasal proseslerle ifllenmesi
sonras›nda LPG ve propan gibi s›v› gazlar,
hafif ve a¤›r nafta gibi petrokimya ham-
maddeleri, benzin, jet yak›t›, motorin ve
fuel-oil gibi akaryak›tlar, de¤iflik özellik-
lerde baz makine ya¤lar›, asfaltlar ve aske-
ri yak›tlar ve yan ürün olarak kükürt ve
waxlar üretilip kaliteleri akredite laboratu-
varlar›m›zda kontrol edildikten sonra pi-
yasaya sunuluyor. 

Tüprafl ‹zmir Rafinerisi’nin yaratt›¤›
ekonomik büyüklük ve sa¤lad›¤› istih-
dam olanaklar› ‹zmir ekonomisine ve
sosyal yaflama nas›l yans›yor?
Tüprafl’›n Türkiye’nin en büyük sanayi
kuruluflu olmas› paralelinde, Tüprafl ‹z-
mir Rafinerisi de, y›ll›k 8.5 milyar dolar
cirosu ve 1250 çal›flan›yla Ege Bölgesi-
nin en büyük ve önemli sanayi kurulu-

Mesut ‹lter
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flu. Rafinerimiz, günlük yaflam›n vazge-
çilmez kayna¤› olan de¤iflik cins ve özel-
likteki petrol ürünleriyle di¤er sanayile-
rin, kurulufllar›n ve kiflilerin aktiviteleri-
ni aksaks›z sürdürmesini sa¤layarak yal-
n›zca Alia¤a ve ‹zmir ekonomisine de¤il,
Türkiye ekonomisine de büyük katk›lar
sa¤l›yor. 
Asl›nda rafinerinin faaliyete geçti¤i 1972
y›l›ndan itibaren Alia¤a’n›n nüfus art›fl›-
na bakt›¤›m›zda Tüprafl’›n Alia¤a’ya ve
bölgedeki sanayileflmeye katk›s› aç›kça
görülüyor. 1970 y›l›nda 4200 olan Alia-
¤a nüfusu, 1980 y›l›nda 11 bin, 1990 y›-
l›nda 23 bin ve 2000’li y›llar›n bafl›nda
35 bine ulaflm›fl durumda. Türkiye’de
Alia¤a kadar h›zl› büyüyen baflka bir ilçe
oldu¤unu sanm›yorum. Tabii bu h›zl›
nüfus art›fl›nda rafineri ve buna ba¤l› ge-
liflen depolama ve dolum tesislerinin bü-
yük etkisi bulunuyor. Bugün bölgede,
rafinerimizle ba¤lant›l› olarak Petkim
Petrokimya Kompleksi, 15 adet akarya-
k›t ve LPG depolama ve dolum tesisi ve
25 adet akaryak›t da¤›t›m flirketi faaliyet-
lerini sürdürmekte. Rafinerimizden ve
depolama tesislerinden ürün tafl›mas› ya-
pan nakliye firmalar› ve çal›flanlar›n› da
düflündü¤ümüzde rafinerimizin çok bü-
yük bir toplulu¤un yaflamsal faaliyetleri-
ni sürdürebilmesine imkân sa¤lad›¤›n›
söyleyebiliriz.
Rafinerimizin bölgeye katk›s› bunlarla
da s›n›rl› de¤il. Rafineride devam eden
yat›r›mlar ve bak›m onar›m gibi faaliyet-
ler için de d›flar›dan müteahhitlik hiz-
meti al›nmakta. Bu faaliyetler bölgemiz-
deki imalat, montaj sanayinin ve hizmet
sektörünün geliflmesine de ciddi katk›
sa¤l›yor. 

‹zmir Rafinerisi’nin Tüprafl’a katk›s› ve
Tüprafl içindeki konumu hakk›nda bilgi
verebilir misiniz?
Rafinerimizin ham petrol iflleme kapasi-

tesi Tüprafl’›n toplam kapasitesinin yak-
lafl›k yüzde 40’›n› oluflturuyor ve Tüprafl
rafinerileri içinde baz makine ya¤› üreti-
mi yap›lan tek rafineri. Akdeniz ve Avru-
pa piyasas›na yak›n bir deniz rafinerisi
olman›n avantajlar›n› kullanan rafineri-
miz Tüprafl’›n tüm ihracat›n›n yaklafl›k
yüzde 65’ini yap›yor. Özellefltirme son-
ras›nda uygulanmaya konan yat›r›mlar›n
süratle tamamlanarak devreye al›nmas›
ve bafllat›lan de¤iflim programlar› ile ka-
pasite kullan›m›, üretim verimlili¤i, top-
lam ürün sat›fllar› ve kârl›l›k rekor dü-
zeylere ç›km›fl durumda. ‹zmir Rafineri-
si, Tüprafl tak›m›n›n önemli bir oyuncu-
su olarak ve di¤er rafinerilerimizle bir-
likte büyük bir uyum içinde çal›flarak,
ülke genelinde petrol ürünleri ile ilgili
herhangi bir s›k›nt› yaflanmamas› için
üstüne düfleni yap›yor.

Çevre sorunlar›n› aflmak ad›na ne tür
çal›flmalar yap›l›yor? 
Rafinerimizde, faaliyetlerimizin ve üretti-
¤imiz ürünlerin çevresel etkilerini önle-
mek amac›yla üç ayr› ekip çal›flmakta.
Emniyet Çevre Kalite Müdürlü¤ümüz,
çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikleri ta-
kip ederek, faaliyetlerimizin yasal yü-
kümlülüklerle uyumlu olmas› için gerek-
li çal›flmalar› yap›yor. Teknik Servisler ve
Ar-Ge Müdürlü¤ümüz; yak›t, su gibi do-
¤al kaynak kullan›m›n›n azalt›larak rafi-

nerimizden çevreye yans›yabilecek kirli-
likleri minimize etme ve üretti¤imiz
ürünlerin uluslararas› ve ulusal gereklilik-
lere uygun olmas› için gerekli yeni tekno-
lojileri araflt›rma ve uygulamaya koyma
çal›flmalar›ndan sorumlu. ‹flletme Müdür-
lü¤ümüz ise üretim üniteleri ve çevre ile
ilgili tesislerin yasal gerekliliklere uygun
olarak iflletilmesinden sorumlu. 
Rafinerimiz, bölgede emisyon iznini alan
iki kurulufltan biri. Rafinerimizden kay-
naklanan emisyonlar sürekli olarak izle-
nerek gerekli müdahaleler an›nda yap›l›-
yor ve  ölçüm sonuçlar› ilgili kurulufllara
raporlan›yor. Rafinerimiz proseslerinden
kaynaklanan at›k sular ve gemilerden
kaynaklanan balast ve sintine sular› ar›-
t›larak kullan›labilecek olan k›sm› siste-
me geri döndürülürken, kalan› deflarj li-
mitlerine uygun olarak denize deflarj
ediliyor. 
Tüm bu çal›flmalar d›fl›nda depolama sis-
temlerinden kaynaklanan emisyonlar›n
minimize edilmesi, enerjinin verimli kulla-
n›lmas› ve deniz suyunun proseste kullan›-
m› için araflt›rma ve yat›r›mlar devam
ediyor. Rafinerimiz, kulland›¤› elektrik
enerjisinin bir k›sm›n› yenilenebilir enerji
kaynaklar›ndan üretmek amac›yla
EPDK’ya rüzgâr santrali için müracaat etti
ve lisans al›r almaz yat›r›ma bafllayacak.
Rafinerimiz, ürün kalitesinin iyilefltirilmesi-
ne yönelik 2001 y›l›nda bafllad›¤› çal›flmala-
r›n› 2008 A¤ustos ay›nda devreye al›nan
Benzin Kükürt Giderme ve Aromatik De-
¤erlerini ‹yilefltirme projesiyle tamamlad›
ve Avrupa’da 2009 bafl›ndan itibaren uygu-
lanmaya bafllayacak olan ve litrede maksi-
mum 10 mg kükürt içeren Euro-V özellik-
te benzin ve motorini üretebilir hale geldi.

Tüprafl ‹zmir Rafinerisi’nde çevre, çal›-
flan ve iflyeri güvenli¤ini sa¤lamak için
al›nan önlemlerden bahseder misiniz?
Özellefltirmenin ilk gününden itibaren bi-
rinci önceli¤imiz çal›flanlar›m›z›n emniyet,
sa¤l›k ve güvenli¤i oldu. Öncelikle daha
uygar, sa¤l›kl›, emniyetli ve hijyen çal›flma
ortamlar›n›n oluflturulmas›na bafllad›k.
Tüm rafinerilerde oldu¤u gibi rafinerimiz-
de de güvenlik ve emniyete büyük önem
veriyor ve tüm ifl süreçlerinde “Birinci Ön-
celi¤imiz Emniyet” slogan›yla hareket edi-
yoruz. Öncelikle risk planlamas› daha son-
ra uygulama yap›l›yor. Bu titiz çal›flmalar›n
meyveleri de al›nmaya baflland›. 2007 y›-
l›nda 1.3 kaza s›kl›k oran›yla tüm zaman-
lar›n en düflük kaza oran› yakaland›. 
Petrol ve yan ürünlerinin tamam›n›n yan›-
c›-parlay›c› özellikte olmas›, ifllenmesi s›ra-

“Rafinerinin faaliyete 
geçti¤i 1972 y›l›ndan itibaren

Alia¤a’n›n nüfus art›fl›na
bakt›¤›m›zda Tüprafl’›n
Alia¤a’ya ve bölgedeki
sanayileflmeye katk›s› 

aç›kça görülüyor”
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s›nda son derece dikkatli ve titiz bir çal›fl-
may› gerektiriyor. Çal›flmalar›m›zda birin-
ci önceli¤imiz tehlikeli ve riskli olaylar›n
olmas›n› engellemek. Bu çerçevede, tüm
sistemlerimiz periyodik olarak devre d›fl›
b›rak›larak kontrol ve koruyucu bak›mlar›
yap›l›yor, güvenilirlikleri art›r›l›yor. Dep-
rem ve yang›na karfl› en modern alg›lama
ve otomatik söndürme sistemleriyle dona-
t›lm›fl olan rafinerimizde tüm sistemler her
an kullan›ma haz›r durumda. Rafineride
çal›flan her personel tehlikeler, etkileri ve
müdahale yöntemleri konusunda ifle bafl-
lad›¤› günden itibaren e¤itiliyor ve düzen-
li olarak tatbikatlar yap›l›yor.

‹nsan kaynaklar› yönetimi konusunda
ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz?
Çal›flanlar›m›z›n ifl hayat›ndaki memnuni-
yet ve ba¤l›l›k düzeylerini ölçmek ve iyilefl-
tirmeye yönelik faaliyet planlar› olufltur-
mak amac›yla her y›l “Çal›flma Hayat› De-
¤erlendirme Anketi” uyguluyoruz. Bu uy-
gulamayla, çal›flanlar›m›z›n beklentileri ve
bak›fl aç›lar›yla çal›flma hayat›n› nas›l de-
¤erlendirdiklerini görüyor, gelifltirilmesi
gereken alanlar›m›z› tespit ediyor ve bu
konularda iyilefltirmeye yönelik faaliyetle-
rimizi önceliklendiriyoruz. 

Çal›flanlar›n›z›n sosyal yaflam›na yöne-
lik çal›flmalar›n›z neler?
Sosyal faaliyetlerimizi beyaz yaka-mavi ya-
ka ayr›m› yapmadan organize ediyoruz.
Bu kapsamda; her y›l may›s veya haziran
ay›nda tüm çal›flanlar›m›z›n kat›l›m› ile ba-
har flenlikleri, flirketimizin kurulufl y›ldö-
nümüne rastlayan 16 kas›m günlerinde
emekli personelimizin kat›ld›¤› organizas-
yonlar, y›lbafl› e¤lenceleri, ofis partileri,
aç›k kap› toplant›lar› ve y›ll›k iç iletiflim
toplant›lar› yap›l›yor. Ayr›ca oluflturdu¤u-
muz de¤iflik branfllar›ndaki tak›mlarla Koç
Toplulu¤u Spor fienlikleri’ne ve bölgesel
turnuvalara kat›l›yoruz. 

Peki çal›flanlar›n›za yönelik e¤itim
programlar› hakk›nda bilgi verebilir mi-
siniz?
Rafinerimizde özellefltirme sonras›nda
hem yeni ifle bafllayan personele temel e¤i-
tim vermek hem de mevcut personelin bil-
gi ve becerisini art›rmak için yo¤un e¤itim
programlar› uygulamaya kondu. Rakam-
larla ifade etmem gerekirse, 2006 y›l›nda
kifli bafl›na 4.5 gün olan e¤itim süremiz
2007 y›l›nda 7.7 gün ve 2008’in ilk sekiz
ay›nda 5.8 güne ulaflt›. Hedefimiz 2008 y›-
l› sonuna kadar tüm çal›flanlar›m›z› en az
bir defa e¤itime alm›fl olmak.

Ne gibi sosyal sorumluluk projeleri ger-
çeklefltiriyorsunuz?
Toplulu¤umuzun gelifltirdi¤i sosyal so-
rumluluk projelerini bölgemizde yay-
g›nlaflt›rmaya çal›fl›yoruz. Bu kapsamda,
yap›m› özellefltirme süreci öncesinde ta-
mamlanan Tüprafl Alia¤a Halk E¤itim
Merkezi’ne ve  ‹zmir Çi¤li Mahmut Esat
Bozkurt ‹lkö¤retim Okulu’na destekleri-
miz devam ediyor. 2006 sonras›nda ise
Alia¤a Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne okul
arsas› ba¤›fl›, Çalt›dere Özürlüler ‹fl E¤i-
tim Merkezi ve Alia¤a Özürlüler Spor
Kompleksi Rehabilitasyon iflleri, Meslek
Edindirme Gelifltirme Projesi kapsam›n-
da Alia¤a EML Rafineri ve Proses Bö-
lümleri Kimya Laboratuvar› yap›m›,
Alia¤a Engelli Ö¤renciler Rehberlik ve
Araflt›rma Merkezi e¤itim malzemeleri-
nin temini, Alia¤a, Menemen ve Berga-
ma Endüstri Meslek Liselerine kullan›m
d›fl› b›rak›lan torna tezgâh› ba¤›fl› ve böl-
gedeki de¤iflik okullara bilgisayar ba¤›fl-
lar›n› sayabiliriz.

Bir petrol rafinerisindeki günlük yafla-
m› anlatabilir misiniz?
Rafinerimizde üretim günde 24 saat, y›lda
365 gün kesintisiz devam eder. Bu neden-
le çal›flmalar üç vardiya sistemine göre dü-
zenlenmifl olup, her bir vardiya çal›flan›,
yürüttükleri görev ve sorumluluklar›n›
sekiz saatlik çal›flma süresi sonucunda
kendilerinden sonraki vardiyada görevli
olan arkadafllar›na devreder.  
Rafinerilerdeki günlük faaliyetler, devaml›-
l›k arz ediyor olmas›na ra¤men, her günün
sabah›nda, öncelikle gece vardiyas›nda
meydana gelmifl teknik sorunlar ya da
al›nmas› gerekli olan kararlar›n yönetici
personel taraf›ndan gözden geçirilmesi ve
bunlarla ilgili planlar›n yap›lmas› ve gerek-
li olan koordinasyonlarla ilgili faaliyetlerle
bafllar. Baflmühendis ve üst yönetim kat›-
l›mc›lar›n›n oluflturdu¤u rutin toplant›lar-
da iflletme konular› ile ilgili olarak meyda-
na gelmifl ya da devam eden problemli
tüm teknik konular görüflülerek karara
ba¤lan›r ve gerekli koordinasyonlar sa¤la-
narak iflbölümü yap›lm›fl olur. 
Gün boyunca, yürütülmesi gereken faali-
yetler takip edilerek en k›sa sürede ta-
mamlanmas› amaçlan›r. Gerekti¤inde, de-
¤iflen yeni koflullara ba¤l› olarak ek toplan-
t›lar ile yeni kararlar›n üretilmesi ve yeni
organizasyonlar›n yap›lmas› sa¤lan›r. Nor-
mal mesai süresinin tamamlanmas› öncesi,
yönetici personelin toplanarak o güne ait
faaliyetleri gözden geçirdi¤i yeni düzeltici
faaliyetlerle ilgili kararlar›n al›nd›¤› bir
toplant› yap›l›r.

“Deprem ve yang›na 
karfl›  en modern alg›lama 

ve otomatik söndürme
sistemleriyle donat›lm›fl 
olan rafinerimizde tüm

sistemler her an kullan›ma
haz›r durumda”
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ürkiye ve Rusya iliflkilerinin can-
lanmas› ve ekonomik iflbirli¤inin
bafllamas›n›n temeli 18 Eylül
1984 tarihli Do¤algaz Anlaflma-
s›’na dayan›yor. Türkiye’nin do-

¤algaz ihtiyac›n›n önemli bir bölümünü
Rusya’dan karfl›lamas›n› sa¤layan bu anlafl-
ma 1987 y›l›ndan itibaren yürürlü¤e girdi
ve giderek Türk-Rus iliflkilerinin de temeli-
ni oluflturdu. Türkiye’nin Rusya’dan ald›¤›
do¤algaz›n bedelini, en az›ndan ilk bafllarda
yüzde 70 oran›nda mal ve hizmet ile öde-
mesini öngören bu anlaflma ile Türk sanayi
ürünleri ve Türk müteahhitleri Rus pazar›-
na girmeye bafllad›.
1988 y›l›nda sadece 200 milyon dolar olan
ve SSCB’nin da¤›lmas›ndan hemen sonra
1992’de 1.5 milyar dolar olarak gerçekle-
flen iki ülke aras›ndaki ticaret hacmi, daha
sonra sürekli art›fl göstererek, Rusya’y› gü-
nümüzde Türkiye’nin en büyük ticari orta-
¤› konumuna getirdi ve 2007’de Rusya ile
ticaret 28 milyar dolar› aflt›. Rusya’dan yap›-
lan ithalat 23 milyar dolar civar›nda. Türki-
ye’nin Rusya’ya ihracat› ise 5 milyar dolar.

Bu y›l›n ilk dört ay›nda ise Türkiye’nin y›l-
lard›r d›fl ticaretinin ilk s›ras›nda bulunan
Almanya ile 10.9 milyar dolarl›k ticaret ya-
p›l›rken, Rusya ile 12.7 milyar dolarl›k hac-
me ulafl›ld›. ‹lk befl ayl›k ikili ticaretin 16
milyar dolar› aflt›¤› belirtiliyor. Türkiye
2007 y›l›nda tüketti¤i do¤algaz›n yüzde
64’ünü Rusya’dan ald› ve bu do¤algaz yal-
n›zca evlerde ya da sanayide kullan›lmad›.
Türkiye, üretti¤i elektri¤in de yüzde
48.5’ini bu do¤algazdan üretti. Petrolde ise
Türkiye, tüketiminin yüzde 60’›n› Rus pet-
rolünden karfl›l›yor.

‹hracatta Rusya’n›n pay› yüzde 10
Rusya ayn› zamanda Türkiye için çok
önemli bir pazar. Toplam ihracatta Rus pa-
zar›n›n pay› yüzde 10’lara ulaflt›. Türki-
ye’nin yaln›zca Rus pazar›na satt›¤› mallar-
dan gelen döviz, 27 AB ülkesine satt›¤›
mallardan gelen dövizin yüzde 20’si bü-
yüklü¤ünde. Ayr›ca Rusya’da çok say›da
Türk müteahhit ifl yap›yor, çok say›da
Türk iflçisi çal›fl›yor. Bugüne kadar Türk
firmalar› yüzlerce proje üstlenirken, bu
projelerin toplam de¤erinin 20 milyar do-
lara yaklaflt›¤› tahmin ediliyor.

Turizmde Rusya ilk s›rada
Rusya’da al›flverifl merkezleri, g›da ve içe-
cek, tekstil, bankac›l›k, telekomünikasyon,
cam ve makine sanayi gibi sektörlerde de
Türk yat›r›mlar› giderek art›yor. Ülkedeki
toplam Türk sermayesi art›k milyar dolar-
larla ifade ediliyor. Turizm de Türkiye ile
Rusya aras›ndaki iliflkilerde çok önemli bir
yere sahip. Türkiye, Rus vatandafllar›n›n
turizm amaçl› olarak en fazla seyahat ettik-
leri ülke konumunda. Türkiye’ye gelen ya-

banc› turistler bak›m›ndan ise y›llard›r Al-
manya ilk, Rusya ikinci s›rada geliyor. 
Antalya’ya gelen turistlerin milliyetlerine
göre da¤›l›m› incelendi¤inde Ruslar›n, y›l-
lard›r ilk s›ralarda yer alan Almanlar›, bu
y›l›n ilk yedi ayl›k döneminde geçti¤i görü-
lüyor. Bu yedi ayl›k dönemde, Rus turist
say›s›, geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüz-
de 27.64 oran›nda artt› ve 1 milyon 267
bine ulaflt›. 

Gürcistan da vazgeçilmez konumda
Türkiye için son zamanlarda Gürcistan
ekonomik bak›mdan hayli önem kazand›.
Çünkü Türkiye’den geçecek do¤algaz ve
petrol boru hatlar› Gürcistan topra¤›ndan
geçiyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol
boru hatt›, fiahdeniz gaz boru hatt›, Bakü-
Tiflis-Kars demiryolu hatt›, Kafkaslar’da ye-
ni iflbirli¤i imkânlar› açan projeler olarak
öne ç›kt›. Bunlardan faaliyete geçen BTC
petrol boru hatt›n›n son noktas›, Adana’n›n
Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz
Terminali’nden, ilk yüklemenin yap›ld›¤› 2
Haziran 2006’dan 4 Haziran 2008 tarihine
kadar sevk edilen ham petrol miktar›, 385
milyon 100 bin varile ulaflt›. Sevkten elde
edilen gelir ise 2.5 milyar dolar› buldu.
BTC’nin kapasitesi günlük 1 milyon varil;
flu anda hat günlük 900-950 bin varille
neredeyse tam kapasite çal›fl›yor. 

Siyasi boyut
Türkiye-Gürcistan-Rusya iliflkilerinin bir
de siyasi boyutu bulunuyor. Türkiye’nin
tavr›n› netlefltirmek ve politikalar›n› belir-
lemek için neler yapmas› gerekti¤ini Bah-
çeflehir Üniversitesi Rektörü ve Ö¤retim
Üyesi Deniz Ülke Ar›bo¤an’la konufltuk.

Kafkasya’da yaflanan geliflmeler sonucunda Türkiye’nin tavr› nas›l olacak?  
‹yi komfluluk iliflkilerinin bulundu¤u Rusya ve Gürcistan’la ekonomik iliflkiler
ne düzeyde? Türkiye, büyük miktarda ihracat ve ithalat yapt›¤› Rusya ile petrol
boru hatt› nedeniyle güçlü ba¤lar›n›n oldu¤u Gürcistan aras›nda yolunu ar›yor

T

Türkiye Kafkasya’da
yönünü ar›yor
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“Türkiye
dengelerin

dengeleyicisi
olmal›”

“Türkiye
dengelerin

dengeleyicisi
olmal›”

Bahçeflehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Deniz Ülke Ar›bo¤an, Gürcistan’da
yönetimin “basiretli” davranmad›¤›na dikkat çekerek, etnik bir sorunu askeri
müdahale ile çözmeye çal›flt›¤›n›, bunun da Oset ve Abhazlar›n özgürlü¤üne
yol açt›¤›n› söylüyor ve ekliyor: “Askeri müdahalelerle toprak bütünlü¤ünü
koruyamazs›n›z, tam tersi etki yarat›r. Tarih de bunun örnekleriyle doludur!”

ürcistan’da yaflanan küçük
çapl› savafla Rusya’n›n yeni-
den toparlanma sürecinin
bir sonucu olarak bakarsak
yanl›fl yapm›fl olur muyuz?

Olmazs›n›z; ama dünyay› böyle iki kutba
ay›rmak ve devlet merkezli s›n›fland›rd›k-
tan sonra onlar› da birbiriyle çat›fl›yormufl
gibi de¤erlendirmek kolay bir yaklafl›m.
Biz üniversite ö¤rencisiyken, dünyan›n ge-
nel görüntüsü bu teorik çerçevenin içine
yerlefltirilebiliyordu. ‹yiler ve kötüler var-
d›, askeri güçler vard›, herkes bir di¤erini
yenip kendi ideolojisini karfl› tarafa kabul
ettirmeye çal›fl›yordu. Fakat flimdi yaflad›-
¤›m›z dünya çok karmafl›k ve çok farkl›
bir içeri¤e sahip. Onu yaln›zca kutupluluk
düzleminde analiz edemeyiz. 
Art›k birçok farkl› parametre söz konusu.
Birincisi, devletler aras›nda bir rekabet var.

‹kincisi, devletler ile devlet olmayan aktör-
ler aras›nda ciddi bir rekabet var. Üçüncü-
sü, bar›fltan beslenen ekonomik sektörler
ile savafltan beslenen sektör aras›nda bir re-
kabet var. Dördüncüsü, finans sermayesi
ile üretim sermayesi aras›nda bir rekabet
var. Bunun d›fl›nda enerji kaynaklar› üze-
rinde hem devletlerin hem de devlet olma-
yan aktörlerin kendi aralar›nda büyük bir
rekabet var; ki, genel olarak askeri çat›flma-
lar›n Kafkasya ve Ortado¤u üzerinde odak-
laflmas›n›n temel nedeni de bu. 
Sözünü etti¤imiz bütün rekabet ve çat›fl-
ma modellerinin kökeninde enerji kay-
naklar›n› denetleyebilme ve enerji fiyatla-
r›n› kontrol edebilme arzusu var. Gürcis-
tan iflte bütün bu modellerin içinde
önemli bir yer tutuyor. Konu bütün bu
parametreler aç›s›ndan da incelenebilir.
Saakaflvili yönetimi renkli devrimlerle ifl-

bafl›na gelen yönetimlerden. Öte yandan
George Soros ise finans sermayesinin bir
sembolü, bar›fltan beslenen sektörlerin bir
sembolü ve devlet d›fl› aktörlerin bir sem-
bolü. Yani devletler taraf›ndan kontrol
edilmeyen ve genellikle de güçlü devletler
taraf›ndan sevilmeyen, hem Bush hem de
Putin taraf›ndan d›fllanan, hatta ona karfl›
savafl ilan edilen bir yap›n›n simgesi. Onun
için de bu renkli devrimlerin gerçekleflti¤i
Ukrayna, K›rg›zistan, Gürcistan gibi bütün
devletler üzerinde bir çat›flma var. 
Ama dedi¤im gibi, bu çok boyutlu bir ça-
t›flma. Bunu yaln›zca tek kutupluluk aç›-
s›ndan analiz etmeniz mümkün de¤il.
Farkl› ve karmafl›k bir iliflkiler a¤› var orta-
da. Örne¤in çat›fl›yor gibi görünen taraflar
h›zla ittifak içine girebiliyor, rekabet ile ça-
t›flma birbirinden farkl›laflabiliyor. Putin
ile Bush normal flartlarda birbirleriyle re-

G
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kabet ederler ama Saakaflvili yönetimindeki
bir Gürcistan’› her ikisi de istemeyebilir.
Öncelikle Saakaflvili’yi bertaraf edip, ondan
sonra Gürcistan’› nas›l paylaflacaklar›na ba-
karlar. Kald› ki, Gürcistan’›n bir bölümü,
yani Güney Osetya ve Abhazya bir tarafa,
kalan› di¤er tarafa b›rak›labilir, onun üstün-
de ayr› bir çal›flma yap›labilir. 
Rusya’n›n genel tavr›na bakt›m›zda görüyo-
ruz ki Putin, Münih Güvenlik Konferan-
s›’nda dünyan›n art›k tek kutuplu, ABD’nin
tek bafl›na yönetebilece¤i bir yer olmayaca-
¤›n› aç›kça söylemiflti. Tabii bunu yaparken
askeri gücünü de kullan›yor, art›k ciddi bir
boyuta ulaflm›fl ekonomik gücünü de kulla-
n›yor, enerji kozlar›n› da kullan›yor. 
Bakt›¤›m›z zaman dünyan›n enerjide iki
büyük vanas› var. Biri do¤algaz vanas› ki
Kafkasya, ‹ran ve Türkmenistan’›n oldu¤u
bölgeyi kaps›yor. Di¤eri de petrol vanas›, o
da Ortado¤u bölgesini kaps›yor. 
Kafkasya do¤algaz›n›n vanas› tamamen
Ruslar›n kontrolüne b›rak›lm›fl durumda.
Petrolün ise Rusya ve Rusya’n›n kontrol et-
ti¤i ‹ran’›n kontrolüne b›rak›lmas› düflünü-
lemez. Onun için ABD’nin buralarda var
olmas› gerekiyor. Irak’a müdahalenin ne-
deni de odur zaten.  ABD her flekilde pet-
rol bulabilir, petrol alabilir ama e¤er bura-
da olmazsa petrol fiyatlar›n› kontrol ede-
mez. Yani bu bölge asl›nda ABD burada ol-
du¤u sürece ciddi bir biçimde ABD tehdidi
alt›ndad›r. ‹stedi¤i flekilde müdahale eder,
zorlamada bulunur ve bölgedeki ülkelere
petrol fiyatlar› konusunda istediklerini
yapt›r›r. 
‹ran’a yap›lacak müdahale de nükleer silah-
la ilgili de¤il, gerekirse petrol fiyatlar›n› de-
netlemek için yap›lacak bir müdahaledir. 

Peki kim kârl› ç›kt› bu süreçten?
Sonuçta ABD yönetimi de Rus yönetimi de bu
iflten kârl› ç›km›flt›r. Saakaflvili’nin bertaraf
edilmesi, biraz önce sözünü etti¤imiz rekabet

koflullar›nda her iki devlet ayg›t›na da bir za-
fer getirmifltir. Yani Soros’un adamlar›ndan
biri devre d›fl› b›rak›lm›flt›r. fiimdi onun üstü-
ne bir paylafl›m söz konusu olacakt›r.
Bu olaylar Soros tipi küresel aktörlere ve-
rilmifl birer mesajd›r da. Bak›n flu anda
ciddi bir küresel finansal kriz var. Hep li-
beral ekonominin mükemmelli¤i üzerine
konufluluyordu, liberalizm teorik olarak
zirve noktas›na ulaflm›flt›, para piyasalar›
coflmufltu vs. Bir anda öyle bir kriz ortaya
ç›kt› ki, Putin borsalar› kapatt›, Bush ise
piyasalara müdahaleye yönelik 700 mil-
yar dolarl›k bir paket aç›klad›. ABD de
Rus devleti de piyasalara çok net bir bi-
çimde müdahale ettiler. Üstelik flimdi
bafllar›na koyduklar› CEO’lara da kendi-
leri karar verecekler, maafllar›n› bile ken-
dileri belirleyecekler. ‹stedikleri flirketi
bat›r›yorlar, istedikleri flirketi biat ettiri-
yorlar. Bu devlet ayg›t›n›n finans piyasala-
r›na karfl› kazand›¤› bir zaferdir asl›nda.
Devlet olmayan aktörlere “haddinizi bi-
lin” mesaj› verilmektedir. 
Kriz dedi¤imiz süreç devlet ayg›t›n› güçlen-
diren bir süreçtir. Ayn› flekilde çat›flma da
devlet ayg›t›n› güçlendirir.  

Türkiye sizce bu süreçte nas›l bir politi-
ka izlemeli?
Do¤rudur, bir açmaz var. Bu konuda mü-
kemmel bir tav›r almak gibi bir durum da
söz konusu olamaz. Alaca¤›n›z her tavr›n
bir bedeli olacakt›r çünkü. Ama çok net
olarak flunu söyleyebilirim. Büyük devletler
hangi etnik gruba daha yak›n durmalar› ge-
rekti¤ine göre politika belirlemezler. Ciddi
devletler devletin ç›kar›na uygun olan poli-
tikalar› benimserler. 
Dolay›s›yla Türkiyenin Gürcistan sorununa
olan yaklafl›m›n›, Rusya ile olan, ABD ile

olan ve genel olarak da Karadeniz’in bütü-
nüyle olan iliflkileri ve enerji hatlar›n›n ko-
numu belirleyecektir. Kolay politikalar de-
¤il ama bana göre flimdilik idare edildi.
Böyle bir durumda ancak idare edilir zaten,
daha iyisi olmaz. 
Zaten benim Türkiye’ye her zaman biçti-
¤im rol, “dengelerin dengeleyicisi” konu-
munda olmas›d›r. Çünkü Türkiye a¤›rl›¤›-
n› net olarak bir tarafa verdi¤i zaman dün-
ya dengeleriyle ilgili sorunlar ç›kar, o za-
man da Türkiye’ye karfl› çok sert müdaha-
leler söz konusu olur. Düflmanca tutumlar
al›n›r, her tür istihbarat faaliyeti yap›l›r. O
bak›mdan Türkiye’nin ortalarda bir yerde,
büyük devletleri muhatap alarak pozisyon
almas› gerekir. Yani Gürcistan hükümeti
ile iyi ya da kötü bir iliflki kurman›n hiçbir
anlam› yoktur. Çünkü Gürcistan hüküme-
ti belirlenir zaten. Sand›klar› gibi kendi
kendilerini yönetmezler. Türkiye gibi bir
ülkenin daha üst düzeyde düflünmesi ve
davranmas› gerekir.

Deniz Ülke 
Ar›bo¤an kimdir?
Halen Bahçeflehir Üniversitesi Rektörlü¤ü gö-
revini yürüten Deniz Ülke Ar›bo¤an, TED An-
kara Koleji’nden mezun olduktan sonra An-
kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü’nü bitirdi. Yük-
sek lisans ve doktoras›n› ‹stanbul Üniversite-
si Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararas› ‹liflki-
ler Bölümü’nde tamamlad›, 1995’te St. An-
drews Üniversitesi’nde Uluslararas› Güven-
lik Okulu’nu bitirdi. 1998’de doçent, 2003
y›l›nda profesör oldu. 12 yafl›nda bir k›z›,
19 yafl›nda bir o¤lu var.

“Benim Türkiye’ye her zaman
biçti¤im rol, ‘dengelerin

dengeleyicisi’ konumunda
olmas›d›r. Çünkü Türkiye

a¤›rl›¤›n› net olarak bir tarafa 
verdi¤i zaman dünya

dengeleriyle ilgili sorunlar
ç›kar, o zaman da Türkiye’ye

karfl› çok sert müdahaleler 
söz konusu olur”





ncelikle bize Koç.net’i ta-
n›mlar m›s›n›z? Koç.net de-
yince akl›m›za ne gelmeli?
1996’da Koç Toplulu¤u’nun
içerisinde, tamamen Koç Top-

lulu¤u firmalar›na hizmet vermek üzere
kurulmufl. ‹lk ifli ISP hizmetleri, yani inter-
net servis sa¤lay›c›l›¤›. Daha sonra 2000
senesinde Fornet’i sat›n almas›yla birlikte
Koç Toplulu¤u d›fl›na da hizmet vermeye
bafllad›. Yine o zaman asli ifli internet ser-
vis sa¤lay›c›l›¤› idi. 2000’den 2005’e geldi-
¤imiz zaman internet dünyas›ndaki olgu
biraz de¤iflti. 
Biz Koç.net’in tan›m›n› yaparken diyoruz
ki biz bir alternatif telekom operatörüyüz.
Alternatif telekom operatörü derken de,
kiflilerin veya kurumlar›n, internet dünya-
s›nda, telekom dünyas›nda tüm iletiflim ih-
tiyaçlar›n› karfl›layan bir noktaya geldik.
Bir sonraki ad›m GSM’in de bu dünyaya
kaymas›d›r. 3G bunun bunun belli bir
noktas›d›r. 
Bundan sonra neyi görece¤iz? fiunu göre-
ce¤iz ki son kullan›c› aç›s›ndan, yani sizin
aç›n›zdan önemli olan mobil bir telefon
üzerinden telefon görüflmesi yapmakt›r.
Son kullan›c›n›n, GSM flebekesi üzerinden
mi telefon ba¤land›, yoksa bir Voice Over
IP üzerinden mi ba¤land›, veya bak›r kab-
lo üzerinden mi gidiyor gibi bir tercihi
yok. Normal kullan›c› için önemli olan cep
telefonuyla bir telefon görüflmesi yapabil-
mektir. Dolay›s›yla art›k bu üç dünyan›n
birbirine daha yak›n oldu¤u, tek bir hiz-
metin tek bir firma taraf›ndan sa¤land›¤›
bir döneme geliyoruz. 
Alternatif telekom operatörlerinin bu
dünya içindeki avantaj› flu: Tamamen ye-
ni teknolojiler kullan›yorlar. Dolay›s›yla
eski teknolojilerin belirli hantall›klar› ve
ayn› zamanda eski teknolojileri yenile-
mek ile ilgili  gereken ifl süreçleri bu yeni
operatörlerde yok. Biz sonuçta s›f›rdan,
en son teknoloji neyse onun üzerinde bir

sistem kuruyoruz. Bunun tabii ki bizim
taraf›m›zda bir h›z avantaj› var. Müflteri-
ler taraf›nda da en son teknolojiyle tan›fl-
ma anlam›nda bir avantaj› oluyor. 
Dolay›s›yla tek cümleyle konumland›r-
mak gerekirse Koç.net’in ana misyonu,
alternatif flebekeler üzerinden, alternatif
yöntemlerle ana operatöre -bu GSM ope-
ratörüdür, Türk Telekom’dur- farkl› bir
seçenek, bir alternatif sunmakt›r.

Peki kimdir bu “Biri”?
“Biri” asl›nda Koç.net’in bireysel pazarda-
ki markas›d›r. “Biri” hem kendi altyap›s›
üzerinden ADSL hizmeti sunar hem de

ses hizmeti sunuyor. “Biri” markas›n›n
misyonu, Türk Telekom’a ve telekom
sektöründeki di¤er oyunculara alternatif
oluflturmak. Bu alternatifi olufltururken
de “Biri”nin kendi söylemlerinden yola
ç›karak “Biri” bizden biridir, alternatif
biridir, ekonomik biridir, heyecanl› biri-
dir, size yard›m etmeyi seven biridir diye-
biliriz. Ekonomik “Biri”dir, çünkü nor-
mal telefon görüflmelerinizi yüzde 45 da-
ha ucuza yapman›z› sa¤lar; h›zl› “Biri”dir,
çünkü internette mevcut h›zlardan daha
h›zl› dolaflman›z› sa¤lar; yard›mc› “Bi-
ri”dir, çünkü online tarafta size depolama
hizmeti sa¤lar. 
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Koç.net’te “Biri” var
Koç.net’in ADSL hizmeti “Biri”, internet ve telekom pazar›na yönelik 
hayli iddial› çözümler sunuyor. H›z›, hizmet kalitesi ve tüketiciye 
sundu¤u olanaklarla dikkat çeken “Biri”yi ve Koç.net’in gelece¤e dönük
vizyonunu Koç.net Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca’yla konufltuk
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Bakt›¤›n›z zaman tüm bunlar esas›nda
“Biri” markas›n›n vaatleridir. Bizim bu-
radaki amac›m›z, kendi altyap›m›z üze-
rinden Türkiye’deki bilgisayar kullan›c›-
lar›na hem alternatif ADSL hizmeti sun-
mak, hem de ayn› zamanda telefon hiz-
metleri sunmak. 
Ana misyonumuz bir alternatif olufltur-
mak. Bu alternatifi olufltururken de dedi-
¤imiz gibi kendi altyap›m›z ve kendi siste-
mimiz üzerinden hareket ediyoruz.

“Biri”’nin sundu¤u ADSL hizmetinin di-
¤erlerinden en önemli fark› nedir?
Network taraf›nda kendi altyap›m›z olsun,
öteki tarafta telefondaki indirimler olsun,
herhangi bir flekilde herhangi bir taahhüt
gerekmemesi olsun, bunlar›n hepsi “Bi-
ri”nin özellikleri aras›nda. Koç.net’in di¤er
ürünler portföyüne bakt›¤›n›z zaman hepsi
kurumsal portföy. Oradaki yap›lanma çok
farkl›, oradaki hizmetler de çok farkl›. Gü-
venlik hizmetleri ayr› bir dünya, internet
hizmetleri ayr› bir dünya, dapolama hizmet-
leri ayr› bir dünya. 
“Biri”’ye dönersek, “Biri”de aktivasyon ücre-
ti yok. Modem ücreti yok. Herhangi bir
uzun dönemli sözleflme, taahhüt söz konu-
su de¤il. fiu anda ADSL üzerinden indirimli
görüflme sa¤layan tek sistem. Kendi altyap›-
s› üzerinde hizmet veren tek sistem. Online
depolama özelli¤i var. 8 gigabaytl›k e-mail’i
var. “Biri”nin bunlar gibi birçok özelli¤i
mevcut.

“Biri”yi destekleyen teknolojik altya-
p›dan biraz bahsedebilir misiniz?
Özünde, “Biri”yi destekleyen altyap› ile
Koç.net’i destekleyen altyap› ayn›. Bugü-
ne kadar kurumsal alanda faaliyet gös-
termemiz bizim için burada avantaj
oluflturuyor. Kurumsal alanda kalite çok
önemli. Bireysel kullan›mda 3-5 dakika-
l›k bir kesinti veya performanstaki bir
düflüklük, son kullan›c› taraf›nda her za-
man ciddi problemler yaratmayabilir.

Orada da önemli ama her an bir kriz
noktas›nda de¤il. Ama bugün iflletmeler
aç›s›ndan, örne¤in bankalar aç›s›ndan,
sigorta flirketleri aç›s›ndan (tüm proviz-
yonlar›n online al›nd›¤›n›, tüm poliçele-
rinin online oldu¤unu düflünün), pera-
kende sektörü aç›s›ndan (bugün pera-
kende sektöründe ma¤azalardaki
kasalar›n hepsi online kasad›r
ve onlar›n hepsi merkezleri-
ne ba¤lan›p o etiketin fiya-
t›n› al›p kasaya ifller. 
Dolay›s›yla o sistemdeki
bir yavafll›k, ma¤azalarda-
ki kasalar›n yavafllamala-
r›na hatta çal›flmamalar›na
sebep olabilir) bu çok ciddi

sorunlar yaratabilir. Ayn› flekilde bugün
otomobil ve beyaz eflya üreten fabrika-
lardaki sistemler tüm üretim hatt›n› ça-
l›flt›r›r. Oradaki en ufak bir problem üre-
tim band›n›n durmas›na sebebiyet vere-
bilir. “Biri”nin önemli özelli¤i, Koç.net’in
kurumsal alanda yaklafl›k 10 senedir yö-
netti¤i network’ten faydalan›yor olmas›.
Ayn› flekilde kurumsal müflteriler için
sa¤lanan, arka planda çal›flan tüm sis-
temler, bugün “Biri” ADSL hiizmeti için
de çal›fl›yor. “Biri” ADSL hizmetlerinde
taahhüt konusunda bu yüzden çok daha

rahat›z. Biz verdi¤imiz hizmetin kalitesi-
nin beklenilen seviyede olaca¤›n› düflü-
nüyoruz. Dolay›s›yla o konuda bir s›k›n-
t› yaflamayaca¤›m›za inan›yoruz. Bugün
Koç.net taraf›ndaki tüm ana sistemler,
“Biri”yi destekler flekilde. 

“Biri”ye dair ileriye dönük
planlar›n›zdan bahseder

misiniz?
“Biri”ye dair ileriye dö-
nük planlar›m›z flöyle:
“Biri” bundan sonra
insanlar›n daha fazla
hayatlar›n›n içinde

olacak. fiu anda bakt›-
¤›m›zda “Biri”, biraz asi

biri... Sonuçta koca bir de-
ve kafa tutan küçük bir kahra-

man. Biz bu küçük kahraman›m›z›n
koca devle olan mücadelesinde insanlara
yard›m etti¤ini görece¤iz. 
Biz kullan›c›lar›m›z›n, internet dünyas›n-
daki insanlar›n yard›mc›s› durumunda
olup onlar› belli seçenekler sunuyoruz.
Bundan sonraki dönemde “Biri”yi, Türki-
ye’de ilk defa, büyük ihtimalle sabit  bir
ücret üzerinden hem ADSL hem de ses
hizmeti verirken görece¤iz. Ayn› zaman-
da, büyük bir olas›l›kla ileride bir sim
kart› olacak “Biri”nin. 
Böylece “Biri” üzerinden cep telefonu gö-
rüflmeleri de yapabileceksiniz. Dahas› “Bi-
ri”ye al›flverifle gitti¤inizde, evinizdeyken,
etrafta dolafl›rken, baflka alanlarda da
kablosuz flebekeler vas›tas›yla eriflebilir
hale geleceksiniz. 
“Biri”, bundan sonraki hayat›nda bize ile-
tiflim konusunda komple çözümler sun-
maya çal›flacakt›r. Hem GSM operatörlü-
¤ü nezdinde, hem ana operatör yani Türk
Telekom nezdinde tüketicilere farkl› seçe-
nek sunacak. Bu seçene¤i hem esneklik
anlam›nda hem kalite anlam›nda hem fi-
yat anlam›nda hem de süreklilik anlam›n-
da sunacak. 

“fiu anda bakt›¤›m›zda
‘Biri’, biraz asi biri...

Sonuçta koca bir deve 
kafa tutan küçük bir

kahraman. Biz bu küçük
kahraman›m›z›n koca

devle olan mücadelesinde
insanlara yard›m 

etti¤ini görece¤iz”
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ünya genelinde milyonlarca
insan, birer bilim insan› ol-
masalar da 10 Eylül’de ‹sviç-
re’nin Fransa s›n›r›nda, yerin
100 metre alt›nda bafllat›lan

bir deneyi televizyonlardan ve internet-
ten heyecan içinde izledi. 
Avrupa Nükleer Araflt›rma Örgütü
CERN’in flemsiyesi alt›nda, onlarca ül-
keden binlerce fizikçinin 14 y›ld›r üze-
rinde çal›flt›¤› bu deney, 8 milyar dolar-
l›k maliyetiyle, bugüne kadarki en pa-
hal› ve en büyük fizik deneyi olma özel-

li¤ine sahipti. Üstelik 10 Eylül’de yap›-
lan sadece bir ilk ad›md›. Deneyin ta-
mamlanmas› ve sonuçlar›n›n analizi da-
ha y›llar alacak. ‹yi ama bir türlü tam
anlafl›lamayan, medyan›n bile zaman
zaman yanl›fl yans›tt›¤› bu deney, tam
olarak neyi deniyor, daha do¤rusu neyi
hedefliyordu?

Evren hep var m›yd›, 
sonradan m› olufltu?
Bilim insanlar› evrenin oluflumu konu-
sunda kabaca ikiye ayr›l›yor. Bir bölüm

fizikçi, evrenin ezelden beri var oldu¤u-
nu ve sonsuza kadar da dönüflerek var
olaca¤›n› düflünüyor. Ayn› fikirde olma-
yan fizikçilere göre ise evrenin bir bafl-
lang›c› var ve elbette bir sonu da olacak.
Bu teoriye göre evren, büyük bir patla-
man›n (Big Bang) ard›ndan olufltu. Bü-
yük Patlama’n›n hemen sonras›nda
madde, “yo¤un ve s›cak çorba” k›va-
m›nda ortaya ç›kt›. Çorba so¤uyup yo-
¤unlafl›rken, çeflitli parçac›klar› olufltur-
du. Bu teori, “Büyük Patlama” diye bir
varsay›m ortaya att›¤› için bu varsay›m›

D

y›n gündemia

“Big Bang”de
Dünyan›n gözü CERN’deki minik

10 Eylül’de
‹sviçre’deki CERN
laboratuvar›nda
evrenin oluflum
s›rlar›n› keflfetmek
üzere bafllat›lan
deneye kat›lan Türk
akademisyenlerden
Bo¤aziçi Üniversitesi
Fizik Bölümü Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Metin
Ar›k’la deneyin amac›
ve olas› sonuçlar›
hakk›nda konufltuk
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kan›tlama durumuyla da karfl› karfl›ya.
Ancak, en az›ndan flimdilik, kan›tlanma-
s› hayli zor varsay›mlar tafl›yan bu teori,
ister istemez kendi içinde baz› boflluklar
tafl›yordu. Çünkü evrenin oluflumu ve
maddenin s›rlar› konusunda insanl›k he-
nüz yeterli donan›ma sahip de¤ildi.
CERN’in deneyi, iflte bu “Big Bang” teori-
si çerçevesinde, evrenin oluflumundaki
s›r perdesini aralamay› ve kendi içindeki
boflluklar› doldurmay› hedefliyor.

CERN ve Türkiye 
20 Avrupa ülkesinin üye oldu¤u CERN’de
Türkiye; ABD, Rusya, ‹srail, Japonya ve
Hindistan’la birlikte “gözlemci ülke” statü-
sünde. CERN’de kadrolu bulunanlar ha-
riç, Türkiye’den 30 civar›nda fizikçi çal›fl›-
yor. Bu, “gözlemci” statüsünde bile olma-
yan birçok ülkeye k›yasla çok s›n›rl› bir
kat›l›m. Bilim çevreleri, Ankara’n›n
CERN’e üyelik giriflimini h›zland›rmas›n›
bekliyor. Çünkü Türkiye’de bilimin altya-
p›s›n› güçlendirmenin ve fizik alan›nda ye-
ni bilim insanlar›n›n yetiflmesi bu ad›m-
dan geçiyor. 
Bo¤aziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Ö¤re-
tim Üyesi Prof. Dr. Metin Ar›k da konu-
nun önemine dikkat çeken isimlerden bi-
ri. 1-6 Eylül tarihleri aras›nda CERN’deki
baz› deneylere kat›lan Prof. Dr. Ar›k,
CERN’de kadrolu olarak yaln›zca 6-7 Türk
araflt›rmac›n›n çal›flt›¤›n› hat›rlatarak, Tür-
kiye üye olsayd› CERN’de do¤rudan çal›-
flan Türk araflt›rmac› say›s›n›n çok daha
fazla olaca¤›n› vurguluyor. 

Türkiye neden CERN’e üye de¤il?
Türkiye bafltan yanl›fl yapt›. CERN’e gir-
meyince Türkiye’de yüksek enerji fizi¤i
geliflmedi. Geliflmeyince de girmemek
için daha fazla neden do¤du. Böylece bir
k›s›r döngüye girmifl olduk. Bunu k›r-
mak için çok u¤raflt›k ama birçok engel-
le karfl›laflt›k. Neyse ki, flu anda Atom
Enerjisi Kurumu (TAEK), CERN’e üye
olmasak da oradaki deneyleri ve
özellikle de deneylerde çal›flan gençleri
destekliyor. Bu da çok önemli tabii.
Çünkü yüksek enerji fizikçisi yetifltirme-
ye ihtiyac›m›z var. Bu deneylerde çal›-
flanlar›n say›s›n› bu y›l ikiye katlamay›
amaçlad›k. Bunda da bir miktar baflar›l›
olaca¤›z, y›l sonuna kadar. 

Üye olma olas›l›¤›m›z var m›?
Tabii ki var. Fizikçi say›m›z yeterli say›ya
ulafl›nca üyelik gündeme gelecek. Zaten bu
y›l baflka bir olumlu geliflme oldu. CERN ile
TAEK iflbirli¤i anlaflmas› imzalad›lar.

Deneyler san›yorum üç y›l sürecek.
Evet deneyler uzun sürecek. Üç y›l› da ge-
çebilecek. Üç y›l sonra düflünülen ise de-
neyin “upgrade”i yani daha iyilefltirilmesi.
Protonlar›n say›s› artacak. Dolay›s›yla sani-
yede çok daha fazla çarp›flma olacak. fiu
anda saniyede milyar civar›nda. Bu çarp›fl-
ma say›s› art›nca flu andaki deney
ekipmanlar› yetmeyecek. Dolay›s›yla yeni
aletler planlan›yor. ‹ki üç sene sonra dene-
yin ikinci aflamas› bafllayacak. Ama yine de
bu tarihlerden hiçbir zaman emin olama-

y›z. Asl›nda bu deneyin bafllamas› 2005’te
düflünülüyordu ama 2008’i buldu. O ikin-
ci aflama da befl y›l, hatta 10 y›l sürebilir.
Dolay›s›yla bu çok uzun erimli bir deney.
Zaten öyle de olmas› laz›m. Çünkü milyar-
larca Euro harcanan bir deney bu. Öyle
“bir y›lda flu deneyi yapt›m, sonra da ma-
kineyi ›skartaya ç›kartt›m” diyemezsiniz.

Baflka türlü nas›l kullan›labilir o aletler? 
fiu anda protonlar protonlarla çarp›fl›yor. Bel-
ki protonlarla anti-protonlar› çarp›flt›r›r›z.
Tabii bunlar çeflitli modifikasyonlar. H›zlan-
d›r›c› fizikçiler bu makineyi baflka türlü flekil-
lerde çal›flt›rmay› flimdiden planl›yorlard›r.

Deneyler sonras› analizler de hayli za-
man alacak herhalde?
Tabii ki, çünkü milyarlarca veri al›yor-
sunuz, veriler birçok yerde, birtak›m
elektronik sinyaller. “Bu sinyallerin an-
lam› nedir, parçac›k nereden geçti, bu
parçac›¤›n fiziksel özellikleri nelerdir,
bu parçac›klar ç›kt›¤›na göre bunlar
baflka bir parçac›¤›n bozunumundan m›
geldiler, o baflka parçac›k neydi?” gibi
uzay›p giden binlerce soru olacak ce-
vaplanmas› gereken. 

Yap›lmakta olan bu deneyin ne oldu¤u-
nu bir de sizden dinlemek isteriz.  
fiimdiye kadar hiç gözlemedi¤imiz, gözle-
me imkân›m›z da olmayan parçac›klar›
gözlemlemek. Çünkü bu parçac›klar›n
kütlesi yüksek. Bunlar› yaratmak için de
daha fazla enerji yüklü protonlar› birbirle-
riyle çarp›flt›rmak gerekiyor. Bunlar çarp›-
fl›nca enerji kütleye dönüflüp yeni parça-
c›klar yaratabiliyor. Einstein’›n E=mc2’si
var biliyorsunuz. Dura¤an bir proton için
bu formül geçerli. Ama deneyimizdeki ka-
dar h›zl› giden bir proton için bu formül
E=7000mc2 oluyor. Dolay›s›yla, kütlesi
protonun kütlesinden 7 bin kez fazla olan
parçac›klar› yaratabiliriz bu deneyde. 

Bunlar varl›¤› bilinen parçac›klar m›?
Bunlardan baz›lar› herkesin inand›¤› teori-
ler taraf›ndan öngörülüyor, baz›lar› ise da-
ha az fizikçi taraf›ndan inan›lan teoriler ta-
raf›ndan öngörülüyor. Sonuçlar bize hangi
teorilerin do¤ru, hangilerinin yanl›fl oldu-
¤u konusunda da önemli bilgiler verecek. 

Son y›llarda popüler bir ilgi de kazanan
kuantum fizi¤i bu sürecin neresinde?
Kuantum fizi¤i bu ifllerin tam ortas›nda,

“Atom Enerjisi Kurumu 
(TAEK), CERN’e üye olmasak

da oradaki deneyleri ve
özellikle de deneylerde 

çal›flan gençleri destekliyor. 
Bu da çok önemli tabii. Çünkü

yüksek enerji fizikçisi 
yetifltirmeye ihtiyac›m›z var”
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tam temelinde duruyor. Çünkü parçac›kla-
r›n dünyas›na dald›¤›m›zda art›k kuantum
fizi¤inin kurallar› geçerli hale geliyor. Ku-
antum fizi¤i ilk do¤du¤u s›ralarda atom fi-
zi¤i ile ilgiliydi. Yani atom fizi¤inde çekir-
deklerin içine girmiyordunuz. Atomlar›n
özellikleri, elektronlar ve elektronlar›n ato-
mun çevresindeki hareketinden do¤an
özelliklerle ilgiliydi. 
Fakat kuantum fizi¤i gittikçe geliflti ve yeni
parçac›klar ortaya ç›k›nca parçac›k fizi¤i ile
kuantum fizi¤i birleflti. Bunun teorisi de “ku-
antum alan teorisi” ad›n› ald›. Kuantum alan
teorisi, bu gözlemledi¤imiz ana parçac›kla-
r›n nas›l etkileflti¤ini anlamaya çal›fl›yor.
Gözlemledi¤imiz binlerce parçac›k var, ama
bunlar birbirlerinden ba¤›ms›z olamaz. Bun-
lar›n baz› temel parçac›klardan yap›ld›¤›n›
düflünüyoruz. Bu temel parçac›klar da ku-
arklar ve lemptonlar...  Kuarklar› do¤rudan
göremiyoruz ama lemptonlar› görebiliyoruz.

Bu deneyler bir anlamda kuantum fizi¤i-
nin de s›nanmas› olacak m›?
Hay›r öyle de¤il. Kuantum alan teorisini
kullanarak yapt›¤›m›z teoride hesap yapa-
bilmemiz için, Higgs Parçac›¤› gerekli. E¤er
Higgs Parçac›¤› bulunmazsa, kuantum alan
teorisinin parçac›k fizi¤ine uygulamas› çö-
kecek. Ama ben bunun çökece¤ine inanm›-
yorum. Dolay›s›yla Higgs Parçac›¤›’n›n bu-
lunaca¤›na inan›yorum. Ama bulunmazsa
belki daha ilginç olacak. 

Biliyorsunuz, Stephen Hawking’in bir
aç›klamas› oldu, Higgs Parçac›¤› buluna-
mayacak diye... Hatta 100 dolar›na da id-
diaya girdi.
Ama 100 dolar da çok az oldu yani. Milyar
dolarl›k makine yapt›k orada. Hiç olmazsa
milyon dolar›na falan girseydi iddiaya. fia-
n›na yaraflmad› anlayaca¤›n›z. 

Ama sizin az önce dedi¤inizi de söyle-
mifl. E¤er Higgs Parçac›¤› bulunamazsa
daha da ilginç olacak demifl. 
Bu teori ilk ortaya kondu¤u zaman asl›nda
Higgs de yeni bir parçac›kt› ve W ile Z par-
çac›klar›n› öngörüyordu. Bu parçac›klar
90’larda bulundu. Yani ayn› teorinin öngör-
dü¤ü di¤er parçac›klar bulundu. Dolay›s›y-
la onlar bulundu¤una göre bunun da bu-
lunmas›n› bekliyoruz. Bu durum, bir yerde
teorinin en zay›f tafl›. Sonuçta Higgs Parça-
c›¤› bulunmazsa kuantum fizi¤i çökmez
ama bu özel teoriyi çökertir. Buldu¤umuz o
W ve Z parçalar› da yok olmaz. O zaman
çok ilginç bir durumla karfl›lafl›r›z. Öyle bir
teori yapm›fl›z ki, teorinin öngördü¤ü bir-
çok fley bulunuyor ama as›l Higgs Parçac›¤›

bulunam›yor. Dolay›s›yla teorinin o k›sm›-
n› düzeltmemiz gerekecek. Belki de anlay›-
fl›m›z› de¤ifltirmemiz gerekecek. 

Peki bu deneyin Büyük Patlama teorisi-
nin kan›tlanmas›yla bir ilgisi var m›?
Hay›r, bu çal›flman›n Big Bang’in kan›tlan-
mas›yla hiçbir ilgisi yok. Deneyde Büyük
Patlama’ya çok yak›n koflullar›, yani ayn› s›-
cakl›¤›, çok küçük boyutlarda canland›rm›fl
oluyoruz. Diyelim ki bu deneyde Higgs
Parçac›¤›’n› bulduk, kütlesi de proton küt-
lesinin bin kat›. O zaman Büyük Patlama
an›nda da bu Higgs Parçac›¤›’n›n oldu¤u

kan›tlanm›fl olacak. Ama bu Higgs Parçac›-
¤› flu anda y›ld›zlar›n enerjilerinin en yo¤un
oldu¤u yer olan en orta bölgelerinde de var.
Yani bu deneyde yaratt›¤›m›z flartlar, çok
yüksek kütleli parçac›klar› yaratmas› aç›s›n-
dan Büyük Patlama ile ayn› flartlar› tafl›yor.
Ama bu bir Büyük Patlama m›d›r, de¤ildir
tabii ki. Veya Büyük Patlama teorisi do¤ru
mudur yanl›fl m›d›r, onun da deneyi bu de-
¤il. Bu deney o teorinin do¤rulu¤unu ya da
yanl›fll›¤›n› kan›tlayacak bir deney de¤il.  
Kozmoloji ile parçac›k fizi¤inin art›k çok ya-
k›ndan bir ilgisi var. Mesela bugünkü Bü-
yük Patlama teorisine göre, kozmolojide
“karanl›k madde” dedi¤imiz birtak›m parça-
c›klar›n olmas› laz›m. Yani kozmoloji teori-
si de bize bilmedi¤imiz baz› parçac›klar›n
oldu¤unu söylüyor. Bu karanl›k maddelerin
Higgs Parçac›¤› olmad›¤›n› biliyoruz. Çün-
kü Higgs Parçac›klar› kararl› de¤iller, bozu-
nuyorlar. Ama bu karanl›k maddenin oldu-
¤u parçac›klar belki bu deneyde ortaya ç›ka-
bilir. Ama öyleyse de bunu kan›tlamak çok
zor olacak. Çünkü bu da deneyle do¤rudan
ilgili de¤il. Biliyoruz ki karanl›k madde, bi-
zim bildi¤imiz madde türüyle çok az etkile-
fliyor. Bir tek yerçekimi etkileflmeleri yap›-
yor, di¤er etkileflmeleri yapm›yor.

y›n gündemia

“Higgs Parçac›¤› bulunmazsa,
kuantum alan teorisinin

parçac›k fizi¤ine uygulamas›
çökecek. Ama ben bunun

çökece¤ine inanm›yorum.
Dolay›s›yla Higgs

Parçac›¤›’n›n bulunaca¤›na
inan›yorum. Ama bulunmazsa

belki daha ilginç olacak”
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“O zaman madem di¤er etkileflmeleri yap-
m›yor burada nas›l ortaya ç›kacak. Çünkü
burada biz maddeden bafll›yoruz. Veya ç›k-
t›¤› zaman biz onu nas›l gözlemleyece¤iz?”
Böyle sorular var ortada duran. Dolay›s›yla
bunlar, biraz medyay› fliflirmek için ortaya
at›lm›fl laflar. Yani Büyük Patlama ile olan
ilgisi, karanl›k madde ile olan ilgisi zay›f.
Biz bu deneyi esas olarak Higgs Parçac›¤›’n›
bulmak için yap›yoruz. 

Kara delikler oluflacak da dendi?
Ama o parçac›klar için de tasarlanmad› bu
deney. Bir kere flunu gördük. Parçac›k fizi-
¤inde ne zaman daha yüksek bir enerjide
deney yapt›k, hep böyle beklemedi¤imiz
parçac›klarla karfl›laflt›k. Tabii ki de bu de-
neyde daha fazla, beklemedi¤imiz parçac›k-
larla karfl›laflmay› umuyoruz. Çünkü enerji-
yi çok daha fazla art›rd›k. 

Bu deneyin ifllevsel sonuçlar› ve faydala-
r› olacak m›?
Bilim insanlar› bu deneyleri merak u¤runa
yap›yor tabii. Ama sonunda bu meraktan
hep faydal› bir fleyler ç›k›yor. Ama siz bana
derseniz ki, bunun yar›na faydas› ne olacak,
bunun yar›na faydas› olmayacak. Bunun
faydas› belki 10 y›l, belki de 30 y›l sonra
olacak. Onu bilmiyoruz. Ne ç›kaca¤›n› bil-
miyoruz ki, faydas›n› söyleyebilelim. 

Özellikle nükleer t›p alan›nda yapt›¤›n›z
çal›flmalar›n son derece ifllevsel, hatta
“hayat kurtaran” sonuçlar› olabiliyor.
T›p bizim için çok önemli. T›pta kanser tü-
mörleri protonlar gönderilerek tedavi edile-
biliyor. Bu noktada hedef bu proton h›zlan-
d›r›c›lar›n›n mümkün oldu¤unca ucuza
mal edilmesi; ki böylece her hastaneye bir
tane koyulabilmesi. Dolay›s›yla araflt›rmalar
bunu da hesaba kat›yor. Bir buluflu tekno-
lojiye uygulad›¤›m›zda, onu en ucuza nas›l
yapabilirim? Önemli olan bu. 
Hatta flimdi daha etkili olarak antiprotonlar
var. Antiprotonlar tümörler üzerinde daha
fazla etki gösteriyor. Ama anti-protonlar›
yaratan makineleri üretmek daha pahal›. Bu
makineleri nas›l daha ucuza mal edebi-
lmekte, dünyada araflt›rmalar yap›l›yor. 

Konunun bir de nükleer enerji boyutu
var de¤il mi?
Oradaki olay toryumu yakmak... Bir kur-
flun kab›n içine, örne¤in toryumu koyuyo-
rum ve onun üzerine h›zlad›r›c› ile proton
gönderiyorum. Burada protonun enerjisini
bin kat art›rmam›z da gerekmiyor. Sadece
iki falan art›rmam›z yetiyor. O iki kat art›r-
mam›z›n teknolojide de uygulam›yor var flu

anda. Daha do¤rusu o teknoloji flu anda ge-
lifltirilme aflamas›nda. Geliflecek, kârl› oldu-
¤u ispatlanacak ve sonra da herkes kullan-
maya bafllayacak. 
CERN’de bu deney yap›ld› ve d›flardan ver-
di¤imizden daha fazla enerji ç›kt›¤› ilk kez
kan›tland›. Deneyin fikir babas› da Nobel
ödüllü fizikçi Carlo Rubia idi. Kendisi
CERN’in eski baflkan›. 
Sonuçta, kurflun kapta protonlar› çarp›fl-
t›r›yorum, nötronlar ortaya ç›k›yor; nöt-
ronlar toryuma çarp›yor, o zaman toryum
ikiye parçalan›yor ve enerji aç›¤a ç›k›yor.
Ama buradaki temel sorun, protonu h›z-
land›rarak gönderdi¤imiz için bir enerji
harc›yoruz; acaba sonuçta, harcanan
enerjiden daha fazla enerji kazanabilecek
miyiz. ‹flte CERN’deki deney bunun öyle
oldu¤unu, yani kazançl› oldu¤umuzu ka-
n›tlad›. 
Tabii ayr›ca proton h›zland›r›c› makinenin
bir maliyeti var, tabi onun ortam›n› haz›r-
laman›n da... Peki, tüm bu düzenek karl›
olur mu, bugünkü petrolden ucuza gelir
mi? Petrolden ucuza gelmez tabii flu an
için. Ama endüstriyel bir prototip yap›l-
mad›. Bu teknoloji ucuz bir biçimde haya-

ta geçirilebilirse nükleer santrallerde yeni
bir teknoloji kullan›lacak. 

CERN’deki deney sonucunda dünyam›z
bir kara delikte kaybolacak m›? Daha
do¤rusu bu iddialara gülümsediniz mi? 
Gülümsemedim, çok güldüm. Çünkü y›l-
d›zlar› yutan kara delikler ile bu deneyde
oluflabilecek mini kara delikler aras›nda o
kadar büyük bir fark var ki! Örne¤in flu
lambadan bana bir ›fl›k geliyor ve önümü
görmemi sa¤l›yor. Bu ›fl›¤›n belli bir frekan-
s› var. Ama bu frekans› bin kere art›r›n, ben
de¤il önümü görmek, kavrulurum burada.
Yani o da elektromanyetik dalga, bu da
elektromanyetik dalga ya da o da kara delik
bu da kara delik diyemeyiz. O yutuyor, bu
da yutabilir denemez ki. 

CERN’de “Büyük Hadron Çarp›flt›r›c›-
s›”nda bir elektrik ar›zas› meydana geldi
ve çal›flmalar iki ay süreyle durduruldu.
Bu tür ar›zalar bekleniyor muydu, yoksa
bir sürpriz mi oldu sizin için?
Bu ar›za çok ola¤an. Hatta ben bafltan fazla
reklam yap›ld›¤›n› düflünüyorum, flu za-
manda bafllayaca¤›z, bu zamanda bunu ya-
paca¤›z diye... Öyle bir sistem var ki o ara-
da, 27 kilometrelik bir tünel ve onun için-
de de 10 bin tane m›knat›s var. O m›knat›s-
lardan yaln›zca bir tanesi ufak bir ar›za yap-
sa deney çal›flm›yor. Tahmin edebilece¤iniz
gibi bu deney çok say›da çok yüksek tekno-
loji gerektiren parça içeriyor ve bunlardan
biri çal›flmad›¤› zaman deney duruyor. E¤er
bu ar›za iki ayda giderilip deneye tekrar
bafllanabilirse, bunun bile çok büyük bir
baflar› olaca¤›n› söyleyebilirim. 
Yani daha bafltan kamuoyunda çok yüksek
bir beklenti yarat›ld›. Halbuki tüm bu olas›-
l›klar›n dile getirilmesi gerekirdi. “Çal›flabilir
de çal›flmayabilir de, baz› ar›zalar da olabi-
lir” fleklinde kimse konuflmad›. Ama ben
kat›ld›¤›m bir TV program›nda bunu dile
getirdim. Dolay›s›yla konunun uzmanlar›
taraf›ndan bu durum zaten bekleniyordu.

“Bilim insanlar› bu deneyleri
merak u¤runa yap›yor tabii.
Ama sonunda bu meraktan

hep faydal› bir fleyler ç›k›yor.
Ama siz bana derseniz ki,
bunun yar›na faydas› ne

olacak, bunun yar›na faydas›
olmayacak. Bunun faydas›

belki 10 y›l, belki de 
30 y›l sonra olacak

Geçti¤imiz y›l kaybetti¤imiz dünya çap›nda-
ki fizikçimiz Prof. Dr. Engin Ar›k’›n efli Prof.
Dr. Metin Ar›k,1969 y›l›nda ‹stanbul Üniver-
sitesi Fizik bölümünü bitirdi. Ar›k,1970’te
Amerika Birleflik Devletleri’ndeki Pittsburgh
Üniversitesi’nde master tezini tamamlayarak
1974 y›l›nda profesör oldu. Metin Ar›k halen
Bo¤aziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü’nde ö¤retim görevlisi olarak ça-
l›fl›yor.
Ar›k’›n bir erkek bir de k›z çocu¤u bulunuyor.

Metin Ar›k kimdir?



tratejik sat›nalma yönetimis

anka girifllerinde, metro
turnikelerinde, e¤lence me-
kânlar›nda, özel mülklerde,
akla gelebilecek her nokta-
da onlarla karfl›lafl›yoruz.

Onlar Türkiye’nin en genç, bu nedenle
de halen sorunlar›n› çözmeye çal›flan sek-
törü olan özel güvenli¤in çal›flanlar›. Ya-
sal altyap›s› 2006’da yürürlü¤e giren özel
güvenlik sektöründe 1457 flirket hizmet
veriyor, 100 bini aflk›n kifli çal›fl›yor. En
büyük tedarikçinin 5 bin kifli istihdam
edebildi¤i sektörde, 4 bin kiflilik taleple
önemli bir sat›nalma yapan Koç Toplulu-
¤u, sektördeki dinamikleri do¤ru yönlen-
direrek örnek uygulamalar göstermeye
haz›rlan›yor. 
Özel güvenli¤in bir sektör olma yolun-
daki ad›mlar› ve Koç Toplulu¤u’nun bu
genç sektördeki ifllevi flöyle geliflti. Koç
Toplulu¤u, 5188 say›l› Özel Güvenlik
Yasas›’n›n kanunlaflmas›ndan önce, da-
ha 2004 y›l› bafllar›nda, bir toplu al›m
projesi olarak Zer A.fi. liderli¤inde ve
flirketlerdeki ilgili yöneticilerle birlikte
güvenlik hizmeti sat›nalmas›n›n birleflti-
rilmesiyle çok önemli bir giriflimde bu-
lundu. ‹lk etapta elde edilen sinerji,
önemli yararlar sa¤lad›.
Yasan›n yürürlü¤e girmesiyle güvenlik
hizmeti de t›pk› özel e¤itim, özel sa¤l›k,
özel iletiflim, özel toplu ulafl›m gibi du-
yulan ihtiyac›n niteli¤inin belirginleflti¤i,
“özel” bir sektör olarak farkl›laflmaya
bafllad› ve bir “meslek” haline geldi.
2004 y›l›ndaki ilk toplu sat›nal›m proje-
si 850 güvenlik görevlisi için yap›l›rken,
bugün gelinen noktada silahl› ve silahs›z
yeni bir sat›nalmaya konu olacak özel

B

Özel güvenlik sektörü temsilcileri; düflük ücret talepleri, güvenlik d›fl›nda
ifllerin de yapt›r›ld›¤› güvenlik görevlileri, ihtiyac› az›msayarak daha az
say›da personelle çal›flma talepleriyle karfl›laflt›klar›n› söylüyor, ifllerin her
yerde Koç Toplulu¤u’ndaki ciddiyetle ele al›nmad›¤›n› vurguluyor

Türkiye’nin en genç
sektöründe Koç imzas›



güvenlik personeli say›s› 4 bine ulaflt›.
Güvenlik hizmetini düzenleyen yasa yü-
rürlü¤e girmeden önce, hizmeti veren
personelde herhangi bir zorunlu koflul
aranm›yordu. Bu nedenle bu hizmeti d›-
flar›dan elde eden flirketlerde hizmeti ve-
ren firmalar, asgari ücret seviyelerinde ül-
kenin her yerinde personel bulabiliyordu.
Çünkü sonuçta istisnas›z herkes, ifle talip
olabiliyordu. Bu hizmeti verebilmek için
yeterli kriter, ilkokul mezunu olmakt›.
Yasal boflluk nedeniyle güvenlik persone-
linin yetki ve sorumluluklar› tan›ml› de-
¤ildi. Uygulamalar da, ön planda bir gü-
venlik hizmeti gibi gözükse de, baflka bir
aç›dan de¤erlendirildi¤inde ister istemez
“gözcülükten” ibaretti. Ancak flirketlerde
güvenlikten sorumlu mevkide olan yöne-
ticiler, bu dönemde yasal boflluklara ra¤-
men süreçleri etkin ve sorunsuz bir flekil-
de uygulamay› baflard›.

Art›k bir sektör
Ancak bugün e¤itimin bir ç›ta olarak belir-
lenmesi, mesleki yeterliliklerin kanunla
sorgulan›yor olmas›, özetle iflin sektör ola-
rak tan›mlanmas›, ifli yeni bir boyuta tafl›-
d›. Art›k Türkiye’de bir güvenlik sektörün-
den söz etmek mümkün. Bugün yasaya
uygun kurulmufl 1457 güvenlik flirketi
var. Çok çalkant›l› bir dönemin ard›ndan,
art›k yerleflmekte olan arz talep dengesi
paralelinde güvenlik personeline ödenen
ücretler bölge bölge farkl›l›klar gösterse de
belli bir dengeye oturmaya bafllad›.
Bugün göreve talip personelin lise mezunu
olma kriteri, özel e¤itime tabi tutulmas›,
s›nava girmesi, özel güvenlik kimlik kart›
almas› gibi zorunluluklar ve tüm bunlar
için ödenen masraflar, ücrette geçmifle gö-
re bir fark yarat›yor. Güvenlik görevlileri,
yasan›n uygulamaya al›n›p denetimlerin
bafllad›¤› 2006 y›l›ndan itibaren, özellikle
yasaya uygun sertifikal› personelin talebi
karfl›layamayacak kadar az oldu¤u bir or-
tamda, ücretlerinde farkl›laflma talep et-
meye bafllam›flt›. Bu dönemde ücretler he-
nüz belli bir çizgiye oturmad›¤›ndan, bu
talep baz› noktalarda h›zl› personel de¤i-
flimlerine yol açt›. Bunun yan› s›ra kurum-
sal faaliyet izninin hem müflteri taraf›nda
hem de tedarikçi taraf›nda devlet gözeti-
mindeki s›k› bir sürece ba¤lanmas› da ma-
aliyet yarat›yor. Güvenlik sektöründe te-
darikçiler aras›nda öne ç›kma çabas›, ku-
rumsallaflma faaliyetini tetikliyor ve mali-
yet yap›lar›nda oluflan yeni giderlerin
müflteriye yans›t›lmas› yönünde bir hare-
ket gözleniyor. Tüm bunlar›n do¤al sonu-
cu olarak müflteriler ise maliyeti gün geç-

tikçe artan bu gider kaleminden, daha ni-
telikli bir hizmet almay› istiyor.  
Yasan›n yürürlü¤e girmesinden sonra özel
güvenlik görevlileri, denetimlerin de baflla-
mas›yla ücret art›fl›yla ilgili taleplerini yavafl
yavafl gündeme tafl›d›. Sektör çal›flanlar›
özellikle sanayinin yo¤un oldu¤u flehirlerde
bu farkl›laflman›n iflaretlerini ortaya koydu.
Bu s›rada Koç Toplulu¤u ad›na durumu bir
süre yak›ndan izleyen Zer A.fi. yetkilileri pi-
yasada ücret dengelerinin oluflmas›n› bek-
lerken, belirli bir aflamada ifle müdahale
ederek 2007 y›l›nda kategorik fiyat yöneti-
mi modelini uygulamaya bafllad›.

Ücret talebi artarken 
güvenlikçi say›s› azald›
Yap›lan araflt›rmalar, yasan›n yürürlükteki
dördüncü y›l›na yaklafl›l›rken piyasa dina-
mikleri itibar›yla dengelerin nihayet kurul-
maya bafllad›¤›n› gösteriyor. Ancak y›llar
içinde özel güvenlik personeli olmak iste-
yenlerin say›s› artsa da, uygulamada gerek
güvenlik e¤itimi veren kurumlar gerekse
Emniyet müdürlüklerince aç›lan s›navlar
nedeniyle isteklilerin önemli bir k›sm› ele-
niyor. Dolas›yla mesle¤e kazand›r›lanlar›n
say›s› yar› yar›ya azal›yor. Bunun yan›nda
özel güvenlik personeli olarak kimlik alan-
lar›n yaflad›klar› flehirlerde yeterli ifl olana-
¤› bulamamas›, personelin co¤rafya için-
deki arz talep dengesinden uzak da¤›l›m›,
planlar› zorluyor. Türkiye ‹fl Kurumu Ge-
nel Müdürlü¤ü’nün ‹flgücü Piyasas› Arafl-
t›rmas› Sonuç Raporu’nda da, özel güven-
lik iflinin giderek personel temininde güç-
lük çekilen, tercih edilmeyen bir meslek
halini almas› tespiti bulunuyor. Rapor,
özellikle büyük flehirlerde önümüzdeki y›l
için en çok personel aranan ifl alan›n›n
özel güvenlik hizmeti olaca¤›n› belirtiyor.
Bu son derece çarp›c› bir tespit.
Güvenlik hizmeti talep eden müflteriler
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Güvenlik güvenlikte mi? 
Berti Bora (ICTS Türkiye Yönetici Orta¤›): Kurum-
lar›n gider kalemlerinde özel güvenlik sat›r› sa-
bit bir hal ald› ancak bu hizmetin kalitesel ölçü-
mü için herhangi bir kalem yok. Her hizmetin bir
ölçümü olmal›. fiirketler muhasebe, üretim, sat›fl
gibi çal›flmalar› için denetleme ve ölçümleme
yapar, ayn› paralelde temizlik hizmeti için gör-
sel bir denetim yeter, ancak güvenlik hizmeti için
görsel denetim maalesef yetmez. Kurumlar gü-
venlik baca¤›nda, genelde personel, donan›m,
prosedür ve denetim prensiplerini entegre kul-
lanm›yor, bu da asl›nda güvenlik eleman›n›n sü-
rekli “false-pozitif” hata yapmas›na yol aç›yor.
Örne¤in bir eleman profesyonel bir x-ray opera-
törü e¤itimi almam›fl ve s›nava tabi olmam›flsa,
periyodik testten geçmediyse, asl›nda sürekli ha-
tal› karar veriyor olabilir, ancak bu hatal› kara-
r›n sonucunda bir “olay” cereyan etmiyorsa,
kimse güvenlik sisteminin hatal› çal›flt›¤›n› fark
edemez. Güvenlik hizmetinin ölçümü, öncelikle
do¤ru bir risk analizi/teflhisiyle bafllar. Riskleri
tarif etmeden personel, ekipman ya da prosedür
tavsiyesi vermenin, risk gerçekleflti¤inde yeterli
etkisi olmas› beklenemez. Maliyet-fayda ilkesine
dönük güvenlik çözümleri yaratmak için yüksek
insan hayat›, mal ve imaj zararlar› parametrele-
ri ›fl›¤›nda, öncelikli bir risk tablosu yap›lmas›
do¤ru bir yaklafl›m olur. Riskleri ölçerken, fizibi-
lite ve olas›l›kla Türkiye’de cereyan eden terör
ya da suçun tarz›na (MO-modus operandi) uy-
gun analiz yap›lmas› icap eder, MO’ya uygun
olmayan analizler, gereksiz mali harcamalara
sebep olacak ve gerçek riskleri çözemeyecektir.
‹nsan›n hata yapaca¤› varsay›m›yla yola ç›ka-
rak güvenlik çözümleri; personel, ekipman, pro-
sedür ve kalite kontrol süreçlerine uygun ve en-
tegre yarat›lmal›d›r. ‹nflaat aflamas›nda güvenlik
ekipman dizayn›, inflaat flirketi/zay›f ak›m/elek-
trik mühendisine b›rak›lmamal›, tarafs›z risk-çö-
züm konseptine uygun ekipman planlamas› ya-
p›lmal›d›r. Bütün bu uygulamalar, iflletme süreç-
lerinde sürekli olarak denetlenmeli, bu denetim-
ler raporlanmal›. Bu raporlar hizmetin tarafs›z
olarak ölçümlenmesine ›fl›k tutacakt›r.
Cengiz Sezgin (RGS): Sektör geliflmeye çok aç›k.
Meslek liselerinde bu konuda bölümler aç›larak
gelecek için haz›rl›k yap›lmal›. Sonuç olarak lise
mezunu olman›n gerekli koflul oldu¤u bir sektör-
de daha e¤itimli ve daha kontrollü bir geliflim
sa¤lanmas› önemlidir.
Jozef Ventura (G4S): Mevcut mesleki dernek-
ler, çok say›da firman›n yer ald›¤› bir alanda
konuya liderlik yaparak, mesle¤in vizyonunu
aç›kl›kla planlamak konusunda daha yap›c› ol-
mal›lar. Tüm paydafllar›n iflbirli¤i içinde oldu-
¤u, sektörü fleffafl›kla takip edebilecekleri bir
sivil toplum örgütüne her zamankinden daha
fazla ihtiyaç var.
Bedri Güntay (Ulusal Güvenik): Müflterilerin al-
mak istedikleri hizmet seviyesine göre maliyetler
konusunda bilinçlenmesi çok önemli. Güvenlik
hizmeti tek bir parametreyle yönetilmemesi gere-
ken, varsay›landan daha karmafl›k bir süreçtir.

Da¤›n›k yap›s› nedeniyle en
büyük tedarikçinin bile 5

bin kifli istihdam edebildi¤i
sektörde, 4 bin kiflilik

taleple önemli bir
sat›nalma yapan 

Koç Toplulu¤u, belki de bu
noktada hizmet kalitesine

yapaca¤› katk›larla
örneklenen ve izlenen

konumunu pekifltirecek
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Koç Holding Güvenlik Komitesi yeni dönem çal›flmalar›n› 24 Eylül’de Koç Holding Konsey Salonu’nda yapt›¤› toplant›yla
tamamlad›. Toplant›ya (soldan sa¤a:) Kemalettin Hay›rl›o¤lu, Ali R›za Aksoy (Ford Otosan), fierafettin Mayda, Zeki Güldafl
(Aygaz), Murat  Menemenli (Zer A.fi. Genel Müdürü), Celal Arslan (Tofafl), Bilgin Özen (Migros), Turgay Yürüko¤ullar›, Mehmet
Ad›güzel (Zer), Mustafa Erkoç (Tofafl), Mustafa ‹pek, Yurdanur fiahin, Cemre Ertan, Tolfa Seyrek, Ali R›za Karaorman (Zer) 

Güvenlik Komitesi topland›

tratejik sat›nalma yönetimi

aras›nda elbette eski al›fl-
kanl›klar›n› terk etmek iste-
meyenler için son derece s›-
k›nt›l› zamanlar yafland›¤›-
n› ve yaflanaca¤›n› söyle-

mek gerekiyor. Özellikle ar-
t›k bir sektör haline gelen gü-

venlik hizmetlerinde sektör tem-
silcileri gerçekçi olmayan düflük ücret

talepleri, güvenlik d›fl›nda ifllerin de yapt›-
r›ld›¤› güvenlik görevlileri, ihtiyac› az›msa-
yarak daha az say›da personelle çal›flma ta-
lepleriyle karfl› karfl›ya kald›klar›n› söylü-
yor, ifllerin her yerde Koç Toplulu¤u’ndaki
ciddiyetle ele al›nmad›¤›n› vurguluyor.
Sektör uzmanlar›, tüm bu ve benzeri yak-
lafl›mlar›n, sorunlar›n sektör oturdukça
çözülece¤ine, gün geçtikçe azalarak yak›n
gelecekte ortadan kalkaca¤›na inan›yor.
Elbette bugün gelecek için sa¤lam bir plan
yap›l›rken hizmetin önemli bir giderini
oluflturan güvenlik personeli ücretinin
do¤ru yönetilmesi, en önemli konu olarak
dikkat çekiyor. Do¤ru bölgede do¤ru ücret
uygulamas›n›n hizmet kalitesinin süreklili-
¤ini beraberinde getirece¤i de bir gerçek. 

Koç Toplulu¤u örnek
uygulamalara haz›rlan›yor
Kendi dengelerini oturtmaya çabalayan
sektörü, bu geçifl döneminde önümüzde-
ki y›l da bir baflka eflik bekliyor. 2009 y›-
l›nda yasa befl y›l›n› doldururken, yürür-
lü¤e girdi¤i tarihte s›nava girerek özel gü-
venlik kimlik kart› almaya hak kazanan
güvenlik görevlilerinin, bu belge için tek-
rar s›nava girmesi gerekiyor. Ayr›ca 2009
sonunda yasada tan›mlanan geçifl döne-
minin sona ermesiyle birlikte, flirket bün-
yesinde eskiden çal›flt›¤› için, ilkokul me-

zunu olsa da tolerans gösterilen güvenlik
hizmetlilerinin de lise mezunu olma zo-
runlulu¤u uygulamas› bafll›yor. Bunun
sonucunda pek çok özel güvenlik flirketi
personel temininde zorluk, hizmet kalite-
sinde dalgalanma, maliyet art›fllar› gibi so-
runlarla bafl etmeye çabalayacak. Koç
Toplulu¤u, süregelen zaman içinde tüm
geliflmelere duyarl› olup, 101 bin kiflinin
hizmet verdi¤i sektöre hacimsel olarak
yön veremese de dinamikleri do¤ru yön-
lendirerek örnek uygulamalar göstermeye
haz›rlan›yor. Yap›lan çal›flmalar, müflteri
taleplerinin gözden geçirilerek yeni yap›-
lanman›n haz›rlanmas› gerekti¤ini ortaya
koyuyor. 

Yenilikler...
Bu noktada, üst yetkinlikte personel temi-
ni taleplerini göz ard› etmemek gerekiyor.
Özel noktalarda bulundurulmas› gereken
personelin yabanc› dilden, savunma spor-
lar›ndan yüksekokul tahsiline, fiziksel

özelliklerinden özel e¤itimlerine kadar bir
dizi özellikten en az›ndan birkaç›n› ka-
zanm›fl olmas› önem kazan›yor. Elbette
her üstünlü¤ün bir maliyeti olacak. Böyle
bir talep oluflacaksa, maliyetinin de farkl›-
laflaca¤› aç›k. Geçmiflte personel bafl›na
düflen denetimlerin art›k her iflletme için
yap›ld›¤›n› kabul etmek gerekiyor. fiimdi-
ye kadar kurumlar›n oldu¤u gibi kabul
ettikleri güvenlik hizmeti için, art›k eksik-
lik ve iyileflmeye aç›k alanlar›n› tüm ç›p-
lakl›¤›yla ortaya koymaya yönelik bir ge-
ribildirim planlanmas› gerekiyor. Düflük
ücret taleplerini karfl›laman›n yarataca¤›
riskleri bafltan ortaya koyarak, müflterile-
rin hangi riskleri göze ald›klar›n› bilmele-
ri önem arz ediyor.
Art›k biliniyor ki güvenlik hizmeti sadece
bölgesel olarak farkl›laflm›yor, yetkinlik
ayr›flmas›, denetim ve kontrol gibi ek et-
kenlerle de maliyetleri farkl›lafl›yor. 
Da¤›n›k yap›s› nedeniyle en büyük teda-
rikçinin 5 bin kifli istihdam edebildi¤i
sektörde, 4 bin kiflilik taleple önemli bir
sat›nalma yapan Koç Toplulu¤u, belki de
bu noktada hizmet kalitesine yapaca¤›
katk›larla örneklenen ve izlenen konu-
munu pekifltirecek. Topluluk ad›na bu
projeden sorumlu Zer A.fi. yetkilileri ve
bu süreci birlikte yöneten Topluluk flir-
ketlerindeki güvenlik hizmetlerinden so-
rumlu yöneticilerin baflar›s›, asl›nda iflbir-
li¤i içinde oldu¤u tüm paydafllar›n›n ba-
flar›s› olacak. 
Gelecek, bize daha “özel” bir güvenlik
hizmetinin iflaretlerini veriyor. Yasayla
çerçevesi çizilmifl görevlerini her flartta
yerine getirmeye çal›flan güvenlik görev-
lileri, mesleklerini hak etti¤i sayg›n yere
getirecekler.

Koç Toplulu¤u, süregelen
zaman içinde tüm

geliflmelere duyarl› olup,
101 bin kiflinin hizmet

verdi¤i sektöre hacimsel
olarak yön veremese de

dinamikleri do¤ru
yönlendirerek örnek

uygulamalar göstermeye
haz›rlan›yor
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marka vizyon n

Pazartesi iflgünü bafllad›¤›nda, aç›yorsunuz arac›n›z›n kap›s›n›, bu genifl hacme
yüklüyorsunuz  mallar›n›z›... Arac›n›z tam da tasar›m›nda hedeflendi¤i gibi, hafta
boyunca ifl yükünüzü kald›r›yor. Hafta sonu art›k evinize, ailenize aitsiniz. Bu kez 
o, bir aile ve gezi arac›. Yaz›m›z›n kahraman›, Ford Otosan’›n Transit Connect’i

Ford Otosan’›n jokeri:

Transit
Connect
Kombi

Ford Otosan’›n jokeri:

Transit
Connect
Kombi

ord’un, sadece Türkiye'deki
fabrikas›nda üretilen, özellik-
le yo¤unlu¤un çok fazla oldu-
¤u flehirlerde, insan ve bera-
berindeki eflyalar› tafl›maya

yepyeni bir boyut ve kolayl›k getiren Tran-
sit Connect’i, Ford Otosan’›n Pazarlama
Müdürü Serhan Turfan ile konufltuk: 

Transit Connect’in, Ford Otosan için
önemi nedir?
Ford Otosan’›n ticari hayata yön veren en
önemli araçlar›ndan biri olan Transit Con-
nect, 2002’nin Eylül ay›nda pazara sunuldu.
Bugüne kadar Türkiye pazar›na 151 bin
953 adet araç sat›fl› gerçekleflti. Kendine öz-
gü ticari araç platformu, sa¤lam ve dayan›k-
l› olmas› Transit Connect’i rakiplerinden
farkl› k›lan en önemli özellikleri. Kendi s›n›-
f›nda en çok tercih edilen araçlardan biri.
Sundu¤u kabin içi esneklik, konfor, üstün
güvenlik, benzersiz yol tutuflu, uzun motor
ömrü ve servis aral›klar›yla da son derece
ekonomik. Genifl sat›fl ve servis a¤›, yedek
parça bulunurlu¤u ve yüksek ikinci el de¤e-
ri Transit Connect’i ticari araç pazar›nda
farkl› bir noktada konumland›r›yor.

Tasar›m› aflamas›ndaki hedef ve hedef
kitle neydi?
Ford Transit Connect sa¤laml›k, dayan›kl›-
l›k ve fonksiyonelli¤i ticari araç müflterileri-
ne sunmak için tasarland›. Van gövde tipin-

de sunulan kullan›fll› ve genifl yük bölümü
tamamen ticari kullan›c›lar›n beklentilerini
karfl›larken, kombi modellerinde sunulan
konfor ve güvenlik özellikleri çift amaçl›
kullan›c›lar›n beklentilerini karfl›l›yor. Kat-
lanabilir arka koltuklar›, çift kayar kap› op-
siyonu ve genifl bagaj hacmiyle, hafta içi ifl
hayat›nda, haftasonu da özel hayatlar› için
kullan›labilecekleri Transit Connect Kombi
her ihtiyac› karfl›l›yor. 

Ford Connect’in kullan›ma dair bir ista-
tistik var m›?
Ford Transit Connect kullan›c›lar›n›, kulla-
n›m amaçlar›na göre ikiye ay›rabiliriz: tama-
men ticari kullan›m amac›yla araç alanlar,
çift amaçl› kullan›c›lar; hafta içi ifl hayat›nda

hafta sonunda da aileleriyle birlikte kulla-
nanlar. Tamamen ticari amaçl› kullan›c›lar,
tercihlerini vandan yana kullan›rken, çift
amaçl› kullan›c›lar kombi almay› tercih edi-
yor. 2008 Ocak-A¤ustos sat›fl rakamlar›n›
baz ald›¤›m›zda kombi sat›fl oran›n›n yüzde
83 oldu¤unu görüyoruz. Çift amaçl› araç
kullan›m oran› ise yüzde 80 seviyesinde.

Reklam kampanyalar›n›z› bu özellikle mi
kurguluyorsunuz?
Reklam kampanyalar›m›zda, pazardaki al-
t›nc› y›l›nda sa¤lam ve dayan›kl›l›¤›n› kan›t-
layan Tranit Connect`in binek araç konfor
özelliklerini vurguluyoruz. Binek araç kon-
for özelliklerini ticari araç müflterilerine su-
nuyor, söylemi üstüne gidiyoruz. Genelde
genifl aileler, çocuklar›n›n eflyalar›n› koyabi-
lecekleri, yeri geldi¤inde yaylaya, köylerine
gidebilecekleri, erzaklar›n› koyabilecekleri
genifl yük bölümüne sahip araçlar› almay›
tercih ediyor. Transit Connect’in sundu¤u
genifl yük bölümü hacmi, binek araç konfor
ve güvenlik özellikleri bu ailelerin bir ticari
araçtan beklentilerini tamamen karfl›l›yor. 

Transit Connect modelinin dünyada gör-
dü¤ü ilgi hakk›nda bilgi alabilir miyiz?
Bugün dünyada 64 ülkeye ihraç edilen
Transit Connect büyük be¤eni toplad›, pa-
zara sunuldu¤u 2002’den beri 132 bin 186
adet (2002-2007) araç ihraç edilmesi de bu-
nun en önemli göstergesi.
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Serhan Turfan: “Transit Connect’in sundu¤u genifl yük
bölümü hacmi, konfor ve güvenlik özellikleri, ailelerin
bir ticari araçtan beklentilerini tamamen karfl›l›yor.”



imdir Vedat Sakman?
Müzisyen k›saca... Onun öte-
sinde yapt›¤›m bir ifl, bir mes-
lek yok. Çocuklu¤umdan beri
bir müzik tutkusu ve sonra bu-

nun profesyonelli¤e geçmesi var. fiu ana ka-
dar genel anlam›yla durum böyle.

Müzi¤e ilk lise y›llar›nda, ‹zmir’de baflla-
d›n›z. O günlerden bahseder misiniz?
Benim do¤um yerim Kayseri. ‹lkokul ve or-
taokulun yar›s› Konya’da geçti. Daha sonra
‹zmir’e tafl›nd›k, babam›n görevi dolay›s›yla.
Babam Mazhar Sakman’dan dolay› müzik
hayat›m›zda hep oldu. Babam Orta Anadolu
folklorunun kaynak kiflisidir. Evde hep bir
enstrüman olurdu. Dört kardefliz biz; di¤er
kardefllerim pek de¤il ama ben müzi¤e yat-
k›n oldum. Sesler benim ilgimi çekerdi. Lise
ça¤lar›mda, Milliyet gazetesinin liseleraras›
yar›flmalar› vard›. Bize de bir ivme verdi o. O
zamanlar ‹zmir Ticaret Lisesi’nde okuyor-
dum. Orada yar›flmaya kat›lal›m diye bir
grup kurduk. Bir hareket noktas›, bir bafllan-
g›ç noktas› oluflturduk. Bu tür fleylerin olufl-
mas›nda fayda var. Bugün böyle bir yar›flma-
y› pek önemsemeyebilir insan ama o yafltaki
bir çocuk için önemli. Tam da yeri gelmifl-
ken bunu da biraz elefltirmek laz›m. Bat›l› ül-
kelerde hep görüyoruz, müzikle ilgili, tiyat-
royla ilgili, sanatla ilgili yar›flmalar var. Kasa-
balarda bile amatör yar›flmalar yap›l›yor ve
bunlar›n önemi büyük. ‹flte benim de baflla-
ma noktam oras›. Lise ça¤lar›m böyle geçti,
iyi ki de öyle geçti.

Yapt›¤›n›z müzi¤i nas›l tan›mlars›n›z? ‹l-
ham kayna¤›n›z nedir?
Sorunun ikinci k›sm›ndan bafllayay›m. ‹l-
ham kayna¤› olarak yaflam›n kendisini görü-
yorum tabii ki. Hem kendi yaflad›klar›m,
hem de baflkalar›n›n yaflamlar›ndaki göz-
lemlerim. Sonuçta bir fleyi ifade etmemiz ge-
rekiyor. Müzi¤in yap›lma amac› da bu zaten;
bir fleyi ifade etmek, ona derman olmak. O
neflenin, o hüznün yani o durumun anlat›l-
mas›. Kendi yaflad›klar›n›z; ya da baflkalar›-
n›n yaflamlar›nda veya do¤adaki bir güzelli-
¤i görmek. Bunlar›n hepsi kaynak. Asl›nda
do¤ada kaynak o kadar çok ki; görmek la-
z›m. Görebildi¤iniz zaman gerçekten çok
var. Sorunun ilk k›sm›na gelince; Kent oza-
n› falan diyorlar, galiba öyle bir fley olsa ge-
rek. K›rsalda yaflasayd›m herhalde ba¤lama-
y› elime al›r, kendimi öyle ifade ederdim.
Kentte yaflad›¤›m için gitar› al›p kendimi ifa-
de etmeye çal›fl›yorum. Rock’ç›s›ndan tür-
kücüsüne kadar dinlenmek güzel bir fley; o
insanlar benden rahats›z olmuyorlar. Türle-
rinizi çok fazla kesin hatlarla koyabilirsiniz,

ültürel vizyonk

“‹lla”,  “Ayr›l›k da Sevdaya Dahil”, “Götürelim Abi” gibi parçalar›yla
son 30 y›l›n pop müzik sahnesinde iz b›rakan, hemen herkesin
kendinden bir fleyler buldu¤u sözleriyle genifl kitlelere ulaflmay›
baflaran Vedat Sakman flu günlerde, Uygur Tiyatrosu’nun sahneye
koyaca¤› “Ömer Hayyam Müzikali”nin müziklerini besteliyor

“‹lla”,  “Ayr›l›k da Sevdaya Dahil”, “Götürelim Abi” gibi parçalar›yla
son 30 y›l›n pop müzik sahnesinde iz b›rakan, hemen herkesin
kendinden bir fleyler buldu¤u sözleriyle genifl kitlelere ulaflmay›
baflaran Vedat Sakman flu günlerde, Uygur Tiyatrosu’nun sahneye
koyaca¤› “Ömer Hayyam Müzikali”nin müziklerini besteliyor
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“Ömer Hayyam için
do¤ru yer buras›”

Vedat Sakman:
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bu bir biçim meselesidir. Der ki adam “Caz
çalaca¤›m kardeflim ben”  ve caz çalar. Sayg›
duymak laz›m. Ama o biraz konserve edil-
mifl bir fley olur. O bir kurald›r, onunla fazla
oynayamazs››n›z. Konserve edilmifl bir hal
içinde olursunuz. Benim seçimim tamamen
özgür bir müzik tarz› oldu. Burada müzi¤i
de aflan bir mesele var: Hallerin anlat›lmas›
laz›m. Bu bir yöntem. Halin anlat›lmas›n›n
bir yöntemi olarak müzi¤in kullan›lmas›n-
dan bahsediyorum. Genel anlamda bizler;
müzisyenler, yorumcular, tiyatrocular, bü-
tün sanat dallar›ndaki insanlar, asl›nda birer
editör yani konuyu açan kiflidir. Sonuçta her
fley insan için, o estetik insan için sunuluyor.
Bizler konuyu açan kiflileriz. Dinleyen ya da
izleyen kifliler de o konu üzerinde hayatla-
r›n› gözden geçirirler ya da baflkalar›n›n ya-
flad›¤› fleyi anlarlar. Bir iletiflim kurulur. Za-
ten mesele de orada. Toplumsal bir iletifli-
min kurulmas›.

Sinema filmleri ve televizyon dizilerinin
müziklerinin alt›nda imzan›z var. Bu ala-
na nas›l at›ld›n›z?
Film ve dizi film müzikleri yapmak tabii bi-
raz daha profesyonelce bir düflünce. Çok
fazla sanatsal kayg› tafl›mamas› da gerekiyor,
sonuçta ticari de bir ifl. Filmin asl› kendisi-
dir. Di¤er unsurlar yan unsurlard›r. Zaten
iletiflim fakültelerinde de anlat›lan fley bu-
dur. Müzik filme hizmet eder. Bafll› bafl›na
dominant bir fley de¤ildir. O filmin konusu-
nun, senaryosunun içinde ona destek olan
unsurlardan biridir müzik ve bu mant›kla
hareket etmek gerekir. Filmin üzerine ç›kan
bir film müzi¤i baflar›l› say›lmaz zaten. Den-
geleri iyi tutarak çal›flmak gerekiyor. Çok ge-
nel hatlar›yla böyle bir disiplin gerekiyor. 

Günümüz Türk müzik piyasas› hak›ndaki
görüflünüz nedir?
Hepimizin gördü¤ü gibi felaket tabii. Çok
samimiyetsiz buluyorum. Çok fazla h›rs
içinde müzik unutuluyor maalesef. Çocukla-
r›, gençleri ben suçlam›yorum da... Bir an
önce nas›l etsem de bir yerlere s›çrasam, z›p-
lasam, gitsem gibi düflüncelerle hareket edi-
yorlar. Konufluyoruz bazen biz bu gençlerle.
Elinizi aya¤›n›z› düzeltin, bunlar ilerde size
bir fley getirmez diyoruz. Çünkü alt›n› ve üs-
tünü doldurmadan, içini doldurmadan bir
fley olamazs›n›z. Pop sanatç›s› da olamazs›-

n›z çünkü o da bir flekilde bir tecrübe, bir
marketin içine girmek de kolay de¤il. Elim-
den geldi¤ince tecrübelerimi anlatmaya çal›-
fl›yorum. Ama hakikaten çok samimiyetsiz
buluyorum. Biraz bari içi, kavramlar› dolu,
bizi heyecanland›racak bir fleyler olsa ben de
çok sevinece¤im ama öyle bir ses duymuyo-
rum; ne yaz›k ki duymuyorum. Keflke duya-
bilsek. Keflke ben de yan›l›yor olsam. 100
bin tane kay›tl› türkünün oldu¤u bir ülkede
yafl›yoruz. Asl›nda buran›n müzikal kültürü-
nün temeline bakt›¤›n›z zaman, daha çok
var. Söylenmeyen söz kalmam›fl. Oray› bile
didikleyip de çarp›t›yorlar. Bir türkünün an-
latmak istedi¤i bir hüzünse, tutup onu oyun
havas› gibi söylüyorlar. 

Peki Vedat Sakman ne dinler? 
Genelde klasik müzi¤i çok seviyorum, ço-
cuklu¤umdan beri dinliyorum. Caz müzi-
¤ini ö¤renimim s›ras›nda biraz k›y›s›ndan
kenar›ndan da olsa gördüm tabii. Bunlar
evrensel, rüfltünü ispatlam›fl. Belki de bir
kaynak olarak çok beslendi¤im için seviyo-
rum. Art›k müzi¤in bilimi bitmifltir. Ora-
larda bitmifltir müzi¤in bilmi ve ifadeye
bafllanm›flt›r art›k. Bilimsel olarak müzik
evrimini tamamlam›flt›r. Bu yüzden oralar-
dan kopam›yorum. Klasik müzik ve caz
müzi¤ini çok seviyorum. Ve tabii ki 70’li
y›llar›n rock’›. Zaten o dönemin içinden
gelme biri oldu¤um için asl›nda hiç söyle-
meye bile gerek yok. Bizim hocalar›m›z on-
lar. Biz de onlardan feyz alarak bir fleyler
yapmaya çal›flt›k ve öyle gidecek. 

“Ömer Hayyam Müzikali”nden söz ede-
lim biraz da. Bu projeden ve ona nas›l da-
hil oldu¤unuzudan bahsedebilir misiniz?
Bu Uygur Tiyatrosu’nun bir oyunu. Onlar
beni arad›lar ve Hayyam’› ifade edebilecek
kifli oldu¤umu düflündüklerini söylediler.
“Kabul eder misin?” dediler ve ben zaten
uçtum. Çünkü Hayyam gerçekten bir Da
Vinci. Gökbilimci, müzisyen, hekim, za-
man›n›n bütün bilimlerini üzerinde topla-
m›fl ola¤anüstü bir kimlik. Sadece rubaile-
ri ile s›n›rl› biri de¤il. Onun bilimsel yönü-
nün de, sosyal yönünün de, o dönemin sa-
ray entrikalar›n›n da anlat›ld›¤› bir oyun
olarak geldi. Çok mutlu bir ifl, a¤›r bir ifl.
Çok müzik yap›l›yor ama bundan da hofl-
nutum. Yürüyorum flu anda. Evimde bir

odaya kapand›m, baya¤› da yol ald›m. He-
yecanl› bir ifl. Bu tür ifllerde flöyle bir fley
oluyor: Bir siparifl olmazsa ben oturay›m
da bir Ömer Hayyam yapay›m demezsiniz.
Deseniz bile “Yahu yapar›m bir gün” dersi-
niz ve ömür geçer. Sipariflle oldu¤u zaman
yap›yorsunuz. Bir sürü flark› ç›k›yor, bir
sürü müzik ç›k›yor. Ömer Hayyam sosyal
yap›s› dolay›s›yla ‹ran’›n sahiplenemedi¤i
bir kimlik, dini bir meseleye karfl› da bir
duruflu oldu¤u için. Biz de Asyal› oldu¤u-
muz için Ömer Hayyam için do¤ru bir yer
buras›. Evrensel bir t›n›y› yakalamaya çal›-
fl›yorum bütün bu mant›kla. Ciddi bir ko-
nu bu çünkü. Sonra bu oyun yurtd›fl›nda
da oynayacak, öyle bir planlama var. Çün-
kü Ömer Hayyam Bat›’da çok tan›nan bir
isimdir. Ne yaz›k ki ‹slam ülkelerinde çok
an›lmaz ad›. Mesela ‹ran’da ad› bile duyul-
du¤u zaman kaç›yormufl insanlar. Bu ada-
m›n bir karfl› duruflu var ama kendisi de
dindar asl›nda. O softal›¤a karfl› duran bir
adam. Tabii bu yüzden çok tepki alan bir
kimlik oldu¤u için ‹ran’da olmuyor. “Ya-
p›lsa Türkiye’de olur” dedik. Umar›m ba-
flar›rsak, güzel bir fley ç›kar›rsak, sevinçli
bir fley olur. Baflka bir t›n› çünkü. Yani
müziklerde daha Asyal› bir t›n› oluyor o
rubaileri bestelerken. De¤iflik bir fleyler de
ç›km›fl oluyor o zaman. Çünkü Hayyam’›
düflünerek, Semerkant’› düflünerek o me-
lodiyi yapmam›z laz›m. Do¤ulu bir ezgi
oluyor bu haliyle. Onu bir klasik format
içinde sundu¤umuz zaman evrensel bir
müzik ç›kar diye düflünüyorum. Kafamda-
ki düflünceler bunlar.
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“Bizler konuyu açan kiflileriz. Dinleyen ya da izleyen kifliler de
o konu üzerinde hayatlar›n› gözden geçirirler ya da

baflkalar›n›n yaflad›¤› fleyi anlarlar. Bir iletiflim kurulur. Zaten
mesele de orada. Toplumsal bir iletiflimin kurulmas›”

Vedat Sakman kimdir?
Profesyonel müzik yaflam›na, müzisyen bir ba-
ban›n o¤lu olarak ‹zmir'de, lise ça¤lar›nda
bafllayan Vedat Sakman’›n  ilk enstrüman› da-
vuldu. Daha sonra gitarla tan›flt›. Leman
Sam’la birlikte yer ald›klar› Grup Do¤ufl ile 12
y›l müzik yapt›.
Vedat Sakman ilk solo albümü olan “Müzis-
yen”i 1989 y›l›nda yapt›. 1990 y›l›nda Zuhal
Olcay'›n “Küçük Bir Öykü” 1991 y›l›nda yine
Zuhal Olcay'›n “‹ki Çift Laf” albümünü yapan
Sakman, ayn› y›l “Kap›lar” adl› ikinci albümü-
nü ç›kard›.
Sakman’›n 1994 y›l›nda ç›kard›¤› üçüncü solo
albümünün ad› ise “Sevgileri Unutmad›k”t›.
1997’de Hümeyra'n›n “Beyhude”, 1998’de
Zuhal Olcay'›n “‹hanet” ve Leman Sam'›n "‹lla"
adl› albümlerinde besteci, söz yazar› ve
aranjör olarak çeflitli görevler ald›. 2002’nin
Nisan ay›nda “Usulca” isimli solo albümünü ç›-
karan Sakman’›n son albümü ise en çok bilinen
16 flark›s›ndan oluflan “Konser” albümü.



Her ne kadar hakk›nda bir sürü elefltiri yap›lsa da, “Recep ‹vedik”i
seyirci çok sevdi. Bunun da en aç›k kan›t› Türk sinemas›nda izlenme
rekorunu elinde bulundurmas›.  Bu elefltirilere genelde sessiz kalan
fiahan Gökbakar’la tart›flma yaratan filmi hakk›nda konufltuk
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ayata dairh

urtlar Vadisi Irak” viz-
yondan çekildikten son-
ra arkas›nda k›r›lmas›
zor bir rekor b›rakm›flt›.
4 milyon 256 bin kifli ta-

raf›ndan izlenen film, Türk sinemas›n-
da eriflilmesi hayli zor bir rakamd›. Si-
nema elefltirmenleri bu rakam›n nor-
mal olmad›¤›n›, filmin bu kadar izlen-
mesinin nedeninin siyasi konjonktür
oldu¤unu ileri sürdüler. Genel kan›
bu rekorun yakalanamayaca¤› idi.
Ama ondan sonra vizyona giren “Re-
cep ‹vedik”, 4 milyon 297 bin izlenme
oran›yla “Kurtlar Vadisi Irak”› geçerek
birincili¤e oturdu. 
fiu an Türk sinemas›nda izlenme reko-
runu “Recep ‹vedik” elinde bulundu-
ruyor. Buna ra¤men gerek medyada,
gerekse sanat camias›nda birçok kifli
filmi elefltirdi. Recep ‹vedik karakteri-
nin yarat›c›s› ve ayn› zamanda filmin
baflrol oyuncusu fiahan Gökbakar ise
bu elefltiriler karfl›s›nda genelde sessiz
kalmay› tercih etti. Türk halk›, özellik-
le çocuklar ‹vedik karakterini sevmifl-
ti. Belki samimiyeti, belki sosyal hayat-
ta s›k s›k karfl›m›za ç›kan bir tip olma-
s› onun toplum taraf›ndan kabullenil-
mesini sa¤lam›flt›. Ama sonuçta ortaya
fiahan Gökbakar’›n gözlem yetene¤iyle
ilginç bir karakter ç›km›flt›. Biz de bu

karakterin nas›l ortaya ç›kt›¤›n› fiahan
Gökbakar’a sorduk.

Z›b›n’dan bafllay›p Recep ‹vedik’e
uzanan fiahan Gökbakar’›n maceras›
nas›l devam edecek?
Bunu bilmek zor ama, herhalde hep ke-
yif ald›¤›m iflleri yapmaya devam edece-
¤im. Bu zamana kadar yapt›¤›m tüm fley-
ler beni güldüren ve e¤lendiren fleyler.
Hayallerimin peflinde koflmaya devam
edece¤im. Önümdeki ilk durak “Recep
‹vedik” filminin ikincisini çekmek...

Özellikle gençler aras›nda ciddi bir
hayran kitlesine sahipsiniz. Hayranla-
r›n›zla iliflkileriniz nas›l? Sizi neden
bu kadar seviyorlar?
Ben yaflad›¤› ortamdan ve insanlardan
çok kopuk yaflayan biri de¤ilim. Dolay›-
s›yla bana sevgi besleyen herkesle ileti-
flimimde çok yak›n durabiliyorum. Ne
kadar farkl› bir hayat yaflarsak yaflayal›m,
“down to earth” olmak ve bunu zoraki
yapmamak, gerçekten hissetmek ve bu
flekilde yaflamak beni hep e¤lendirmifltir.
En önemli gözlem kaynaklar›mdan biri
sokaktaki insanlar zaten...

Kim bu Recep ‹vedik?
Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Hepsi Recep
‹vedik.

Sizce “Recep ‹vedik” neden bu kadar
çok elefltiri ald›? “Recep ‹vedik”i yan-
l›fl m› anlad›lar?
Çok önemli de¤ilmifl bu elefltiriler ki film
gifle rekorlar› k›rd›. Herkesi dönüp bir
kendisine bakt›rd› ya bu film; daha ne
olsun? 

Ald›¤› elefltirilere ra¤men ticari olarak
büyük bir baflar› yakalad› “Recep ‹ve-
dik”. “Türkiye’de en fazla izlenen”
filmlerden birini yapm›fl olmak ve
kimsenin yapamad›¤›n› yapmak nas›l
bir duygu?
Arad›¤›m fley buydu. Hep kimsenin ya-
pamad›¤›n› yapmak isterim zaten. Buna
u¤rafl›r›m. Gurur verici bir fley. Karde-
flimle ve ekibimle gurur duyuyorum.
Kendime koca bir aferin diyorum, her-
kese de teflekkür ediyorum.

Bu y›l Ankara’da vergi rekortmenleri
listesine de girdiniz...
Evet öyleymifl...

Recep ‹vedik karakteri nas›l olufltu.
Recep ‹vedik’e benzer biriyle hiç kar-
fl›laflt›n›z m›?
Yok asl›nda hiç karfl›laflmad›m. Yani biri-
nin taklidi falan de¤il. Asl›nda uzun za-
mand›r gözlemledi¤im ve bilinç alt›ma
kaz›nm›fl birçok Türk insan›n›n bir bün-

K

fiahan Gökbakar, Recep ‹vedik karakteriyle ilgili elefltirilere   

“Ben sadece komik
bir ifl yapt›m”

“



yede toplanm›fl hali. Nas›l olufltu¤u meç-
hul. Kamera karfl›s›nda birden oluverdi.

Biraz da mizaha bak›fl›n›zdan söz ede-
lim isterseniz. Mizah mutlaka politik
mi olmal› ya da sadece güldürmek ye-
terli mi? 
Bana göre güldürmeli. Beni ne güldürüyor
diye düflündü¤ümde, saçma fleylerin beni
güldürdü¤ünü fark ettim. Ayr›ca bu ülke-
de karikatür dergileri mahkemeye verilir-
ken, mizaha bu kadar kat› bak›l›rken, bir
grup insan ç›k›p “Genç komedyenler hiç
politik mizah yapm›yor” derse bu ters
oluyor biraz. Bence politika farkl› bir mi-
zah türü. O konuda da espri yapabilirim
ancak bence gerek yok. Yeterince komik-
ler zaten.

Bu kadar büyük bir üne kavuflmak ve
yapt›¤›n›z bir film nedeniyle bu kadar
çok elefltiriye maruz kalmak 28 yafl›nda
bir genç olarak sizi nas›l etkiliyor?
Aynan›n önünde kanifl gibi titreyerek a¤-
larken bir yandan da kör bir makasla saç-
lar›m› lavaboya do¤rad›m(!) Beni çoook
güzel etkiledi. Herkesin kim oldu¤unu
farkettim. Ne kadar do¤ru bir yolda oldu-
¤umu fark ettim. 

Bütün bu elefltiriler yarat›c›l›¤›n›z› etki-
ledi mi? Mesela “Bundan sonra daha
dikkatli olmal›y›m. fiunu yapmal›, bu-
nu yapmamal›y›m” gibi bir ruh haline
girdiniz mi?
Bu tip tuzaklara düflmem. Ayn› yolda mil-
letin gülmekten k›r›laca¤› filmler ya-
paca¤›m. Bu elefltirilerin beni etkilemesi-
ne izin vermem asla. Bu hataya düflenleri
gördük. Ben sadece komik bir ifl yapt›m.
Kime ne? Beraberce gülüyoruz iflte? As›k
suratl› ama entellektüel doluluk f›flk›ran
s›k›nt› filmlerinden yap›nca adam yerine
konacaksam, adam yerine konmay› tercih
etmiyorum.

Yeni projeleriniz neler olacak? Yeni
bir film ya da televizyon program› ge-
liyor mu?
Televizyon bir süre hayat›mda olmayacak.
Çok yorucu ve gereken de¤eri göremedi-
¤in bir mecra televizyon. Zaman›nda yap-
t›¤›m “Dikkat fiahan Ç›kabilir” program›na
o kadar emek sarfediyordum ki! Ama flu
an herhalde program kasetlerinin üzerine
Demet Akal›n konseri falan çekmifllerdir.
Yani kal›c› de¤il televizyon. Sinema hoflu-
ma gitti. Film yapaca¤›m ve e¤lendi¤im
fleylerle u¤raflaca¤›m.
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 cevap verdi:
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letiflimi

arka de¤eri, son y›llarda çok
tart›fl›lan bir konu. Yaln›zca
ürünler üzerinden de¤il,
kurumlar, kifliler ve ülkeler
üzerinden de yürütülen bu

tart›flmada, neredeyse herkesin farkl› bir
yorumu var. Bu farkl› yorumlar›n yaratt›-
¤› karmafla ortam›nda, kuflkusuz ilk söz
ustalar›n olmal›. Bizim de bu say›da söz-
lerine kulak verdi¤imiz Türkiye’nin mar-
ka dan›flmanl›¤› duayenlerinden Haluk
Mesci, inciyi oluflturan kum tanesini anla-
t›r gibi, markay› oluflturan özü anlatt›.

Marka olman›n “olmazsa olmaz”lar›n-
dan söz eder misiniz?
Marka konusunda, biraz Türkiye’deki
yaflama al›flkanl›klar›ndan kaynaklanan

kafa yap›s›na ba¤l› bir kavram kargaflas›
var. Oysa bu kadar karmafl›k bir konu
de¤il. Uzun zaman önce, özellikle ‹ngil-
tere’de her dakika “kurum kimli¤i” ko-
nuflulan bir dönem yafland›. Herkes ku-
rum kimli¤ini gözden geçirdi; kimisi
kozmetik kimisi gerçek bir de¤iflim ya-
flad›. Ekonomistler markan›n sat›fllara
do¤rudan etkide bulundu¤u saptamas›-
n› yap›nca, 1990’lar›n bafl›nda bu tart›fl-
ma yerini marka tart›flmas›na b›rakt›.
Markan›n borsalarda karfl›l›¤› oldu¤u,
marka de¤erinin ürünün sat›fl›n› art›rd›-
¤› fark edilince, markaya daha fazla
önem verilmeye baflland›. Bu saptama
do¤ruydu elbette; yanl›fl olan marka de-
¤erinin k›sa zamanda, kozmetik önlem-
lerle kal›c› olarak çözümlenebilece¤i id-

dias›yd›. Bu süreçte içi doldurulmam›fl,
biçimsel de¤iflimler de yafland›, istikrar›-
n› kan›tlam›fl baflar›l› örnekler de ç›kt›.
Mesela Koç Grubu’nun de¤iflimi gerçek
bir de¤iflimdi. Koç markas›n›n ülkemiz-
deki varl›¤›n›, anlam›n›, bizim kuflak
baflta olmak üzere herkes çok iyi bilir
zaten. Grubun markalaflma sürecine
bakt›¤›m›zda ilk göze çarpan fley, tutar-
l›l›k, ilkelere sadakat, gerekti¤inde yeni-
lenme cesaretini gösterebilmek, yanl›fl
yapt›¤›nda düzeltmeye gidebilmek…
Bunlar tutarl›l›¤›n esaslar› ve Koç Grubu
bunu uzun y›llard›r sürdürüyor. 
Marka konusunda bize göre, iflin özü ya-
rat›c›l›kt›r. Reklam dünyas›nda s›k s›k is-
tismar edilen biçimsel orijinallikten bah-
setmiyorum. Kastetti¤im fley, marka dedi-

M

Marka Dan›flman› Haluk Mesci: “‹flin bafllang›c› vizyon sahibinin kafas›ndad›r. 
O fikirde bir yarat›c› ruh varsa, reklamc› bu fikri en iyi biçimde hayata geçirir.
Ona marka ad› bulur, müzi¤ini, logosunu, reklam mecralar›n› yarat›r. Bunlar 
iflin uzmanl›k k›sm›d›r, çok önemlidir ama püf noktas› üretim aflamas›ndad›r”

Nas›l “marka” olunur?
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¤imiz olgunun ard›ndaki vizyon sahibinin
kendine, ifline, çal›flanlar›na bak›fl›nda or-
taya ç›kan yarat›c›l›k. Bir ifladam› veya bir
yöneticinin, bir markay› hayal etmeye bafl-
lad›¤› ilk günden itibaren kendine özgü,
farkl›, yenilikçi bir yaklafl›m› varsa bu, sü-
recin tümünü etkileyen bir birikim meyda-
na getirir. Yarat›c›l›k süreci, vizyon sahi-
binden bafllar yani.

Reklamc›lar›n bir bölümü ve tüketicile-
rin ço¤u, piyasaya ç›kan bir ürüne ruhu-
nu veren kiflinin reklamc› oldu¤unu dü-
flünür. Sizse flu anda ürünün kendisin-
de, özünde bir yarat›c›l›k, bir ruh varsa
o marka olur, diyorsunuz…
Evet. ‹fl dünyas›nda baz›lar› izleyicidir,
baz›lar› ise yol aç›c›d›r. Yarat›c›l›k, ç›¤›r
açabilen ifladamlar› ile olur. Yeni ufuklar
açan, paradigmalar› de¤ifltiren ifladamla-
r›n›n yaratt›¤› markalar y›llar süren, kal›-
c› bir de¤er kazan›r. ‹flin bafllang›c› viz-
yon sahibinin kafas›ndad›r. O fikirde bir
yarat›c› ruh varsa, reklamc› ya da genel
anlamda iletiflimci bu fikri en iyi biçimde
hayata geçirir. Ona marka ad› bulur,
müzi¤ini, logosunu, reklam mecralar›n›
yarat›r. Bunlar da iflin uzmanl›k k›sm›d›r,
çok önemlidir; ama püf noktas› üretim
aflamas›ndad›r. Vizyon sahibinin yarat›c›
fikri veya ürünü, bir tür kara kutu olan
reklamc›l›k aflamas›ndan geçer ve marka
yaratmak üzere hizmete sunulur.
Burada bir ayr›mdan söz etmek gerekir;
“trademark” ve “brand”. Türkçede hepsi
ayn› sözcükle karfl›lansa da, ilki ticari mar-
kad›r, ikincisi ise burada sözünü etti¤imiz,
fark ve de¤er yaratan markad›r. ‹fl dünyas›-
n›n en temel gereklerine göre davranmakla
yetinen ifladam› “trademark” sahibi olabi-
lir, ama “brand” yaratamaz.

Bu ilk kofluldan sonra, marka de¤erini
yaratan di¤er etkenlere geçelim…
Vizyonu olan ürün piyasaya ç›k›p iletifli-
mi yap›ld›ktan sonra iflin en olmazsa ol-
maz yan› tüketicidir. Tüketici, ürünü,
reklamc›n›n ya da üreticinin ifade etti¤i
kelimelerle de¤il, kendi kelimeleriyle an-
lar. S›f›rdan bir marka oluflturdu¤unuzda
süreci istedi¤iniz gibi planlayabilirsiniz,
ama ürün piyasaya ç›kt›¤› anda tüketici-
nin katk›s› iflin içine girer. 
Tüketici önce reklam› be¤enir, sonra alt›n-
daki imzaya dikkat eder, sat›n almaya gitti-
¤inde o ürünü denemeye raz› olur. Ürün
vaadini yerine getiriyorsa o ürünü almaya
devam eder. Bir kez inan›nca baflkalar›na
da anlatmaya bafllar ve markan›n avukat›
haline gelir. Ama iletiflim mecras› ne kadar

mükemmel olursa olsun, sundu¤unuz
ürünü be¤enmezse, bu konuda yap›lacak
hiçbir fley yoktur. 
Be¤enilen ürün, vaadini yerine getirmeye
devam etti¤i sürece tutarl› biçimde tüke-
tilir. Böylece tüketici ile marka aras›nda
güvene dayal› bir iliflki kurulur ve “kült
markalar” ya da efsaneleflen markalar or-
taya ç›kar. Bu süreçteki güven, ba¤l›l›k,
inanç gibi unsurlar, marka ile kurulan
duygusal ba¤› oluflturur. Efsane marka-
larda tüketici, ürünü tüketmenin ötesine
geçer; Harley Davidson logosunu vücut-
lar›na dövme olarak yapt›racak kadar iç-
sellefltiren motosiklet sürücüleri gibi…
Bu örnekteki kadar olmasa da, uzun va-
deli marka de¤eri, genellikle bu duygusal
ba¤dan kaynaklan›r. 
Leo Burnett ekolünde iki temel flarttan
bahsedilir, biri ilgi uyand›rma, di¤eri ise
be¤enidir. Tüketicinin ihtiyaç duydu¤u
fleyi ayn› zamanda be¤enmesi gerekir.
Be¤eniyi ise reklam›n sevimli ve gönül
al›c› olmas›, ürünün sunumu, fiyat›, sat›l-
d›¤› yer, sat›fl sonras› hizmetleri, kurum-
sal sorumluluk gibi birçok unsur etkiler.
Yani bizimki bir tür kurmayl›kt›r; ne ka-
dar cazip bir iletiflim süreci tasarlasak da

kuruma ra¤men bir fley yapmam›z müm-
kün de¤ildir, kurum gerekli unsurlardan
birini yerine getirmezse marka oluflturu-
lamaz.

Siz böyle bir durumla hiç karfl›laflt›n›z
m›? 
Kurumun hatalar› nedeniyle yaflad›¤›m bir
süreç oldu. Jill çoraplar›... Bu kampanya-
n›n slogan› hâlâ ak›llarda ama ürün yok
olup gitti. Çünkü pazarlamas›nda sorunlar
vard›, da¤›t›m› kotar›lamad›. Kutuda sat›-
lan bir çorapt›, bu yüzden kad›nlar sat›n
al›rken dokunmak istedikleri için ürünü
cazip bulmad›lar. Kampanyan›n çok bafla-
r›l› olmas›, ürünü kurtarmad› yani. 

Birçok reklam slogan›n›z çok baflar›l› ve
kal›c› oldu. Bunlar›n yarat›m anlar›n›
hat›rl›yor musunuz?
Bu sloganlar›n hemen hepsinin ekip çal›fl-
mas› ile ortaya ç›kt›¤›n› vurgulamak iste-
rim. Arka planlar›nda çok sa¤lam araflt›r-
malar vard›. Yarat›m an›, bu araflt›rmala-
r›n sonunda ortaya ç›k›yor; ama genellik-
le beklemedi¤iniz bir s›rada. Mesela Uno
ürünü için çekilen filmin senaryosunu,
bir toplant›da aniden oluflturup bafltan
sona anlatt›m. Elleriyle f›r›ndaki her fleye
dokunarak baflkalar›n› rahats›z eden bir
adam vard› filmde, ürünün el de¤meden
haz›rlanmas› vurgulan›yordu. Yarat›m sü-
reci bilginin üzerine oluflur ama hemen
oluflmaz; düflünür tafl›n›rs›n, bir fley akl›-
na gelmez ama baflka bir anda birdenbire
akl›na gelir. 

Bir yandan Mahi Mahi Markalaflt›rma
Hizmetleri, dernek çal›flmalar›, yay›n fa-
aliyeti; öte yandan çeflitli üniversiteler-
de dersler de veriyorsunuz. Nas›l bafla
ç›k›yorsunuz bu yo¤unlukla? 
Bütün bu yo¤unluk beni yormuyor, tersine
bana enerji ve sevinç veriyor… Belki de
reklamc›l›¤a, tak›nt› düzeyinde ba¤l› oldu-
¤umdan…

“Tüketici, ürünü, reklamc›
ya da üreticinin de¤il 

kendi kelimeleriyle anlar. 
Önce reklam› be¤enir,

sonra imzaya dikkat eder.
Ürün vaadini yerine

getiriyorsa almaya devam
eder. ‹letiflim mecras›

mükemmel de olsa, ürünü
be¤enmezse, yap›lacak

hiçbir fley yoktur”

Haluk Mesci kimdir?
Haluk Mesci, 1973’te Manajans’ta meslek hayat›na bafllad›. Reklam sektörünün kurumsallaflmas›
yönünde çal›flmalarda bulundu. Kuruluflundan itibaren yönetiminde yer ald›¤› Reklamc›lar Derne-
¤i’nin onur üyesi ve Reklamc›l›k Vakf›’n›n da kurucular›ndand›r. 1986’da Anadolu Üniversitesi’nde
verdi¤i derslerle bafllad›¤› “hocal›k” serüvenine, mezunu oldu¤u ODTÜ’de devam ettikten sonra, ku-
ruluflunda yer ald›¤› Bilgi Üniversitesi Reklamc›l›k Bölüm Baflkanl›¤›’n› üstlendi. fiimdilerde ise bir
yandan ‹zmir Ekonomi Üniversitesi’nde ve Reklamc›l›k Vakf› ve Bilgi Üniversitesi iflbirli¤i ile kurulan
lisansüstü e¤itim program› AdSchool ‹stanbul’daki çal›flmalar›n› sürdürüyor; bir yandan da Bilgi Üni-
versitesi son s›n›f ö¤rencilerine profesyonel reklamc›l›k simülasyonu sunan R Vitamini adl› ajans›n
yönetim kurulunda yer al›yor. Mesci, 2004’te Cin Kapanc› ile kurduklar› Mahi Mahi Markalaflt›rma
Hizmetleri ajans›nda yarat›c› marka hizmetleri ve dan›flmanl›k çal›flmalar›n› da yürütüyor.



ar leopar›, Pamir ve Tien
Shan da¤lar›n›n en güçlü
hayvan›. Ancak bu güçlü ve
güzel hayvan›n bizi ilgilendi-
ren as›l yan›, dayan›kl›l›¤›n›

onun gibi zirvelerde test eden ve bunu ba-
flaran insano¤luna verdi¤i unvan. Arçelik
Ar-Ge uzmanlar›ndan Erhan Kasapo¤lu,
bu unvana ulaflmak için afl›lmas› gereken
7 bin metre üzerindeki befl da¤dan birinin
zirvesine Arçelik flamas›n› dikti. Türki-
ye’de ilk olarak ekip halinde “kar leopar›”
unvan› almay› hedefleyen Erhan Kasapo¤-
lu ve ‹smail Çetin iki y›l içerisinde dört
zirve daha yapacak. Biz de Kasapo¤lu ile
henüz döndü¤ü zorlu zirveyi konufltuk. 

Da¤c›l›k, hayat›n›za ne zaman ve nas›l
girdi? Aileniz bu konuda sizi destekli-
yor mu, yoksa bu deste¤e biraz da kay-
g› m› kar›fl›yor?
2002 y›l›nda Es-Dit (Eskiflehir Da¤c›l›k ‹l

Temsilcili¤i) ile tan›flmak, hayat›m› nere-
deyse tamamen de¤ifltirdi. E¤itimle geçen
ilk sene hiç t›rman›fl yapmad›m. Koskoca
bir senelik zaman zarf›nda her çarflamba
gecesi teorik e¤itim al›yor ve yine her
hafta sonu trekkinge gidiyordum. Ard›n-
dan kamp e¤itimleri bafllad›. Birkaç
kamp sonunda art›k k›fl temel e¤itimini
almaya hak kazanm›flt›m. Fakat bu e¤iti-
min en zor olan yan›, flubat ay›nda Ulu-
da¤’da verilmesiydi. Afl›r› so¤uk ve yük-
sek irtifayla ilk tan›flmamd›. -15 dereceye
varan so¤ukta dört gün geçirmek, ger-
çekten çok zorlay›c›yd›. Fakat Uluda¤’a
ç›k›ncaya kadar hobi olarak u¤raflt›¤›m
bu spor, Uluda¤’dan sonra tutku haline
geldi. Öyle bir tutku ki Eskiflehir’e dön-
dükten iki ay sonra Erciyes, befl ay sonra
ise A¤r› t›rman›fllar›n› yapt›m.
Ailem da¤c›l›k konusunda her zaman be-
ni destekledi. ‹lk y›llarda yapt›¤›m t›rma-
n›fllarda do¤al olarak çok fazla kayg›lar›

vard› ama y›llar geçtikçe ve ben her sefe-
rinde eve döndükçe kayg›lar› azalmaya
bafllad›. fiimdi ise haberleflmenin müm-
kün olmad›¤› birkaç da¤ d›fl›nda tedirgin
olmuyorlar.

“Kar Leopar›” unvan› nedir?
“Kar Leopar›”, Ruslar›n "snejn›y bars" de-
dikleri Pamir ve Tien Shan da¤lar›n›n en
güçlü hayvan›d›r. Ba¤›ms›z Devletler Top-
lulu¤u'nda bulunan befl tane 7 bin metre-
lik da¤a t›rmanan da¤c›lara, gücün ve öz-
gürlü¤ün sembolü olan bu güzel hayvan›n
ad› ve üzerinde "SSCB’deki en yüksek
da¤lar›n fatihi" yaz›l› alt›n buz kazmas› ro-
zeti veriliyor. Ruslar›n 150 y›ll›k bir da¤c›-
l›k geçmifli var. Rusya Da¤c›l›k Federasyo-
nu, 1928'deki ilk yüksek irtifa t›rman›fl›n-
dan (Peak Lenin) 1991'e dek bütün t›rma-
n›fllar›n kayd›n› tutmufl. Nasuh Mahruki,
1994 y›l›nda, bu unvan› alan az say›daki
Bat›l›dan biri oldu. Ancak biz, dünyada ilk

K

çimizden birii

Erhan Kasapo¤lu: “T›rman›flta birçok kereler s›k›nt›ya düfltük. Bazen
ümitsizli¤e kap›ld›k, bazen dönmek istedik. Defalarca ‘Neden
buraday›m?’ diye sordum kendime.  Ama bir kere zirveye ulaflt›n›z m›,
her fley bitiyor. Daha zirveden üçüncü kampa dönerken, seneye yap›lacak
t›rman›fl› düflünmeye bafll›yorsunuz. Bütün s›k›nt›lar geride kal›yor”

Arçelik flamas›
7134 metrede
dalgalan›yor
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Arçelik flamas›
7134 metrede
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kez bir giriflimde bulunuyoruz. Hedefimiz,
ekip olarak “Kar Leopar›” unvan› almak.
Çünkü flimdiye kadar tüm da¤c›lar bu ba-
flar›y› bireysel olarak gerçeklefltirdi. Bu he-
defe varman›n ilk aya¤›, 7134 metrelik Pe-
ak Lenin’di. fiimdi s›rada dört zirve daha
var. Bizim t›rmand›¤›m›z 7134 metrelik Pe-
ak Lenin d›fl›ndaki da¤lar, 7105 metrelik
Korjenevskoy, 7495 metrelik Komünizm,
7010 metrelik Khan Tengri ve 7439 metre-
lik Pobeda. 

Peak Lenin da¤c›l›k bak›m›ndan nas›l bir
zirve?
Peak Lenin, Tacikistan ve K›rg›zistan s›n›r-
lar›nda, Pamir Da¤lar›'n›n üç yüksek zirve-
sinden birisi. Dünyadaki 7000 metrelik
da¤lar içerisinde teknik anlamda en kolay
da¤ olarak kabul edilir. En tehlikeli bölümü
4400 ile 5400 metre aras›nda geçilen çok
say›da çatlaklard›r. Da¤›n di¤er bölümleri
t›rman›fl için son derece güvenlidir. Da¤c›-
lar yüksek irtifaya olan uyumlar›n› test ede-
bilmek için genellikle ilk t›rman›fllar›n› bu
da¤a yapar. Çok popüler bir da¤ oldu¤un-
dan t›rman›fl sezonunda yaklafl›k bin kadar
da¤c› ayn› anda t›rman›r. Aram›zda daha
önce 7000 metre üzeri t›rman›fl yapm›fl
kimse olmad›¤› için ilk t›rman›fl› Peak Le-
nin’e yapt›k. 

Ekibiniz ve t›rman›flla ilgili bilgi verir
misiniz?
‹smail Çetin, Orgeneral Halil Sözer ‹lkö¤re-
tim Okulu’nda s›n›f ö¤retmeni, Tezer Çiftçi
ise ET‹’de finansman memurudur. Ben de
Arçelik Kompresör ‹flletmesi’nde Ar-Ge uz-
man›y›m. Ortak tutkumuz ise da¤c›l›k.
Üçümüz de Es-Dit’in üyeleriyiz. Y›llard›r
zorlu t›rman›fllar yap›yoruz. Ancak alt› y›l-
d›r düflündü¤ümüz t›rman›fl› bir ay önce
yapabildik. T›rman›fl›m›z toplamda ana
kamptan ana kampa 14 gün sürdü. Bunun
10 günü t›rman›fl› haz›rlamakla, dört günü
ise zirve etkinli¤i fleklinde geliflti. T›rman›-
fl›m›z›n beflinci gününde arkadafl›m›z Tezer
Çiftçi hastalanarak geri dönmek zorunda
kald›, bu bizim için çok üzücü oldu. Biz iki
kifli, 12 A¤ustos’ta zirvedeydik. 

Hayaliniz hayata geçince duygular›n›zda
bir dalgalanma oldu mu? Korku, heye-
can, anl›k bir piflmanl›k…
T›rman›fl s›ras›nda birçok kereler s›k›nt›ya
düfltük. Bazen ümitsizli¤e kap›ld›k, bazen
dönmek istedik. Zirveye ulaflmak için saat-
lerce yürümemiz gerekti. Defalarca bir alt
kampa inip sonra tekrar t›rmand›k. Ve bu
süreçte defalarca “Neden buraday›m?” so-
rusunu kendime sordum. Bir taraftan ölen

da¤c›lar› görmek, di¤er taraftan 15 dakika
zirvede kalabilmek için 14 gün boyunca
da¤da yaflamak. Ama bir kere zirveye ulafl-
t›n›z m›, her fley bitiyor. Daha zirveden
6100 metredeki üçüncü kampa dönerken,
seneye yap›lacak t›rman›fl› düflünmeye bafl-
l›yorsunuz. Bütün s›k›nt›lar geride kal›yor.

Fiziki dayan›kl›l›¤› sa¤lamak için nas›l
haz›rland›n›z? 
Öncelikle Ocak ay› içerisinde sigaray› b›-
rakt›m, ki hayat›mda verdi¤im en do¤ru
kararlardan biriydi. Yine Ocak ay›ndan
Temmuz’a kadar neredeyse her gün antre-
man yapt›m diyebilirim. Hafta içi, ifl ç›k›fl›
eve var›r varmaz bisikletime atlar, 40 kilo-
metre civar›nda yüksek tempoda pedal çe-
virirdim. Hafta sonlar› ise parkur 85 kilo-
metreye ç›kard›. Genellikle ormanl›k alan-
lara do¤ru yap›lan bu yolculuk içerisine k›-
sa trekking parkurlar›n› da dahil ederdik. 
Ayr›ca Alada¤lar’da bulunan Büyük ve Kü-
çük Demirkaz›k, Lorut Alaca da¤lar›na,
Kaçkar’a, A¤r› ve Devamend da¤lar›na an-
trenman t›rman›fllar› yapt›k.

Dondurucu so¤uktan nas›l korundunuz?
El ve ayaklarda çok say›da k›lcal damar ol-
du¤undan, so¤uk havalarda ilk donan böl-
geler buralard›r. E¤er 7000 metreye t›rman-
mak istiyorsan›z, bu yüzden ilk önce “plas-
tik bot” alman›z gerekir. Bu botlar ayaklar›n

-54 dereceye kadar donmas›n› önler. Ayr›ca
zirve t›rman›fl› için -40 dereceye kadar ko-
ruyan kaz tüyü mont ve yine kaz tüyü pan-
tolona ihtiyac›n›z var. Kaz tüyü eldiven de
olmazsa olmazlardan. Tüm bu malzemelere
ra¤men uzuvlar› dondurmamak için çok
dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü yüksek
da¤larda hava çok k›sa zamanda de¤iflebilir
ve so¤u¤un yan›na fliddetli rüzgâr eklendi-
¤inde, malzemeler bile yetersiz kalabilir.

Da¤c›l›k pahal› bir spor olarak görülü-
yor. T›rman›fl›n›z› nas›l finanse ettiniz?
Da¤c›l›k malzemeleri güvenilir, dayan›kl› ve
hafif olmas› gerekti¤i için fiyatlar› biraz yük-
sek. Çok uzun y›llard›r t›rman›fl yapt›¤›m›z-
dan malzemelerimizin ço¤unu zaman içinde
temin etmifltik. Fakat her ne kadar malzeme-
lerimiz Türkiye’deki bütün da¤lara yetecek
kadar olsa da, 7000 metre için ilave malze-
me almam›z gerekti. Peak Lenin t›rman›fl› ki-
fli bafl› yaklafl›k 2 bin euroya mal oldu ve
sponsor bulamad›¤›m›z için tamam›n› ken-
dimiz karfl›lad›k. T›rmanabilmek için bir k›s-
m›m›z birikimlerinden harcad›, bir k›sm›m›z
ise kredi çekmek zorunda kald›.

Bundan sonraki hareket plan›n›z nedir?
fiimdi ilk hedefimiz, 2009’da Komünizm
ve Korjenevskoy da¤lar›n› t›rmanmak. ‹ki
da¤ yan yana ve ayn› ana kampa sahip ol-
du¤u için ikisine birden t›rmanmaya çal›-
flaca¤›z. Fakat bu t›rman›fl için iki kifli ka-
lan ekibimize mutlaka sponsor bulmam›z
gerekiyor. Çünkü iki kifli olarak yapaca¤›-
m›z t›rman›fl için toplam 5 bin euro civa-
r›nda paraya ihtiyac›m›z olacak. Lenin’e
göre çok daha zor olan bu da¤lar, 2010 y›-
l›nda t›rmanmay› planlad›¤›m›z Khan Ten-
gri ve Pobeda’ya göre biraz daha kolay. Bu
iki da¤ ise dünyada zorluk derecesi en
yüksek olan iki da¤d›r. Bu yüzden t›rma-
n›fl s›ralamas›nda en sona koyduk.
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aflam kayna¤›m›z olan de-
nizleri ve sular› korumak
için: Denize veya plaja
plastik poflet, pil, metal
kutu ve do¤aya büyük za-

rar veren bu tip maddeleri atmayaca¤›ma,
kumsalda ve denizde terk edilmifl bu
maddeleri alaca¤›ma denizi kirletenleri
mutlaka uyaraca¤›ma, ve çevreye duyarl›
olaca¤›ma SÖZ VER‹YORUM!”
‹flte bu yeminle kenetlenen çevre gönül-
lüleri, 20 Eylül Cumartesi sabah› fiaflk›n-
bakkal Plaj›’n› doldurdu. Ellerindeki ko-
caman pofletlerle k›y›daki çöpleri topla-
yan, en fazla ilkö¤retimli miniklerin dik-
kat çekti¤i kalabal›¤›n içinde Koç.net ça-
l›flanlar› ve NetKulüp üyeleri de vard›.
Befl y›ld›r yaklafl›k 40 Koç.net çal›flan›n›n
da kat›ld›¤›, tüm dünyada her y›l eylül,
ay›n›n üçüncü cumartesi günü düzenle-
nen “Uluslararas› K›y› Temizli¤i Kampan-

yas›” (International Coastal Cleanup /
ICC), ayn› amaca kilitlenmifl yüz binlerce
insan› k›y›lara topluyor. Sadece geçen y›l-
ki etkinlikte, 76 ülkedeki yar›m milyona
yak›n gönüllü taraf›ndan 2 milyon 700
bin kilogram at›k topland›.
The Ocean Conservancy taraf›ndan 1986
y›l›nda Amerika’da organize edilen ve ar-
t›k tüm dünyada en genifl kat›l›ml› gönül-
lü k›y› temizli¤i organizasyonuna dönü-
flen kampanyan›n Türkiye’deki çal›flmala-
r›, 2002 y›l›ndan bu yana Deniz Temiz
Derne¤i/TURMEPA taraf›ndan koordine
ediliyor. 30 ilçe ve k›y› fleridindeki 28
noktada ayn› anda düzenlenen kampan-
yan›n, bu y›lki kurumsal çal›flmas› da Ka-
d›köy fiaflk›nbakkal Plaj›’nda yap›ld›. 

Amaç kamuoyunun dikkatini çekmek!
Amaç, deniz-k›y› temizli¤i konusunda far-
k›ndal›k yarat›lmas› ve kamuoyunun dik-
katinin çekilmesi. Kampanya, ilk ba-
k›flta toplu halde at›klar›n toplan-
mas› gibi görünmekle birlikte,

gerçekte, bu etkinli¤e baflta gönüllü olarak
kat›lanlar olmak üzere, tan›k olanlar ve
medya yoluyla haberdar olanlarda çevre
bilincini yükseltmek hedefleniyor. Bu et-
kinlikler, “Ben dünyay› kurtaramam” flek-
lindeki yayg›n anlay›fl› k›rarak h›zla büyü-
yen, gelece¤in tehdidi olmaktan ç›k›p gü-
nümüzdeki yaflam kalitesini de etkileyen
bu sorunun, öncelikle bireysel duyarl›l›k-
larla afl›labilece¤ini göstermenin bir yolu
olarak de¤erlendiriliyor. Bu faaliyet s›ra-
s›nda toplanan veriler, deniz kirlili¤ini en-
gellemek için planlar gelifltirmek amac›yla
de¤erlendiriliyor.
Kampanyan›n temel amac›, bu etkinlik
s›ras›nda hem halk›n dikkatini çekmek,
hem sorunun çözümünde rol oynamala-
r›n› sa¤lamak, hem de kirlili¤in nedenle-
rini ve kayna¤›n› ö¤renmek. Bu amaçla,
etkinlik esnas›nda toplanan at›klar s›k›
bir incelemeye tabi tutuluyor. At›klar›n

cinsi ve kayna¤› istatistiki olarak kay›t
alt›na al›n›yor ve kampanyada

yer alan tüm kat›l›mc› ülkele-
re rapor olarak sunuluyor.

At›klar, befl ana grupta
toplan›yor.

Yaza veda ha-

Y“

Koç.net çal›flanlar›n›n da aralar›nda bulundu¤u çevreciler, tüm dünyada çöp 
toplad›. Çevre sorununa kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedefleyen K›y› Temizleme
Kampanyas›’nda toplanan at›klar, çözüme yönelik s›k› bir incelemeye tabi tutuluyor,
cinsi ve kayna¤› kay›t alt›na al›n›yor ve tüm kat›l›mc› ülkelere rapor ediliyor

osyal sorumluluks

Hem çöp hem umut
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vas›ndaki o cumartesi günü de, çevre
okullardan ö¤retmenleri ve velileri eflli-
¤inde gelen ilkö¤retim ö¤rencileri, bü-
yüklere örnek olacak denli gayretli ve
coflkuluydu. Eldivenli elleriyle toplad›kla-
r› çöpleri, çöp torbalar›na dolduran mi-
nikler, yapt›klar› iflin bilincinde oldukla-
r›n› da kan›tlad›. 
"Neden baflkalar›n›n çöplerini topluyorsu-
nuz?" diye sordu¤umuzda, çevre kirlili¤i,
denizlerin temiz kalmas›n›n önemi ve kü-
resel ›s›nma üzerine, ortalama bir yetiflkini
geride b›rakacak yan›tlarla karfl›laflt›k.
Kampanyadan haberdar olmayan ancak
etkinlik s›ras›nda bilgi alan insanlar da so-
rular sordu, gönüllüler aras›na kar›flarak
çöp toplad›.
Ali Yörüko¤lu, Bar›fl fiengül, Çi¤dem Çal›k,
Emrah K›l›ç, F›rat Yuna, Hakan Karatosun,
Leyla Özalp, Metin Dirice, Zeynep Can’dan
oluflan Koç.net kat›l›m›n› organize eden
Emrah Atefl, flirket bünyesinde kurduklar›
Net Kulüp’te sekiz y›ld›r çeflitli projeler
yapt›klar›n› anlatt›. Bunlar›n ço¤unlukta
yard›m projeleri oldu¤unu belirten Atefl, flu
bilgileri verdi: 

“Çöp görünce toplamak istiyorsunuz”
“TEMA, TURMEPA, TEGV gibi sivil top-
lum kurulufllar›yla da temas halindeyiz ve
zaman zaman ortak projelerde çal›fl›yoruz.
‹lk projemiz Kurtköy’de 20 bin tane fidan
dikmekti. Bunun d›fl›nda yaklafl›k 2500 ö¤-
renciye y›ll›k k›rtasiye ihtiyaçlar›n› içeren
yard›m malzemesi gönderdik. ‹fl merkezi-
mizin oldu¤u Ünalan Mahallesi’ndeki bir il-
kö¤retim okulunda üç y›l üst üste karne
flenli¤i yapt›k. 
1500 çocu¤a hem hediye verdik hem onla-
r› e¤lendirdik. Ben de orada DJ’lik yapt›m,
çok keyifliydi. Kulüp olarak y›lda en az
dört-befl sosyal etkinlik yap›yoruz. Ama en
çok, hafta sonlar› okul boyamak, çevre te-
mizli¤i gibi faaliyetlerden keyif al›yoruz.
Son befl y›ld›r da TURMEPA’n›n etkinlikle-
rine kat›l›yoruz. Bu etkinlik, eylülün üçün-
cü cumartesi günü, zaten tüm dünyada ya-
p›l›yor. Burada da amaç, insanlarda çevre
ve deniz temizli¤i duyarl›l›¤›n› art›rmak. Bu
tür bir etkinlikte çal›fl›nca, ne zaman çöp
görseniz, izmarit görseniz toplamak istiyor-
sunuz. Bu tür etkinliklerde önce kendimiz
bilinçleniyoruz tabii, sonra da buraya geti-
rilen bütün ö¤renciler. 
Ünalan Mahallesi’ndeki ö¤rencilerle de
böyle bir çevre temizli¤i yapt›k, sonra da
onlar› Rahmi M. Koç Müzesi’ne götürdük.
‹nan›lmaz keyifliydi. Biz befl y›ld›r çok ke-
yifle kat›l›yoruz. Ortalama 30-40 Koç.net
çal›flan› kat›l›yor bu etkinliklere. Ama bu-

radaki as›l amaç, yeni gelen nesle duyarl›-
l›k aktarmak.”

Çöpler torbaya, yengeç çantaya
Deniz Temiz Derne¤i Genel Müdür Yard›m-
c›s› Jülide Ergin, “Amaç, bir gün de olsa k›y›-
lar›m›z›n ve denizlerimizin ne halde oldu¤u-
nu hep birlikte görmek ve özellikle çocukla-
r›m›za, gençlerimize gösterebilmek” diyor.
Ancak Deniz Temiz Derne¤i’nin hedefindeki
minikler çoktan bu bilinci edinmifl. Erenköy
‹lkö¤retim Okulu’ndan ikinci s›n›f ö¤rencisi
bir gruba mikrofon tutuyoruz. Emre Aksu,
“Çöp toplamaya geldik. Yaprak, plastik,
kâ¤›t vard›. Onlar› toplad›m. Kimse buraya
çöp atmas›n”; Melih Caziri ise “Gazete, ka-
buk, plastik, sigara fleyi ve kapak toplad›m.
fiimdi her taraf temiz oldu. Lütfen k›y›lar›m›-
z› temiz kullanal›m” diyor. Ayça Aflkan k›z-
g›n: “Sigaralar, plastik flifleler vard›. Ben çok
k›z›yorum. Çöplerimizi buraya atmamal›y›z.
E¤er buraya atarsak, küresel ›s›nma olur.”
Murat Can Mutlu ise “Dünya temiz olsun
diye çöp toplad›m. Cam vard›, plastik vard›,
bir de yengeç buldum; onu annemin çanta-
s›na koydum. Kimse çöplerini buraya atma-
s›n yoksa dünya kirlenir” diyor.

Hedefleri dünyay›
güzellefltirmek
Koç.net bünyesinde çal›flanlar ve 2001’de kuru-
lan Net Kulüp üyeleri, y›llard›r büyük bir flevkle
sosyal sorumluluk projelerinde yer al›yor. Daha
güzel bir dünya özlemindeki Koç.net çal›flanla-
r› ve NetKulüp üyelerinin projeleri flöyle:
� Koç Bilgi Grubu – Opet Hat›ra Orman› Pro-
jesi ile Kurtköy’e 20 bin fidan dikildi.
� 2003’ten 2007’ye kadar Necmiye Güniz ‹l-
kö¤retim Okulu’nda “Karne fienli¤i” düzenle-
ndi, 750 ö¤renciye hediye paketi verildi. fien-
likte hem palyaço vard› hem müzik.
� 2006’da ayn› okula kütüphane yap›ld› ve
çok say›da kitap ba¤›fl›na öncülük edildi. 
� 2003-2004 y›llar›nda 500 ö¤renciye k›rtasi-
ye yard›m› yap›ld›.
� 2004’te üç okula k›rtasiye yard›m› yap›ld›.
� 2003-2004 y›llar›nda toplam bin ö¤renciye
giyim yard›m› yap›ld›.
� 2003’te TEMA’n›n 1 milyon fidan kampan-
yas›na teknik ve altyap› deste¤i sa¤land›.
� 2007’de Ankara Polatl›’da bin fidan dikildi.
� 2005’te Kars 9’uncu Tugay Komutanl›¤›’na
1200 ö¤renci için k›rtasiye malzemesi ve 40
koli giyecek yard›m› gönderildi. Bu malzeme-
ler, TSK’n›n Köy Destek Projesi çerçevesinde
da¤›t›ld›.
� 2004’te 25 koli giyecek Siirt, Elaz›¤ ve Bat-
man’a gönderildi.
� 2004’te 10 koli yard›m malzemesi, Ünalan
Mahallesi Muhtarl›¤› arac›l›¤›yla da¤›t›ld›.
� 2006’da Göztepe Çocuk Esirgeme Kuru-
mundaki 150 çocu¤a flenlik düzenlendi ve 150
hediye paketi verildi.
� 2003–2008 y›llar› aras›nda TURMEPA ICC
projesinde gönüllü görev al›nd›.
� 2002–2008 y›llar› aras›nda TEMA’ya web
sitesi tasar›m›, web hosting, mobil uygulama gi-
bi çeflitli teknoloji deste¤i gönüllü olarak verildi.
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nlar “Meslek Lisesi Koçla-
r›”, k›saca “MLK”. Ama bu
adland›rmay› “MeLeK” di-
ye okumak, herkes için da-
ha bir gururland›r›c› olu-

yor. Zaten ö¤renciler de onlara adeta birer
“MeLeK” gözüyle bak›yor. Böylece, bir
bankac›, sat›fl eleman›, mühendis, tekni-
ker ya da bir muhasebeci iken, ayn› za-
manda birer “mele¤e” dönüflüveren Koç
gönüllüleri aralar›na yeni kat›lan Me-
LeK’lerle bulufltu. 
Koç Holding’in sosyal sorumluluk projesi
Meslek Lisesi Memleket Meselesi kapsa-
m›nda Topluluk çal›flanlar› aras›ndan seçi-
len gönüllü 275 Meslek Lisesi Koçu, bur-
siyer ö¤rencilere, s›n›rlar› belirlenmifl bir
koçluk hizmeti sunuyor. Koç’lar bu hiz-

meti sunmaya bafllamadan önce gerekli
bilgi ve donan›m› elde etmek için “Gönül-
lülük-Motivasyon E¤itimleri”ne kat›l›yor.
“Buluflma” bafll›¤› alt›nda gerçekleflen bu
e¤itimler zaman zaman tekrarlanarak,
projenin nas›l yürüdü¤ü, elde edilen bafla-
r›lar›n ve yaflanan sorunlar›n de¤erlendiril-
mesi olana¤› sa¤lan›yor. 
Bu amaçla, Yap› Kredi’nin Dar›ca tesisle-
rinde 13-14 ve 20-21 Eylül tarihlerinde
gerçekleflen buluflmalarda, yurdun dört
bir yan›ndan 22 farkl› flirketten toplam
168 MeLeK, hem birbirleriyle tan›flma
hem de proje ile ilgili bilgi ve deneyimleri-
ni paylaflma olana¤› buldu.  
Tüm MeLeK’ler iki gruba ayr›larak, cu-
martesi ve pazar günleri olmak üzere iki
hafta sonu süren buluflmalarda saatler sü-

ren e¤itimlerin yan› s›ra keyifli zamanlar
geçirme f›rsat›n› da yakalad›.

E¤itimde neler vard›? 
Meslek Lisesi Koçlar›, e¤itimlerin ilk gü-
nünün bafllang›c›ndaki seans›n ard›ndan
mevcut MeLeK’ler ve yeni MeLeK’ler ola-
rak gruplara ayr›ld›. E¤itimler de iki ayr›
salonda sürdü. Mevcut MeLeK’lerin bulufl-
malar›nda daha çok, önceden edinilen bil-
gilerin yeniden gözden geçirilmesi ve tec-
rübelerin paylafl›m› söz konusuydu. Bu
paylafl›m sürecinde olumlu geliflmelerin
yan› s›ra karfl›lafl›lan sorunlar da e¤itmen-
lerin eflli¤inde masaya yat›r›ld›, tart›fl›ld› ve
çözüm önerileri gelifltirildi. 
MeLeK’li¤e yeni ad›m atm›fl gönüllüler ise
e¤itmenlerden, ö¤rencilerle iletiflim kur-
man›n ve mülakat yapman›n tekniklerini
ö¤rendiler; Meslek Lisesi Koçlu¤u’nun s›-
n›rlar›, özgüven, hedef belirleme, zaman
yönetimi, sosyal sorumluluk ve proje yö-
netimi gibi konularda genifl çapl› bilgi sa-
hibi oldular. Yeni MeLeK’ler ayr›ca bizzat
“canland›rma” yaparak, ö¤rencilerle nas›l
bir iliflki içine girilmesi gerekti¤inin yolla-
r›n› keflfettiler. E¤itimler kapsam›nda her
iki hafta sonu da sosyal sorumluluk ala-

O

osyal sorumluluks

Yeni MeLeK’ler kanat takt›
“Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesine gönül veren eski ve  yeni
168 Meslek Lisesi Koçu, 81 ilden yola ç›karak ‹stanbul’da buluflup,
deneyimlerini aktard›, e¤itim gördü, e¤lendi 

KSS ve D›fl ‹liflkiler Koordinatörü Aylin Gezgüç: “MeLeK’ler olmasa olmaz!”
Bu seneki MLK e¤itimlerini baflar›yla tamamlad›k. Bu iki hafta sonu üç kelimeyle geçilebilir “MeLeK’lere e¤i-
tim verdik.” Ama tam da öyle de¤il. Biz burada; Vehbi Bey’in çok önemsedi¤i kurumsal vatandafll›¤›, miras
b›rakt›¤› yaklafl›m› ve Koç ilke ve de¤erlerini anlat›yoruz. Birleflmifl Milletler’in “Biny›l Kalk›nma Hedefleri”ni,
kurumsal sosyal sorumlulu¤un proje giysisi bürünmüfl bir di¤er örne¤i olan “Ülkem ‹çin” projesi ile
birlefltirerek anlat›yoruz. Projecilik boyutu katarak, sosyal sorumlulu¤u ço¤ulcu kat›l›m ve ölçek yaratacak
flekilde hayata geçirebilmeleri için ve asl›nda “Ülkem ‹çin” projecilik e¤itimi vermifl oluyoruz. “MLMM” ve
“Ülkem ‹çin” projelerini birbiri ile konuflur hale getirmek için bir ön haz›rl›k da yap›lm›fl oluyor böylece.
Toplamda bakt›¤›n›zda bir yandan birlikte KSS e¤itimi bir yandan da KSS örne¤i ortaya koymufl oluyoruz.
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n›nda çok baflar›l› giriflimlere imza atm›fl iki
de¤erli konuk, MeLeK’lerle deneyimlerini
ve duygular›n› paylaflt›lar.
‹lk hafta sonunun konu¤u Ayflen Erdil’di.
Erdil, Ardahan’dan Afganistan’a uzanan bir
sa¤l›k eli... Sa¤l›k taramas› ve gönüllülük ke-
sifliminde yapt›klar›n› MeLeK’lerle paylaflt›.
Anlat›m›na göre Erdil’in yolu, 10 y›l önce
do¤uda bir köye düfltü. Doktor oldu¤unu
duyan bölge halk› da ona kofltu. “Seneye ge-
lece¤im” sözüyle bafllayan sivil toplum çal›fl-
malar›, di¤er doktor ve hemflire arkadaflla-
r›ndan bir ekiple, üç ayda bir, eriflilemeyen
köylerde sa¤l›k taramas› yap›larak sürdü. 
Yedi-sekiz doktor olarak bafllad›klar›, sa¤l›k
oca¤› olmayan yörelere ulaflan gönül yolcu-
lu¤uyla yapt›klar› sa¤l›k taramalar›, bugün
bir dernek yap›s› alt›nda çevremize katk›
bilincini yay›yor. Kendisi ayn› zamanda
VKV Amerikan Hastanesi’nde odyoloji uz-
man› ve bu bölümün baflkan›.
‹kinci hafta sonu konu¤u da Ercan Tutal’di.
Tutal, Almanya’da üniversite e¤itimini al›r-
ken, engelli insanlar›n tamamen hayata da-
hil olduklar›n› görünce Türkiye’de ayn›
durumdaki insanlar›n neden “görünmez”
oldu¤unu düflündü. ‹lk araflt›rmalar›nda
Türkiye’deki engellilerin say›s›n›n asl›nda
Almanya’dakinden az olmad›¤›n›, aradaki
tek fark›n Almanya’da evlerine s›k›fl›p kal-
mam›fl olmalar› oldu¤unu fark etti.
Bunun üzerine Türkiye’ye dönüp bu konu-
da bir fleyler yapmak istedi. Türkiye’deki

8.5 milyon engellinin hayata kat›lmas›n›
sa¤lamak için, kendisinin en güçlü oldu¤u
alan›, e¤itmenlik yapt›¤› dal›fl› seçti. Yurtd›-
fl›nda engelliler için dal›fl e¤itimlerine kat›l-
d›ktan sonra Türkiye’de, ünü art›k dünyaya
yay›lan Alternatif Kamp’› kurdu ve engelli-
leri bu kampta profesyonelce özgüvene ka-
vuflturmaya bafllad›. fiu ana kadar 8 bin en-
gelliyi kendi tabiriyle özgürlükle, dal›flla ta-
n›flt›rd›. Zamanla dal›fl, t›rmanma, kano gi-
bi envai çeflit sporda kendilerini bulan ve
hayata daha s›k› ba¤lanmaya bafllayan en-
gellilere, yurtd›fl›ndan ve Türkiye’den bir
gönüllü ordusuyla destek verdi. Ercan Tu-
tal, çal›flmalar›yla Dünya Genç Giriflimci
Yar›flmas›’nda, 2004 y›l›nda sosyal sorum-
luluk alan›nda birincilik ve 2007 y›l›nda da
Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program›’n›n
(UNDP) “Gençlik ‹çin ‹yi Örnek” ödülleri-
ne lay›k görüldü.

E¤lence zaman›
‹ki gün süren e¤itimlerin ilk gününde ak-
flam olup da e¤itim bitince MeLeK’leri hofl
bir sürpriz bekliyordu: Ritim Atölyesi! Yak-
lafl›k 30 çeflit vurmal› çalg›n›n kullan›ld›¤›
bu “konser” gibi atölyelerde gönüllüler,
Hangar Sanat Derne¤i’nden profesyonel
vurmal› çalg› sanatç›lar›n›n yönlendiricili-
¤inde çok keyifli dakikalar geçirdiler. Elle-
rine ald›klar› ve daha önce hiç kullanma-
d›klar› aletleri, 10 dakika sonra nas›l da bir-
birleriyle uyum içinde kullanabilir hale gel-

diklerini yaflamak, onlar için unutulamaya-
cak bir deneyim oldu.
MeLeK’ler, sonuçta, saatler süren a¤›r bir
e¤itim geçirmifl olsalar da onu dengeleyen s›-
cak ve e¤lenceli atmosfer, Yap› Kredi’nin Da-
r›ca’daki tesislerinin saat gibi iflleyen titiz or-
tam› ile birleflince, anlaml› ve güzel bir hafta
sonu yaflam›fl olarak, kentlerine döndüler.

MLK’lar ve bursiyerleri 
Fehmi Kaleli ve ö¤rencisi: Bitlis’te Fehmi Kaleli’nin
bir k›z ö¤rencisi, -50 derecede iki ay üst üste
odunsuz ve muhtemelen bir tabak çorbas›z e¤iti-
mini sürdürmeye çal›fl›yordu. Tabii derslerinde gi-
derek daha da baflar›s›z hale geliyordu. Fehmi
Kaleli olmasa, sormasa, ilgilenmese, baflar›s›
düfltü diye bursu kesilecek; ilgisiz, mesle¤e uzak
olarak tan›mlanacakt›. K›z ö¤renci, bursu kesilin-
ce belki okulu da b›rakacak ve k›zlar için ortaö¤-
retimde yüzde 51 olan okullaflma oran›n›n iyilefl-
tirilmesi çal›flmalar›nda bir kifli daha kaybedilmifl
olacakt›. Türkiye’de istihdama kat›l›m oran› yüz-
de 48, kad›nlar›n kat›l›m oran› ise yaln›zca yüz-
de 25. Fehmi Kaleli ilgilendi. Valilikle görüfltü, kö-
mür yard›m› ald›rd›; okul ile görüfltü, ders yard›-
m› al›nd›. Sonuçta k›z ö¤renci okul durumunu dü-
zeltti ve halen bursunu almaya devam ediyor. 
‹sa Erkoç ve ö¤rencisi: ‹zmir’de Otokoç çal›flan›
‹sa Erkoç, Meslek Lisesi’nde ö¤rencilerle görüflü-
yordu. Amac› uygun bursiyerleri tespit etmek.
Ö¤renciler görüflmeden dolay› gerilmesin diye
de çok s›cak ve esprili bir üslup kullanmaya dik-
kat ediyordu. Derken, buna ra¤men s›rada bek-
leyen k›z ö¤rencilerden biri a¤lamaya ve nere-
deyse eli aya¤› titremeye bafllad›. ‹sa Erkoç ö¤-
rencinin yan›na gitti ve onu teskin etti. Bu kadar
gerilecek bir fley olmad›¤›n›, kendileriyle yaln›z-
ca sohbet etti¤ini anlatt›. O k›z ö¤renci flimdi ba-
flar›l› bir bursiyer.

Ayflen ErdilErcan Tutal
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stanbul’a 15 yafl›nda, ticaret haya-
liyle gelen Atalay Otomotiv Genel
Müdürü ‹smet Atalay, ticarette ya-
kalad›¤› baflar›y› Koç bayili¤ine ka-
dar tafl›d›. Minibüslerde muavinlik
yaparak çal›flmaya bafllayan Atalay,

Otokar’›n üretti¤i modellere olan tutkusuy-
la ticarete yöneldi. Yakalad›¤› baflar›larla
dikkat çeken Atalay, iki y›ll›k Otokar bayii
olarak ticaret ve Koç Toplulu¤u ile olan
birlikteli¤ini Bizden Haberler’e anlatt›. 

Sizi tan›yabilir miyiz?
Erzincan Kemaliye kökenliyim. Kendimi
bildim bileli ticarete merakl› olmuflumdur.
Ticareti, daha 10 yafl›nda, sat›n ald›¤›m ki-
lim ve hal›lar› civar pazarlarda satarak ö¤-
renmeye bafllad›m. Daha sonraki y›llarda

“Koç bayili¤ini
çocuklar›m için istedim”

Atalay Otomotiv Genel Müdürü ‹smet Atalay:

‹

‹smet Atalay, çocuklar›na
b›rakabilece¤i bir ifl
kurabilmek hedefiyle 
Koç bayili¤ini istemifl:
“Çocuklar›m›n,
Türkiye’nin en köklü
kurumuyla birlikte
iflimizi gelece¤e
tafl›yabileceklerini
gördüm. Otokar’›n
modellerine çok
güveniyorum. Sektörü iyi
analiz eden güçlü bir
kurumla çal›flman›n
mutlulu¤unu yafl›yoruz”
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a¤abeylerimin mobilya dükkân›nda çal›fla-
rak ticarete devam ettim. 15 yafl›ndayken
onlarla yaflad›¤›m ufak bir sorun, tüm ha-
yat›m› de¤ifltirdi ve ‹stanbul’a gelmeye ka-
rar verdim. Buraya gelirken de akl›mda
hep ticaret yapmak vard› ama kendimi bir
anda minibüs muavini olarak buluverdim. 
‹ki-üç y›l çal›flt›ktan sonra, flimdi flafl›rd›-
¤›m bir cesaretle kendi minibüsümü al-
d›m. Yafl›m daha yeni 18 olmufltu. ‹flte o
zamanki cesareti, ald›¤›m do¤ru bir ka-
rarla sermayeye çevirerek bugünlere ka-
dar geldim. Minibüsçülü¤ün ard›ndan
flehirleraras› otobüsçülü¤e yöneldim.
Yapt›¤›m her iflte kendime bir fleyler kat-
t›m, kendimi gelifltirdim. Erzincan’›n pa-
zarlar›nda kilim satt›¤›m günlerden bu
yana, hiçbir zaman de¤erlerimden vaz-
geçmedim. 
Örne¤in flehirleraras› otobüs ald›¤›mda,
kullanmay› bilmeme ra¤men direksiyona
geçmedim. ‹ki y›l boyunca deneyimli flo-
förümüzün yan›nda oturdum, kendimi
e¤ittim. Ard›ndan halk otobüsçülü¤üne
geçtim. Onu da en iyi flekilde yapmay›,
halka faydal› olmay› ön planda tuttum.
De¤erlerimi koruyamayaca¤›m› anlad›-
¤›m an, yapt›¤›m ifl ne olursa olsun b›rak-
t›m. Bayilik almadan önce de Otokar
araçlar› sat›yordum. Zaten o dönemde bir
bayi gibi çal›flt›¤›m için insanlar›n güveni-
ni kazand›m.

Bayi olma fikri nas›l ortaya ç›kt›?
Çocuklar›ma b›rakabilece¤im en iyi mira-
s›n Koç bayili¤i olaca¤›na inan›yordum.
Ticari anlamda zaten belirli bir baflar›m›z
vard›. Örne¤in bir benzin istasyonu aça-
rak ticari anlamda belirli bir baflar›y› ga-
ranti edebilirdim onlara. Öyle yapsayd›m,
kasada otururlar ve zamanla körelirlerdi.
Ben onlar›n üretimin, ticaretin kalbinde
olmalar›n› arzu ettim. Koç Toplulu¤u’yla
çal›flman›n prestijini yaflayarak kendileri-
ni ileriye tafl›s›nlar istedim. K›sacas›, bu ifli
çocuklar›ma tafl›yabilme düflüncesiyle ba-
yili¤e yöneldim. Onlar, Koç ailesinin bir
üyesi olarak ifllerini gelifltirsin ve kendi
çocuklar›na tafl›s›nlar. Koç Ailesi’nin ve
Otokar’›n bayii olarak bunu sa¤lad›¤›ma
da inan›yorum. 

Otokar’›n sektördeki konumunu de¤erlen-
dirir misiniz?
Birkaç y›l önce bayi arkadafllar›ma, Oto-
kar’›n ifllerinin çok iyi olaca¤›n› gerekçeler
göstererek anlatt›m. Iveco’nun fabrikas›n›n
al›naca¤›n› bile tahmin ettim. Hatta fabri-
kan›n al›nd›¤› gün genel müdürümüzü rü-

yamda gördüm. Sabah buraya geldi¤imde
de o¤lum Otokar’›n Iveco’yu sat›n ald›¤›n›
haber verdi. Kendim alm›fl gibi sevindim.
Bu yat›r›m› çok önemli bir at›l›m olarak gö-
rüyorum. Otokar’›n önü art›k daha da
aç›k... Piyasan›n en az yüzde 40’›na sahip
olaca¤›m›z› tahmin ediyorum. Gerçekten
bu y›l daha da iyi durumday›z. 
Otokar bir modeli, iflin gereklerine göre
ortaya ç›kart›yor. Otokar’›n en önemli
avantaj› da bu zaten; yat›r›m ve Ar-Ge ça-
l›flmalar›n›n sektörün ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yacak flekilde kurulmas›. O nedenle mo-
dellerimiz yok sat›yor. Firman›n  piyasa
analizleri çok do¤ru.
Otokar’›n minibüsleri özellikle ‹stanbul'un
ihtiyaçlar›n› fazlas›yla karfl›lad›¤› için tercih
ediliyor. Halk otobüslerinde de Otokar'›n
modelleri çok tutulmaya baflland›. Son ola-
rak üretilen Doruk yok sat›yor ve halk oto-
büsçülerinin vazgeçemeyece¤i bir model ol-
ma yolunda ilerliyor. 
Bu sektör belirli bir kesime hitap ediyor
gibi durabilir ancak flehrin ulafl›m ihtiya-
c›n› karfl›lad›¤› için milyonlar› hedef al-
mak, toplu tafl›mac›l›¤› do¤ru ve kural›na
uygun yapmak gerekiyor. Geçti¤imiz y›l
Andolu’da bir kentte faaliyet gösteren
halk otobüslerini bir flirketle ortak yeni-
ledik. Bizden önce belediye bu iflten za-
rar ediyor, halk ise sa¤l›kl› bir toplu ula-
fl›mdan mahrum kal›yordu. ‹ncelemek
için gitti¤imde halk›n t›kl›m t›kl›m mini-
büslere bindi¤ini gördüm. Halk otobüs-
leri farkl› bir markan›n modelleriydi ve
kimse onlara binmek istemiyordu. Oto-
kar modellerini oraya verdikten sonra
durum de¤iflti. Halk çok daha sa¤l›kl› ko-
flullarda yolculuk ederken, belediye de
bu iflten kârl› ç›kt›. Yani yapt›¤›m›z, ka-
muoyunu ilgilendiren, önemli bir ifl... 

Bu mekân› yenilediniz…
Bu alan›, üç ay önce sat›n ald›m. Dört dö-
nüm üzerine Otokar yönetiminin beklenti-
leri do¤rultusunda kurumsal, sat›fl ve servis
ekiplerinin hizmet verece¤i modern bir ya-
p› oluflturduk. Dedi¤im gibi; burada hem
sat›fl hem de servis olacak. 30 kiflilik bir
servis ekibi kurduk. Fabrikadaki e¤itimle-
rinin ard›ndan, san›r›m y›lbafl›ndan itiba-
ren tam anlam›yla servis hizmeti vermeye
bafllayaca¤›z.

Faaliyet gösterdi¤iniz bölge hakk›nda ne
düflünüyorsunuz?
Öncelikle bu bölgeyi iyi bildi¤imi söyle-
yebilirim. Çünkü y›llard›r yak›ndan takip
etti¤im bu bölge, tafl›mac›l›k yönünden
çok iyi bir potansiyele sahip. Buraya gel-
memizin akabinde, h›zla yolumuza de-
vam ediyoruz. 40 arac›n de¤iflimine bafl-
lad›k. Yine bu y›l içinde Afyon’a 84, De-
nizli’ye 75 adet toplu tafl›ma arac› verdik.
K›sacas› sadece bu bölgede de¤il, oralarda
da toplu tafl›mac›l›¤a yönelik çal›flmalar
yap›yoruz. Tureks firmas›n›n 500-600
araçl›k projesi do¤rultusunda beraber ça-
l›flaca¤›z. Onlar›n çal›flaca¤› yerlerin araç-
lar›n› biz verece¤iz.

Koç bayili¤i sizlere nas›l bir avantaj sa¤-
l›yor? 
Koç’un güvenilirli¤i ve araçlar›n güzelli¤i
bizi çekti. Farkl› markalar bize teklif ver-
di¤i halde Koç Toplulu¤u ile çal›flma ay-
r›cal›¤›n› yaflayabilmek için Otokar’› seç-
tik. Baflta da söyledi¤im gibi, 15 y›lda
hiçbir zaman kriterlerimizden ödün ver-
medik. Bunun sonucu olarak elde etti¤i-
miz Koç bayili¤i ile gurur duyuyoruz.
Koç ve Otokar yönetimlerinin, bundan
sonra sadece ticari faaliyetlerle de¤il, sos-
yal projelerle de bizim ufkumuzu açacak-
lar›na eminim. Koç Toplulu¤u için bü-
yük bir önemi olan sosyal projelerde yer
almak isteriz. 
Ticari düflüncemizle bugüne kadar geldik.
Bundan sonra hem ticari hem de sosyal ça-
l›flmalar›m›zla ses getirmek istiyoruz.
Daha önce ne kadar çok para kazan›rsam
kazanay›m, insanlar›n bak›fl aç›lar›n› de¤ifl-
tiremiyordum. Art›k gururla Koç’un, Oto-
kar’›n bayisi oldu¤umuzu söylüyoruz. Çok
fazla avantaj› oldu. fiimdiye kadar, geride
kalan, görünmeyen bir sat›fl baflar›m›z
vard›. Bayili¤i ald›ktan sonra veriler çok
daha net olarak ortaya ç›kt›. Üstelik insan-
lar›n bak›fl aç›s› da de¤iflti bize karfl›. Bu ba-
yilik 10 y›l içinde bizi bambaflka baflar›lara
tafl›yacakt›r. Hedefimiz bu do¤rultuda…

“Daha önce ne kadar para
kazan›rsam kazanay›m,

insanlar›n bak›fl aç›lar›n›
de¤ifltiremiyordum. 

Art›k gururla Koç’un,
Otokar’›n bayisi

oldu¤umuzu söylüyoruz.
‹nsanlar›n bize karfl› bak›fl

aç›s› de¤iflti. Bu bayilik 
10 y›l içinde bizi bambaflka

baflar›lara tafl›yacak”
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Usta yönetmen 
Halit Refi¤ ile 
Cumhuriyet Bayram›’ndan
yola ç›karak Atatürk’ü ve 
Cumhuriyet döneminin 
ilk romanc›lar›ndan 
Halit Ziya Uflakl›gil’in 
“Aflk-› Memnu”sunun 
TV dizisi olarak çekilme
serüvenini konuflarak
dünden bugüne uzanan
keyifli ve ö¤retici bir 
sohbet gerçeklefltirdik

kim ay›nda iki bayram› bir-
den kutluyoruz. fieker Bay-
ram› ve Cumhuriyet Bayra-
m›… Atatürk’e bir sinema-
c› gözüyle bakman›z› rica

etsek, neler söylersiniz? 
Birlikte bakal›m… Onun tarihi kiflili¤i
önce bir Osmanl› zabiti olmas›yla bafllar.
Sonra Çanakkale ve Sakarya kahraman›-
d›r. Milli Mücadele s›ras›nda kurulan Bi-
rinci Millet Meclisi çal›flmalar› s›ras›nda
Cumhuriyet’in esaslar› üzerinde çal›fl›l›r
ve hangi yönetim modellerinden yararla-
n›laca¤› konusunda konuflulurken Mus-
tafa Kemal’in “Biz bize benziyoruz efendi-
ler” sözlerinin alt›n› çizmek isterim. Bu
aç›klama Mustafa Kemal’in siyasi dehas›-

n›n en parlaklar› aras›ndad›r. ‹kinci gö-
rüntüde emperyalizm ile savafl›n muzaf-
fer kumandan›, Cumhuriyet’in kurucusu
Gazi’yi görürüz. Osmanl› Devleti’nin ku-
rucusunun da Osman Gazi diye an›ld›¤›
düflünülürse, yeni Türk devletinin kuru-
cusuna Gazi denilmesi oldukça anlaml›-
d›r. Üçüncü görüntüye geldi¤imizde;
Cumhuriyet’in 10. Y›l›na gitmek isterim.
Anayurdu demir a¤larla örmenin gururu,
Türk’ün gelece¤ine güvenin coflkusu için-
de kutland›¤› y›l…. 
Genç Türk Cumhuriyeti’nin kiflili¤ini
buldu¤u, bölgesinde durumunu sa¤lam-
laflt›rd›¤› bu y›llarda, Avrupa’n›n ortas›n-
da ‹ngiltere ve Fransa’y› endiflelendiren
bir oluflum ortaya ç›kmaktayd›. Alman-

ya’da Hitler iktidara gelmiflti ve Mussolini
‹talya’s› ile ‹ngiltere-Fransa karfl›t› mihver
denilen bir ittifak kurulmufltu. Hitler’in
verdi¤i destekle Mussolini, Roma miras›-
na dayanarak, Akdeniz’e “Mare Nostrum”
(Bizim Deniz) diyor, ‹ngiliz ve Frans›z ge-
milerinin dolaflmalar›n› izne tabi tutuyor-
du. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Soyad›
Kanunu ile Cumhuriyet’in kurucusu Ga-
zi Mustafa Kemal’i milletin babas› kabul
ederek, ona Atatürk ad›n› verirken, ‹ngil-
tere ile Fransa da Türkiye’ye iki büyük
hediye haz›rlamaktayd›lar. ‹ngiltere, Bo-
¤azlar› Türkiye’nin askeri denetimine tes-
lim edecek olan Montreux, Fransa ise Do-
¤u Akdeniz’de Türk gücünü art›racak
Hatay hediyelerini paketlemekteydiler.  

E

‘Biz bize benziyoruz’ sözü 
bir siyasi deha ifadesidir”

“Atatürk’ün
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Bu üç dönemden üç ayr› flashback’ten yola
ç›karak bir Atatürk portresi oluflturabiliriz.

TRT’nin çekti¤i  “Cumhuriyet” ve “Kurtu-
lufl” filmlerinin ard›ndan flimdi de 29
Ekim’de Can Dündar’›n yönetti¤i “Musta-
fa” vizyona girecek.  Elbette sonradan ta-
mam›n› izleme f›rsat› buldu¤umuz ve si-
zin çekti¤iniz “Yorgun Savaflç›”, yak›n ta-
rihimiz üzerine yap›lan ilk kapsaml› çal›fl-
malardand›. Cumhuriyetimizin tarihi ile
ilgili belgesellerden söz edebilir miyiz?
Yak›n tarihimizin ilk belgeseli “Türkiye’nin
Kalbi Ankara”, Cumhuriyet’in 10’uncu y›-
l›nda Atatürk’ün emriyle bir Sovyet yönet-
men taraf›ndan çekildi. ‹yi bir filmdi. ‹kin-
ci belgesel Cumhuriyet’in 50’nci y›l› için
çekildi, onu da bir Frans›z yönetmen üst-
lendi. Cumhuriyet tarihimizdeki üçüncü
belgesel ise bana önerildi, Atatürk’ün
100’üncü do¤um y›l› nedeniyle. “Atatürk
ve Sanat” adl› bir belgesel haz›rlad›m. Be-
nim için büyük bir onurdu. 

Halit Ziya Uflakl›gil, Cumhuriyet döne-
minin ilk romanc›lar›ndan biri… Bu ün-
lü romanc›m›z›n ünlü roman›ndan TRT
için uyarlad›¤›n›z “Aflk-› Memnu” siyah
beyaz televizyon y›llar›m›z›n klasikle-
rindendi. Nas›l oluflmufltu dizi fikri?
“Aflk-› Memnu” klasik bir romandan televiz-
yon için uyarlaman›n ilk örne¤iydi. Rahmet-
li ‹smail Cem, TRT Genel Müdürü iken, ilk
defa kurum d›fl›ndan üç yönetmene film yap-
t›rd›. Lütfi Akad, Metin Erksan ve ben. Bana,
BBC’nin ilgiyle izlenen klasikler dizisine ben-
zer bir dizi için önerimi sordu. Hiç düflün-
meden “Aflk-› Memnu” dedim. Bunun sebebi
de flu: Halit Ziya Uflakl›gil’in “Mai ve Siyah”
adl› roman› ile 1957’de genç bir gazeteciyken
tan›flt›m. Roman bende flok etkisi yaratt›;
çünkü kahraman› Ahmet Cemil adeta benim
hikâyemi yafl›yordu. O da benim gibi genç
bir gazeteciydi, gelecek için hayalleri vard›,
sevdi¤i genç k›z onu terk edip baflka biriyle
evleniyordu ve arkadafllar›yla Tepebafl›’ndaki
kahvelerde oturup hayaller kurarken mai
günlerden siyah günlere do¤ru yuvarlan›veri-
yordu. Bunlar benim yaflad›klar›md› ve ya-
r›m as›r önce yaz›lm›flt›! Ondan sonra Halit
Ziya’n›n tüm kitaplar›n› okudum. “Aflk-›
Memnu”dan çok etkilendim. Roman› oku-
mufl olan ‹smail Cem de önerimi hemen ka-
bul etti. Böylece diziye bafllad›k.

Size aktar›lan bir deneyim olmadan bu
ifli nas›l kurgulad›n›z? Oyuncu seçimi,
senaryonun ak›fl›, roman›n özüne sada-
kat… Bunlar› nas›l belirlediniz?
Sineman›n bafllad›¤› y›llarda yaz›lm›fl ol-

mas›na ra¤men bir film senaryosu gibiydi
roman. Daha önce sinemaya uyarlamam›
istemiflti Memduh Ün, kabul etmemifltim.
Çünkü tam bir dönem roman›d›r. Do¤u ile
Bat›, alaturka ve alafranga yaflam tarz› ara-
s›ndaki çeliflkileri, geçifl dönemini anlat›r.
Bu yüzden asl›na sad›k kalmak gerekti¤i
düflüncesindeydim. Diziyi çekerken de ay-
n› mant›¤› korudum. Senaryoya göre çal›fl-
ma program› yapt›m. Roman›n uzunlu¤u,
filmin uzunlu¤unu belirledi ve her biri 40-
45 dakikal›k alt› bölümlük dizi ortaya ç›k-
t›. TRT, dönem atmosferini yaratmam›zda
çok yard›mc› oldu. Ben de yazar›n tasvirle-
rine ba¤l› kald›m. Bihter, alaturka güzelli¤e
sahip, kara kafll›, kara gözlü, etine dolgun,
ud çalan bir kad›nd›. Nihal ise Frans›z bir
mürebbiye taraf›ndan Bat›l› usullere göre
yetifltirilmifl, sar›fl›n, zay›f, solgun bir genç
k›zd›. Behlül, arada kalm›fl, avare bir tipti
ve daha en baflta Salih Güney’di benim
için. Zor olan Nihal’i bulmakt›. Üç May-
mun tiyatrosunda izleyip etkilendi¤im
Müjde Ar, Nihal rolü için geldi ama Bihter
rolünü al›p gitti! Nihal için birkaç adayla
deneme filmi çekildi. Tiyatrocu Hayri
Esen’in k›z› It›r, adeta Nihal’in kendisiydi.
Oyunculuk konusunda da roman›n özüne
sad›k kald›k, ama kitab› okuyan okumayan
herkes karakterleri kabul edip benimsedi. 

fiimdi ça¤dafl bir “Aflk-› Memnu” uyarla-
mas› ile karfl› karfl›yay›z. Yeni diziyi izli-
yor musunuz? 
‹zliyorum. Asl›nda televizyon dizilerini izle-
mem. Çünkü bir filmin en önemli taraf›, son
sözüdür bence. Yapt›¤›m bütün iflleri, son
cümlesini bildi¤im bir senaryo gibi tasarla-
r›m. Ama özel televizyonlara yap›lan diziler-
de izlenme kayg›s› öncelikli oldu¤u için, hi-
kâyeler uzad›kça uzuyor. ‹stenen olabildi-

¤ince uzatmak olunca, roman›n özüne sad›k
kal›nam›yor, buna önem verilmiyor.  Kazanç
amaçl› özel televizyonlardan bekleyemeyiz
bunu. Ama devlet televizyonu, kamu hizme-
ti vermek üzere kurulmufltur. Klasik roman-
lar›m›z bir miras olarak de¤erlendirilecekse
devlet kurumu bunu hakk›yla yapmal›d›r.

Türk sinemas›n›n klasiklerinden söz edi-
lebilir mi? Bu anlamda sinemaseverler
için film önerileriniz olabilir mi?
Önerilerim en iyi filmler anlam›nda bir s›-

ralama de¤il de, Türk sinemas›n›n geliflim
çizgisi içindeki köfle tafllar› olarak ele al›n-
mal›. Bu anlamda flüphesiz Türk sinemas›-
n›n klasiklerinden bahsetmifl oluyoruz. Ön-
ce Lütfi Akad’›n “Kanun Nam›na” ve “Bir
Ceza Avukat›n›n An›lar›” TV filmi içindeki
“Emekli Baflkan” adl› film. Metin Erksan’›n
“Y›lanlar›n Öcü”, “Susuz Yaz” ve “Sevmek
Zaman›”. At›f Y›lmaz’›n “Hayallerim, Aflk›m
ve Sen”. Y›lmaz Güney’den “Yol”. Nuri Bilge
Ceylan’dan “Üç Maymun” ve Serdar
Akar’dan “Kurtlar Vadisi-Irak”.
(Kendi filmlerini önermekten kaç›nacak kadar
tevazu ve nezaket sahibi olan Halit Refi¤’in
“Gurbet Kufllar›”, “Teyzem” ve “Kar›lar Ko¤u-
flu” filmlerini de listeye biz ekleyelim…) 

“Yak›n tarihimizin ilk
belgeselini Cumhuriyet’in 
10’uncu y›l›nda Atatürk'ün

emriyle bir Sovyet yönetmen
çekti. ‹kinci belgeselin

çekimini Cumhuriyet’in 50’nci
y›l›nda bir Frans›z yönetmen

üstlendi. Cumhuriyet
tarihimizdeki üçüncü belgesel

ise bana önerildi, Atatürk'ün
100'üncü do¤um y›l› nedeniyle.

Benim için büyük onurdu” 

Savafla gitti¤i Kore’de 
amatör film çekti
Halit Refi¤ 1934’te ‹zmir’de dünyaya geldi. ‹lk
ve orta ö¤renimini fiiflli Terakki Lisesi’nde ta-
mamlad›ktan sonra Robert Kolej Mühendislik
Bölümü'nde okudu. Askerli¤ini yedek subay ola-
rak yapt›¤› Kore’de amatör filmler çekti.
1956'da, "Yeni Sabah" ve "Akflam" gazetele-
rinde sinema elefltirileri yazd›. 1957’de, At›f Y›l-
maz’›n asistanl›¤›yla sinemaya girdi, 1960’ta
ilk filmi “Yasak Aflk”›, 1963’te “fiehirdeki Ya-
banc›”y› çekti. 1964’te çekti¤i “Gurbet Kufllar›”
ile Antalya Alt›n Portakal Film Festivali’nde En
‹yi Yönetmen Ödülü’nü ald›. 1975’te televizyon
dizisi alan›nda ilk edebiyat uyarlamas› olan
“Aflk-› Memnu”yu çekti. TRT Dan›flma Kuru-
lu’nda görev ald›. TRT Kurumu ad›na 1981’de
gerçeklefltirdi¤i Kemal Tahir'in ayn› adl› roma-
n›ndan uyarlad›¤› "Yorgun Savaflç›" adl› filmin
yak›ld›¤› ilan edildi, ard›ndan bu film televizyon-
larda gösterildi. 1976’da ABD’de Wisconsin
Üniversitesi’nde, 1984’te Ohio Denison Üniver-
sitesi'nde e¤itim çal›flmalar›na kat›ld›. Olgunluk
döneminde çekti¤i “Teyzem”, “Han›m”, “Kar›lar
Ko¤uflu” gibi filmleriyle yurtiçinde ve yurtd›fl›nda
birçok ödül kazand›. Yurtd›fl›ndaki festivallerde
filmleri için özel bölümler ayr›ld›. 1997’de Mi-
mar Sinan Üniversitesi Senatosu karar›yla
“Onursal Profesörlük” unvan› verildi. 
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ncelikle sizi bu ak›l almaz
rekorlara götüren hayat›n›z›
ö¤renebilir miyiz?
Üsküdar’da do¤dum. Evlen-
diklerinde babam 15, annem

13 yafl›ndaym›fl. Tam 24 çocuklar› olmufl,
yedisi sa¤ kalm›fl… Öyle ki, isim bulmak-
ta güçlük çekmifller, Kuzey, Güney, Do-
¤u, Bat› gibi isimler vermifller o yüzden.
Babam Üsküdar’da gazete baflbayisiymifl.
Ama daha önce, Üsküdar-Befliktafl moto-
ru varm›fl dedemin. Babam da bu ifle bafl-
lam›fl. Ben befl yafl›ndayken motorda ba-
bama yard›m ediyordum. Befl yafl›nda Sa-
lacak Plaj›’nda yüzme ö¤rendim. S›cak bir
aileydik; bütün mahalleyi ça¤›r›rd› babam
yeme¤e, bal›k da tutuyor ya… Marmara o
zamanlar cam gibiydi, 29 çeflit bal›k vard›.

Deniz astsubayl›¤›na nas›l karar verdiniz?
Gaz lambas›yla ders çal›flt›¤›m›z, sokakla-
r›n kandillerle ayd›nlat›ld›¤› zamanlar...
Mahalledeki bütün a¤abeyler asker ol-
mufltu. Hafta sonlar› bir geliyorlar, çak›
gibi! Parende, salto filan at›yorlar, k›zlar
onlara bak›yor hayran hayran. “Ben de

bunlar› yaparsam demek ki k›zlar bana da
bakar” dedim. Yani askerli¤e giden yol bu
düflünceyle bafllad› say›l›r. Anneme demi-
flim, ben de asker olsam diye. Beylerbe-
yi’ne verdiler beni, yak›n diye. ‹lkokulu
bitirdim asker oldum, 12 yafl›ndayd›m.

SAT komandosu oldunuz sonra… Ne
tür özellikler ar›yorlar adaylarda, film-
lerdeki gibi mi gerçekten?
Ruhen çok sab›rl›, sayg›l›, askerli¤i seven,
hiçbir fleyden y›lmayan, logarlara da kapat-
salar, üzerlerini betonla da örtseler yaflaya-
cak timler yetifltiriliyor. 2. Dünya Sava-
fl›’nda Amerikal›lar, Japon adalar›na ç›kar-
ken, bilmedikleri için kaz›klara, may›nlara
saplan›p ölüyorlar. Diyorlar ki, önden bir
timin gitmesi laz›m; may›nlar› temizleye-
cek, kaz›klara dinamit koyacak. Gerekti-
¤inde deniz alt›ndan yüzebilmesi, suyun
alt›ndan ç›k›p may›nlar› tahrip etmesi, ka-
ç›p denizalt›na girmesi laz›m. UDT’yi (Un-
der Water Team) kuruyorlar. SAT’›n do¤u-
flu böyle. NATO’ya ba¤l›. Amerikal›lar›n
e¤itti¤i ikinci SAT s›n›f›y›z biz. Vietnam
Savafl› bafllay›p da Amerikal›lar gidince, biz

por vizyons

Ö
66 yafl›nda bir adam; beklenir

ki kitap okusun, müzik
dinlesin, bal›k tutsun… Ama o

kah denizin alt›nda 37 saat
yüzüyor, kah bir denizden

ötekine kulaç sall›yor.
Bak›yorsunuz Bo¤az’dan

paraflütle sal›vermifl kendini
ya da su dolu bir akvaryumun

içinde befl gün befl gece
geçirmifl. Eski SAT

komandosu Nam›k Ekin’den
bahsediyoruz.

Osmanbey’deki spor
salonunda ziyaret etti¤imiz

Nam›k Ekin, dört y›l sonra
son vermeyi planlad›¤› rekor

koflusundaki adrenalin
tutkusunu anlatt›

66 yafl›nda bir “deli kan”

Nam›k Ekin



birinci ve ikinci s›n›flar hoca olduk, art›k
biz yetifltirmeye bafllad›k ö¤rencileri. 48 s›-
n›f yetifltirdik. Baz› seneler bir, bazen iki ki-
fli mezun oldu…

1972’de emekli oldunuz…
Münih Olimpiyatlar›’ndan davet edildim.
Alt› ayl›¤›na gitmem laz›m. Ama o zaman-
lar öyle alt› ay ücretsiz izin yok. ‹stifa et-
mek zorunda kald›m, a¤laya a¤laya gittim
Münih Olimpiyatlar›’na... Almanya’ya gi-
derken de eflim Melek’le tan›flt›k; dönüflte
evlendik. ‹ki k›z›m›z var, küçük k›z›m›z›n
da iki tane çocu¤u var; Kerim ve Nida…

Çocuklar›n›z, torunlar›n›z da sizin gibi
merakl› m› yüzmeye, judoya, uçmaya?
Boynuz kula¤› geçer derler ya; küçük k›z›m
Name Ekin, motosiklette Türkiye flampiyo-
nu oldu. Erkeklerle yar›fl›yor, ikinci, üçün-
cü oluyor erkeklerde, “raising” yap›yorlar.
Paraflütçü, judoda flampiyon oldu, akroba-
tik dansta çok dereceleri var, fitness Türki-
ye flampiyonu oldu. Büyük k›z›m da onu
yetifltiren zaten. Onun da fitness, body, ju-
do, dans flampiyonluklar› var. fiimdi antre-
nörlük yap›yor. Torunlar yavafl yavafl judo-
ya bafllad›lar ama a¤›r gidiyorlar. Gerçi k›z-
lar›m da 15 yafl›nda canland›. K›z›yordum
ama beni mahcup ettiler.

Sizi tan›mam›za neden olan maceran›z
nas›l bafllad›?
35 yafl›na geldi¤imde, “Ben ne yapabilirim”
dedim. O s›rada Deniz Kuvvetlerinden bir
yaz› geldi. Albay Muhittin Erdönmez’den.
Hollandal› Peter Dervent, 1974’te sualt›nda
36 saat yüzmüfl, “Sen” dediler, “37 saat yü-
zer misin?” “Denerim efendim”, dedim. Al-
bay Erdönmez, “Sen bunu yapars›n” dedi.
Orta birden beri hocamd›. Beni iyi tan›yor-
du. Bal›k burcuyum zaten. 

Nas›l haz›rland›n›z rekor denemesine?
Heybeliada’da bir havuz var, tüpleri al›p
orada dal›fl çal›flmas› yap›yorum. Erol Si-
mavi çok ilgilendi o zaman. Gazetesinde
birinci sayfadan verdi. Beni bir korku ald›,
ya yapamazsam diye. Neyse suya bir gir-
dim, 36 saat yüzdüm suyun alt›nda. Me-
¤erse Hollandal› her saat bafl› dinleniyor-
mufl. Halbuki biz, mahcup olmamak için
gidiyoruz geliyoruz suyun alt›nda. Çikola-
ta, muz yiyoruz…

Su yüzüne ç›kmadan m›?
Ç›kmadan ö¤rendim ben suyun alt›nda
yemeyi… Onlarsa gelifltirmifller; hortumla
su, yemek ne isterse yukar›dan geliyor.
Amerikal›lar da o rekorlar› öyle k›r›yor;
hortumdan dü¤meye bas›yor, hava ald›¤›
hortumdan yemek geliyor. Biz hortumu
ç›kar›yoruz suyun alt›nda, nefessiz, muzu
yiyoruz. Tabii a¤z›n›za klor geliyor, deniz-
deyseniz tuzlu su geliyor. Bunlar› vücut-
tan atmak için de bal›k adam elbisesisi içi-
ne yafll› tulumu giyiyoruz. Çok iptidai
flartlard›… Dervent 40 kilometre yüzmüfl,
36 saatte, ben can havliyle 48 kilometre…
Su alt›nda 37 saat kald›m. Rekoru k›rd›m
ama hastaneye kald›r›ld›m. Kulaklar›m bi-
le çatlam›flt› klordan. Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›’na ça¤r›ld›m; dönemin Cum-
hurbaflkan› Fahri Korutürk ve Senato Bafl-
kan› Tekin Ar›burun bizzat kutlad›. Art›k
maalesef bu tür rekorlara ilgi gösteren yet-
kili yok. 

30 A¤ustos Zafer Bayram›’nda da su al-
t›ndan bir “bar›fl koflusu” yapacakt›n›z?
29 A¤ustos’ta Rodos’tan su alt›nda yüz-
meye bafllay›p, 28 saat sonra, 30 A¤us-
tos’ta Marmaris k›y›s›na ç›kacakt›m. An-
cak Rodoslu yetkililer önce izin verdi,
starttan bir gün önce izni geri çekti. Ne-

deni meçhul. Ben de 29 A¤ustos’ta iki ül-
ke karasular›n›n kesiflme noktas›nda yüz-
meye bafllad›m, 24.5 saat sonra Marma-
ris’ten ç›kt›m.

Neden yap›yorsunuz bütün bu rekor de-
nemelerini ve nas›l haz›rlan›yorsunuz?
Felçlilere, engellilere tekerlekli sandalye
almak için yapt›m sonuncusunu mese-
la… Dokuz saat çal›fl›yorum; alt› ay evve-
linden üç saatle bafll›yorum, art›rarak gi-
diyorum. Gemi giderken diyelim ki gemi
batt›, sahil K›br›s kadar uzak, yaflamak
için yüzmen laz›m. “Savafl veya kaç hor-
monu” vard›r vücutta... Adrenalin. De-
nizde, hani ölümle bafl bafla kald›¤›nda
bu hormon giriyor devreye… 

Yani asl›nda ölümekafa tutuyorsunuz?
Öyle oluyor. Çünkü 66 yafl›nda bu mesa-
feyi yüzmeye imkân yok. En son kendime
sordum, “Nam›k sen ne yap›yorsun?” diye.
“Bunu ancak 26 yafl›ndaki bir SAT koman-
dosu yapar” dedim. Herhalde bu son oldu.
Hem bundan sonra kano var, paraflüt var.
Iss›z bir adada 90 gün kalmak istiyorum…
Bir de izin al›nabilirse, Taksim Meyda-
n›’nda bir akvaryumda 21-30 gün aras›nda
yaflamak istiyorum.

Ne zaman emekli olacaks›n›z peki bu
ifllerden? 
Yafl›m 70 olunca…

Emeklilikte ne yapacaks›n›z?
Son bir hayalim var. Buray› bir spor salo-
nu sayarsak, yar›s›nda pilates, jimnastik,
vücut gelifltirme dersleri verece¤iz, oradan
gelen parayla da di¤er yar›s›nda fakir ço-
cuklara, engellilere ücretsiz yüzme, fizik
tedavi hizmeti sa¤layaca¤›z. Bir vatandafl›-
m›z› ikna edebilirsem, Semiha fiakir gibi
birini bulursam e¤er… 
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Sualt›nda rekor üstüne rekor
Nam›k Ekin 1943’te, Üsküdar’da do¤du. Judo-
da 1966-1972 y›llar› aras›nda 11 kez Türkiye
fiampiyonu oldu, üç kez üst üste alt›n kemer al-
d›. Milli formayla birçok kez flampiyon oldu.
Ancak sualt› rekor denemeleriyle tan›nd›.
1976-2007 y›llar› aras›nda elde etti¤i dokuz
dünya sualt› rekorundan baz›lar› flöyle:
1976’da 37 saat boyunca 48 kilometre yüzdü,
1978’de Sarayburnu’ndan Florya’ya 14 saat
50 dakikada yüzdü, 2004’te Mersin’den K›b-
r›s’a 38 saatte yüzdü, 2005’te befl gün befl ge-
ce sualt›nda kalarak Amerikal› Jery Hall’ün dün-
ya rekorunu k›rd›, 2007’de ise Karadeniz’den
Marmara’ya 52 kilometre yüzdü.
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ord ile yollardaf

ocuk yaflta bafll›yor edebi-
yatla iliflkiniz. Sizi yazmaya
iten fley neydi?
Normal yollarla kendini ifade
edememek. Ben de kendimi

normal yollarla ifade edemeyen bir çocuk-
tum demek ki… Ayr›ca bizim evde kitaba
ve yaz›ya sayg› duyulurdu. Kendimizi ya-
zarak ifade etti¤imiz zaman aferin al›rd›k.
Hat›rlad›¤›m ilk fliirler, 1970’li y›llardaki
elektrik kesintilerinde yaramazl›k yapma-
yal›m diye babam›n bizlere okudu¤u Yah-
ya Kemal fliirleridir. Böyle olunca, yazma-
ya karfl› bir ba¤l›l›k, bir aflk duydum. Üs-
telik edebiyat bir kalem, bir kâ¤›tla, yani
hepimizin elde edebilece¤i imkânlarla çok
büyük bir dünya yaratma f›rsat› sunuyor.
Demek hepsi bir araya gelmifl…

Bu birikim ne zaman çocuksu bir he-
ves olmaktan ç›k›p bilinçli bir çabaya
dönüfltü?
Ben heves dönemini çabuk atlatt›m. Evi-
mizdeki fliir antolojilerini çocuk yafl›mda
okumufltum. fiiirin nas›l zahmetli bir ifl
oldu¤unu anlamam uzun sürmedi. Ama
vazgeçmedim, çünkü kendimi bu flekilde
d›fla vurmaya ihtiyac›m vard›. Hep flair
olmak istemifl babam›n kendini bende
devam ettirme arzusuna gönüllü olarak
r›za göstermem de bir baflka etkendi. 

Bütün bu etkenler ciddi bir birikim ya-
ratm›fl olmal› ki 21 yafl›nda Yaflar Na-

bi Nay›r fiiir Ödülü’nü ald›n›z... 
Ödül, 30 yafl alt› flairler içindi ve ben kat›-
l›mc›lar›n birço¤undan daha gençtim tabii.
Baflar›m›n nedeni, o zamanlar dünyaya bu-
günkünden çok daha fazla flair gözüyle ba-
k›yor olmam san›r›m. fiiir insandan 24 sa-
atini isteyen bir ifltir ve ben böyle yafl›yor-
dum. fiimdi düflündü¤ümde flafl›rt›c› geli-
yor 21 yafl›nda bir çocu¤un böyle adanm›fl
bir hayat yaflamas› ama gerçekten fliirle ya-
t›p fliirle kalk›yordum. Ödülü al›nca ilk fli-
ir kitab›m› ç›kard›m: “Ayabakanlar”. 

fiiirinizde hangi flairler yol aç›c› oldu?
Benim kufla¤›m›n flairleri üzerinde ‹kinci
Yeni’nin çok büyük etkisi vard›r. Çünkü

biz, onlar›n çok okundu¤u bir dönemde
fliirle tan›flt›k. Ben bir yandan Oktay Rifat’›,
Behçet Necatigil’i de çok seviyordum. 

fiiire devam ediyor musunuz?
Gizli gizli! Yay›mlatm›yorum. Büyük flair
Yahya Kemal’in bile tek kitab› oldu¤u
düflünülürse, iki fliir kitab›ndan sonra hiç
fliirim yay›mlanmasa gam yemem. Porte-
kizli flair Fernando Pessao’nun fliirlerini,
ölümünden sonra bir sand›¤›n içinde
bulmufllar. Kim bilir, belki öyle bir espri
yapar›m giderken… 

fiiirde bu kadar yol alm›flken romana
nas›l yöneldiniz? 
fiiir insana Türkçenin imkânlar›n› ö¤re-
ten, dil disiplini veren bir sanat. O dö-
nemde bir yandan fliir varken, öte yan-
dan sinema okuyordum. Sinemac› olma-
y› düflünmüyordum asl›nda. Kafamda
hep edebiyat vard›. Günün birinde bir
roman yazaca¤›m› biliyordum sanki ve
bu yüzden sinema dilini ö¤renmenin iyi
bir fley olaca¤›n› düflündüm. Tahmin et-
ti¤imden daha yararl› oldu. Dramatik ya-
p›, diyaloglar, karakter yaratma konu-
sunda bilgi sahibi olman›n çok yarar›n›
gördüm roman yazarken. fiiirin verdi¤i
dil disiplini ile senaryo derslerinin verdi-
¤i dramatik yap› bilgisi bir araya gelerek
bende roman yazma cesaretini uyand›r-
d›. Yani bir elimden flairler, öteki elim-
den sinemac›lar tutarak beni romana ge-

Ç

Daha “yolun yar›s›na” gelmeden baflar›y›, ünü, alk›fllar› bulmufl bir insanda
beklemedi¤iniz kadar sakin, ölçülü, a¤›rbafll› bir üslubu var Tuna Kiremitçi’nin.
Yazd›¤› her kitap olay olmam›fl, tart›fl›lmam›fl gibi, son derece iddias›z bir üslupla
anlat›yor edebi serüvenini. Ford ile Yollarda’n›n bu ayki konu¤u, romanlar›nda
kesiflen, ayr›lan, kavuflan yollar› anlatan yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi

Tuna Kiremitçi:

“Roman sadece sizin seyriniz
için çekilmifl bir filmdir”
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tirdiler. Sinema okudum ama roman için!
Çünkü roman, sadece sizin seyretmeniz
için çekilmifl bir filmdir bence. Her okur,
ayr› bir film çeker kafas›nda. 

Edebiyatta size yol açan yazarlar kimler?
Gençlik y›llar›mda O¤uz Atay’›n “Tutuna-
mayanlar” kitab›ndan çok etkilenmifltim,
pek çok yafl›t›m gibi. Sait Faik ve Orhan
Kemal’in öykücülü¤üne, Bilge Karasu’nun
avangard yan›na hayran›m; Vüs’at O. Be-
ner’i çok severim. Tiyatro yazar› olarak ka-
bul edilse de Ferhan fiensoy’un Türkçedeki
k›vrakl›¤› beni çarpar. Dünya edebiyat›n-
dan Italo Calvino’yu çok severek okurum...

Yazarken nereden al›rs›n›z kayna¤›n›z›?
Bir karakter mi olur ç›k›fl noktan›z, bir
iliflki veya bir fikir mi? 
Daha çok dramatik durumlar, s›radan in-
sanlar›n içine düfltükleri açmazlar ilgilen-
diriyor beni. Karakterleri bir çeliflkinin içe-
risinde b›rak›p gözlemlemeyi seviyorum
ve öykünün emrinde olmay›, öykünün
benden talep ettiklerini yazmay› tercih
ediyorum. Bunu öyküyü dinleyerek hisse-
diyorum. Kulak verince her öykünün ta-
lepleri var asl›nda; bir üslup, bir yaklafl›m,
dil; ve bir yere do¤ru akmak istiyor. Anlat-
t›¤›n›z öykünün iç dinamiklerini kavray›p
gere¤ini yerine getirmek… Bence yazarl›k

bu. Bunu yapabildi¤imi düflündü¤üm za-
man seviniyorum. 

Yani romana otururken, sonu yok kafan›z-
da, öykü neyi talep ediyorsa… Öyle mi?
Bu romandan romana de¤ifliyor. “Git Ken-
dini Çok Sevdirmeden”de kafamda belli bir
son yoktu, sadece durup tren raylar›na ba-
kan hüzünlü bir genç k›z resmi vard›. Ben
o resimdeki duyguya ulaflmaya çal›flarak
yazd›m kitab›. Ama “Dualar Kal›c›d›r”da is-
kelet tamamen vard› kafamda. fiubat’ta ç›-
kacak olan yeni roman›mda da öyle. 

Edebiyat›n varl›k nedeni ve gelece¤i ne
sizce?
Her fleyi büyük yaln›zl›ktan kurtulmak
için yapar›z asl›nda. Bu dünyada bizim gi-
bi insanlar›n oldu¤unu, onlar›n da dertleri
ve sevinçlerinin oldu¤unu görmek için
paylafl›r›z sanat›. Bu yüzden ben edebiya-

t›n insan var oldukça var olaca¤›na inan›-
yorum. Sadece edebiyat insana hayal kur-
ma özgürlü¤ü verir. Görsel sanatlar›n des-
potik, hayal gücünü i¤difl eden yan› edebi-
yatta yoktur ve hayal kurma arzumuz ol-
du¤u sürece edebiyat da olacakt›r. 

“Kumdan Kaleler” grubunun ad›nda bi-
le y›k›laca¤›n› bilme, kabul etme var.
Neden böyle bir isim?
Ankara’da, 1990’lar›n bafllar›nda yay›mla-
nan avangard bir sanat dergisinde bir yaz›
görmüfltüm. Kumdan kaleler deniz k›y›s›-
na kurulur, ilk büyük dalgada y›k›l›r, ama
as›l kahramanl›k, buna ra¤men onlar› kur-
maktan vazgeçmemektir diyen romantik
bir yaz›yd›. 17 yafl›ndayd›m, yaz› çok ho-
fluma gitti. fiiirsel isimli gruplar modas› da
vard› o zamanlar. Biz de grubu Galatasaray
Lisesi orkestras› olarak kurduk. “Denize
Do¤ru” adl› bir albüm de ç›kard›k. Grup-
taki arkadafllar profesyonel müzisyen ol-
may› düflünmüyorlard›. Ama Türkiye’de
lise grubu olarak kurulup albüm ç›karma-
y› baflaran iki gruptan biri  (di¤eri Mor ve
Ötesi) olmam›z bana gurur veriyor. 

Müzi¤e nas›l geri döndünüz?
Müzik benim için eski güzel günlerde kalan
bir an›yd›. Sonra internet ortam›nda Kum-
dan Kaleler’e ait flark›lar›n dolafl›ma girdi¤i-
ni gördüm. ‹mza günlerinde genç çocuklar
bana bu flark›lar› niye müzik yapmad›¤›m›-
z› soruyorlard›. Onlar›n doldurufluna gel-
dim galiba… Müzikal yeteneklerim konu-
sunda hiçbir zaman hayale kap›lm›fl de¤ilim
ama müzi¤e duydu¤um aflkla yap›yorum bu
ifli. Hayal Kahvesi’nde sahne ald›¤›m›z bir
grubumuz var, albümdeki flark›lar› daha
rock format›nda çal›yoruz. 

Otomobil kullan›yor musunuz?
Hay›r, bu konuda hiç yetenekli de¤ilim
ama merak›m ve ilgim var arabalara, han-
gi erkek çocu¤unun yoktur ki zaten? 

Az önce bindi¤imiz Ford Focus Cab-
rio’yu nas›l buldunuz?
Müthiflti. Keflke böyle bir arabam olsayd›
ve kullansayd›m!

Tuna Kiremitçi kimdir?
1973’te Eskiflehir'de do¤du. ‹lk fliirleri, Galatasaray Lisesi ö¤rencisiyken Varl›k dergisinde yay›mland›.
1994’te Yaflar Nabi Nay›r fiiir Ödülü'nü kazand› ve ayn› y›l ilk fliir kitab› “Ayabakanlar” okurla bulufl-
tu. 1997’de Erguvan Balkan fiiir Ödülü'nü Bosnal› flair ‹zzet Sarayliç'le paylaflan Kiremitçi’nin ikinci fli-
ir kitab› “Akademi”, 1998’de yay›mland›. 2002’de ilk roman› “Git Kendini Çok Sevdirmeden”, ard›n-
dan 2003’te “Bu ‹flte Bir Yaln›zl›k Var”, 2005’te “Yolda Üç Kifli”, 2007’te “Dualar Kal›c›d›r” yay›mlan-
d›. Galatasaray Lisesi’ndeyken kurdu¤u Kumdan Kaleler toplulu¤unun ç›kard›¤› Denize Do¤ru adl› al-
bümden 10 y›l sonra 2007’de, söz ve müzi¤i kendisine ait flark›lardan oluflan Kendi Halinde adl› bir al-
büm daha ç›kard›. Müzik yaflam›n› solo çal›flmalarla sürdüren yazar›n yeni roman› yay›na haz›rlan›yor.
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lkemizde uzun y›llard›r sü-
ren “diyet” delirmesi art›k
insan sa¤l›¤›n› ciddi anlam-
da etkilemeye bafllad›. Kilo
verme peflindeki insanlar

bu yolda ölmeye bafllad›lar. Dünyan›n
pek çok yerinde insanlar›n açl›ktan öl-
dü¤ü bir ortamda fazla kilolardan kur-
tulma peflinde hayatlar›n sönmesi asl›n-
da gene insana özgü trajikomik bir vazi-
yet. Oysa flu fazla kilolardan kurtulmak
için gösterilen çabalar hayat›n baflka
alanlar›nda sa¤lansa çok daha sa¤l›kl›
bir ülke olabilirdik. Örne¤in kötü yöne-
ticilerden kurtulmak için acaba hangi
diyet sahibi yeterince çaba göstermifltir
dersiniz bu ülkede? 
Bu anlamda en çok ac›y› flüphesiz ka-
d›nlar›m›z çekiyor. Pek çok kad›n›n
hayat›n›n büyük bir bölümü diyet çe-
flitlerini üzerinde denemekle geçiyor.
Norveç diyetiyle bafllayan bir ömür,
Yeni Zelanda diyetiyle bitebiliyor. Ya-
flamlar›n› sadece kilo vermeye adayan,
h›zl› kilo verme peflinde koflan pek çok
kad›n tam istedikleri kiloya geldikle-

rinde bir de bak›yorlar, kendilerine ay-
r›lan hayat süresi bitmifl, bilet çoktan
kesilmifl… Ya da tam istedikleri kiloya
geldikleri anda “Tüketim Toplumu
Merkezi” onlara daha afla¤›da bir kilo
hedefi bildiriyor. Bafll›yorlar bu kez o
kiloya inme yar›fl›na. Çocuklar›n› test-
ler, dershaneler ve okullar aras›nda ya-
r›flt›ran pek çok anne-baba kendileri de
kilo verme yar›fl› içinde delicesine kofl-
turup duruyorlar. Oysa insan hayat›n›n
flimdilik tekrar› yok. Fazla kilo peflinde
kaç›rd›¤›m›z güzel hayat pozisyonlar›
için kimse “fiunu bir daha oynatal›m”
ya da “fiu an› bir daha yaflayal›m” diye-
meyecek. Ayn› yaflamlar tekrar yaflan-
mayacak. Tekrarlar› ancak kameram›za
kaydedersek yaflayaca¤›z. 
Çocuklu¤umda diyetin Farsças› olan
“perhiz” sözcü¤ü kullan›l›rd›. O döne-
min büyükleri fazla kiloyu bu kadar
dert etmezler ama gene de laf olsun di-
ye perhize girerlerdi. Perhize girip ç›k-
t›ktan bir süre sonra da genellikle gene
o eski, kilolu hallerine aynen geri dö-
nerlerdi. Yani asl›nda oynanan çocukça

bir oyundu. Sonra “rejim” sözcü¤ü gel-
di. Ülkede rejimlerle fazla oynan›nca
bu sözcü¤ün yerini sonunda “diyet” al-
d›. Diyetin kökeni Romal›lara kadar
uzan›yormufl. Zaten Romal›lar da
uzanmay› pek severmifl. Romal›lar yan
gelip yatarak yemek yiyen bir toplum
olduklar› için k›sa sürede göbeklenince
“yaflam tarz›” anlam›na gelen diyete
bafllam›fllar. Hatta Sezar’›n, Brütüs’ü
kendisi gibi çok fazla kilolu gördü¤ü
için “Sen de mi Brütüs?” dedi¤i söyle-
nir. Ancak tarih kitaplar›n› haz›rlayan-
lar da epeyce kilolu olduklar›ndan m›-
d›r bilinmez, bu sözü Sezar’›n suikast
s›ras›nda söyledi¤ini bizlere iletmifller-
dir. (Bkz: Damdaki Mizahç› Roma ve
Roma Dondurmas› Tarihi-2)
Günümüzde ise ifl iyice terazisinden
ç›kt›. Zira art›k kilo verme sektörü diye
ciddi girdileri olan bir sektör var. ‹nsan-
lara özellikle de medya kanal›yla günün
her saati fazla kilolar› an›msat›l›yor.
Sanki herkesin manken kilosuna sahip
olmas› gerekliymifl gibi düzenli ve ciddi
bir diyet sömürüsü itinayla uygulan›yor.
Hayatlar›nda podyuma ç›kmayacak
olan insanlar, televizyonlar arac›l›¤›yla
“selülit manya¤›” haline getiriliyor. ‹fl
öyle bir hale geldi ki günde befl ö¤ün bel
çevresini ölçmek kimilerince sevap say›-
l›r oldu. Okullar›ndaki derslerinde art›k
pek “s›f›r” alamayan, genelde s›n›f› ge-
çen k›zlar›m›z flimdilerde s›f›r› beden-
lerde yaflamak peflindeler. “S›f›r beden”
epeydir “S›f›r araba” zannedilir oldu!
Oysa ülkemizde hayatlar genellikle
“ikinci elden” yaflan›yor. Geçende ö¤-
rendim ki “ikinci el” sat›fllar bile durmufl
pek çok sektörde. O zaman neden bu
“s›f›r” merak›?..
Damlar› mesken edinmifl bir mizahç›
olarak fazla kilolar› bu denli dert etme-
yin diyorum. fiüphesiz sa¤l›kl› yaflam›-
n›za engel olacak denli kilolar de¤il
kastetti¤im. Yani kiloyla yat›p kiloyla
kalkmay›n. Hele hele zaten böylesi ka-
za eseri yaflanan bir ülkede, hiç olmaz-
sa gidifliniz “kilo” kazas›ndan olmas›n.
Diyet peflinde aç kal›p, neye niyet, ki-
me diyet olmay›n!.. Böyle anlarda ye-
mek istedikleri halde yiyecek bulama-
yan aç insanlar› da düflünelim biraz,
gözü dönmüfl kimi diyet uzmanlar›n›
düflündü¤ümüz kadar!..

Ü
Neye niyet, kime diyet!






