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Gururluyuz...
azi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n
dönüm noktas› olan Sakarya Meydan Muharebesi’ndeki veciz sözünü hepimiz ezbere biliriz: “Hatt›
müdafaa yoktur sath› müdafaa vard›r. O sat›h bütün
vatand›r. Vatan›n her kar›ﬂ topra¤› vatandaﬂ›n kan›yla ›slanmad›kça terk olunamaz...”
Geçen ay, Mehmetçi¤in kazand›¤› bu ﬂanl› zaferin an›s›n› sonsuzlu¤a taﬂ›yacak an›t›n aç›l›ﬂ›n› gerçekleﬂtirmenin mutlulu¤unu yaﬂad›k. Ayn› zamanda, bir ulusun yeniden do¤uﬂunu ve kurtuluﬂ mücadelesinin azmini simgeleyen Mehmetçik An›t›’n›, Koç Holding ve Tüpraﬂ olarak “kurumsal vatandaﬂl›k” ad›na öncülük etti¤imiz önemli projelerimizden biri olarak görüyor, bundan dolay› da büyük bir gurur yaﬂ›yoruz.
Gurur duydu¤umuz bir baﬂka konu ise Milli Tank Projesi’nde at›lan imzalar. Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›’nca yürütülen “Altay Milli ‹mkânlarla Modern Tank Üretimi Projesi”nin ana yüklenicisi Otokar oldu. Otokar ilk Türk ana muharebe tank›n›n tasar›m›ndan üretimine, proje kapsam›ndaki tüm
faaliyetlerden sorumlu olacak ve tank projesi alt› buçuk y›lda tamamlanacak.
Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Ö¤retim Üyesi Nihat Berker’in bilime katk›lar› dolay›s›yla ald›¤› “Humboldt Araﬂt›rma Ödülü”nü ve Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk’ün “Tarihe Sayg›” projesi nedeniyle ald›¤› “TBMM Üstün Hizmet Ödülü”nü kutluyoruz.
Bankac›l›¤› “heyecan verici” bulan Yap› Kredi Genel Müdürü Tayfun Bayaz›t, sektörün durum de¤erlendirmesini yaparak, sorunlar› ve d›ﬂ piyasalardaki geliﬂmelerin ülkemize yans›malar›n› anlatt›.
“Koç Kurumsal Kimlik Rehberi”mizi yeniledik ve dergimize de konu ettik. Tüm ﬂirketlerimiz için bir
de¤er haline gelmiﬂ Koç logotayp›m›z (k›rm›z› koç boynuzu ve siyah Koç yaz›s›), Toplulu¤umuzun
sahiplendi¤i güven alg›s›n›n da en belirgin sembolü. Topluluk olarak gücümüzü uluslararas› platformlara da taﬂ›yarak her geçen gün pekiﬂtirdi¤imiz ve h›zla de¤iﬂti¤imiz bu dönemde, Koç markas›, pek çok farkl› sektörde rekabetçi olmam›z›n da en büyük etkenlerinden biri. Yenilenen “Koç
Kurumsal Kimlik Rehberi”, Koç logotayp›n› koruyarak gelece¤e taﬂ›mak için ihtiyac›m›z olan yeni
kullan›m kurallar›n› sade ve kolay anlaﬂ›l›r bir ﬂekilde ortaya koyuyor.
Rehberde görece¤iniz kurallar› ve uygulama örneklerini, sizlerden ve müﬂterilerimizden görüﬂ alarak özenle oluﬂturduk. De¤erlendirmelerinize sundu¤umuz rehberimizi zaman ay›r›p incelemenizi
rica ediyoruz. Umuyoruz ki yeni rehber, hem iletiﬂim çal›ﬂmalar›n›zda size Koç logotayp›n›n kullan›m›yla ilgili yönderlik edecek ve iﬂlerinizi kolaylaﬂt›racak hem de Toplulu¤umuz genelinde Koç logotayp›n›n kullan›m›na tutarl›l›k getirecek. Uygulama aﬂamas›nda tereddütte kald›¤›n›z her konuyla ilgili olarak Kurumsal ‹letiﬂim Direktörlü¤ümüzle temasa geçmeniz bizleri sevindirecektir. ‹lginize
teﬂekkür eder, toplumumuzda her zaman birlik ve beraberlik duygular›n›n pekiﬂmesine vesile olan
Ramazan ay›n›n Toplulu¤umuz ve tüm iﬂ ortaklar›m›z için de hay›rl› olmas›n› dilerim.
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k üresel vizyon
Otokar, Türk savunma
sanayiinde devrim niteli¤inde
bir giriﬂimde daha bulundu.
Temmuz ay›nda Türkiye
savunma sanayii için büyük bir
ad›m olan Milli Tank
Projesi’ne ana yüklenici olarak
imza atan Otokar, minibüs,
otobüs, treyler, semi-treyler,
z›rhl› personel taﬂ›y›c›
ürünlerinin aras›na ALTAY
tank›n› da ekledi

Otokar
ALTAY’la zirvede
illi ‹mkânlarla Modern
Tank Üretimi Projesi’nin
imza törenine Baﬂbakan
Recep Tayyip Erdo¤an,
Milli Savunma Bakan› M.
Vecdi Gönül, Sa¤l›k Bakan› Recep
Akda¤, Milli E¤itim Bakan› Hüseyin
Çelik, Koç Holding Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mustafa V. Koç, Savunma Sanayii Müﬂteﬂar› Murad Bayar, Koç Holding Savunma Sanayii ve Di¤er Otomotiv Grubu Baﬂkan› ve Otokar Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Kudret Önen, D›ﬂ Ticaret ve Turizm Grubu Baﬂkan› Hasan
Bengü, Otomotiv Grubu Baﬂkan› Turgay Durak, Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, CFO Ahmet Ashabo¤lu,
‹nsan Kaynaklar› Direktörü Ya¤›z Eyübo¤lu ve Koç Holding üst düzey yöneticileri kat›ld›. ‹mza törenine ayr›ca,
projeye teknik destek sa¤lamak üzere
seçilen Kore Cumhuriyeti’ni temsilen
Milli Savunma Bakan› Sanghee Lee,
projede alt yüklenici olarak görev alacak Aselsan, Hyundai-Rotem, Makine

M
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ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve Roketsan üst düzey yöneticileri kat›ld›.

Beklemeye tahammülümüz yok
‹mza töreninde bir konuﬂma yapan Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an, projenin
ilk ürününün 78.5 ay sonra al›naca¤›n›
söyleyerek, Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa Koç’a “Beklemeye tahammüllerinin olmad›¤›n› ve süreyi k›saltmalar›n›" istediklerini söyledi. Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik konumuna ek olarak d›ﬂ politikada giderek daha
aktif bir rol oynamaya baﬂlad›¤›n› anlatan Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an,
"Güçlü bir silahl› kuvvetlere sahip olma
ihtiyac› bu durumun bir sonucu. Biz
ulusal savunma sanayiinin ve TSK'n›n
modern teçhizata kavuﬂturulmas›na büyük önem veriyoruz. Bunu da mümkün
oldu¤unca ulusal sanayiinin imkânlar›n›
geliﬂtirerek yapmay› amaçl›yoruz" dedi.
Erdo¤an, 2016'ya kadar TSK'n›n ihtiyac›n›n en az yar›s›n›n yerli kaynaklarla
karﬂ›lanmas›n› amaçlad›klar›n› belirte-

rek, 2001 y›l›nda durma noktas›na gelip
personel ç›karmaya baﬂlayan Türk savunma sanayiinin bugün kendi teknolojisini üreten bir konuma geldi¤ini anlatt›.
Sonraki hedefin hafif z›rhl› araçlardan
ana muharebe tank›na kadar her türlü
teçhizat› Türkiye'de üretmek oldu¤unu
vurgulayan Erdo¤an, "Proje ile üçüncü
nesil tank üretimi kritik bir eﬂi¤e iﬂaret
ediyor. Projenin ilk ürününü 78.5 ay
sonra alaca¤›z. Projeyi vardiya say›s›n›
art›r›p, daha k›sa zamanda tamamlamay› istiyoruz" diye konuﬂtu.

3 milyar dolar› aﬂan projeler
Milli Savunma Bakan› M. Vecdi Gönül
de, Türkiye'nin bulundu¤u co¤rafya göze al›nd›¤›nda dünyada savunmaya
önemli yat›r›mlar yapmaya devam edecek birkaç ülkeden biri oldu¤unu kaydederek, bu do¤rultuda y›ll›k 3-4 milyar dolarl›k kayna¤›n savunma ürünlerine harcanmas› gerekti¤ini söyledi.
Geçti¤imiz dönem 3 milyar dolar› aﬂan
yurtiçi geliﬂtirme projeleri baﬂlat›ld›¤›n›

hat›rlatan Gönül, milli savunma cirosunun son beﬂ y›lda yüzde 100 artarak 2
milyar dolara ulaﬂt›¤›n› ifade etti. Gönül,
2001 y›l›nda savunma sanayii projelerinde yüzde 25 olan yurtiçi katma de¤er
oran›n›n 2007 y›l›nda yüzde 41'e ulaﬂt›¤›n› kaydetti.
Kore Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan›
Sanghee Lee ise, proje ile iki ülkenin art›k yol arkadaﬂ› oldu¤unu söyledi. Kore
ile Türkiye’nin ALTAY projesi sayesinde
Ar-Ge alan›nda örnek bir iﬂbirli¤i modeli
inﬂa edeceklerini belirten Lee, “Art›k Kore ve Türkiye, soyut ve somut manada en
ileri seviyede savunma sanayii teknolojisine kadar paylaﬂan teknolojik ortak
mertebesine varm›ﬂ bulunmaktad›r.
‹ki ülke savunma sanayii iﬂbirli¤inin ayr›
bir simgesi olacak bu projenin baﬂar›s›n›
ve Kore-Türkiye Cumhuriyetleri’nin
sonsuza dek geliﬂmesini dilerim” diye
konuﬂtu.

ALTAY Projesi bir ilk
Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa V. Koç, Türkiye’nin milli savunma
sanayii stratejisinde çok önemli olan “Milli Tank” projesinde bir Koç Toplulu¤u ﬂirketinin tercih edilmesinden duydu¤u mutlulu¤u dile getirerek, “Bu projenin savunma sanayii kara platform geliﬂtirme ve üretim sahas›na büyük bir ivme getirece¤i
ﬂüphesizdir. Türkiye’nin kendi bölgesinde

Projenin tarihçesi

lider olmas› için istikrarl› yönetime, büyüyen ekonomiye ve kuvvetli bir silahl› kuvvetlere ihtiyac› vard›r. Günümüz tehditleri
ve modern savaﬂ alan› ﬂartlar› göz önüne
al›nd›¤›nda modern ve güçlü bir ordu için
insan gücünün yan› s›ra teknolojik olarak
üstün, yönelecek tehditleri bertaraf edecek
yetenekte olan modern ekipmanlar, araç
ve gereç gereklidir. Bu hususta da kendi
kaynak ve kabiliyetlerimizi geliﬂtirmemiz,
kendi teknolojimizi yaratmam›z ﬂartt›r.
Ancak bu ﬂekilde ça¤› yakalayabilir, savunma sanayiinde sürekli bir geliﬂme sa¤layabiliriz. Arzulad›¤›m›z bu noktaya gelebilmemizde, milli savunma sanayiimizin
yetkinlik ve kapasitelerini geliﬂtirmeleri
aç›s›ndan büyük katk›lar› ve sorumluluk-

2005: Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›, “Milli
Tank” projesinde üretim modelinin belirlenmesi
amac›yla üç firmadan oluﬂan bir konsorsiyuma
fizibilite çal›ﬂmas› görevini verdi. Yap›lan fizibilite çal›ﬂmas› 27 Nisan 2005 tarihi itibar›yla tamamland› ve projenin modeli “Gereken alanlarda yurtd›ﬂ›ndan teknik destek al›narak ana muharebe tank›n›n yurtiçinde tasarlanmas› ve geliﬂtirilmesi” olarak belirlendi. Fizibilite sonucu belirlenen modele uygun olarak haz›rlanan Teklife
Ça¤r› dosyas›, fizibilite çal›ﬂmas›nda görev
alan, aralar›nda Otokar’›n da bulundu¤u firmalara 8 ﬁubat 2005 tarihi itibar›yla yay›mland›.
2006: Teklifler 17 Temmuz 2006 tarihinde Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›na sunuldu.
2007: Ana yüklenicinin tayini amac›yla teklif
de¤erlendirme süreci 2 ﬁubat 2007 tarihi itibar›yla tamamland›. 30 Mart 2007 tarihinde yap›lan Savunma Sanayii ‹cra Komitesi toplant›s›nda al›nan karar gere¤ince, Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n Modern Ana Muharebe Tank› ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas› amac›yla baﬂlat›lan Milli
‹mkânlarla Modern Tank Üretimi Projesi’nde
Ana Yüklenici aday› olarak Otokar ile sözleﬂme görüﬂmelerine baﬂlanmas›na karar verildi.
2008: ‹lk Türk Milli Tank›’n›n tasarlanmas›,
prototiplerinin geliﬂtirilmesi, üretilen prototiplerin test edilmesi ve kalifiye edilmesi konusunda
sözleﬂme görüﬂmeleri tamamlanarak imza aﬂamas›na gelindi. Bu anlaﬂma seri imalat sürecini kapsam›yor.
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k üresel vizyon
Savunma Sanayii
Müsteﬂar› Murad Bayar:
Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar
ALTAY projesi ve kazan›mlar›n› Bizden
Haberler’e anlatt›.
ALTAY projesi hakk›nda bilgi verir misiniz?
ALTAY projesinin Dönem I Proje Modeli
(Tasar›m ve Prototip Üretimi) ve Dönem II
(Seri Üretim) olmak üzere iki dönemde
gerçekleﬂtirilmesi öngörülüyor. Dönem I
faaliyetleri, Otokar A.ﬁ.’nin yüklenicili¤inde yürütülecek; ROTEM teknik destek ve
yard›m sa¤lay›c›, Aselsan A.ﬁ. Tank At›ﬂ
Kontrol Sistemi (TAKS) ve Tank Komuta
Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi
(TKKMBS) sorumlusu, MKE 120 mm 55
kalibre Ana Silah Sistemi sorumlusu ve
Roketsan A.ﬁ. Z›rh Sistemi sorumlusu olarak projede görev alacak.
ALTAY projesinin hedef ve kazan›mlar› hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
ALTAY projesinin hedef ve kazan›mlar›n›
maddelere ay›rarak ﬂöyle özetleyebilirim:
 Fikri ve s›nai mülkiyet hakk›
Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›’na ait bir

lar› olacakt›r. Baﬂar› için uzun vadeli yaklaﬂ›m, vizyon ve liderlik gerekir” dedi. Koç
Toplulu¤u olarak savunma sanayiinde
uzun süredir emek ve kaynak harcay›p ve
bunun sonucu olarak da büyük baﬂar›lara
imza att›klar›n› söyleyen Mustafa V. Koç,
Otokar, RMK Marine, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri ﬂirketleriyle Türkiye savunma sanayiinin ihtiyaçlar›n› karﬂ›laman›n ötesinde uluslararas› rekabetin bir parças› olarak uzun vadede bölgeye ihracat
yapabilecek seviyeye gelmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.
Koç Holding Savunma Sanayii ve Di¤er
Otomotiv Grubu Baﬂkan› ve Otokar Yönetim Kurulu Baﬂkan› Kudret Önen ise,
Otokar’›n, birikim ve teknik imkânlar› ile
fikri mülkiyet haklar› Türkiye’ye ait olan,
Türk Silahl› Kuvvetleri’nin ihtiyaçlar›n›
tam anlam›yla karﬂ›layacak yeni nesil bir
tank tasarlamak için mühendislik gücü
ve Ar-Ge imkânlar› ile haz›r oldu¤unu
söyledi. Önen “Türkiye için stratejik öneme sahip böylesine büyük bir milli projede Otokar olarak görevlendirilmekten
büyük gurur duyuyoruz. Her zaman ol6

“Silahl› Kuvvetler’in tüm
tank›n tasar›m›, geliﬂtirilmesi, kalifikasyonu ve üretimi;
 Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n modern
tank ihtiyac›n›n yurtiçinden karﬂ›lanmas›;
 Yurtiçinde, ana muharebe tank› tasar›m›, geliﬂtirilmesi, entegrasyonu, üretimi,
testi ve kalifikasyonu ile ilgili altyap›, bilgi birikimi ve kabiliyet oluﬂturulmas›,
 Üçüncü ülkelere tank sat›ﬂ› veya yurtiçinde kazan›lan kabiliyet kapsam›nda bu
ülkelerdeki tanklar›n modernizasyonu;
 Ana muharebe tanklar›nda kullan›lacak z›rh›n tasar›m›, geliﬂtirilmesi, test ve
kalifikasyonu ile ilgili altyap›, bilgi birikimi ve kabiliyeti oluﬂturulmas›;
 Modern bir at›ﬂ kontrol sisteminin geliﬂtirilmesi;
 Fikri ve s›nai mülkiyet hakk› Savunma
Sanayii Müsteﬂarl›¤›’na ait ana silah›n
üretimi;
 Türk savunma sanayiine kazand›r›lacak
yeni teknoloji ve yetenekler ile TSK’n›n
önümüzdeki y›llarda ihtiyaç duyaca¤› kara platformlar›n›n tamamen yurtiçinden
karﬂ›lanmas›.
Takdir edersiniz ki ana muharebe tankla-

r›, ileri teknoloji ürünlerinin yo¤un olarak kullan›ld›¤› bir kara platformudur.
Üçüncü nesil modern bir tank›n yurtiçinde Türk mühendisi ve iﬂçisi taraf›ndan
geliﬂtirilip üretilmesi bir taraftan projede
görev alan Otokar, Aselsan, Roketsan,
MKE gibi savunma sanayii firma ve kuruluﬂlar›m›za bir taraftan da yan sanayimize
ilave yetenek ve altyap› kazand›racak.
Proje sayesinde ülkemiz, say›l› tank üreticisi ülkeler aras›nda yer alacak.
Özetle, ALTAY projesi sayesinde, bir taraftan Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› baﬂka
ordular›n ihtiyac›na göre geliﬂtirilip üretilen tanklar›n yerine tamamen kendi teknik ve taktik ihtiyaçlar›na göre geliﬂtirilmiﬂ bir tank› kullanma f›rsat›n› yakalarken, bir taraftan da teknolojik kazan›mlar
sayesinde ülkemiz kara platformu ihtiyaçlar›n› tamamen yurtiçinden karﬂ›lar
hale gelecek.
Üretilecek tanklar›n gücü ve kapasitesi
ne olacak?
120 mm 55 kalibre ana silah sistemine sahip ALTAY tank›, modern at›ﬂ kontrol sis-

mak üzere 15’ten fazla ülkenin ordusunda ve Birleﬂmiﬂ Milletler görev birimlerinde dünyan›n çeﬂitli bölgelerinde hizmet veriyor. ALTAY projesi ile bir ilke
daha imza ataca¤›z” dedi.

Ordunun elindeki tanklar yenilenecek

du¤u gibi ülkemize en yak›ﬂan› gerçekleﬂtirmek için tüm gücümüzle bu güvene
lay›k olmaya çal›ﬂaca¤›z. 45 y›ld›r otomotivde ilklere imza att›k. Türkiye’nin
ilk askeri z›rhl› arac›n› tasarlayan, ilk
z›rhl› araç ihracat› yapan firmay›z. 21 y›ld›r savunma sanayiinde aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. 25 bin askeri arac›m›z
bugün baﬂta Türk Silahl› Kuvvetleri ol-

Önemli bir bölümü üçüncü ülkelerden
hibe yoluyla temin edilen Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› envanterindeki ortalama
yaﬂ› yüksek; teknolojik, fiziki ve ekonomik ömürleri ise azalm›ﬂ durumdaki
tanklar›n yenilenerek modern tank ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas› amac›yla 1996 y›l›nda “Modern Tank Projesi” baﬂlat›ld›.
Seçilecek tank›n lisans alt›nda üretiminin öngörüldü¤ü projede yaﬂanan problemler ve gecikmeler nedeniyle, Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n ara nesil
tank ihtiyac›n› karﬂ›lamak amac›yla,
“Leopard 1 ‹yileﬂtirme” ve “M60 Modernizasyonu” projeleri ise 2000 y›l›nda
baﬂlat›ld›. Bu projeler kapsam›nda; bir
taraftan Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n
tank ihtiyac›n›n ara çözüm ile karﬂ›lanmas›, bir taraftan da modern tank›n

ihtiyac› yurtiçinden karﬂ›lanacak”
temi, aktif ve pasif koruma sistemleri ile
donat›lacak olup, yüksek z›rh korumas› ve
hareket kabiliyetine sahip olacak. Altay
tank›nda yaklaﬂ›k 1500 beygirgücünde bir
güç grubu kullan›lmas› bekleniyor.
Tanklar›n üretimi için gerekli finansal
ve iﬂ gücü kayna¤› nas›l sa¤lanacak?
ALTAY tank›n›n üretiminde gerekli kaynak Savunma Sanayi Destekleme Fonu’ndan sa¤lanacak.
Otokar, Aselsan A.ﬁ., Roketsan A.ﬁ. ve
ROTEM/ADD’nin birlikte gerçekleﬂtirece¤i Altay projesinde savunma sanayii
ﬂirketlerimizin önemli firmalar› çal›ﬂacak.
Bir fikir vermesi aç›s›ndan yaln›zca Otokar taraf›ndan sa¤lanacak adam/saat yaklaﬂ›k 1.880.000 olmas› öngörülüyor.
Tanklar yurtd›ﬂ›na sat›lacak m›?
ALTAY projesinin hedefleri aras›nda tank›n
üçüncü ülkelere sat›ﬂ› da yer al›yor. Proje
modeli belirlenirken de bu hedef do¤rultusunda gerekli çal›ﬂmalar yap›ld›. Proje kapsam›nda geliﬂtirilecek tank›n fikri ve s›nai
mülkiyet haklar› ülkemize ait olup, ülkemi-

yurtiçinde üretilmesi ve geliﬂtirilmesi
için altyap› ve kalifikasyon oluﬂturulmas› hedeflendi. Modern Tank Projesi yüksek proje maliyeti, ülke k›s›tlamalar›, kazan›mlar›n yetersizli¤i vb. nedenlerden
dolay› 2004 y›l›nda iptal edilerek, bunun yerine Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n ana muharebe tank› ihtiyac›n›n
milli imkânlarla karﬂ›lanmas› amac›yla
yeni bir proje baﬂlat›ld›.
Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan
BMC, Otokar ve FNSS (BOF Grubu) firmalar›na Temmuz 2004-Nisan 2005 tarihleri aras›nda yapt›r›lan “Türkiye’de
Tank Tasar›m ve Üretimi” fizibilite çal›ﬂmas› sonuncunda “Milli ‹mkânlarla Modern Tank Üretimi (ALTAY)” projesinin
modeli, iﬂbirli¤i yap›labilecek potansiyel
ülkeler, yurtiçinde mevcut altyap› ve kabiliyetler tespit edildi. Belirlenen model
çerçevesinde, “Gereken alanlarda yurtd›ﬂ›ndan teknik destek al›narak, Ana Muharebe Tank›n›n yurtiçinde tasarlanmas›
ve geliﬂtirilmesi” karar› al›narak çal›ﬂmalar bu yönde sürdürüldü. Fizibilite çal›ﬂmas›n›n sonucunda da “Tük Tank›”n›n

geliﬂtirilip üretilen özgün sistemlerle karﬂ›lan›yor. Söz konusu projelerden elde
edilen birikim ve altyap›dan ALTAY projesinde istifade edilecek ve ilave ihtiyaçlar
proje kapsam›nda yap›lacak yat›r›mlar ve
teknoloji transferi yoluyla karﬂ›lanacak.

zin savunma politikas› çerçevesinde, söz
konusu tanklar yurtd›ﬂ›na sat›labilecek.
Türkiye ALTAY ve di¤er projeleri hayata geçirecek yeterli teknoloji, iﬂçi ve
mühendis kadrosuna sahip mi?
M60 Tank Modernizasyonu ve Leopard 1
Tanklar›n›n ‹yileﬂtirilmesi projeleri kapsam›nda gerek sanayimizde gerekse askeri
fabrikalarda, tank konusunda önemli bir
bilgi birikimi ve altyap› oluﬂtu. Son y›llarda Türk Silahl› Kuvvetleri’mizin modern
araç, gereç ve silah ihtiyac›n›n önemli bir
bölümü savunma sanayii firmalar›m›zca

Türk savunma sanayii ﬂirketlerince hayata geçirilebilece¤i kararlaﬂt›r›ld›. Yap›lan
görüﬂmeler sonucundaysa, Otokar projenin ana yüklenicisi olarak ALTAY projesini üstlendi.

Otokar tek sorumlu
Otokar, tüm koordinasyonu sa¤lamak,
Ar-Ge faaliyetlerini koordine etmek gibi
konularda Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›na karﬂ› tek sorumlu olacak. ALTAY

Stratejik öneme sahip “milli bir proje”nin, köklü geçmiﬂi olan “milli bir
ﬂirket” taraf›ndan üstlenilmiﬂ olmas›
karﬂ›s›nda neler hissediyorsunuz?
ALTAY projesine iliﬂkin ihale sürecinde,
proje modeli gere¤ince belirli yetkinlik ve
tecrübeyi haiz Türk ana yüklenici adaylar› rekabet etti ve nihayetinde Otokar ipi
gö¤üsledi. Elbette, ülkemiz ve savunma
sanayimiz için kritik öneme sahip böyle
bir projenin, bir Türk ﬂirketinin ana yüklenicili¤inde icra edilecek olmas› tabii ki
memnuniyet verici. Otokar’›n, projede
görev alan savunma sanayimizin güzide
kuruluﬂlar›yla birlikte, ALTAY projesini
baﬂar›yla yürütece¤ine ve dünyan›n say›l›
tank üreticileri aras›ndaki yerini alaca¤›na inan›yorum ve ﬂimdiden kendilerine
baﬂar›lar diliyorum.

projesinin tasar›m ve prototip üretimi
78,5 ayda tamamlanacak. Seri üretime
mümkün olan en k›sa sürede geçilebilmesini sa¤lad›ktan sonra tasar›m ve prototip üretimi döneminin son iki y›l› içerisinde Otokar’la seri üretim sözleﬂmesi
imzalanmas› hedefleniyor. Herhangi bir
gecikme yaﬂanmamas› halinde ilk tank,
tasar›m ve prototip üretimi dönemini takip eden 2-3 y›l içerisinde üretim hatt›ndan ç›kacak.
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“Türkiye’de bankac›
olmak heyecan verici”
Yap› Kredi Genel Müdürü Tayfun Bayaz›t’la
Türkiye’de bankac›l›k sektörünün karﬂ›laﬂt›¤› sorunlar,
yurtd›ﬂ› geliﬂmelerin sektörde yaratt›¤› olumsuzluklar ve
sektörün bugünkü durumu üzerine konuﬂtuk
8

ankac›l›k sektörünün bir
durum de¤erlendirmesini yapar m›s›n›z?
Bugün bankac›l›k sektörü,
sa¤l›kl› bir sermaye ve bilanço yap›s›na sahip, h›zl›
büyüyen, iyi denetlenen, güçlü bir beﬂeri sermayeyi içinde bar›nd›ran ve ileriye dönük son derece olumlu beklentiler taﬂ›yan bir sektör. 2002 y›l›nda
yüzde 14 civar›nda olan kredi/GSYH
oran›n›n 2007 y›l›nda yüzde 32’ye ç›km›ﬂ olmas›, sektörün ve finansal arac›l›k fonksiyonunun geniﬂlemesinin
önemli bir göstergesi olarak al›nabilir.
Bu ve benzer göstergeler geliﬂmiﬂ ülkelerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda sektörün
ekonominin geneline nüfuzunun henüz düﬂük say›labilecek düzeylerde
oldu¤u ve dolay›s›yla da önemli bir
büyüme potansiyeli bar›nd›rd›¤›n›
söyleyebiliriz.

B

ABD ve Avrupa bankac›l›¤›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Türk bankac›l›k sektörünün art›lar› ve eksileri nelerdir?
Finansal sistem içindeki konumu itibar›yla Türk bankac›l›k sektörünün
konumunun Avrupa bankac›l›k sistemine daha yak›n oldu¤u söylenebilir.
ABD’de klasik mevduat bankalar›n›n
d›ﬂ›ndaki kurumlar›n (yat›r›m bankalar›, hedge fonlar, emeklilik fonlar›,
mortgage kurumlar› vs.) finansal sistem ve ekonomi içindeki a¤›rl›¤› Avrupa’ya göre daha yüksek. Türkiye’de ise
bankac›l›k sisteminin çok bask›n bir
konumu var. Konut kredilerine ba¤l›
menkul de¤erlerin ve benzeri karmaﬂ›k finansal enstrümanlar›n Türkiye’de
olmamas› bir yandan geliﬂmenin henüz erken aﬂamalar›nda olmas›yla ilgili iken, öte yandan bir ﬂans olarak da
nitelendirilebilir, zira yaﬂanan son çalkant›lar bu enstrümanlarla ilgili
önemli dersler al›nmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Teknolojik altyap› aç›s›ndan Türk
bankac›l›k sektörünün geliﬂmiﬂ ülkelerdeki sektörlerden çok geride olmad›¤›n› söyleyebiliriz. Bunun yan› s›ra
kredi kartlar› gibi çok önemli baz›
alanlarda Türkiye’nin Avrupa’da birçok ülkeye örnek teﬂkil edebilecek bir
ürün yönetimi ise oldu¤u rahatl›kla
söylenebilir. Sektörün, geliﬂmiﬂ ülkelerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ölçek olarak
geride oldu¤unu ifade edebiliriz. Türkiye’de kredi ve mevduat toplam›n›n
GSYH’ye oran› 2007 y›l›nda yüzde 72
iken, Euro bölgesinde bu oran›n 2006

y›l›nda yüzde 237 oldu¤unu görüyoruz. Bu gösterge, bir yandan sektörün
ekonominin geneline nüfuzunun ne
kadar geride oldu¤unu gösterirken,
di¤er yandan, ciddi bir büyüme potansiyeli oldu¤unu ortaya koyuyor.
Bankac›l›k sektörünün günümüz
koﬂullar›nda karﬂ›laﬂt›¤› sorunlar
nelerdir?
Bilançolardaki vade uyumsuzlu¤u,
Türkiye gibi hem uluslararas› geliﬂmelerden etkilenme potansiyeli yüksek
hem de zaman zaman kendine özgü
koﬂullar›n yaratt›¤› dalgalanmalar› yaﬂayan bir ekonomi içinde kârl›l›¤›n
dalgalanma göstermesine yol açabilecek bir faktör. Bunun yan›nda, KOB‹
kesiminde düzgün ve ﬂeffaf finansal
veriler elde etmenin zorluklar›, sektörün ciddi bir rekabet içinde oldu¤u bu
segmentte sa¤lam müﬂteriye ulaﬂma
çabalar›nda karﬂ›laﬂ›lan bir zorluk.
Geçti¤imiz günlerde BDDK’n›n bankac›l›k sektörüne yönelik uyar›lar›
bas›nda yer ald›. Bu konuda görüﬂlerinizi alabilir miyiz?
Bankalar›n kredi geniﬂlemesinde kendi mali yap›lar›n›n sa¤l›¤›n› dikkate almalar› konusunda uyar›da bulunan
BDDK Baﬂkan›’n›n uyar›lar› yerindedir. Tüm bankalar kârlar›n› art›rmaya,
bunun için de büyümeye gayret edeceklerdir, ancak bunu yaparken al›nan
riskleri iyi hesaplamak ve bankan›n
mali yap›s›n› bozacak agresiflikten kaç›nmak, basiretli bankac›l›¤›n gereklerindendir.
Geçmiﬂte çok sanc›l› kriz süreçleri
yaﬂayan Türkiye’deki bankac›l›k
sektörü, eskisine göre ekonomik
krizlere daha m› haz›rl›kl› ve dayan›kl›? Tüm dünyada yaﬂanan ekonomik dalgalanmalar Türk bankac›l›k
sektörünü nas›l etkiliyor?
Türk bankac›l›k sektörü, 2001 y›l›ndaki kriz sonras›nda ciddi bir yeniden
yap›lanma sürecinden geçti ve eski
dönemin yap›sal sorunlar›ndan büyük
ölçüde ar›nd›. Kamu bankalar›n›n katrilyonlarca liral›k likidite gereksinimleri, özel bankalar›n sermaye yetersizlikleri ve devasa aç›k pozisyonlar›,
sektörde denetim zay›fl›¤› gibi krize
dayan›ks›zl›k yaratman›n ötesinde
kendileri kriz nedeni olan faktörlerde
ortadan kalkm›ﬂ durumda. Sermayesi
yeterli, iyi denetlenen ve risk yöneti-

minin önemini kavram›ﬂ olan sektör,
makroekonomik ﬂoklardan etkilenmeye do¤al olarak aç›k olmakla birlikte,
sektörün bunlar› absorbe etme potansiyeli geçmiﬂle karﬂ›laﬂt›r›lamayacak
kadar yüksek.
Yaﬂanan mali krizin sonucunda yabanc› yat›r›mc›lar›n risk iﬂtahlar›nda
görülen azalma, do¤al olarak geliﬂmekte olan bir piyasa olan Türkiye’ye
portföy yat›r›mlar›n› bir miktar olumsuz etkiledi. Bunun yan› s›ra Türkiye’ye özgü riskle ve enflasyon görünümündeki kötüleﬂmenin de etkisiyle faizlerin yükselmesi bankac›l›k sektö-

Tayfun Bayaz›t kimdir?
S. Illinois Üniversitesi Makine Mühendisli¤i
Fakültesi lisans (BS1980) e¤itimi sonras› Columbia Üniversitesi'nden Finans ve Uluslararas› ‹liﬂkiler alanlar›nda yüksek lisans
(MBA1983) derecesi ald›.
Bankac›l›k kariyerine Citibank'ta ad›m atan
Bayaz›t, daha sonra 13 y›l Çukurova Grubu
bünyesinde Yap› Kredi Bankas› (Genel Müdür Baﬂyard›mc›s› ve ‹cra Kurulu Üyesi), Interbank (Genel Müdür) ve Banque de Commerce et de Placement S.A. ‹sviçre'de (President & CEO) üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.
1999 y›l›nda Do¤an Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekilli¤i ve D›ﬂbank Murahhas
Azal›¤›'na getirildi. Nisan 2001'de Do¤an
Holding’deki görevinden ayr›larak ayn›
grup içinde D›ﬂbank ‹cra Baﬂkanl›¤›’n› (CEO) üstlendi. 2003 y›l› Genel Kurulu'nda ‹cra
Baﬂkanl›¤›’na ilaveten bankan›n Yönetim
Kurulu Baﬂkanl›¤›’na da seçilen Bayaz›t,
bankan›n mali iﬂtirakleri olan finans kuruluﬂlar›n›n yönetim kurulu baﬂkanl›klar›n› da yürüttü. Temmuz 2005'te Fortis'in, D›ﬂbank'›n
ço¤unluk hisselerini sat›n almas› sonras› Fortis Bank A.ﬁ. ‹cra Baﬂkanl›¤› (CEO) ve Fortis
Yönetim Komitesi üyeli¤ine getirildi.
2005 y›l›nda Dünya gazetesinin “Ekonominin ﬁeref Kürsüsü” anketinde, “Y›l›n Profesyonel Yöneticisi” seçildi. May›s 2006'da
Fortis Bank A.ﬁ.’nin Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤› görevini üstlendi. Özel Sektör Gönüllüleri Derne¤i ve Türkiye Kurumsal Yönetim
Derne¤i baﬂkanl›klar›n› yürüten Bayaz›t ayn›
zamanda Türk E¤itim Gönüllüleri Vakf›
(TEGV) yönetim kurulunda aktif olarak görev
al›yor.
Evli ve iki çocuk babas› olan Bayaz›t KFS ve
Yap› Kredi Bankas› Murahhas Azas› ve Genel Müdürlü¤ü görevini 2007 y›l› Nisan
ay›ndan beri sürdürüyor.
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ründeki h›zl› büyümeyi bir miktar frenledi. Yine de Türk bankac›l›k sektörünün bu çalkant›dan kaynaklanan çok
ciddi bir olumsuzluk yaﬂamad›¤›n› söyleyebiliriz.
Yabanc› yat›r›mc›lar›n Türk bankalar›na ilgisini nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Bankac›l›k sektöründe yabanc›lar›n artmas›n›n avantaj ve dezavantajlar› nelerdir?
Türkiye ekonomisinin geçmiﬂin sert
iniﬂ ç›k›ﬂl› performans›n› geride b›rakarak sa¤l›kl› bir büyüme yoluna girdi¤ine ve bu ekonomi içinde bankac›l›k
sektörünün pay›n›n da artaca¤›na duyulan güven, do¤al olarak sektöre yabanc› ilgisini üst düzeye çekti. Dünyan›n en önde gelen, en güçlü bankac›l›k
kurumlar› Türk bankac›l›k sektörüne
yat›r›m yapt›lar. Bunun getirece¤i rekabet art›ﬂ›, yenilikler, ürün çeﬂitlili¤inde
art›ﬂ kuﬂkusuz sektöre ve müﬂteriye fayda sa¤layacakt›r. Bankac›l›k sektöründe
yabanc› varl›¤›n›n art›ﬂ›n›n önemli herhangi bir dezavantaj ortaya ç›kard›¤›
kan›s›nda de¤ilim. Sektörde yabanc›
sermayeye karﬂ› en s›k ortaya konan endiﬂe, yabanc› sermayeli bankalar›n ekonomik durgunluk dönemlerinde kredilerini yerli bankalara göre çok daha fazla k›sabilece¤i düﬂüncesi. Ancak yerli
veya yabanc› tüm bankalar›n rasyonel
temellere göre hareket eden ticari kurumlar olduklar›, bu bankalardaki yabanc› sermayenin uzun dönemli yat›r›mlar oldu¤u, böyle bir davran›ﬂ›n
uzun dönemde bankan›n kendi ç›kar›na ayk›r› olaca¤› ve yine bu bankalar›n
Türkiye’nin koﬂullar›n› çok iyi bilen
kadrolar taraf›ndan yönetildikleri dikkate al›nd›¤›nda bu tür endiﬂelerin yerinde olmad›¤› kanaatine var›lacakt›r.
Peki ABD’deki mortgage krizinin
Türkiye’ye yans›mas› nas›l olacak?
Bu krizin derinleﬂmesi ve uzun sürmesi
halinde, bunun Türkiye’ye iki yolla yans›mas› olabilir. Birincisi, finansal piyasalar yoluyla; yani, risk art›ﬂ›n›n kur ve faiz yükseliﬂlerinin yan› s›ra sermaye ç›k›ﬂlar›na neden olmas› ﬂeklinde. Bu durum
ekonomik büyümeyi oldukça yavaﬂlat›r.
‹kincisi, Türkiye’de ticaretin yo¤un oldu¤u bölgelerde ekonomik yavaﬂlaman›n
ﬂiddetlenmesiyle (ki, bu öncelikle Euro
bölgesidir), Türkiye’nin ihracat›n›n azalmas› ﬂeklinde. Henüz Türkiye her iki durumdan da çok etkilenmiﬂ de¤il. Euro
bölgesinde ekonomik büyüme ve buna
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ba¤l› olarak ihracat›m›z›n güçlü seyri devam ediyor. Öte yandan sermaye giriﬂlerinde, özellikle do¤rudan yat›r›mlar ve
portföy yat›r›mlar› giriﬂlerinde, 2008 y›l›nda bir miktar azalma gözlemlemiﬂ olsak da, ﬂirketler kesimi borçlanmas›n›n
devam etmesi nedeniyle yabanc› sermaye
giriﬂlerinde bu y›l için bir s›k›nt› söz konusu olmayacak gibi görünüyor.

iken bugün bu oran yüzde 6.1 düzeyinde. Bu do¤al olarak dikkat edilmesi gereken bir konu; ancak ciddi bir krize dönüﬂecek bir durumun söz konusu oldu¤u
kanaatinde de¤iliz. Tabii ki bu alanda derin sorunlardan kaç›nmak için, bankalar›n kart limiti tahsis ederken müﬂterilerinin gelir düzeyini, ödeme gücünü dikkate almalar› büyük önem arz ediyor.

Dünyan›n en önde gelen,
en güçlü bankac›l›k
kurumlar› Türk bankac›l›k
sektörüne yat›r›m yapt›lar.
Bunun getirece¤i rekabet
art›ﬂ›, yenilikler, ürün
çeﬂitlili¤inde art›ﬂ, kuﬂkusuz
sektöre ve müﬂteriye
fayda sa¤layacakt›r

Yap› Kredi Bankas› kâr›n› geçen y›la
göre yüzde 55 oran›nda art›rd›; bunu
nas›l baﬂard›n›z?
Yap› Kredi, çok olumlu olmayan d›ﬂ
koﬂullara ra¤men tak›m halinde entegrasyon sonras› ticari odaklanmas›n› koruyarak, özellikle tüketici kredilerinde
piyasa pay›n› yükselterek ve sa¤lam bir
mevduat büyümesi gerçekleﬂtirerek gelirlerinde kayda de¤er bir art›ﬂa ulaﬂ›rken, oldukça iddial› bir ﬂube art›ﬂ› sürecinde maliyetlerini de kontrol etmeyi
baﬂard› ve bu sayede kâr›nda ve özsermaye kârl›l›¤›nda önceki senenin ayn›
dönemine göre belirgin bir art›ﬂa ulaﬂt›.

Bir de kredi kart› ödemelerinde yaﬂanan ve ciddi bir krize dönüﬂece¤i düﬂünülen bir sorun var. Bankac›l›k
sektörü buna nas›l bir çözüm getirmeyi düﬂünüyor?
Kart say›s› ve ve kullan›m›n›n artt›¤› koﬂullarda ödenmeyen kart borçlar›n›n da
yükselmesi ola¤an bir durum. Ödenmeyen kart borçlar›n›n toplam kart borçlar›na oran› ise 2006 y›l› sonunda yüzde 7.3

Tüm bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda ﬂunu sormak istiyorum: “Türkiye’de bankac›
olmak” kolay m›?
De¤iﬂime, geliﬂime, büyümeye son derece aç›k oldu¤u kadar, iç ve d›ﬂ birçok
faktörün olumlu-olumsuz etki alan›nda
bulunan, rekabetin çok keskin oldu¤u,
risklerin çok iyi yönetilmesi gereken bir
sektörde olman›n kolay olmad›¤›n› ama
zevkli ve heyecan verici oldu¤unu söyleyebiliriz.

a y›n gündemi
Dur yolcu! Bilmeden gelip bast›¤›n
Bu toprak, bir devrin batt›¤› yerdir.
E¤il de kulak ver bu sessiz y›¤›n
Bir vatan kalbinin att›¤› yerdir.
Bu ›ss›z, gölgesiz yolun sonunda,
Gördü¤ün bu tümsek, Anadolu’nda
‹stiklal u¤runa, namus yolunda,
Can veren Mehmet’in yatt›¤› yerdir.
Bu tümsek, koparken büyük zelzele
Son vatan parças› geçerken ele
Mehmet’in düﬂman› bo¤du¤u sele
Mübarek kan›n› katt›¤› yerdir.
Düﬂün ki haﬂrolan kan, kemik, etin
Yapt›¤› bu tümsek amans›z çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tatt›¤› yerdir.
Necmettin Halil Onan

Ölümsüz askere ölümsüz arma¤an:

Mehmetçik An›t›
urtuluﬂ Savaﬂ›’n›n en kanl› çat›ﬂmalar›ndan birinin yaﬂand›¤›
Sakarya Meydan Muharebesi’nde ﬂehit olan 5713 Mehmetçi¤in kahramanca direniﬂi bir
an›tla taçland›r›ld›. Sakarya Meydan Muharebesi’nin geçti¤i Polatl›’n›n 6 km bat›s›nda,
Genelkurmay Baﬂkanl›¤›, Tüpraﬂ ve Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› iﬂbirli¤iyle heykelt›raﬂ Doç.
Dr. Sait Rüstem’e haz›rlat›lan Mehmetçik
An›t›, düzenlenen bir törenle aç›ld›. Kaidesiyle birlikte 32 metre yüksekli¤e ulaﬂan
an›t, Mehmetçi¤in ölümsüz mücadelesine
sonsuza dek tan›kl›k etmek üzere düﬂman
askerlerinin ilerledi¤i son nokta olan Kartaltepe’de inﬂa edildi. Aç›l›ﬂ törenine Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül, Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Genelkurmay Baﬂkan›
Orgeneral Yaﬂar Büyükan›t, Genelkurmay
‹kinci Baﬂkan› Orgeneral Ergin Saygun, Kara Kuvvetleri Komutan› Orgeneral ‹lker
Baﬂbu¤, Jandarma Genel Komutan› Orgeneral Iﬂ›k Koﬂaner, Kara Kuvvetleri Komu-

K

tanl›¤› Kurmay Baﬂkan› Orgeneral Atila
Iﬂ›k, Kara Kuvvetleri E¤itim ve Doktrin Komutan› Orgeneral Erdal Ceylano¤lu, Koç
Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa
V. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç, Koç Holding Enerji Grubu
Baﬂkan› Erol Memio¤lu, Tüpraﬂ Genel Müdürü Yavuz Erkut, Koç Toplulu¤u yöneticileri, ﬂehit aileleri ile vatandaﬂlar kat›ld›.Törende ayr›ca Sakarya Meydan Muharebesi’ni görsel teknikler kullan›larak anlatacak, TCDD taraf›ndan yapt›r›lan Panorama Müzesi’nin de temeli at›ld›.

Bir ulusun yeniden do¤uﬂu
Bütün dünya taraf›ndan art›k yenildi¤i ve
yok oldu¤u düﬂünülen Türk ulusunun yeniden do¤uﬂunun sembolü olan Sakarya
Meydan Muharebesi, Viyana Kuﬂatmas›’ndan beri geri çekilmekte olan Türk ordusunun ilk ileri hamlesi olarak da de¤erlendiriliyor. Bir ulusun yeniden do¤uﬂunu

Atatürk ve Kurtuluﬂ Savaﬂ› Müzesi’nden.

ve Baﬂkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün
müthiﬂ askeri dehas›n› gözler önüne seren
bu savaﬂ›n bir an›tla onurland›r›lmas›, Sakarya Meydan Muharebesi’nde ﬂehit olan
askerlerimizin ulusal gururumuzun birer
simgesi olarak tarihteki yerlerini almalar›n› sa¤lad›.

Ça¤daﬂ uygarl›k yolunda ilerlemek
Törende bir konuﬂma yapan Koç Holding
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç,
“Tarihimizde say›s›z zaferler kazand›k ve
bu zaferlerin her birinde topraklar›m›z binlerce Mehmetçi¤in kan›yla suland›. Dünyada eﬂi benzeri olmayan siyasi ve askeri deha Atatürk ve arkadaﬂlar›n›n üstün stratejisinin sonucunda kazan›lan Sakarya Meydan Muharebesi tarihimizdeki en önemli
zaferlerden biridir” dedi. Kartaltepe’de inﬂa
edilen bu an›t›n Sakarya Meydan Muharebesi’nde ﬂehit düﬂen Mehmetçiklerimize ve
ﬂehit annelerine ithaf edildi¤ini belirten
Mustafa V. Koç ﬂöyle devam etti: “Kurucumuz Vehbi Koç’un ‘Ülkem varsa ben de var›m’ ilkesi do¤rultusunda yaln›zca ticari
alanda baﬂar› de¤il, ‘kurumsal vatandaﬂl›k’
alan›nda da her zaman örnek ve öncü bir
rol üstlenmeyi hedefliyoruz. Koç Holding
ad›na geçmiﬂten gelece¤e köprü kurulmas›na olanak tan›yacak bu an›t›n inﬂas›nda
katk›m›z oldu¤u için de çok gururluyuz,
mutluyuz. ﬁehitlerimizin ruhu ﬂad olsun.”
Genelkurmay Baﬂkanl›¤› ile Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›’n›n iﬂbirli¤i ve Koç Holding öncülü¤ünde Tüpraﬂ taraf›ndan yap›m›n›n üstlenildi¤i Mehmetçik An›t›’n›n 32 metre yükseklik ile Türkiye’nin en büyük an›t› oldu¤unu ve ba¤›ms›zl›k mücadelesinin sembolü olarak Polatl›’ya gelen ziyaretçileri karﬂ›layaca¤›n› belirten Koç, ﬂöyle konuﬂtu: “Bu
an›t› ziyaret edenler bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n› nas›l büyük bir mücadele ile elde etmiﬂ
oldu¤unu hat›rlayacak ve çocuklar›na anla-

Mustafa Kemal
Atatürk’ün a¤z›ndan
Sakarya Meydan
Muharebesi*
... Efendiler, 12 A¤ustos 1921 günü, Genelkurmay Baﬂkan› Fevzi Paﬂa Hazretleri’yle birlikte Polatl›’ya cephe karargâh›na
gittim.
Düﬂman ordusunun cephemize yüklenerek
sol kanad›m›zdan kuﬂataca¤› yarg›s›na varm›ﬂt›k. Bu görüﬂe dayanarak tam bir cesaretle gerekli tedbirleri ald›rd›m ve yap›lacak

tacaklar. ‹çinde bulundu¤umuz bölgeye örnek olan laik ve demokratik Cumhuriyetimiz, emsali az görünen bir fedakârl›k, kahramanl›k ve vatana ba¤l›l›k sonucu kuruldu.
Bugün bize düﬂen görev Cumhuriyet ilkelerine her ﬂartta sahip ç›karak Atatürk’ün açt›¤› ça¤daﬂ uygarl›k yolunda ilerlemek, bunu
geliﬂtirmektir. ‹ﬂte bu nedenle Koç Toplulu¤u olarak, ülkemizin gelece¤i için yapt›¤›m›z tüm çal›ﬂmalar içinde tarihi yaﬂatmaya,
de¤erlerimizi gelecek kuﬂaklara aktarma
olana¤› veren projelere özel önem veriyoruz.” Türkiye’nin stratejik konumu, sahip
oldu¤u kaynaklar, genç ve dinamik insan
gücüyle bulundu¤u co¤rafya için gelecek
vaat etti¤ini belirten Koç, “Tüm kurum ve
kuruluﬂlar her zamankinden daha büyük
bir gayret içinde ülkenin ayd›nl›k gelece¤i
için iﬂbirli¤i yapmak durumundad›rlar” diye
konuﬂtu. Ayd›nl›k yar›nlara birlik ve beraberlik içinde hareket ederek kavuﬂulabilece¤ini belirten Koç, “Çok çal›ﬂaca¤›z ve ne
olursa olsun y›lmayaca¤›z” dedi.

haz›rl›klar› yapt›rd›m. Olaylar görüﬂümüzü

Türk tutsak edilemez

ve bu ifademde direnerek ﬂiddet göstermeyi

Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, ﬂehit kanlar›yla sulanm›ﬂ bu topraklar üzerinde yükselecek Mehmetçik An›t›’n›n milli mücadele ruhunun önemli bir sembolü olaca¤›n›
belirterek Türk milletinin vatan›n› savunma
azminin, ba¤›ms›zl›k ruhunun sembolü
olan Kartaltepe Mehmetçik An›t›’n›n bu
mevzilerde vatan› u¤runa canlar›n› veren
ﬂehitler kadar ba¤›ms›zl›k u¤runa her ﬂeyini ordusunun emrine veren Türk halk›n› da
temsil etti¤ini ifade etti.
Genelkurmay Baﬂkan› Orgeneral Yaﬂar Büyükan›t ise konuﬂmas›nda ﬂunlar› söyledi:
“Türk ordusu Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda kan›yla,
can›yla y›lmadan mücadele etmiﬂtir. Kurtuluﬂ mücadelesi s›ras›nda elde edilen baﬂar›larda stratejik savaﬂ taktiklerinin yan› s›ra
Türk askerinin bitmek tükenmek bilmeyen

do¤rulad›. Düﬂman ordusu, 23 A¤ustos
1921’de ciddî olarak cephemize do¤ru
ilerlemeye baﬂlad› ve taarruza geçti. Birçok
kanl›, bunal›ml› safhalar ve dalgalar oldu.
Düﬂman ordusunun üstün gruplar›, savunma
hatt›m›z›n birçok parçalar›n› k›rd›lar. Bu
ilerleyen düﬂman birliklerinin karﬂ›s›na kuvvetlerimizi yetiﬂtirdik.
Meydan muharebesi yüz kilometrelik cephe
üzerinde oluyordu. Sol kanad›m›z, Ankara’n›n elli kilometre güneyine kadar çekilmiﬂti. Ordumuzun yönü bat›ya iken güneye döndü. Arkas› Ankara’ya iken kuzeye çevrildi.
Cephenin yönü de¤iﬂtirilmiﬂ oldu. Bunda hiçbir sak›nca görmedik. Savunma hatlar›m›z
k›s›m k›s›m k›r›l›yordu. Fakat k›r›lan her k›sm›n yerine en yak›n bir yerde hemen yeni bir
savunma hatt› kuruluyordu. Savunma hatt›na
çok ümit ba¤lamak ve onun k›r›lmas›yla, ordunun büyüklü¤ü ölçüsünde çok gerilere çekilmek gerekti¤i teorisini çürütmek için memleket savunmas›n› baﬂka türlü ifade etmeyi
yararl› ve etkili buldum. Dedim ki: “Savunma
hatt› yoktur, savunma sath› vard›r. O sat›h
bütün vatand›r. Vatan›n her kar›ﬂ topra¤› vatandaﬂ›n kan›yla ›slanmad›kça terk olunamaz. Onun için küçük büyük her birlik bulundu¤u mevziden at›labilir. Fakat küçük büyük
her birlik, ilk durabildi¤i noktada yeniden
düﬂmana cephe kurup savaﬂa devam eder.
Yan›ndaki birli¤in çekilmeye mecbur oldu¤unu gören birlikler ona tâbi olamaz. Bulundu¤u mevzide sonuna kadar dayanmaya ve
karﬂ› koymaya mecburdur.”
‹ﬂte ordumuzun her ferdi, bu sistem içinde
her ad›mda en büyük fedakârl›¤›n› göstererek ve düﬂman›n üstün kuvvetlerini y›prat›p
yok ederek, sonunda onu, taarruzuna devam güç ve kudretinden yoksun bir duruma
getirdi.

*“Nutuk”tan
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a y›n gündemi
Mehmetçik An›t›’n›n
anlatt›klar›...

Genelkurmay Baﬂkan› Org. Yaﬂar Büyükan›t, Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç’a bir teﬂekkür plaketi sundu.*

azmi çok büyük rol oynam›ﬂt›r. Sakarya
Meydan Muharebesi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderli¤indeki Türk ordusunun en zorlu mücadelelerinden biridir. Bugün burada muharebede ﬂehit olan binlerce
askerimizin an›s›na inﬂa edilen an›t›n aç›l›ﬂ›
nedeniyle bulunuyoruz. ﬁehit olan Mehmetçiklerimize lay›k olabilmek için kutsal

vatan topra¤›n› en iyi ﬂekilde koruyup kollama görevini devrald›k. ﬁehitlerimizin gözü arkada kalmas›n. Bize bu zaferi arma¤an
eden eﬂsiz kahramanlar› rahmetle an›yor,
hat›ralar› önünde sayg›yla e¤iliyoruz”.
Bu topraklar üzerinde ulusal ba¤›ms›zl›k
savaﬂ›na ait hat›ralar›n yaﬂat›lmas›n›n yar›nlar için ayr› bir de¤er taﬂ›d›¤›n› ifade eden

An›t kaidesinin etraf›nda 5x3 ebad›nda,
15m2’lik sekiz adet rölyef bulunuyor. Bak›rdan
dökme olarak haz›rlanan rölyeflerin her biri,
savaﬂ s›ras›ndaki önemli olaylar› anlat›yor.
1. Rölyef: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kaburgas›ndan yaral› bir ﬂekilde muharebeyi izlemesini anlat›yor.
2. Rölyef: Türk ulusunun erke¤iyle, kad›n›yla, çocu¤uyla beraber savaﬂa haz›rl›¤›n› temsil ediyor.
3. Rölyef: Türk kad›n›n›n savaﬂ için cephane taﬂ›mas›n› simgeliyor.
4. Rölyef: Savaﬂ için demiryollar›n› kad›nlar›n
tamir ediﬂini anlat›yor.
5. Rölyef: Süvari hücumunun öyküsünü temsil ediyor.
6. Rölyef: Sivil halk›n savaﬂa kat›lmas›n› temsil
ediyor.
7. Rölyef: Subay savaﬂ›n› temsil ediyor. Normalde komuta k›sm›nda olan subaylar, savaﬂta çok say›da ﬂehit verilmesi sebebiyle savaﬂa
kat›l›rlar. Ancak tüm subaylar ﬂehit olur ve en
yaﬂl› er komutaya geçer.
8. Rölyef: Düﬂman›n Sakarya Nehri’nden bat›ya püskürtülmesini temsil ediyor.

Bir destan› ölümsüzleﬂtiren eller:
Doç. Dr. Sait Rüstem
A¤ustos ay› baﬂ›nda Sakarya Meydan Muharebesi’nin
anahtar mevzii olan Polatl› ilçesindeki Kartaltepe’ye
dikilen 32 metrelik Türkiye’nin en büyük an›t›n›n
heykelt›raﬂ› Sait Rüstem’le hem eserini hem de
yarat›m sürecini konuﬂtuk
An›t heykelin yap›m› ne kadar sürdü?
Ön araﬂt›rma süresi de dâhil olmak üzere, iki y›la yak›n bir sürede bitti. Ama
özellikle son sekiz ayda çok yo¤un çal›ﬂt›m. Çünkü Genelkurmay Baﬂkan›m›z Say›n Yaﬂar Büyükan›t’›n hayali diyebiliriz
bu heykel için. Böyle bir heykel yapt›rmak onun fikriydi ve bu an›t›n yap›labilmesi için gerçekten çok büyük çabalar
sarf etti. Dolay›s›yla Büyükan›t Paﬂa
emekli olmadan bu heykelin aç›l›ﬂ›n›
yapmak herkes için çok önemliydi. O nedenle gece gündüz demeden çal›ﬂt›m.
Az önce ön araﬂt›rma sürecinden bahsettiniz. Bu süreç hakk›nda bizlere biraz daha bilgi verir misiniz?
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Biz heykelt›raﬂlar belirli bir konu ya da
durumu betimleyen an›t heykeller yapaca¤›m›z zaman araﬂt›rmalar›m›z› derinleﬂtiririz. Hele ki tarihi bir konuda
çal›ﬂacaksak iyice titizleniriz. Yani kullanaca¤›m›z malzeme ve çal›ﬂaca¤›m›z
tekni¤e zaten vak›f›z ancak meydana
getirece¤imiz eserin, “o tarih parças›ndaki asl›”na uygun olmas› için çok büyük özen gösteririz. Ben bu an›t heykeli yapmadan evvel oldukça uzun ve ciddi bir araﬂt›rma yapt›m. Sakarya Meydan Muharebesi’nde çarp›ﬂan askerlerin
giydi¤i üniformadan kulland›klar› tüfe¤e, takt›klar› palaskalardan, süngülerine, ayakkab›lar›na kadar her ayr›nt›y›
dikkatle araﬂt›rd›m. Edindi¤im bilgileri

konunun uzmanlar›yla paylaﬂt›m ve var
olan eksikleri gidererek eserin tasla¤›n›
orijinaline uygun olarak haz›rlad›m.
Maket do¤ru olunca geriye sadece esas
malzemeyle uygulama kal›yor ki o da
zaten profesyonel oldu¤umuz bir alan.
An›t heykelin ebatlar› ve kullanaca¤›m
malzemeye iliﬂkin çal›ﬂmalar› da bu süreçte ﬂekillendirdim. Zira bu kadar büyük bir heykelin ayakta durmas› için
do¤ru malzeme ve teknik seçmek gerekiyor.
Kulland›¤›n›z malzeme ve teknikten de
bahseder misiniz?
Bu heykel beton üzerine bak›r sac kaplamad›r. Türkiye’de kullan›m aç›s›ndan
pek örne¤i olmayan bu malzeme ve teknik daha ziyade Azerbaycan ve Rusya’da
kullan›l›yor. Avrupa’da da yayg›n olarak
kullan›ld›¤›n› söyleyebilirim.
Heykelin fiziksel özelliklerinden bahseder misiniz?
“Dur Yolcu - Mehmetçik An›t›” kaidesiy-

Orgeneral Büyükan›t, 22 gün, geceli gündüzlü devam eden çetin mücadelelerden
baﬂar›yla ç›kan kahraman Türk Ordusu’nun yine bu toprak üzerinde Sakarya
Meydan Savaﬂ› ile “Türk’ün tutsak edilemeyece¤ini, ülkesinin iﬂgal edilemeyece¤ini”
bir kez daha gözler önüne serdi¤ini, “Yok
oldu” denilen bir ulusun yeniden do¤uﬂunun destan›n› yazd›¤›n› söyledi.

22 gün 22 gece
Ebedi Baﬂkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün, Sakarya Zaferi’nden sonra kahraman
Türk Ordusu’na, “Dünyan›n hiçbir ordusunda yüre¤i seninkinden daha temiz ve sa¤lam
askere rastlanmam›ﬂt›r. Her zaferin mayas›
sendedir. Her zaferin pay› sendedir” diye seslendi¤ini an›m satan Orgeneral Büyükan›t,
kahraman Mehmetçi¤in an›lar›n›n Kartaltepe’de yap›lan an›tla yaﬂamaya devam edece¤ini söyledi. Birinci ve ‹kinci ‹nönü Savaﬂlar›’ndan Türk Ordusu’nun baﬂar›yla ç›kt›¤›n›
ifade eden Büyükan›t, ancak bu galibiyetlerin
sald›ranlar›n iﬂtah›n› kesmedi¤ini kaydetti.

Soldan sa¤a: Törene, Kara Kuvvetleri Komutan› Org. ‹lker Baﬂbu¤, Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül, Genelkurmay Baﬂkan›
Org. Yaﬂar Büyükan›t, Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç, Koç Holding
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç, sivil ve askeri yetkililer ile Polatl› halk› kat›ld›. *

Orgeneral Büyükan›t, bu en hakl› ve onurlu mücadelenin görkemini yans›tan Kartaltepe Mehmetçik An›t›’n›n yap›m›n› üstlenen Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa Koç’a ve an›t›n yap›m›nda eme¤i
geçen herkese, heykelt›raﬂ Sait Rüstem’e,
Genelkurmay Sanat Dan›ﬂman› Mehmet
Özel’e teﬂekkür ederek “Ulusal ba¤›ms›zl›-

le birlikte toplam 32 metre yüksekli¤inde. Ayaklar, bel, gövde, baﬂ ve tüfekten
olmak üzere beﬂ parçadan oluﬂan heykelin kendisi 22 metre. Kaidesi ise 10 metre ve üzerinde Sakarya Meydan Muharebesi’ni anlatan sekiz adet rölyef var. Bu
rölyeflerde cepheye mermi taﬂ›yan kad›nlar, yaral› oldu¤u halde savaﬂmaya devam
eden askerler gibi “o savaﬂa ait anlar” var.
Bu kadar büyük bir heykelin sadece
yap›m süreci de¤il montaj› da bir hayli zorlu olsa gerek…
Ebatlar› büyüdükçe eser art›k sadece
eser olmaktan ç›k›yor. Ayakta durabilecek kadar güçlü, depremlere dayanabilecek kadar sa¤lam yap›lmas› gerekiyor
ki bu da ciddi bir mühendislik bilgisi
ister. Bu anlamda, “Dur Yolcu - Mehmetçik An›t›”n› yaparken sadece bir
heykelt›raﬂ de¤il ama ayn› zamanda mimar ve mühendis gibi de çal›ﬂt›m. Sürekli hesaplar yapt›m, heykelin her bir
parças› üzerinde titizlikle çal›ﬂt›m.
Montaj ise tam anlam›yla s›nav an›yd›.
Aç›l›ﬂtan önce heykelin montaj›n› yaparken Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’n›n
temsilcileri de oradayd›. Biz vinç üzerinde montaj yaparken onlar da aﬂa¤›da, bir aksilik olmamas› ve heykelin
boynunun baﬂ›n› taﬂ›mas› için, adeta
dua ettiler. Sonuçta titiz mühendislik
hesaplar› kazand›. Herhangi bir s›k›nt›

¤›m›z u¤runa canlar›n› feda etmekten çekinmeyen ﬂehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin, ordular›m›z›n baﬂkomutan› Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz
hat›ralar› önünde sayg›yla e¤iliyor, ﬂehitlerimize rahmet diliyorum” dedi.
* Askeri ünvanlar an›t›n aç›l›ﬂ tarihindeki görevlerine göre
belirtilmiﬂtir.

harebesi’nde en ﬂiddetli çarp›ﬂmalar›n›n
yaﬂand›¤› yerler. Kartaltepe’nin ise çok
daha büyük bir önemi var çünkü düﬂman ordusu burada durdurulmuﬂ. Yunanl›lar Kartaltepe’de bir daha ilerleyememecesine durduruluyor ki bu, savaﬂ›n
kazan›lmas› demek. An›ttaki Mehmetçik
de düﬂmana eliyle “dur”’ diyor,”Buradan
ileri geçemezsin”. Nitekim düﬂman ordusu bu noktadan sonra hezimete u¤ruyor
ve geri dönmek zorunda kal›yor. Böylece
hem TBMM’nin hem de Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n karargâh› olan Ankara düﬂman taraf›ndan iﬂgal edilemiyor ki bu çok büyük bir moral kayna¤›.

olmadan kaidenin ve heykelin montaj›n› yapt›k.
An›t›n kendisi kadar dikildi¤i yer de
önemli san›r›z…
Kesinlikle. Biliyorsunuz an›t Polatl›’daki
Kartaltepe Mevkii’ne dikildi. O bölgede
yer alan Duatepe, Mal›köy, Beﬂtepe ve
Çalda¤ gibi yerler Sakarya Meydan Mu-

An›t, galiba sadece düﬂmana de¤il,
yolu oraya düﬂenlere de ‘Durun’ diyor
ve herkesi Kurtuluﬂ Destan› üzerinde
düﬂünmeye ça¤›r›yor. Bu nedenle mi
ad› “Dur Yolcu - Mehmetçik An›t›?”
Sakarya Meydan Muharebesi bu milletin
özgürlük ferman›. Bu savaﬂta cepheye
koﬂan subay ve astsubaylar›n yüzde 80’i;
erlerin ise yüzde 40’› ﬂehit düﬂmüﬂ ya da
a¤›r yaralanm›ﬂ. Türk ordusunun ve milletinin verilen onca kayba ra¤men özgürlü¤ünü korumak ad›na can›n› diﬂine takt›¤›n›n bir ifadesi bu savaﬂ. Bu nedenle
üzerinde düﬂünülmeyi hak ediyor. Nitekim ülkemizde çok yayg›n de¤il ama bu
tür an›t heykeller dünyada e¤itimin de
bir arac› olarak kullan›l›yor.
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a y›n gündemi

Paronun
y›ld›zl›
bayileri
Paro üyelerinin üye
iﬂyerlerindeki paro
tecrübelerini ölçümleyen gizli
müﬂteri araﬂt›rmas›nda parolu
üç bayi tam puan ald›.
Araﬂt›rmada baﬂar›l›
sonuçlar›yla dikkat çeken
bayilerimize göre müﬂteri
memnuniyeti her ﬂeyden önce
geliyor ve her müﬂteri güler
yüzle karﬂ›lan›yor

P

aro, Koç Bilgi Grubu ﬂirketlerinden Tan› Pazarlama ve
‹letiﬂim Hizmetleri A.ﬁ.’nin
yönetti¤i bir müﬂteri program›. Paronun simgesi mavi
y›ld›z bulunan üye iﬂyerlerinde, parolu
kart kullanan müﬂteriler ekstra paropuan, kampanya ve indirimler kazan›yorlar. Arçelik, Arstil, Avis, Aygaz, Beko, Continental, Divan, Fiat, Ford,
KoçAllianz, Koçtaﬂ, Migros, Opet, Setur, Yamaha’da hem paropuan kazan›l›yor hem de harcanabiliyor. Tan›, paro
üyelerinin üye iﬂyerlerindeki paro tecrübelerini ölçümlemek için, bir gizli
müﬂteri araﬂt›rmas› yapt›. Gerçek müﬂteriler uygulamada görev alarak bayileri ziyaret edip bu noktalardan al›ﬂveriﬂ
yaparak hizmet al›rken, paro program›n›n bayi çal›ﬂanlar› taraf›ndan nas›l
uyguland›¤›n› gözlemledi. Parolu kar-
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t›n sorulmas›, paro kuponunun ve paropuan slibinin verilmesi, paro görsellerinin sergilenmesi ve Worldcard’›n
paro özelli¤inden bahsedilmesinin dikkate al›nd›¤› de¤erlendirme sonucunda
üç bayi tüm kriterlerden tam puan ald›. ‹ﬂte Aygaz Tüpgaz Denizli, Ford
Servis Ni¤de ve Arçelik Edirne bayilerinin paro uygulamalar›ndaki baﬂar›lar›n›n s›rlar›.

Y›lmaz Ticaret, Denizli
Ramazan Y›lmaz, 1989’dan bu yana Aygaz Tüpgaz Bayii. Denizli’deki, Y›lmaz
Ticaret adl› iﬂyerini, o¤lu Özgür Y›lmaz’la
birlikte iﬂletiyor. Ramazan ve Özgür Y›lmaz, paro uygulamas› baﬂlad›¤›ndan bu
yana, yani 2004 y›l›ndan beri müﬂterilerini paroyu kullanmaya teﬂvik ediyorlar.
2006’da 5 bin parolu kart da¤›tt›klar›n›
anlatan Ramazan Y›lmaz, paronun müﬂ-

terileri taraf›ndan tercih edilmesini, devaml› fayda sa¤lamas›na ba¤l›yor.
Paro program›n›n, Y›lmaz Ticaret’in
müﬂterileri aras›nda etkin kullan›lmas›n›n ard›nda ise farkl› nedenler var. Bunlar›n en önemlisi, müﬂteri memnuniyetiyle, paronun kullan›m yayg›nl›¤› aras›ndaki ba¤lant›y› keﬂfetmiﬂ olmalar›.
Özgür Y›lmaz, ﬂöyle anlat›yor: “Müﬂterilerle temas eden personelimiz, sipariﬂ
alanlar ve servis görevlilerinden oluﬂuyor. Tüm çal›ﬂanlar›m›z›n, müﬂteri
memnuniyeti esas›yla çal›ﬂmalar›na
özellikle dikkat ediyoruz. Bir aksama oldu¤unda, neden kaynakland›¤›n›, nas›l
giderilece¤ini mutlaka tespit ediyoruz.
Müﬂteriyle temas edip görüﬂlerini al›yoruz. Böyle bir sistemimiz var. Servis elemanlar›m›z›n, müﬂterilere parolu kartlar› olup olmad›¤›n› sormalar›, kart›n faydalar›n› anlatmalar› ve müﬂterileri kart›

edinmeye teﬂvik etmelerine özellikle dikkat ediyoruz. Çünkü paronun, müﬂteri
memnuniyetinin artmas›na etkisi oldu¤unu biliyoruz. Müﬂterilerimizle iletiﬂim
kurdu¤umuzda bu memnuniyeti gözlemliyoruz.” Y›lmaz, paroyu kullananlar›n say›s›n›n gittikçe artt›¤›n›, gelecekte
de artmaya devam edece¤ini düﬂünüyor.
Y›lmaz Ticaret’in 36 çal›ﬂan›n›n 19’u servis
görevlisi. Özgür Y›lmaz, servis görevlilerini paro uygulamas›n› tan›tmaya teﬂvik etmek için kendi içlerinde bir prim sistemini devreye soktuklar›n› anlat›yor:
“Kendi içimizde servis görevlilerimizi teﬂvik etmeye çal›ﬂ›yoruz. Her ay, en fazla say›da müﬂterinin parolu kart edinmesine
vesile olan veya en fazla paropuan toplatan çal›ﬂan›m›za 50 YTL prim veriyoruz.
Ay sonunda kim iyi çal›ﬂm›ﬂ diye bak›yor,
en iyi çal›ﬂt›¤›n› belirledi¤imiz kiﬂiye bu
primi veriyoruz.”

BEPA, Ni¤de
Ford Bayii Bekir Paslanmaz’›n Ni¤de,
Nevﬂehir ve Aksaray’da olmak üzere üç
ma¤azas› var. 2002’den bu yana bayilik
yapan Paslanmaz’›n ﬂirketinin ad›, kendi
isim ve soyad›n›n ilk hecelerinin birleﬂiminden oluﬂuyor: BEPA. Bekir Paslanmaz, arada beﬂ y›ll›k bir boﬂluk olsa da,
asl›nda bir anlamda babas›n›n iﬂini devam ettiriyor. Çünkü babas› Mustafa
Paslanmaz da, 1973-1993 y›llar› aras›nda Ford bayili¤i yapm›ﬂ.
Bugün üç ile yay›lm›ﬂ olan BEPA’lar, paro kampanya ve avantajlar›n› 2005 y›l›ndan bu yana aktif olarak müﬂterilerine
sunuyor. Bekir Paslanmaz, paro program›n›n sa¤lad›¤› faydalar›n bir hayli fazla
oldu¤unu anlat›yor: “Paro üye iﬂyerlerinin say›s›n›n her geçen gün artmas›yla,
parolu kart sahibi müﬂterilerimizin kendilerini ayr›cal›kl›, öncelikli ve
kazançl› hissederek daha

Ramazan Y›lmaz

rahat al›ﬂveriﬂ yapmalar› için olanak sa¤land›. Uygulama sayesinde müﬂteri yelpazemiz daha da geniﬂledi. Paronun,
müﬂterilerin her türlü ihtiyaçlar›n› giderme yönünde sa¤lad›¤› güven ve art›rd›¤› memnuniyetin, sat›ﬂlar›m›za olumlu
etkisini aç›kça gözlemleyebiliyoruz.”
BEPA’daki ilgili çal›ﬂanlar, paro ile ilgili
tüm e¤itimleri alm›ﬂ ve paro uygulamalar›n›n önemini özümsemiﬂ durumdalar.
Bekir Paslanmaz, çal›ﬂanlar›n paroyu,
uygulaman›n müﬂteri memnuniyetine
etkisini gördükleri için h›zla benimsediklerini anlat›yor. “Çal›ﬂanlar›m›z, müﬂteri memnuniyetine hizmet eden tüm
imkânlar› maksimum seviyede kullanmay› gaye edinmiﬂlerdir” diyor.
Paslanmaz, gizli müﬂteri uygulamas›n›n,
tüm müﬂterilere eﬂit seviyede hizmet
verme aç›s›ndan objektif bir bak›ﬂ aç›s›
sa¤lad›¤› için de önemli oldu¤unu söylüyor. Paslanmaz’›n, paro uygulamalar›nda
baﬂar›l› olmak için önerileri ise ﬂöyle:
“Paro üyesi olan müﬂterilerimize parolu
kartlar›n faydalar›n›n ayr›nt›l› bir ﬂekilde
anlat›lmas› gerekir. Paro üyesi olamam›ﬂ
müﬂterilerin belirlenerek, uygulamalar
hakk›nda bilgilendirilmeleri ve üye olmalar›n›n sa¤lanmas› gerekir. Üye iﬂyerleri, mutlaka paro uygulama ve kampanyalar›na duyarl› hareket etmeliler.”

Özdimetokal› Ltd., Edirne Uzunköprü
Burhan Özdimetokal›, tam 35 y›ld›r Edirne Uzunköprü Arçelik Bayii. 73 yaﬂ›ndaki
Özdimetokal› her gün, sabah 08.30’dan
akﬂam kapan›ﬂa kadar di¤er çal›ﬂanlarla
birlikte ma¤azada bulunuyor. Sekiz ayd›r
paro üyesi olarak faaliyet gösteren Özdimetokal› Ltd’nin iki ﬂubesi var. Buralarda,
Burhan Özdimetokal›’yla birlikte toplam
dokuz kiﬂi çal›ﬂ›yor. Özdimetokal› çal›ﬂanlar›n, “paro bizim mavi y›ld›z›m›zd›r” dediklerini, paronun

Bekir Paslanmaz

ne oldu¤unu ve sa¤lad›¤› avantajlar› müﬂterilere özenle anlatt›klar›n› belirtiyor.
18 y›ld›r burada çal›ﬂan Ma¤aza Yöneticisi
‹smail Ateﬂ, kendilerini paro uygulamalar›nda baﬂar›ya götüren unsurlar› ﬂöyle anlat›yor: “Paroyu özendirdik, teﬂvik ettik. Kart
verdik, ‘Bak›n ﬂu kadar paropuan kazand›n›z, bunu bir dahaki al›ﬂveriﬂinizde de kullanabilirsiniz, Türkiye’nin her yerindeki
üye iﬂyerlerinde kullanabilirsiniz’ ﬂeklinde
ifadelerde bulunduk. Her gelen müﬂteriye,
istisnas›z, paroyu anlat›r›z. Paroda baﬂar›l›
olmak zorunday›z çünkü o bizim mavi y›ld›z›m›z.” Ateﬂ, “Parolu al›ﬂveriﬂler müﬂteriye bir hediye olarak yans›yor. Müﬂteri
memnun oluyor, paropuan kazand›¤›n› bilen müﬂteri al›ﬂveriﬂ yapma ihtiyac› duyuyor” diyor.
Ateﬂ, “Her müﬂteri bizim için gizli müﬂteridir” anlay›ﬂ›yla hareket ettiklerini
söylüyor. “Müﬂterileri hepimiz, her zaman güler yüzle karﬂ›lar›z” diyor: “Müﬂteriye elimizden gelen gayretin fazlas›n›
gösteririz. Müﬂteri velinimetimizdir, deriz. Sonuçta burada markam›za hizmet
ediyoruz. Sat›ﬂ yaparken Arçelik’in büyük bir marka oldu¤unu anlat›yor, servis
hizmetlerinden bahsediyoruz. Bunun sat›ﬂlar›m›za büyük katk›s› oluyor.”
Ateﬂ’in, paro uygulamalar›nda baﬂar›l›
olmak için verdi¤i tavsiyeler ﬂunlar:
“Uygulama öncelikle personele çok iyi
anlat›lmal›. ‹ﬂyerindeki herkes paronun
avantajlar›n›n neler oldu¤unu bilmeli.
Personel, müﬂterilere uygulamay› anlatmalar› yönünde teﬂvik edilmeli. Bayiler
bu konulara özen gösterirlerse, müﬂteri
zaten ‘hay›r’ demez. Çünkü müﬂteri paroyu kullanmaya al›ﬂ›yor, bu avantaj›
kullanmak istiyor. Müﬂteriler buraya geldiklerinde ‘Ne kadarl›k al›ﬂveriﬂ yapmam
laz›m, karﬂ›l›¤›nda ne alaca¤›m?’ diye soruyor. Bu sorular›n yan›tlar›n›
güzel izah etmek laz›m.”

Burhan Özdimetokal›

17

m arka vizyon

Koç Kimlik
Rehberi
yenilendi
Yeni kurumsal kimlik çalıﬂması
tamamland›. Koç Holding Yönetim
Kurulu Üyesi ve Kurumsal ‹letiﬂim ve
Bilgi Grubu Baﬂkanı Ali Y. Koç ile
kurumsal itibar ve yönetimi, Koç marka
de¤erleri ve kimlik rehberinin
yenilenme süreci ile ilgili konuﬂtuk

K

urumlar›n görünen yüzü
olan ve logolar›ndan baﬂlayarak web sitelerine, ambalaj tasar›mlar›ndan vitrinlerine, tabelalar›ndan
resmi evraklar›na, kurumsal yay›nlar›ndan ofis mimarisine uzanan “kurumsal
kimlik” uygulamalar›, stratejik iletiﬂim
planlamalar›n›n bir parças› olarak zaman
zaman yenileniyor. Koç markas› için de
böyle bir yenilenme çal›ﬂmas›, Koç Kurumsal ‹letiﬂim Direktörlü¤ü yönetiminde, Koç logotayp›n› da (Koç boynuzu ve
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Koç yaz›s›) yaratm›ﬂ olan dünyaca ünlü
tasar›mc› Ivan Chermayeff liderli¤inde ve
ülkemizin tasar›m alan›nda önde gelen
isimlerinden Serdar Benli ve ekibinin çal›ﬂmalar›yla sonuçland›r›ld›. Koç logotayp›n›n topluluk ﬂirketlerinin iletiﬂimine
olumlu katk› sa¤layacak bir mimari ile
kullan›lmas›n› sa¤lamak amac›yla baﬂlat›lan bu sürecin sonunda aç›kça tarif edilmiﬂ ve s›n›rlar› net olarak belirlenmiﬂ yeni bir “Kurumsal Kimlik Rehberi”ne sahip
olundu. Koç Holding Yönetim Kurulu
Üyesi, Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu

Baﬂkan› Ali Y. Koç, konuyla ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.
Marka gücünün rekabet gücüyle çok
yak›n iliﬂkisi oldu¤u biliniyor. Koç
Toplulu¤u da günümüzde art›k küresel
marka olmuﬂ kurumlar gibi, “güçlü bir
marka kültürü”ne sahip olma özelli¤ini
DNA’s›nda taﬂ›yor. Kurumsal itibar›n
marka üzerindeki etkileri hakk›nda düﬂüncelerinizi ö¤renebilir miyiz?
‹tibar yönetimi her geçen gün daha
önemli hale geliyor. Kurumsal itibar ta-

Koç Holding Yönetim
Kurulu Üyesi ve
Kurumsal ‹letiﬂim ve
Bilgi Grubu Baﬂkanı
Ali Y. Koç, “De¤iﬂim
ve yenilenme; marka
algısının ve müﬂteriyle
olan ba¤ın güçlenmesi
yönünden
önemli” diyor.

n›m olarak insanlar›n bir kuruluﬂ hakk›ndaki olumlu ya da olumsuz de¤er yarg›lar›n›n bütünü demektir. Güçlü ve olumlu
kurumsal itibara sahip olan ﬂirketler, paydaﬂlar›n›n, yani müﬂterilerinin, çal›ﬂanlar›n›n, tedarikçilerinin, hatta yat›r›mc›lar›n›n
ilk tercihi haline gelir. Özellikle de müﬂteriler nezdinde yarat›lan kurumsal itibar
marka de¤erini yükseltir ve müﬂteri sadakatini art›r›r. Bu da kurumsal itibar›n marka üzerindeki etkisini do¤rudan ortaya
koymaktad›r.
Rekabette kurumsal kimli¤in önemini

ve Koç Toplulu¤u özelinde neyi ifade
etti¤ini sizden dinlemek isteriz.
Koç markas›n›n gücü, pek çok farkl› sektörde rekabetçi olmam›z›n kuﬂkusuz en
büyük etkenlerinden biri. Tutarl› iletiﬂimi, ortak bir dili ve do¤ru marka alg›lamas›n› temin eden kurumsal kimlik uygulamalar› da, ﬂirketlerin markalar›n› koruyabilmeleri, sa¤l›kl› bir ﬂekilde gelece¤e taﬂ›yabilmeleri ve rekabetçi olabilmeleri için hayati öneme sahip. ﬁirketler için
marka iletiﬂimlerini yönetmede bir rehber niteli¤i taﬂ›yan kurumsal kimlik çal›ﬂmalar›, Koç Toplulu¤u özelinde de iste-

nen Koç marka alg›s›n› oluﬂturabilmek
için A’dan Z’ye gerekli olan tüm temel
prensipleri belirler.
Chermayeff, kendisiyle geçen y›l yapt›¤›m›z röportajda “de¤iﬂim ile devaml›l›k” aras›ndaki dengeye dikkat çekmiﬂti
ve “Devaml›l›k kimli¤i oluﬂtururken,
de¤iﬂiklik ilginin devam etmesini sa¤l›yor” demiﬂti. Buradan yola ç›karak kurumsal kimlikteki yenilenme çal›ﬂmas›n› bir de¤iﬂim ihtiyac› olarak de¤erlendirebilir miyiz? Böyle bir ihtiyac› oluﬂturan nedenleri konuﬂabilir miyiz?
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Ortak bir imza
“Biz yeni kurumsal kimlik
çal›ﬂmam›zda Koç Holding’in
yap›s›n› ve ihtiyaçlar›n› da
gözeterek Koç’u temsil eden ana
logotayp›m›zda büyük bir
de¤iﬂiklik yapmad›k. Yapt›¤›m›z
as›l ﬂey, logoyu daha rahat ve
verimli kullanmay› sa¤layacak bir
de¤iﬂiklik yaratmakt›.”

Kurumsal kimlik oluﬂturman›n ve kimlik
yenilemelerinin markaya yap›lan yat›r›mlar› ve marka çal›ﬂmalar›na odaklanmay›
iﬂaret etmesi bak›m›ndan ﬂirket çal›ﬂmalar›n› ve performans›n› olumlu etkiledi¤ini
düﬂünüyoruz. Pek çok konuda oldu¤u gibi de¤iﬂim ve yenilenme, marka alg›s›n›n
ve müﬂteriyle olan ba¤›n güçlenmesi yönünden de önemli.
Biz yeni kurumsal kimlik çal›ﬂmam›zda
Koç Holding’in yap›s›n› ve ihtiyaçlar›n› da
gözeterek Koç’u temsil eden ana logotayp›m›zda büyük bir de¤iﬂiklik yapmad›k.
Yapt›¤›m›z as›l ﬂey, logoyu daha rahat ve
verimli kullanmay› sa¤layacak bir de¤iﬂiklik yaratmakt›. Logotayp›m›z› daha “kullan›c› dostu” bir hale getirdi¤imizi söyleyebiliriz.
Koç logotayp›, y›llard›r tüm Topluluk için
bir de¤er. Bu de¤eri kaybetmeden yenilenmesini istedik. “Güven” alg›s› yaratan bu
de¤erin do¤ru kullan›lmas›, gelece¤e taﬂ›nmas› bizim için çok önemliydi. Koç logotayp›, Topluluk ﬂirketleri taraf›ndan iletiﬂim çal›ﬂmalar›nda imza olarak yer al›yordu. Tüm Topluluk ﬂirketleri taraf›ndan
kullan›lan mevcut logotayp›n, her uygulamay› destekleyebilen esnek bir yap›s› yoktu. Bu nedenle ﬂirketlerimizin yaﬂam›n›
kolaylaﬂt›racak bir kimlik rehberi çal›ﬂmas› yapmak ana hedefimiz oldu. Bu amaçla
yola ç›kt›k ve hem ﬂirketlerimizin ilgili
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“Rehberimiz, ﬂirketleri
kendi logo kullan›mlar›nda
özgür k›lmak, Koç
markas›n› imza olarak
kullan›rken tüm
Toplulu¤un ortak
prensiplere göre hareket
etmelerini sa¤lamak
amac›n› taﬂ›yor”
profesyonellerinden hem markam›zla temas› olan müﬂterilerimizden hem de pazarlama/tasar›m uzmanlar›ndan destek ald›k ve hedefe do¤ru ilerledik.

Kurumsal kimlik çal›ﬂmalar› neticesinde yap›lanlar› ve ana uygulama de¤iﬂikliklerini özetleyebilir misiniz? Uygulamadaki yeniliklerin getirece¤i faydalar›
ve kullan›m kolayl›klar›n› da ö¤renebilir miyiz?
Yapt›¤›m›z araﬂt›rmalar sonucunda k›rm›z› koç boynuzunun Koç Holding’le bire
bir eﬂleﬂtirildi¤ini gördük. Koç logotayp›,
tek baﬂ›na tüm kamuoyunun kolayl›kla
Toplulu¤umuzla özdeﬂleﬂtirdi¤i bir iletiﬂim arac›na ve ortak bir imzaya dönüﬂmüﬂ
durumda. Yeni kurumsal kimlik çal›ﬂmam›zda, ana Koç logotayp›m›zda de¤iﬂiklik
yapmad›k. Ancak logomuza kullan›m esnekli¤i sa¤laman›n bir ihtiyaç oldu¤unu
düﬂündük ve renk alternatifleri getirdik.
Daha önce Topluluk ﬂirketlerinde Koç,
“k›vr›m” ile sembolize ediliyordu; yeni kurumsal kimlik çal›ﬂmas› ile bu kullan›m›
da de¤iﬂtirdik. “‹mza” olarak kodlad›¤›m›z
yeni bir tasar›mda karar k›ld›k.
Bu çal›ﬂmalar kapsam›nda, kurumsal kimlik rehberimizi de yeniledik. Hem Koç
Holding’e özel uygulamalara kurallar getiren hem de oluﬂturdu¤umuz marka mimarisi üzerinden ﬂirketlere yönderlik eden
bu rehber, ﬂirketleri kendi logo kullan›mlar›nda özgür k›lmak, Koç markas›n› imza
olarak kullan›rken tüm Toplulu¤un ortak
prensiplere göre hareket etmelerini sa¤lamak amac›n› taﬂ›yor.
Koç markas›n›n de¤erleriyle ilgili kapsaml› çal›ﬂmalar yapt›n›z ve bu çal›ﬂmalardan yola ç›karak dört de¤er belirlediniz. Bu çal›ﬂmadaki amac›n›z neydi?
“Kurumsal Kimlik Rehberi”mizin üstünde
çal›ﬂ›rken, Koç Holding olarak marka de¤erlerimizle ilgili de stratejik çal›ﬂmalar
yapt›k ve rehberde k›saca bu de¤erlere de
yer verdik. Koç markas›n›n ayr›lmaz dört
de¤erini liderlik, iyimserlik, dayan›ﬂma ve
de¤er yaratma olarak belirledik. Önümüzdeki dönemde bu de¤erlerin iletiﬂimini
daha etkin bir ﬂekilde yapmay› da hedefli-

yor ve onlar›n yapt›¤›m›z her iﬂte bütün
çal›ﬂanlar›m›za yol göstermesini ve ilham
vermesini istiyoruz. Tüketicilerimiz ve kamuoyu için “güven” kavram›yla hemen eﬂleﬂtirilen Koç imzam›z›n, bu dört de¤ere
odaklanarak yönetildi¤inde daha da güçlenece¤ini düﬂünüyoruz.
Bu dört de¤er ve aç›l›mlar› hakk›nda neler söylemek istersiniz?
“Kurumsal Kimlik Rehberi”mizde de yer
alan aç›klamalar› okuyucular›m›za aktarmak en do¤rusu olacakt›r. Buradaki aç›klamalar›n marka de¤erlerimizin özünü
yans›tt›¤›n› düﬂünüyorum.
Liderlik: Her zaman oldu¤u gibi yeniliklerde baﬂ› çeken, örnek al›nan› yaratan,
öncü kurum olarak yola devam edece¤iz.
‹lerici düﬂünerek, cesur ve azimli olarak,
yetkin davranarak, gerçek anlamda lider
olmay› sürdürece¤iz.
‹yimserlik: Modern dünyan›n bir parças›y›z ve dünyay› daha iyi bir yer haline getirebilece¤imize inan›r›z. Odaklanma yetene¤imiz ve dinamik tavr›m›zla her zaman
do¤ru yönde hareket etmeye kararl›y›z.
Dünya hakk›nda daha fazla ö¤renmeye ve
sundu¤u f›rsatlar› de¤erlendirmeye son
derece istekliyiz.
Dayan›ﬂma: ‹nsanlar ve iliﬂkiler yapt›¤›m›z
iﬂin merkezini oluﬂturur. Ortaklar›m›zla,
da¤›t›mc›lar›m›zla, küresel aktörlerle olan
ba¤›m›z ve onlarla gerçekleﬂtirdi¤imiz ekip
çal›ﬂmas› bizim için yaﬂamsal öneme sahiptir. Dayan›ﬂmaya inan›r›z. Hem Türkiye’yle
hem de bütün dünyayla...
De¤er Yaratmak: De¤er yaratmaya ve büyümeye, sadece paray› de¤il, insanlar›, fikirleri, teknolojiyi ve çevreyi de içine alan
bütünsel bir yaklaﬂ›mla bakar›z. ﬁirketimizi uzun vadeli bir perspektifle yönetiriz.

“Koç markas›n›n ayr›lmaz
dört de¤erini liderlik,
iyimserlik, dayan›ﬂma ve
de¤er yaratma olarak
belirledik. Önümüzdeki
dönemde bu de¤erlerin
iletiﬂimini daha etkin bir
ﬂekilde yapmay› da
hedefliyoruz”

Koç Toplulu¤u gibi farkl› sektörlerdeki
80’i aﬂk›n ﬂirketi temsil eden bir yap›da
böylesine kapsaml› bir çal›ﬂmay› yapman›n güçlükleri nelerdir?
Hem ilgili Koç Holding yöneticileri hem
de ﬂirketlerimizdeki profesyoneller bu de¤iﬂimi olumlu karﬂ›lad›klar› için güçlük
yaﬂanmad› demek en do¤rusu olur. Özünde ihtiyaç üzerine baﬂlanm›ﬂ bir çal›ﬂma
oldu¤u için memnuniyetle ve ilgiyle karﬂ›land›. Uzman tasar›mc›lar›m›z› ve zaman
zaman da reklam ajans›m›z› iﬂin içine alan
süreçte iﬂlerin pürüzsüz ilerledi¤ini söyleyebiliriz. ﬁu s›ralar ﬂirketlerimizin de deste¤iyle yeni kurumsal kimlikle ilgili uygulamalarda h›zla yol al›yoruz.

“ﬁirketlerimizle
sürekli temastay›z”

“Koç boynuzu bire bir
markayla örtüﬂüyor”
Kurumsal Kimlik Rehberi’ndeki önsözünüzde çal›ﬂmalar s›ras›nda müﬂterilerinizden ve ﬂirketlerinizden görüﬂ ald›¤›n›z› belirtiyorsunuz. Çal›ﬂmaya yans›yan görüﬂler üzerine konuﬂabilir miyiz?
Mevcut logomuzun alg›s›n› ölçtü¤ümüzde,
k›rm›z› Koç boynuzunun bire bir Koç markas›yla örtüﬂtü¤ünü gördük. Ana logomuzu oldu¤u gibi tutup, Topluluk ﬂirketlerindeki imzam›z› yenilemeye karar verdi¤imizde de yine müﬂterilerimize döndük.
Gençlere, ö¤rencilere, ev han›mlar›na, iﬂadamlar›na, çal›ﬂanlara ulaﬂt›k ve buna göre
de alternatiflerimizin zay›f ve güçlü yanlar›n› belirledik. Bu süreçte bir yandan da ﬂirketlerimizdeki profesyonellerden ve bayile-

rimizden görüﬂ ald›k, çünkü üzerinde çal›ﬂt›¤›m›z kimlik düzenlemeleri hem yenilenmek hem de ﬂirketlerimizin iﬂlerini kolaylaﬂt›rmak içindi. Tüm bu de¤erlendirme sürecinin sonunda Koç markam›z› ve yeni
marka mimarimizi belirledik.

Koç logotayp›n›n farkl› zeminlerde kullan›m örnekleri.

Yeni kurumsal kimlik çal›ﬂmalar›n›z›n
sosyal paydaﬂlar›n›z nezdinde daha çok
benimsenmesi için nas›l bir çal›ﬂma yürütmeyi planl›yorsunuz? Bu konuda
özel olarak sizin Koç Toplulu¤u ﬂirketlerine bir mesaj›n›z var m›?
ﬁu anda önceli¤imiz, tüm Koç Toplulu¤u
ﬂirketlerinin rehberi anlamalar›, benimsemeleri ve tutarl› bir ﬂekilde kullanmaya
devam ederek ilgili tüm çal›ﬂmalar›na yans›tmalar›. ﬁirketlerimizle sürekli temastay›z, bir süre beraber ve yak›n çal›ﬂaca¤›z.
Sonras›nda zaten rehber de oldukça anlaﬂ›l›r oldu¤u için sürecin oturaca¤›n› düﬂünüyoruz. Biz tabii ki yine markam›z›n iletiﬂim mecralar›ndaki duruﬂunu takip ediyor olaca¤›z ki rehber bize uzun zaman
sa¤l›kl› bir ﬂekilde hizmet edebilsin.
‹letiﬂim ekipleriyle düzenli olarak toplant›lar yap›lacak, ayr›ca proje ve iﬂler
baz›nda bire bir görüﬂmeler de devam
edecek. En baﬂta aktard›¤›m gibi, benimsendi¤ini test edip emin oldu¤umuz
bir çal›ﬂmay› derinlemesine ele al›p bitirdik. ﬁirketlerimizin iletiﬂimlerine 1 Eylül
2008 itibar›yla yeni Koç imzas› ve yeni
rehberimizin içeri¤i iﬂledikçe, rehberin
daha da çok benimsenece¤ini düﬂünüyorum. Yapt›¤›m›z yenilikler ve düzenlemeler ﬂirketlerimizin ve bizim çal›ﬂmalar›m›z› h›zland›racak ve kolaylaﬂt›racak
çözümler sunuyor.
ﬁirketlerimize uygulama aﬂamas›nda verdikleri destekten dolay› teﬂekkür ederim.
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s tratejik sat›nalma yönetimi
Sabah ihale akﬂam teslimat

Üstelik
her gün!
VKV Amerikan Hastanesi, ilaç
taleplerinin günlük online ihalelerle
karﬂ›lanmas› için Promena ile çal›ﬂmaya
baﬂlad›. Hastane’nin Sat›nalma ve
Lojistik Müdürü Vedat Peker ile
Eczane Müdürü Asl› Özy›ld›r›m bu
süreci ve sonuçlar›n› de¤erlendirdi

V

ehbi Koç Vakf› Amerikan
Hastanesi’nin Promena ile
birlikte geliﬂtirdi¤i proje hayata geçti. Bu sayede hastanenin tüm ilaç sat›n al›mlar› online platforma aktar›lm›ﬂ oldu.

‹laç Yönetimi Süreci;
‹lac›n,
• Seçimi
• Tedarikçinin belirlenmesi
• Teslim al›nmas›
• Depolanmas›
• Doktor taraf›ndan direktif edilmesi
• Eczanede haz›rlanmas›
• Hasta bak›m alan›na transferi
• Hastaya uygulanmas›
• Hasta üzerindeki etkilerinin izlenmesi
süreçlerini içeren multidisipliner bir
süreçtir. Bu süreçlerin bir veya birkaç›nda oluﬂabilecek aksakl›klar hastan›n
tedavi kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
‹laç Yönetimi Sürecine bak›ld›¤›nda, hastanemizdeki en kritik ve uzmanl›k gerektiren sat›nalma faaliyetlerinden birinin
ilaç sat›n al›mlar› oldu¤unu söylemek gerekir. Bir bütün olarak ilaç tedarik zincirinin son derece düzgün çal›ﬂmas›, sa¤l›k
hizmetlerinin baﬂar›l› bir ﬂekilde yönetil22

mesi aç›s›ndan son derece önemli hale
gelmekte, toplam baﬂar› içinde Sat›nalma
ve ‹laç Yönetimi faaliyetlerinin birbiriyle
uyumlu ve entegre çal›ﬂmas› kaç›n›lmaz
olmaktad›r. Tüm bunlar›n yan›nda ilaç
maliyetlerinin hastanenin en baﬂta gelen
direkt maliyet kalemlerinden biri olmas›,
ilaç sat›nalma faaliyetlerinin baﬂar›s› ile
do¤ru orant›l›d›r.

Sürekli iyileﬂtirme
Bu konuda Promena ile birlikte geliﬂtirip uygulamaya koydu¤umuz, “Online
ilaç ihalelerinin sistematik hale getirilmesi” ﬂeklinde özetleyebilece¤imiz model yaklaﬂ›k bir ay süren deneme süresinin sonucunda oldukça baﬂar›l› oldu
ve kullan›ma girdi.
Yeni uygulaman›n hayata geçmesiyle
yaklaﬂ›k olarak y›ll›k 5-6 milyon YTL
tutar›ndaki ilaç al›mlar›m›z bütünüyle
Promena platformuna aktar›lm›ﬂ oldu.
‹laç al›mlar›n›n son derece dar kâr
marjlar› ile, günübirlik ve oldukça dinamik çal›ﬂan bir piyasada gerçekleﬂiyor olmas› yapt›¤›m›z ilaç sat›n al›mlar›n›n da dinamik, ak›lc› ve günübirlik
olmas›n› zorunlu k›lmaktayd›. Rekabetin, günlük iskontolar›n ve günlük
kampanyalar›n çok yo¤un oldu¤u ilaç

sektöründe uzun dönem anlaﬂmalar
ilaç maliyetlerini art›rmakta, günlük sat›n al›mlar ise rekabet yarat›lmas›n›n
zor oldu¤u bir sistemde yo¤un bir iﬂgücü ve zaman kayb›na yol açmaktayd›.
Sürekli iyileﬂtirme anlay›ﬂ› içinde, eczane bölümü taraf›ndan oluﬂturulan ilaç
taleplerinin günlük online ihaleler ile
karﬂ›lanmas›n›n en uygun yöntem olaca¤›n› düﬂünüp bu konu üzerinde Promena ile çal›ﬂmaya baﬂlad›k.

‹ﬂgücü verimlili¤inde art›ﬂ
K›saca uygulamadan bahsedecek olursak; VKV Amerikan Hastanesi’nin stok
yönetimi sisteminin hastane stoklar›n›
tarayarak oluﬂturdu¤u ilaç talepleri eczane kontrolünden geçtikten sonra sat›nalma bölümüne yönlendirilir, bu ilaç
talepleri sat›nalma taraf›ndan uygun
formata getirildikten sonra her sabah
Promena’ya aktar›l›r. Online ihale platformu, VKV Amerikan Hastanesi sayfas›nda daha önceden sat›nalma ve eczane bölümleri taraf›ndan akredite edilip
onayl› tedarikçi listesine al›nm›ﬂ, ülkenin en büyük ilaç depolar›n›n yer ald›¤› ve kazanan tedarikçilere sat›nalma
bölümü taraf›ndan sipariﬂlerin geçildi¤i
bir ortam ﬂeklinde tasarlanm›ﬂt›r. Pren-

(Soldan sa¤a) Nilgün Tekin (Satınalma Uzmanı),
Vedat Peker (Satınalma ve Lojistik Müdürü), Aslı
Özyıldırım (Eczane Müdürü), Müge Kayrak (Eczacı).

Büyük yat›r›mlar›n baﬂar›l› bir ﬂekilde online ihale
yoluyla sat›n al›nabilmesi asl›nda kurumsal baﬂar›n›n ve
ekip çal›ﬂmas›n›n bir simgesidir. Bu durumda elde
edilen baﬂar› da do¤al olarak kurumsal bir baﬂar› oluyor
ilaç deposu ile çal›ﬂmak zorunda kal›yorken yeni uygulamada en büyükler de
dahil 9-10 tedarikçinin (direkt üreticiler
ve arac› depolar) ihaleye kat›l›m›n› sa¤l›yoruz. Böylece sektör içindeki rekabetçi
ortamda söz sahibi olabiliyoruz.
M Online ihale uygulamas› ile ihale baﬂ›na
yüzde 2 ile yüzde 6 aral›¤›nda bir maliyet
avantaj› yakalanm›ﬂ durumdad›r.

Kurumsal baﬂar›n›n yolu

sip olarak verilen ilaç sipariﬂlerinin yüzde 90 oran›nda ihale gününde, yüzde 10
oran›nda 2 gün içinde teslim edilmesi
benimsenmiﬂtir. Bu anlay›ﬂ içerisinde
online ihale faaliyeti ilaç al›m› konusunda günlük iﬂlerimizin de¤iﬂmez bir parças›, Promena ise daimi iﬂ orta¤›m›z haline gelmiﬂtir. Bu yöntem kaliteyi sürdürmek için bizlerin önem verdi¤i yeni
bir anlay›ﬂt›r. Deneme süresi içinde online ihale yönteminin sadece bir fiyat düﬂürme arac› olmad›¤›n›, uygun ﬂartlar
yarat›ld›¤›nda sat›nalma faaliyetlerini
h›zland›rd›¤›n› ve bu sebeple ciddi anlamda iﬂgücü verimlili¤i sa¤lad›¤›n› net
olarak gözlemledik.

Sistemin bize kazand›rd›klar›

M Promena ile gerçekleﬂtirilen projeden
önce günübirlik de¤iﬂen fiyatlar sebebiyle uzun dönemli ilaç sözleﬂmeleri verimsiz oldu¤undan her gün gelen onlarca sipariﬂ sebebiyle sat›nalma bölümü
çal›ﬂanlar› saatler süren fiyat araﬂt›rmas›
yapmak zorunda kal›yordu. Online ihale ile bu faaliyet bütünüyle sonlanm›ﬂ,
ciddi iﬂgücü verimlili¤i sa¤lanm›ﬂ, daha
kaliteli bir iﬂleyiﬂ daha k›sa bir zamanda
gerçekleﬂmiﬂ oldu.
M Günlük online ihale siteminden önce
zaman darl›¤› sebebiyle en büyük iki-üç

‹lk kez VKV Amerikan Hastanesi’nde uygulanan online ihale yöntemi ﬂeffaf ve
güvenilir olmas› sebebiyle ilaç tedarikçileri taraf›ndan da oldukça baﬂar›l› ve
profesyonel bulunmuﬂ ve çok be¤enilmiﬂtir. Genel kan›m›z, bizler taraf›ndan
tasarlanan bu modelin bir müddet sonra
sektörde yeni bir anlay›ﬂ›n temelini oluﬂturaca¤›, standart sat›nal›m modeli olarak kabul görece¤i ﬂeklindedir.
‹laç sat›n al›mlar›nda online ihaleler ile
sa¤lad›¤›m›z bu geliﬂmeden sonra, “‹laç
Otomasyon Sistemi” ile “ERP Sistemi”nin
birbiri ile entegre çal›ﬂmaya baﬂlayacak olmas›; ilaç yönetimi sürecinin, kaça¤a yer
vermeyen, hasta güvenli¤i ve kaliteyi ön
planda tutan bir süreç olarak ad›m›za yaraﬂ›r bir ﬂekilde sürdürülmüﬂ olmas›n›
sa¤lam›ﬂ olacakt›r. ERP Sisteminde otomatik olarak üretilen her ilaç talebinin eczane kontrolünden geçtikten sonra Promena Platformu’nda iﬂleme girerek sipariﬂinin verildi¤i, teslim al›nan ilaçlar›n eczane bölümü taraf›ndan yönetilen ‹laç Otomasyon Sistemi ile VKV Amerikan Hastanesi’nin her köﬂesine kontrollü bir ﬂekilde
da¤›t›ld›¤›, takip edildi¤i, do¤ru ilac›n
do¤ru hastaya, do¤ru zamanda, do¤ru
miktarda uygulanmas›n› sa¤layan, meydana gelebilecek olas› ilaç hatalar›n› minimize edecek olan, tam anlam›yla entegre
bir ilaç lojisti¤i sistemine sahip olaca¤›z.
Böylesine geliﬂmiﬂ bir model Türkiye’de
ilk olarak VKV Amerikan Hastanesi’nde
kullan›l›yor olacak.
VKV Amerikan Hastanesi Sat›nalma ve
Lojistik Bölümü olarak online ihale
yöntemini kulland›¤›m›z tek alan ilaç
sat›n al›mlar› de¤il. Hastanemizde kullan›lan birçok direkt ve endirekt malzemeyi art›k online ihaleler ile ald›¤›m›z

gibi, en geliﬂmiﬂ teknolojileri bünyesinde bar›nd›ran ve kullan›m alan› itibar›
ile al›m kriterleri çok farkl›laﬂabilen
T›bbi Cihaz alan›nda da baﬂar›l› ihaleler
düzenleyebiliyoruz. VKV Amerikan
Hastanesi teknolojik altyap›s›na büyük
katk› sa¤layan PACS (Picture Archiving
Communication System), RIS (Radiology Information System), malzeme ve
ilaç otomasyon sistemleri, Dijital Mamografi Cihaz› gibi birçok yüksek bedelli, karmaﬂ›k ve ileri teknoloji ürünü
sistemlerin sat›n al›m› Pomena Platformu’nda yap›lm›ﬂt›r. Bu örneklerin herbiri Türkiye’de sa¤l›k sektöründe yap›lan ilk online ihale uygulamalar› olup
VKV Amerikan Hastanesi’ne ciddi maliyet avantajlar›n›n yan›nda büyük bir
prestij de kazand›rm›ﬂt›r.
Bu büyük yat›r›mlar›n baﬂar›l› bir ﬂekilde online ihale yoluyla sat›n al›nabilmesi asl›nda kurumsal baﬂar›n›n ve ekip çal›ﬂmas›n›n bir simgesidir. Bu tip çok kullan›c›l› sistemlerde ihale ﬂartnamelerinin
haz›rlanmas›, tedarikçilerin tespit edilmesi, kullan›c›lar›n, proje yöneticisinin,
sat›nalma bölümü çal›ﬂanlar›n›n ve ilgili
di¤er bölümlerin ortak hareket edebilmesi ile mümkün olabiliyor. Bu durumda elde edilen baﬂar› da do¤al olarak kurumsal bir baﬂar› oluyor.

Kesin sonuç
Bu geliﬂmeler alt›nda biz VKV Amerikan
Hastanesi olarak ihale ve kazan›lacak
maliyet avantaj›n›n büyüklü¤ünden ba¤›ms›z olarak online ihale yöntemini temel iﬂ yap›ﬂ prensibi olarak benimsemiﬂ
durumday›z. Buna paralel olarak üst yönetimimizin de bizi s›n›rs›z bir ﬂekilde
desteklemesi ve teﬂvik etmesiyle uygun
oldu¤unu düﬂündü¤ümüz her al›m› Promena Platformu’na taﬂ›may› öncelikli hedef olarak görmekteyiz.
Sonuç olarak sat›n al›m yöntemi ne olursa olsun uygun rekabet ﬂartlar› ve ﬂeffaf
ihale ortam› yarat›lmam›ﬂ ise yap›lan sat›nalma baﬂar›l› olamaz. Fakat uygun bir
konuda, iyi haz›rlan›lm›ﬂ, tedarikçi seçimleri iyi yap›lm›ﬂ bir online ihalenin
geleneksel ihale yöntemlerinden daha iyi
sonuç vermesi neredeyse garantidir.
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k ültürel vizyon

‹stanbul’un
taﬂ› topra¤›

tarih
Yenikap›, Sirkeci ve Üsküdar hatt›nda sürdürülen Marmaray kaz›lar›n›n sonucunda
binlerce arkeolojik eser gün ›ﬂ›¤›na ç›kar›ld›. Ortaya ç›kan eserlerle 8 bin y›ll›k bir tarihe
sahip ‹stanbul’un geçmiﬂi de gün ›ﬂ›¤›na ç›k›yor. ‹stanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü ve
Marmaray Kaz›lar› Baﬂkan› ‹smail Karamut’la kaz›larda ortaya ç›kar›lan buluntular ve
bunlar›n dünya ölçe¤indeki yans›malar›n› konuﬂtuk
stanbul’da metro ile baﬂlay›p
Marmaray ile devam eden ulaﬂ›m projeleri, arkeolojik bir seferberli¤e dönüﬂtü adeta...
Marmaray projesi, 3 milyar dolarl›k bir finansmanla yap›lan, ülkemizin
en büyük ulaﬂ›m projelerinden biri. ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri de proje kapsam›ndaki istasyonlar›n bulunaca¤› alanlardaki arkeolojik kaz›lar› yapmakla görevlendirildi. Yaklaﬂ›k dört y›ld›r Üsküdar
Meydan›’nda, Yenikap›’da ve Sirkeci’de
kaz›lar›m›z› sürdürüyoruz. Bu kaz›lar, elde edilen buluntular itibariyle bilim dünyas›n›, dünyadaki bütün arkeologlar› ilgilendirecek önemde sonuçlar ortaya koydu.

‹

Yenikap›, san›r›m bu
çerçevede önemli bulgular sundu arkeologlara?
Yenikap›’da çal›ﬂmalara baﬂlad›¤›m›zda biz orada antik
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kaynaklardan hareketle
bir antik liman›n oldu¤unu biliyorduk teorik
olarak; Theodosius Liman›. Ama liman› lokalize edemiyorduk. Yeri belli de¤ildi, s›n›rlar›n› çizemiyorduk. Çal›ﬂmalar sonucunda iﬂte bu
liman ortaya ç›kt›.
Nas›l bir limanla karﬂ›laﬂt›n›z?
Yenikap›’y› çok önemli k›lan buluntularla
karﬂ›laﬂt›k. Bu buluntular ‹stanbul’un tarihini de¤iﬂtiren çok önemli bilgiler içeriyor. Özellikle Bizans dönemi gemicili¤iyle, o dönemin gemi yap›m
teknikleriyle,
dini
inançlar›yla, günlük
yaﬂam›yla, sosyal
yaﬂam›yla ilgili
çok ilginç bilgiler
elde ettik. Nihayetinde bir liman
kaz›yoruz ama, o li-

manda o denizcilerin bütün
geçmiﬂini, serüvenini görebiliyoruz.
Kaz›larda, bu liman› son derece
ilginç k›lan 32 gemi kal›nt›s› bulduk.
Bu çok çok önemli. Çal›ﬂmalar› derinleﬂtirdikçe bu gemilerin önemli bir bölümünün büyük bir f›rt›na sonucu batt›¤› ortaya ç›kt›. Asl›nda liman, Bizans ‹mparatoru
I. Theodosius, yani ‹S 4. yüzy›lda yap›lm›ﬂ
ve 7. yüzy›la kadar da aktif olarak kullan›lm›ﬂ. M›s›r’dan ‹stanbul’a bu¤day getiren gemilerin yanaﬂt›¤› bu liman, 7. yüzy›ldan sonra Araplar›n M›s›r’› ele geçirmesi nedeniyle iﬂlevini yitirmiﬂ ve giderek
küçülmüﬂ. Yine de Osmanl›’ya kadar, yani 13. yüzy›la kadar kullan›lm›ﬂ.
Kaz›larda limanda yaﬂayan insanlar›n ve
gemicilerin kulland›klar› gündelik ve teknik eﬂyalar bulduk. ﬁu anda küçük buluntu say›s› 10 bini aﬂt›.
Buluntular› nas›l koruyacaks›n›z?
Limandaki hedeflerimizden birincisi her

ﬂeyden önce bir müze yap›lmas› ve o müzede sözünü etti¤im o 32 geminin büyük bir
bölümünün, konservasyon çal›ﬂmalar›n›n
tamamland›ktan sonra sergilenmesi... Çal›ﬂmalar ﬂimdiden baﬂlad›.
Bu konuda ‹stanbul Üniversitesi ile Deniz
Bilimleri Fakültesi’nin ö¤retim üyeleriyle
birlikte çal›ﬂmalar›m›z› sürdürüyoruz. Çünkü çal›ﬂmalar›m›z, yaln›zca arkeologlarla
yap›labilecek çal›ﬂmalar de¤il. Jeologlar, veterinerler, kemik bilimcilerle birlikte çok
yönlü olarak çal›ﬂ›yoruz. Arkeoloji bunlar›n
tümüne yetmez, di¤er bilim dallar›ndan
yard›m istemek zorunday›z.
‹kinci olarak, orada “Yüz Ada” olarak adland›rd›¤›m›z bir bölüm var. Bu bölümde
de taﬂ›nmaz kültür varl›klar› ç›kt›. Liman›n
hemen k›y›s›nda, 51 metre uzunlu¤unda
4.2 metre geniﬂli¤inde sur kal›nt›lar› ç›kt›.
Kal›nt›lar›n büyük olas›l›kla Konstantin
surlar›na ait oldu¤unu düﬂünüyoruz. Ayr›ca mezar odalar›, “hipojeler” ortaya ç›kt›.
Yenikap›’da m› “Yüz Ada” dedi¤iniz bölge?
Evet, Yenikap›’daki liman›n hemen kenar
bölümünde... Yine orada, surun alt›nda
“potern” dedi¤imiz bir gizli geçit ç›kt›.
Bütün bunlar› biz koruma kurullar›na götürdük. Kurullarda liman›n kenar›ndaki bu
alan›n oldu¤u gibi korunmas›na karar verildi ve ﬂimdi orada bir “arkeopark” yap›m›na baﬂland›. Büyükﬂehir Belediyesi bir
Kentsel Tasar›m Projesi yapt›ktan sonra o
alan oldu¤u gibi korunacak ve proje içinde
bize bir müze alan› belirleyecek, orada da
bir müze binas› yap›lacak. Bütün bu eserler
orada sergilenecek.
Arkeoloji Müzeleri olarak konumunuz
ne bu ba¤lamda?
Bizim ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri olarak
burada yapmaya çal›ﬂt›¤›m›z ﬂey ﬂuydu: Bir
yanda büyük bir mühendislik projesi var.
Ülkemizin en büyük projesi ve ‹stanbul’un
ulaﬂ›m›n› büyük ölçüde rahatlatacak önemli bir proje. Di¤er yanda da kültür varl›klar›m›z, tarihimiz... Hem bu projenin önünü
kesmemek hem de ayn› zamanda buldu¤umuz bütün o kültür varl›klar›n› korumak
durumunday›z. Tahrip etmemek, çok iyi
belgelemek ve gelece¤e aktarmak zorunday›z. Kent arkeolojisinin çeﬂitli güçlükleri
var. Yani siz statik bir kentte kaz› yapm›yorsunuz.
Üniversitedeki akademisyenler, bir bölgede
kaz› yapmak istediklerinde kafalar›nda bir
soru vard›r, o sorunun yan›t›n› bulmak için
orada kaz› yaparlar. Ama bizim burada yapt›¤›m›z iﬂ, bir anlamda bir kurtarma kaz›s›.
Yani biz orada iﬂe baﬂlarken herhangi bir

sorunun yan›t›n› aramak için kaz›lara baﬂlamad›k. Mühendislik projesinin önünü açmak için çal›ﬂmalara baﬂlad›k ama karﬂ›m›za ç›kan kültür varl›klar› bekledi¤imizin
çok ötesinde oldu.
Bu kadar›n› beklemiyordunuz yani?
Beklenmiyordu tabii ki. Örne¤in antik kaynaklardan, liman oldu¤unu bildi¤imiz o
alan›n balç›kla, kumla dolu bir alan oldu¤u
tahmin ediliyordu. Ama orada batm›ﬂ gemilerle ve zengin tarihi bulgularla karﬂ›laﬂmak bizim için büyük bir sürpriz oldu. Bilim ad›na çok önemli bulgular bunlar. Çünkü o dönemin, yani II. yüzy›l›n denizcili¤i
ve gemi yap›m teknikleriyle ilgili çok
önemli bilgiler edindik. O teknikler de bize
bir geçiﬂ dönemiyle karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›m›z› gösterdi. Eski geleneksel gemi yap›m tekniklerinin bitmiﬂ oldu¤unu, art›k mühendislik teknikleriyle birlikte tasar›m gemicili¤ine geçildi¤ini ö¤rendik orada.
Buluntular›m›zdan en önemlilerinden biri
de sözünü etti¤im gemilerin alt›nda çal›ﬂmalara devam etti¤imizde buldu¤umuz kal›nt›lar oldu. Neolitik ça¤, yani günümüzden 8 bin y›l öncesine giden kal›nt›lar bunlar. Tarihi Yar›mada’da tar›mc› topluluklar›n yaﬂad›¤›n› anlad›k. Pendik’teki höyüklerde, Fikirtepe’de bunlar› biliyorduk ama
Tarihi Yar›mada’n›n içinde neolitik ça¤ bulgular› bizi çok heyecanland›rd› tabii.
Bir k›s›m eserlerin metroda sergilenece¤i haberleri tart›ﬂmalara yol açt›...
Yenikap›’da yapt›¤›m›z kaz›lar› iki bölümde
de¤erlendirmemiz laz›m. Birincisi Marmaray, yani Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›’n›n finansörü
oldu¤u bölüm. Di¤eri de Büyükﬂehir Belediyesi’nin sorumlusu oldu¤u metro kaz›lar›.
Yenikap›’da bu iki çal›ﬂma yani metro ve
Marmaray entegre edilecek. ‹nsanlar
orada birinden inip di¤erine binecek.
Biz orada yaln›zca bu olay›n arkeolojik
yan›yla, kaz›larla ilgiliyiz. ﬁu noktaya
dikkat etmemiz gerekiyor bence. Marmaray ve metro kaz›lar›, ‹stanbul’un bilinmeyenlerini ortaya ç›karmas› bak›m›ndan büyük bir f›rsat.
Çünkü biz çal›ﬂmalara baﬂlamadan önce o bölgelerde çok katl› binalar vard›. Bütün o binalar kamulaﬂt›r›ld›ktan sonra çal›ﬂmalara baﬂlanabildi. E¤er Marmaray gibi, metro gibi
büyük projeler olmasayd› bu arkeolojik çal›ﬂmalar hiçbir zaman
yap›lamazd›. Bu durumu bir
f›rsat olarak de¤erlendirmek laz›m. Bunu yaparken de hiçbir belgeyi, bil-

Dr. ‹smail Karamut kimdir?
1950 Konya do¤umlu ‹smailﬂ Karamut, 1972
Ankara Üniversitesi Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümünden mezun. Çanakkale-Kebrene, Mu¤la-Lagina ve Strantonikea,
Antalya-Kaﬂ ve Kilise, Ad›yaman-Lidar Höyük,
Manisa-Sardes, Mersin- Anamur, ‹zmir-Efes kaz›lar›na Bakanl›k temsilcisi olarak kat›lan Karamut, Alanya’da görev yapt›¤› s›rada Syedra antik kenti kaz›s› ile Selinus antik kenti kaz›lar›n›n
baﬂkanl›¤›n› yürüttü. 1973 y›l›ndan itibaren çeﬂitli görevler alan Karamut 2004 y›l›nda Alanya Müze Müdürlü¤ü’nden ‹stanbul Arkeoloji
Müzeleri Müdürlü¤ü’ne atand›. Yay›nlanm›ﬂ
30’a yak›n makalesi bulunan ‹smail Karamut ‹stanbul Marmaray Projesi Kaz›lar› kapsam›nda
Yenikap›, Üsküdar, Ca¤alo¤lu ve Sirkeci’de yap›lmakta olan kaz›lar›n baﬂkanl›¤›n› yürütüyor

giyi yok etmeden, tahrip etmeden çal›ﬂmalar›m›z› sonland›rmak bizim hedefimiz.
Müzecilik teknikleri aç›s›ndan ne durumday›z?
Müzecili¤in konseptinde önemli bir dönüﬂüm var. Bundan 40 y›l öncesinin müzecili¤i, depolama a¤›rl›kl› ve sergilemeye yönelikti. Ama günümüzde, ça¤daﬂ anlamda iﬂletildi¤i zaman müzeler, toplumu ciddi boyutlarda dönüﬂtürecek, gelece¤ine olumlu
anlamda yön verecek önemli kurumlardan
biri haline geliyor.
Yeni müzecilik anlay›ﬂ›nda toplumla buluﬂmay› hedefliyoruz. ‹çinde yaﬂan›lan bir müzecili¤i arzuluyoruz. Uygulamal› müzecilik
ya da yaﬂayan müzecilik de diyebiliriz buna. Salt gezilip ç›k›lan de¤il, içinde birçok
etkinli¤in yap›ld›¤› ve insanlar›n da buna
kat›ld›¤› bir müzecilik.
Film gösterimleri, konserleri, kütüphanecilik faaliyetleri ve kafeteryas›yla sosyal bir müzecilik. Bilhassa kat›l›m olgusu bu noktada
öne ç›k›yor. Sadece vitrindeki
eserleri izlemek de¤il, bazen onlara
dokunmak gibi yani. Kat›l›mc› müzecilik diyelim buna. Bu nedenle
yeni müzeler art›k küçük mekânlarda de¤il; söz konusu
etkinliklerin gerçekleﬂtirilebilece¤i alanlar› bulunan, daha
geniﬂ mekanlara ihtiyaç duyuyor.
Yeni müze planlar›, bütün bunlar
düﬂünülerek haz›rlan›yor. ‹nsanlar›n bir müzeye girdikleri zaman, hem bilgilenmeleri hem de e¤lenmeleri hedefleniyor.
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h ayata dair

Osman Atasoy

Yeniden uzaklarda

Deniz ve denizcilik vazgeçilmez bir tutku, hele uzaklar›n
büyüsü dayan›lmaz. Masmavi bir dinginlikte ilerlemek,
ilerlemek, ilerlemek... Osman Atasoy’la Uzaklar II adl›
teknesiyle yeniden yollara düﬂüp Horn Burnu’nu
dolaﬂaca¤› ikinci yolculu¤u üzerine sohbet ettik

U

zaklar II teknesinin ilk
yolculu¤unuza ç›kt›¤›n›z
Uzaklar’dan fark› var m›?
Ne kadar zor bir soru. Malum, insan›n çocuklar› aras›nda fark aramas› zordur derler. Nicelik
olarak bakarsak Uzaklar II tabii ki çok daha büyük bir tekne. 14 metre boyunda ve
tam 18 ton a¤›rl›¤›nda. Uzaklar ise sekiz
buçuk metrelik boyu ve 4 tonluk a¤›rl›¤›yla narin bir han›mefendiydi. Ancak d›ﬂ görünüﬂe aldanmamak laz›m. Onun belki fiziki yap›s› küçük ama kocaman, sevgi dolu bir kalbi var. Bunu biliyorum. Nereden
mi? Garip yolcular›n› sevgiyle sar›p kollad›¤› minicik kamaras›nda geçirdi¤im uzun
y›llardan biliyorum. Güvertesinin her bir
zerresinde dünya okyanuslar›n›n tuzunu
taﬂ›yan sevgili Uzaklar’›m›z yaklaﬂ›k bir
y›ldan beri Rahmi M. Koç Müzesi’nde demirli. Benim onu karada görmeye içim elvermedi¤i için hâlâ yeni liman›na gidip
göremedim. Ama umar›m ona orada hak
etti¤i ilgiyi gösteriyorlard›r.
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Yeni yolculu¤un rotas› nas›l olacak?
Akdeniz, Cebelitar›k, Kanarya Adalar›,
muhteﬂem Güney Okyanusu, Horn Burnu… Ancak unutulmamal› ki denizde kesin plan yap›lmaz, sadece öngörüde bulunulur. Zaman, teknenin içindeki ve d›ﬂ›ndaki koﬂullar neye, ne kadar›na izin verir
ancak yaﬂanarak ortaya ç›kar.
Neden Horn Burnu’nu seçtiniz?
Asl›nda bu do¤al bir geliﬂme. Belki de o
bizi seçti. Horn Burnu denizcileri sessizce
kendisine ça¤›ran bir denizcilik an›t›d›r.
Okyanus aﬂ›r› seyahatler yapan her denizci günün birinde onun ça¤r›s›n› duyar ve
oraya gitmesi gerekti¤ini hisseder. Bu ça¤r›ya karﬂ› koymak çok zor.
Dünyada çok az yelkencinin geçebildi¤i
Horn Burnu’nun zorluklar› neler?
Y›l boyu f›rt›na ﬂiddetinde esen rüzgârlar.
Bu f›rt›nalar›n kald›rd›¤› aﬂ›r› büyük dalgalar. Dünyan›n sonu say›labilecek bu
bölgede herhangi bir kara engeli olmad›-

Atasoy, Uzaklar’›n
kitab›n› yazd›
Osman Atasoy, 1992-1997 y›llar› aras›nda 40
bin deniz miline yak›n yolu aﬂarak, ç›kt›¤› dünya turunu “Uzaklar” adl› kitab›nda anlat›yor.
Atasoy, yaﬂad›klar›n› ak›c› bir üslupla kaleme
ald›¤› eserine “Bu kitap, içinde uzaklar›n ça¤r›s›n› duyanlara adanm›ﬂt›r” ithaf›yla baﬂlam›ﬂ...
Kitap, gerçekten de sadece denizcilere, uzun
yolculuklar planlayanlara de¤il; hayal kurmay›
seven her kesimden okuyucuya hitap ediyor.
Okuyucu her sayfas› renkli foto¤raf ve haritalarla dolu kitapta gezinirken Atasoylar’la birlikte
uzak sulara yelken bast›¤› hissine kap›l›yor...

¤›ndan, bu dalgalar büyüyerek ve durmadan dünyan›n çevresini dolaﬂ›rlar.
Sonu gelmez gibi görünen denizle baﬂ
baﬂa kalmak nas›l bir duygudur?
Okyanus d›ﬂar›dan bakan birine s›k›c›
bir yer gibi görünebilir. Uçsuz bucaks›z
bir su y›¤›n› ve üzerinde gene ona benzeyen tekdüze bir mavilik, gökyüzü… ‹nsanda monotonluk hissi uyand›ran bir yer. Bir
an önce geçilmesi gereken, karﬂ› k›y›ya varana kadar katlan›lan s›k›c› bir yer… Ancak
içine girip de birkaç gün geçirdikten sonra
öyle olmad›¤› anlaﬂ›l›r. Ben bu birkaç günden sonra, sanki bambaﬂka bir âlemin kap›s›ndan içeri girdi¤imi fark ederim. Orada
tüm s›k›nt›lardan uzak hakiki bir hayat yaﬂamaya baﬂlar›m.
Yolculu¤un süresi ne kadar olacak ve
hangi ülkelere u¤ranacak?
Bir y›l civar›nda sürece¤ini tahmin ediyorum. Güney Amerika ve Okyanusya’da birkaç ülkeye u¤rayabiliriz. Mümkün olsa karaya hiç u¤ramamay›, tüm zaman› “Okyanus Ülkesi”nde yol alarak geçirmeyi tercih
ederim.
19 bin 500 milin tamam›n› yelken basarak m› gideceksiniz?
Tamam› olmasa da yüzde 95’ini yelkenle
gideriz. Zaten motorla daha fazla gitmemiz
mümkün de¤il. Çünkü taﬂ›yabilece¤imiz
yak›t miktar› belli.

Osman
Atasoy’un yeni
yolculu¤unun
rotas›.

Baﬂkalar›ndan daha “cesur” oldu¤unuz
için mi böylesine “tehlikeli” say›labilecek bir yolculu¤a ç›k›yorsunuz?
Bizim yapt›¤›m›z› yapmak iste¤i san›r›m
her insan›n içinde var. Bu belki de do¤uﬂtan gelen bir özellik. Ancak bu özellik insan›n çok derinlerinde ve yaﬂad›¤›m›z her
gün üzeri biraz daha örtülüyor. “Modern”
dünyada yaﬂad›¤›m›z her yeni tecrübe, ö¤rendi¤imiz her yeni bilgi onu biraz daha
derine itiyor. Ben okyanuslar›n sonsuzlu¤unda gitmeyi çok seviyorum. Kendi küçük teknemin içinde çok mutluyum. Kat
etti¤im her milde kafam›n ve ruhumun rahatlad›¤›n› hissediyorum.

Seyahatinizi karadan takip edebilecek
miyiz?
Medya sponsorumuzun sitesinde,
(www.hurriyet.com.tr) seyahatimiz yay›nlanacak. Motor Boat & Yachting adl›
dergide de her ay seyahat yaz›lar›m›z yay›nlanacak. Ayr›ca seyahatin resmi web
sitesinden de (www.osmanatasoy.org) isteyenler bizi takip edebilecekler.

Sponsorlar›n›z aras›nda bulunan Koç Toplulu¤u ﬂirketleri Ford Otosan ve Netsel
Marina’dan nas›l bir destek gördünüz?
Ford Otosan, teknenin seyahat haz›rl›klar›
s›ras›nda önemli katk›larda bulundu. Setur
Genel Müdürü Vedat Midilli Bey’in talimat›yla da Uzaklar II Marmaris Netsel Marina’da karaya çekilip 40 gün misafir edildi.
Her iki firman›n yöneticilerine de teﬂekkür
ederiz. Eylül ay› sonunda ç›kaca¤›m›z seyahatin son haz›rl›klar› için malzeme, yol giderleri için de nakit deste¤ine ihtiyac›m›z
devam ediyor.

Yolculuk süresince ne tür sa¤l›k problemleri yaﬂanabilir? Sa¤l›k problemleriyle nas›l baﬂa ç›k›yorsunuz?
Denizde herhangi bir kara yolculu¤unda
yaﬂanabilecek sa¤l›k sorunlar›ndan çok daha fazlas›yla karﬂ›laﬂ›lmaz. Belki biraz daha
fazla çarpma, burkulma, ufak tefek kesikler
olabilir. Ancak en önemli fark, bunlar›n en
yak›n karadan binlerce mil uzaktayken baﬂa gelebilmesidir. Karadaki gibi “yak›ndaki”
bir sa¤l›k merkezine gitmek dahi düﬂünülemez. Bu yüzden her türlü sorunu kendi baﬂ›m›za çözmemiz gerekir. Bu k›s›tlaman›n
tek iyi taraf› insan› karadakinden çok daha
dikkatli davranmaya yöneltmesi.

Geçen ay, Türkiye’de yat ve yelkencilik
sektörüne yönelik ma¤azas› aç›lan West
Marine gibi ﬂirketlerin varl›¤› denizciler
aç›s›ndan ne tür yararlar sa¤l›yor?
‹lk dünya seyahatinde gitti¤imiz yerlerde
West Marine’in ad›n› çok duyard›k. Demir
yerlerindeki uzun yoldan gelmiﬂ Amerikan
teknelerinin ço¤unun, bu ﬂirkete sipariﬂ ettikleri herhangi bir malzemeyi bekliyor olmas› dikkatimi çekmiﬂti. Bir gün bize de bir
katalo¤unu verdiler. Kal›n, telefon rehberi
gibi bir kitapt›. ‹çinde akla gelebilecek her
türlü deniz malzemesinin teknik özellikleri
ve fiyat› yaz›l›yd›. ‹stedi¤iniz malzemeyi buradan seçip postayla sipariﬂ veriyordunuz.

Firman›n sipariﬂleri en ›ss›z yerlere bile k›sa
sürede ulaﬂt›rd›¤›n› söylemeleri hoﬂumuza
gitmiﬂti. Piyasada de¤iﬂik firmalar›n olmas›
rekabeti ve kaliteyi art›r›r. Bu da denizcileri
“yolunacak kaz” gibi gören kimi firmalar›n
kendilerine çekidüzen vermelerini sa¤lar.
Türkiye’de giderek artan bir deniz merak› var. Yeni nesil denizcilere tavsiyeleriniz nelerdir?
Onlara yelkenlerini nas›l trim etmeleri, seyir s›ras›nda nelere dikkat etmeleri, eﬂlerinin tekneye daha s›k gelmesi için neler yapmalar› gerekti¤i hakk›nda önerilerde bulunmayaca¤›m. Çünkü ço¤u tekne sahibinin daha ilk günden teknesini piknik arac›
gibi kulland›¤›n› görüyorum. Onlara önce
teknelerini “evleri” gibi görmelerini tavsiye
ederim. Bunun için de iﬂe teknelerindeki
kâ¤›t tabak, bardaklar› at›p, yerine cam
olanlar›n› almakla baﬂlamalar› gerekecek!
Bu basit ama kökten bir zihniyet de¤iﬂiminin ilk ad›m› olacak.

Osman Atasoy kimdir?
Osman Atasoy, 1992-1997 y›llar› aras›nda
“Uzaklar” adl› teknesiyle eski eﬂi Zuhal
Atasoy’la birlikte dünyay› dolaﬂan Türk denizcisi. 1992'de sekiz buçuk metrelik yelkenlisi
Uzaklar’la ‹zmir'in S›¤ac›k Koyu’ndan yola ç›kan Osman Atasoy, 40 bin deniz mili yol kat etti¤i deniz seyahatini 1997'de tamamlayarak
Türkiye'ye döndü. 1995'te yolculuk s›ras›nda
Yeni Zelanda'da k›z› Deniz dünyaya geldi.
Uzaklar, dünyay› dolaﬂan ikinci Türk bayrakl›
tekne ve dünyay› dolaﬂan en küçük Türk teknesi
oldu. Osman Atasoy, seyahatten sonra çeﬂitli
TV kanallar›nda çal›ﬂt›. Dünya seyahatinin an›lar›n› “Uzaklar: Atasoy’lar›n Dünya Seyahati”
adl› kitapta toplad›. Atasoy, Sibel Karasu’yla
birlikte “Uzaklar 2” adl› yeni bir yelkenliyle ikinci bir seyahate ç›kmay› planl›yor. ‹kinci seyahatin rotas› ise f›rt›nalar› ve sert koﬂullar›yla bilinen, denizcilerin korkulu rüyas› Horn Burnu.
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i letiﬂim

‹letiﬂimin renkleri
Taksiler neden sar›d›r? Fast Food restaurantlar› neden duvarlar›nda
kahverengini kullan›r? Renklerin günlük yaﬂam›m›zdaki alg›lar›m›za
yans›malar›n›, renklerin iletiﬂim alan›nda kullan›m›yla ilgili pek çok
seminer düzenleyen renkbilimci Metin Yahya Üster ile konuﬂtuk
nsanlar neden kendilerini
renklerle ifade etme ihtiyac›
hissediyor?
Renkler konusu eski Hint
kutsal metinlerinde geçen
Vastu Veda’ya kadar dayand›r›l›yor...
Evet. “Vastu (yer) Veda (bilgi/bilim)”
ö¤retisine bakarsak, 5 bin y›l önce, insan öncesi ça¤da renkler varm›ﬂ. Renkler do¤ada dans edip ﬂark› söylüyorlarm›ﬂ. Renkler insana çok kutsal bakm›ﬂlar, çok sevmiﬂler. Demiﬂler ki “Yaﬂam›n ulvi ve kutsal varl›¤› insan, gel, biz
seninle dostluk kurmak istiyoruz”. ‹nsan yaﬂama geldikten sonra renklerin
insana bakt›¤› gibi, insan renge bakamam›ﬂ. Çünkü insan daha ziyade doktrinsel ve kuralc› yaﬂam›ﬂ; pozitif yaﬂam›ﬂ. Yaﬂam›n pozitif boyutunda ac›ma-

‹

s›zl›klar var, stres var; ama renk tertemiz bir kimliktir.
Renk safl›kt›r, temizliktir, bir ﬂeyi do¤ru
iletmektir, güzel iletiﬂim kurmakt›r. ‹nsan her ne kadar rengi ön plana geçirmese de içinde yaﬂ›yor bunu, hissediyor.
Ça¤lar boyuncu renklerin temsil etti¤i
anlamlar da de¤iﬂiyor mu?
Eskiden figürler, rumuzlar, simgeler varm›ﬂ hayatta. ‹ﬂte ‹brani figürleri, horozun
gözü, insanlar› nazardan korudu¤una
inan›lan. Rengin birinci plana geçme sebebi simge ve rumuzlarla hareket etmek.
Sonra renkler ota¤ kurmuﬂ. ‹nan›ﬂlara
bakt›¤›m›z zaman Brahma insanlarla iyi
iletiﬂim kurabilmek için turuncu ve sar›
renkleri ön plana geçirmiﬂ. Budha’ya bakt›¤›m›z zaman k›rm›z›, turuncu ve sar›y›

kullanm›ﬂ, s›cak renkleri. Konfüçyüs “asil
renk sar›d›r” demiﬂ. Halbuki Bat› asil rengi mor olarak kabul etmiﬂ.
Neden mor? Nas›l bir anlam› var?
Mor tayf renklerinin en sonuncusu. Bilim
dünyas›nda merak edilen gizemli bir
dünya mor. Gizemin kendisi. Morun karakteristik özelli¤inde kutsall›k, bilgelik
ve ulvilik yat›yor. Biraz hayal dünyas› yat›yor, derinlik yat›yor. S›radan insanlar
morla pek bar›ﬂ›k de¤ildir, s›ra d›ﬂ› insanlar mora yak›nl›k duyarlar.
Kurumsal iletiﬂim projelerinde renkler
nas›l kullan›lmal›?
Renk dünyas›n› yeterince bilimsel aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m›zda renk çemberiyle hareket etmemiz gerekir. Standart renk
çemberine bakt›¤›m›z zaman k›rm›z› tek
baﬂ›na kullan›ld›¤›nda spektrumun en
hareketli rengi. 650 dalga boyu var. Atak,
güçlü, kendinden emin, cesur, seksüel ve
aﬂksal bir benlik yarat›rken çok ileri gidi-

Metin Yahya Üster kimdir?
1944 ‹stanbul do¤umlu, psikoloji ve felsefe üzerine yapt›¤› araﬂt›rmalar ve çal›ﬂmalarla “renk uzman›” olarak tan›nan Metin Yahya Üster, “Renkler
geri geliyor” adl› kitab›yla renklerin insan hayat›n›
yönlendiren birer iletiﬂim arac› oldu¤unu vurgulad›. Gazete ve dergilerde yay›nlanan yaz›lar›, radyo programlar› ve düzenledi¤i seminerlerle günlük
hayatta renklerin kullan›m› konusunda önemli
ipuçlar› verdi. Üster ayr›ca kurumsal alanda uygulamal› seminerler de vererek, renkle insan tan›ma
sanat› s›cak sat›ﬂ ve baﬂar›y› yakalama e¤itimleri
gerçekleﬂtirdi. Renk seminerleri ve kurslar›yla renksel bir inan›ﬂ meydana getiren Metin Yahya Üster,
dekorasyonda renkler, müzikte renkler, resim sanat›nda renkler aç›l›mlar›yla endüstriyel ve sektörel
bir renk dünyas› meydana getirdi. Üster halen
Renk Center Psikolojik Dan›ﬂmanl›k E¤itim Merkezi’nde çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.
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lirse sald›rgan bir tutum yaratabilir. O yüzden k›rm›z›n›n frenine basan tamamlay›c›s› turkuazd›r. Onun için mesela bize
dan›ﬂ›ld›¤›nda k›rm›z› ile turkuaz› yan yana kullan›n diyoruz.
Macenta ile yeﬂil, morla sar›, maviyle oranj yan yana kullan›ld›¤›nda bir ahenk yarat›yorlar. Bu bir ﬂirket oldu¤unda ahenkli bir ﬂekilde oturuyor. Çünkü her ﬂeyden önce, rengin öncesinde bir enerji hadisesi var. Enerjinin çarp›p k›r›ld›¤› her ﬂey
bir renge dönüﬂür. Saniyede 299 bin kilometre h›zla hareket
ediyor. Newton’un “Spectrum Solaris” ad›n› verdi¤i anlat› bu.
Renkleri do¤ru kullanma sanat›na sahip olursak, ve bunlar› bilirsek; mutluluk, sevgi, iyi gelecek, do¤ru eﬂ bulma, do¤ru
dostluklar kurma, kal›c› birliktelikler; bunlar›n hepsini meydana getiriyoruz…
Koç Holding’in rengi nedir sizce?
Koç Holding’i nümerolojiye sokal›m, nas›l bir sonuç ç›kacak, onu bir görelim. Bravo demek laz›m çünkü renk analizinde s›f›r yok. Yani hiç nötr yok. Koç üç renkle birlikte; k›rm›z›, sar› ve çivit mavi. Bunlar› aç›klayal›m; k›rm›z› atak,
güçlü, kendinden emin, cesur, sevgisel. Sar› entelektüel, buluﬂçu, projeci, üst mental zekâ. Çivit mavi de sa¤l›kl› ikili
iliﬂkiler. Demek ki Koç oturmuﬂ bir grup. Bu iç güdü renklerin yan›nda bar›ﬂ›k renkleri de var. Turuncu zarif duygular› ifade ediyor; yeﬂil denge; huzur ve güveni; mavi ma¤rur,
gururlu, onurlu kimli¤ini; eflatun bilge, kutsal bir katta yaﬂad›¤›n›; opal hayat›n› anlaml› hale getirmek için çaba sarf
etti¤ini; lal ise ac›mak ve merhamet duygusunun yerinde oldu¤unu gösteriyor.
Renklerin kullan›m› bireysel ya da kurumsal baﬂar›y› nas›l
etkiliyor?
Gazetelerin insan kaynaklar› eklerini inceliyorsunuzdur. Burada hep kiﬂisel baﬂar›, tak›m ruhu, yöneticilik gibi konular var.
Ne yaparsan›z yap›n her ﬂey bir enerji hadisesidir. ﬁunu söylemek istiyorum: Ben mütevaz› insan›m; benimle konuﬂurken
beni be¤enebilirsiniz, çok donan›ml› bulabilirsiniz; iﬂte bu
enerjiden sonra yapt›¤›n›z röportaj oturur.
Mesela iﬂ görüﬂmelerinde renk önemli mi?
ﬁunu söyleyebilirim, biz iﬂ toplant›lar›na, karﬂ›daki kiﬂinin
ad›n› soyad›n› bildi¤imiz için onu nümerolojiye sokuyoruz;
eksik renklerini bularak o görüntüyle karﬂ›s›na ç›k›yoruz.
Onda olmayan bir ﬂeyi vererek onu duygusal doyuma taﬂ›yoruz. ‹nan›n çok faydas›n› görüyoruz, sistem oturuyor. Bunun d›ﬂ›nda da sistemleri var; dengeli bir toplant› istiyorsan›z, yeﬂil bir aurada görünmekte fayda var. Toplant›y› lehinize çevirmek istiyorsan›z sar› vazgeçmeyece¤iniz renk, yönetim rengi. Ancak sar› bazen iddial› hale gelip sinir sistemini öne ç›karabilir.
Renk enerjisini insanlar kiﬂisel geliﬂimde nas›l kullanabilirler?
Tenimize temas eden renkler bizi kendi karakterleriyle etkilerler. Renklerin karakteristik özellikleri var. Kiﬂi atak, cesur,
kendinden emin olmak istiyorsa k›rm›z›ya yak›n olacak. Ten
temasl› giysilerinde bunu kullanacak. Duygular›n›n öne geçmesini istiyorsa turuncuyu seçecek. Denge huzur, güven ar›yorsa yeﬂil; entelektüel bir benlik için sar›; iyi iletiﬂimi özlüyorsa mavi; bilge; kutsal, ulvi bir alanda var olmak istiyorsa mor,
eflatun, menekﬂe, leylak, lila.

Renklerin dili


Yeﬂil: do¤an›n ve bahar›n rengidir. Yarat›c›l›¤› körükler. Ayr›ca üretkenli¤i temsil eder. Yeﬂil rengin a¤›rl›kl› kullan›ld›¤› yerlerde üretkenlik
artar. Yeﬂil alanlarda insanlar›n daha az mide a¤r›s› çekti¤i tespit edilmiﬂtir.
Yeﬂil, güven ve huzur verir. O yüzden bankalar›n logolar›nda en çok tercih
ettikleri iki renkten biridir. Bat›’da büyük otellerin mutfaklar›nda duvar renginin, aﬂç›lar›n yeniliklerini art›rmak için yeﬂile boyand›¤› söylenir. Hastaneler
de logo ve iç dizaynlar›nda yeﬂili tercih eder. Çünkü rahatlat›c› ve sakinleﬂtiricidir. Sak›z paketlerinde ve sebze sat›lan yerlerde de yeﬂil en çok tercih
edilen renktir. Di¤er yandan ofislerde kullan›lan yeﬂil renk, güven verici bir
izlenim b›rak›r.
Kahverengi: Gerçekçili¤in, plan ve sistemin rengidir. ‹nsanlar üzerinde canl›l›k, hareketlilik etkisi b›rak›r. Kansas Üniversitesi Sanat Müzesi'nde bir araﬂt›rma için hal›n›n alt›n› elektronik bir sistemle donatm›ﬂlar, duvar rengini beyaz ve kahverengi olarak de¤iﬂebilir yapm›ﬂlar. Arka fonda
beyaz kullan›ld›¤›nda, insanlar müzede yavaﬂ hareket etmiﬂ, daha uzun süre kal›p, daha fazla alanda dolaﬂm›ﬂlar. Arka fon kahverengiye döndü¤ünde ise, insanlar müzede çok daha h›zl› hareket edip, daha az alan dolaﬂm›ﬂ
ve müzeyi çok daha k›sa sürede terk etmiﬂler. O yüzden dikkat ederseniz
dünyadaki fast-food restaurantlar›n›n hepsinin sandalyeleri ve masalar› kahverengi, duvar boyalar› ise kahverengi-ﬂampanya-pembe kar›ﬂ›m›d›r. Hiçbir
fast-food’cunun duvar›n› beyaz göremezsiniz. Burger King, Kentucky Fried
Chicken ve benzer fast-food’lar y›llard›r bilinçli olarak tüm duvarlar›n› baﬂtan
aﬂa¤›ya kahverengi a¤aç kaplama yaparlar. Büronuzda kahverengi mobilyalar kullanmay›n. Kahverengi ayn› zamand› teklifsiz, rahat bir renk olarak
kabul edilir. Karﬂ›n›zdakinin kendini resmiyetten uzak, daha rahat hissetmesini ve aç›lmas›n› sa¤lar. Tüm ünlüleri rahatl›kla konuﬂturmas›yla tan›nan ünlü televizyoncu Larry King'in program›nda her seferinde kahverengi kravatlar ve ceketlerle görürsünüz. ‹ﬂ görüﬂmelerinizde, profesyonel toplant›larda
kahverengi giymeyin.
K›rm›z›: Mutlulu¤u temsil eder ve kiﬂinin iﬂtah›n› açar. Dünyadaki ünlü g›da firmalar›n›n hemen hepsinin logosu k›rm›z›d›r. Coca-Cola, Pizza Hut, McDonald's, Ülker, Burger King... Ne kadar parlak olursa olsun, hiçbir renk k›rm›z› kadar dikkat çekmez. ‹nsanlar›n üzerinde canland›r›c›, k›ﬂk›rt›c› ve heyecan verici bir etki yarat›r. Tansiyonu yükseltir, kan ak›ﬂ›n› h›zland›r›r. Çocuk eﬂyalar›nda bu tonun fazla kullan›lmas›, çocuklar›n mutlulu¤unu
temsil etmesindendir.
Sar›: Geçicili¤in ve dikkat çekicili¤in ifadesidir. Bu nedenle dikkat çeksin ve geçici oldu¤u bilinsin diye tüm dünyada taksiler sar›ya boyan›r.
“Ürün geçici, lütfen geri getirin” demenin bir yolu olarak araç kiralama firmalar› da logolar›nda sar›y› kullan›rlar. O yüzden dünyada hiçbir banka
ambleminde bildi¤imiz sar›y› kullanmaz (portakal ve bronz ya da bak›r kimi
zaman yer alabilir) çünkü paran›n geçici de¤il, kal›c› olmas›n› isterler.
Mavi: Süküneti ifade etmesine ra¤men mavi, geniﬂ alanlarda kullan›ld›¤›nda kasvetli bir görüntü verir. Bu nedenle özellikle aç›k mavi, ofis
ve ev ortamlar›nda ciddiyeti göstermek amac›yla s›kça tercih edilir. Di¤er
yandan aç›k mavi renk, mekânsal ferahl›k sa¤larken, koyu mavi serinlik veren bir etki yarat›r. Araplar mavi taﬂlar›n kan›n ak›ﬂ›n› yavaﬂlatt›¤›na inan›rlar. Nazar boncuklar› bu nedenle mavi taﬂl›d›r. Sakinleﬂtirici etkisi nedeniyle baz› ülkelerde intiharlar› azaltmak için köprü korkuluklar› maviye boyan›r.
Mavi ve özellikle lacivert kozmik bir renk olarak kabul edilir, sonsuzlu¤u, otoriteyi ve verimlili¤i ça¤r›ﬂt›r›r. O yüzden dünyadaki firmalar›n yar›s›ndan fazlas› logolar›nda maviyi kullan›rlar. Yap›lan araﬂt›rmalarda duvarlar› maviye
boyanm›ﬂ okullarda çocuklar›n daha az yaramazl›k yapt›klar› saptanm›ﬂ.
Pembe: Uyum, neﬂe, ﬂirinlik ve sevginin simgesi. Rahat hissettiren ve
dinlendiren bir renktir. Bu yüzden baz› büyük ma¤azalar müﬂterilerin
kendilerini rahat hissetmeleri için tezgâhtarlar›na pembe üniforma giydirirler.
Pembe ayn› zamanda çocuk rengidir.
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i çimizden biri
Humboldt Araﬂt›ma Ödülü sahibi Prof. Dr. Nihat Berker:

“Ö¤renciler dünyan›n her
yerinde ayn›d›r”
Baﬂar›l› çal›ﬂmalar›yla bilim dünyas›na yapt›¤›
katk›lar›ndan ötürü dünyan›n en prestijli bilim
ödüllerinden “Humboldt Araﬂt›rma Ödülü”ne lay›k
görülen Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Nihat Berker’le ald›¤› ödül, ö¤rencileri ve
araﬂt›rmalar› hakk›nda konuﬂtuk

B

ilim alan›ndaki en prestijli ödüllerden biri olan
Humboldt Araﬂt›rma Ödülü’nü ald›n›z. Türkiyeli bir bilim adam› olarak duygular›n›z› ö¤renebilir miyiz?
Bu vesileyle beni kutlamak nezaketinde bulunmuﬂ olan arkadaﬂlara da belirtmiﬂ oldu¤um gibi, benim
için en büyük mesleki mutluluk, ülkemde, ülkemin genç
insanlar›yla ve onlar›n sayesinde çal›ﬂmalar›m› devam ettirmek, araﬂt›rma ve e¤itimde güzel sonuçlar almaya devam etmektir.
Aralar›nda Nobel ödüllü bilim adamlar›n›n da bulundu¤u “Humboldtian” network’üne siz de dahil oldunuz. Böyle seçkin bir kitleye dahil olman›z bilimsel
aç›dan size ve ülkemize ne tür katk›lar sa¤layabilir?
Bilim dünyas›nda önemli bir faktör olan ülkemizin “tan›n›rl›¤›n›n” geniﬂlemesi ötesinde, bu sayede Almanya’da
araﬂt›rma yapan iki ö¤rencimiz oldu ve biri daha kat›lacak. Çal›ﬂmalar›m›zla ilintili ö¤retim üyeleri ve ö¤renciler için karﬂ›l›kl› gerçek bilim üretimi bazl› ziyaretler
pekleﬂecektir. Önümüzdeki iki y›l içinde, Almanya’da
birçok üniversiteyi ziyaret etmem de beklenilmektedir.

Nihat Berker Kimdir?
‹stanbul do¤umlu Nihat Berker, 1967 y›l›nda Robert Kolej’i bitirdikten sonra lisans e¤itimi için gitti¤i MIT’den (Massachusetts Institute of Technology)
1971’de fizik ve kimya dallar›ndan mezun oldu. 1988 y›l›nda profesör ünvan›n› alan Berker, 1999 y›l›na kadar akademik çal›ﬂmalar›na yurtd›ﬂ›nda devam
etti. 1999 y›l›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde göreve baﬂlayan Nihat Berker, 2005 y›l›nda Koç Üniversitesi’nde ö¤retim görevlisi olarak e¤itim hayat›na devam ediyor. Berker ayr›ca MIT’nin h›zland›r›lm›ﬂ kurslar›nda ders veriyor.
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Türk ö¤rencilerle di¤er ülkelerin ö¤rencileri aras›nda performas aç›s›ndan bir
fark gözlemlediniz mi?
Ö¤renciler dünyan›n her yerinde ayn›d›r.
Onlara duyarl› olursan, sayg› gösterirsen,
yüksek performans gösterirler. Benim dört
kural›m: (1) Etraf›ndakileri çok çal›ﬂt›racaks›n. (2) Kendin daha çok çal›ﬂacaks›n.
(3) Hep güler yüzlü ve olumlu olacaks›n.
(4) Kin tutmayacaks›n. Bunlar›n ard›nda,
ortak baﬂar› garantili olmuﬂtur.
Üniversite ö¤rencilerinden sonra bu y›l
da lise ö¤rencilerine ücretsiz ders vereceksiniz. Ücretsiz yaz okullar› düzenleme amac›n›z nedir?
Gençlere bilimin, yo¤un çal›ﬂman›n ve baﬂar›n›n zevkini tatt›rmak. Bu yo¤un programl› k›sa süreli dersleri k›ﬂ›n da veriyorum, örne¤in son y›llarda MIT’de, Erzurum
Atatürk Üniversitesi’nde (102 ö¤renci tamamlad›), Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde
(23 ö¤renci tamamlad›). Gelecek hafta baﬂlayan 12 günlük yo¤un programl› dersimi,
25 liseden 100 ö¤renci alacak.
Sizce fizik Türkiye’de bir bilim alan› olarak yeterli ilgiyi görüyor mu?
Giderek artan bir itibar›m›z var. Bunun karﬂ›l›¤›nda çok büyük hizmetler verebiliriz ve
birço¤umuz veriyor da. Bir kere en önemli
görevlerimizden biri, liseden gelen ö¤rencileri, do¤an›n verilerinden problem kurma,
analitik çözüm, çözümün yorumu gibi üniversiter düzeyde düﬂünce ve iﬂlevlere al›ﬂt›rmak. Bu görev, üniversitenin ilk y›l›ndaki
Fizik I ve II derslerine düﬂüyor. Bu zor görevde dünyan›n bütün üniversiteleri zorlan›rlar. Ancak baﬂar›l› da olunuyor ve bu çok
tatmin edici bir baﬂar› duygusu. Daha geniﬂinde, fizik spesiyalizasyonunun ötesinde,
analitik yöntemin ve hayal güçlü cesaretin
birleﬂti¤i her iﬂte, mühendisliklerden, biyolojik bilimlerden bankac›l›k ve finansa kadar, fizikçiler isteniyor. Hatta sosyal bilimlerde de. Bu ba¤lamda, kendim de büyük
bir zevkle (ve ö¤rencilerden ilgiyle) insan ve
toplum bilimleri dersleri ve kimya dersleri
vermiﬂimdir. Sonuçta, fizikçiler olarak, topluma verilecek çok çeﬂitli hizmetlerimiz var.
MIT ve ‹TÜ’den sonra Koç Üniversitesi
üniversiter anlamdaki beklentilerinizi
karﬂ›l›yor mu?
Koç Üniverisitesi’ndeki geniﬂ destek ve ayn›
zamanda bizden ciddi beklentilerden çok
memnunum. Bunu kan›tlayan çeﬂitli olaylar›m var. Pratik bir esneklik ve ayn› zamanda
ciddi bir beklenti, tam benim mizac›ma uyuyor. Bir örnek vereyim: Koç Üniversitesi’ne

ilk geldi¤im dönem, benden doktoral› ve
Kandilli’de F. Gürsey Enstitüsü’nde doktora
sonras› araﬂt›rmac› Dr. Michael Hinczewski,
bu enstitüde bir ders vermeye baﬂlad› ve bizden sekiz lisansüstü ö¤rencisi bu derse yaz›ld›. Ö¤rencilerimizin üç ders yükü, e¤itim
destek yükleri ve Rumeli Kava¤›-Kandilli yol
eziyeti göze al›nd›¤›nda, bir dersin Gürsey’deki olarak say›lmas›n› Dekan›m›zdan istedim. Hakl› olarak, bunun bir emsal teﬂkil
edece¤ini ve en üst düzeyde karar verilmesi
gerekti¤ini söyledi. Ancak; 24 saat içinde bana geri dönüldü ve “Tamamd›r” dendi! Böyle baﬂka deneyimlerim de var.
ABD’deki e¤itim sistemiyle Türkiye’deki
aras›nda bir karﬂ›laﬂt›rma yapabilir misiniz?
Türkiye’de gençlere, bundan hem genç ö¤retim üyelerini hem de ö¤rencileri kastediyorum, daha fazla serbesti ve görünürlük,
yarat›c›, etkin ve ödüllendirici bir meslek
yaﬂam›, ayn› zamanda kendi seçim ve çal›ﬂmalar›ndan sorumluluk tan›nmal›. Kiﬂisel
üstün baﬂar›dan baﬂar›s›zl›¤a kadar sonuçlar gerçek bir de¤erlendirmeye tabi tutulmal›. Bunu Koç Üniversitesi dahil baz› üniversiteler yap›yor.
Ö¤rencilik y›llar›m›zda fizik en korktu¤umuz dersti...
Önemli olan ders s›ras›nda kiﬂisel ba¤lant›y› koparmamak. Bunda sorumluluk ö¤retim üyesine düﬂüyor. ﬁu anda Paris’te kadrolu, geçmiﬂten bir ö¤rencimin geçenlerde
bana anlatt›¤› gibi, MIT’de dersimden çok
çekinirken, benim ilk derse girerken kendisine arkadaﬂça göz k›rpmam, bütün kayg›lar›n›n yok olmas›n› ve gerçekten de MIT
için bile zor olan bu dersimde baﬂar›l› olmas›n› sa¤lam›ﬂ. Ö¤retim üyesi hep kendini ö¤rencilerinin yerine koyacak ve standartlar› da düﬂürmeyecek; düﬂürmeye gerek yok zaten. Fakat her durumda, ders bir
gerginlik ortam› de¤il, bunu seçen ö¤rencilerin kendilerini art›rd›klar› ve bunda maksimum destek gördükleri, kiﬂilere duyarl›,
sayg›l›, olumlu bir çal›ﬂma ortam› olmal›.

Zaten çok say›da de¤erli ö¤retim üyelerimiz
bu yaklaﬂ›m› uygulamaktad›r.
Sizce bir ö¤rencinin baﬂar› kriterleri nelerdir?
En önemlisi, kendine ve ö¤retim üyesine
harbi olmas›. Derse çal›ﬂmamaya karar vermiﬂ olabilir, bunun bir kiﬂisel sebebi olabilir, ancak kendini aldatmas›n, dersi geçmeyecektir, ben gücenmem. ‹kincisi, ö¤renmek istiyorsa, devaml› ve sonuna kadar savaﬂmas›. Derslikte pasif kalmamas›, devaml› anlamaya çal›ﬂmas› ve tak›ld›¤› zaman elini kald›rmas›. Ders d›ﬂ›nda beni görmesi.
Bunu yapanlar zaten dersin içeri¤ini al›yorlar ve baﬂar›l› oluyorlar.
Projeleriniz için gereken kaynak sorununu nas›l aﬂ›yorsunuz? Bilimsel e¤itimin
yayg›nlaﬂt›r›lmas› konusunda devlet ve
özel sektör kuruluﬂlar›n›n ne gibi bir
katk›s› olabilir?
Devlet kuruluﬂlar›ndan (TÜB‹TAK, TÜBA),
üniversitemden gerekli deste¤i al›yorum. Bazen, özel durumlarda, özel sektörden önemli destek alabiliyorum. Örne¤in, geçen y›l bir
ö¤rencimi “Visiting Scholar” olarak MIT’ye
yollamak gerekti; bunu özel sektörden kiﬂisel
yard›m karﬂ›lad›. Devlet kuruluﬂlar›ndan bilimsel kaynak deste¤i giderek artmakta. Bu
kaynakland›rma, kendisini kan›tlayanlara ve
proje sonunda ciddi bir de¤erlendirmeyi aﬂabilenlere yönlendirilmelidir.

Alexander von Humboldt Vakf›
Ünlü Prusyal› do¤abilimci ve kaﬂif Alexander von
Humboldt’un ölümünden sonra an›s›n› yaﬂatmak
için arkadaﬂlar› taraf›ndan 1860 y›l›nda Berlin’de
kuruldu. Kuruluﬂ amac› Almanya d›ﬂ›na araﬂt›rmac›
bilim adamlar› göndermek olan vak›f, Almanya’da
araﬂt›rmalar›n› sürdüren akademisyen ve doktora
ö¤rencilerine de destek veriyor. Her y›l dünya genelinde 1800 araﬂt›rmac›ya destek veren vak›f
bünyesinde “Humboldtian” olarak an›lan ve aralar›nda 130 ülkeden 40 Nobel ödüllü bilim insan›n›n
da bulundu¤u 23 bin kiﬂilik network yer al›yor.
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s osyal sorumluluk

Opet Yönetim Kurulu
Üyesi Nurten Öztürk:

bilinçli toplum için

çal›ﬂ›yor
“Üzerinde yaﬂad›¤›m›z topraklara ve insanlar›m›za karﬂ› sorumluluklar›m›z
oldu¤unu düﬂünüyor; dün, bugün ve yar›nlar›m›z› kucaklayacak projelerle
ülkemizi ça¤daﬂ bir görünüme kavuﬂturmak istiyoruz”
karyak›t da¤›t›m pazar›n›n lider kuruluﬂlar›ndan
Opet, sosyal sorumluluk
alan›nda imza att›¤› baﬂar›l› projelerle de ad›ndan
s›kça söz ettiriyor. Y›llard›r sürmekte
olan “uzun soluklu” projeleri “Opet Bilinçli Toplum Projeleri” baﬂl›¤› alt›nda
baﬂar›yla yürüten Opet’in sosyal sorumluluk anlay›ﬂ›n› ve bu projelerin toplumsal bilince katk›lar›n› Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk’le konuﬂtuk.

A

“Tarihe Sayg›” projesi nedeniyle
TBMM Üstün Hizmet Ödülü'ne lay›k
görüldünüz. Duygular›n›z› ö¤renebilir miyiz?
Yap›lan çal›ﬂmalar›n takdir edilmesi
gerçekten güzel bir olay. Ben ödül almaktan hem mutlu hem de tedirgin
olurum. Çünkü ödülü taﬂ›mak, ödülü
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almaktan daha önemlidir. Daha sonras›nda yapt›klar›n›zla o ödüle lay›k olmak, yapt›klar›n›z›n devam›n› sa¤lamak çok önemli. Bu bak›mdan ödüllerin ivme kazand›rd›¤›n› düﬂünüyorum.
Hem ﬂevk veriyor hem de mücadele gücünüzü art›r›yor. Ama duyguland›m ve
mutlu oldum. Çabalar›n, çal›ﬂmalar›n
takdir görmesi projelerin uygulama aﬂamas›nda karﬂ›laﬂ›lan tüm zorluklar›
unutturuyor.
“Örnek Köy”, “Yeﬂil Yol”, “Yeﬂil Zincir”, “Temiz Tuvalet” ve “Tarihe Sayg›” projeleri hangi aﬂamada?
“Örnek Köy” çok iyi gidiyor. Tarihi dokusu ve do¤al güzellikleri zengin, turizm potansiyeli olan köyleri seçiyor,
e¤itim ve rehabilitasyon çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtiriyoruz. Uygulama yapt›¤›m›z
köyler, ciddi bir geliﬂim ve de¤iﬂim gös-

terdi. Biz her ilde bir köyü bu projeye
katarak, çevresine örnek köyler yaratmak istedik. Ülkemizde 35 binin üzerinde köy oldu¤unu düﬂünürsek, önümüzde gitmemiz gereken daha çok yol var.
“Yeﬂil Yol”a gelince... Gitti¤imiz her
yerde a¤aç dikim etkinlikleri yap›p, halk› bilinçlendirmeye çal›ﬂ›yor, özellikle
ö¤rencileri, çocuklar› bu etkinliklerde
e¤itiyor ve bizzat katk›lar›n› sa¤lamaya
çal›ﬂ›yoruz. Kulland›¤›m›z araçlar, elektrikli ve elektronik cihazlar ve at›klar›m›z› düﬂündü¤ümüzde; her birimizin
y›lda 17 a¤aç dikmesi gerekiyor. Burada araç imal edene de satana da akaryak›t satana da herkese görev düﬂüyor.
Önemli olan, öncelikle var olan› korumak. Yanan ormanlar›m›z› ve yeni dikilen bir a¤ac›n büyümesi için geçen süreyi dikkate al›rsak, ne kadar aciz kald›¤›m›z› üzülerek fark ediyorum. Dikebil-

di¤imiz kadar a¤aç, koruyabildi¤imiz
kadar çevre, soluyabildi¤imiz kadar temiz hava diyorum.
Neden “Yeﬂil Zincir” derseniz; bir tek bizim çabam›z yeterli de¤il. Biz Opet olarak
“Yeﬂil Yol” projemizde en az üç yaﬂ›nda
a¤açlar dikiyor ve bunlar›n üç y›ll›k bak›mlar›n› üstleniyoruz. Her ﬂirket tüketti¤inden daha çok dikerse ve bakarsa çok
ﬂey de¤iﬂir. Örne¤in akaryak›t sektörünü
düﬂünün... Türkiye'deki istasyon a¤›n›
gözünüzün önüne getirin; her istasyonun
çevresi 1.5 km a¤açland›r›l›rsa karayollar›
bir anda yemyeﬂil olur. Tüm Türkiye'nin
bir anda yeﬂillendirilmesi belki zor gibi
geliyor ama imkâns›z de¤il!
“Temiz Tuvalet” kampanyam›z ise sekiz
y›ld›r devam ediyor. Türkiye’nin en
uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden olan bu projeyle
çok ﬂey de¤iﬂti. Her ﬂeyden önce insanlar duyarl›l›k kazand›. Projenin yürüyebilmesi için müﬂteri destekli Fahri Müfettiﬂlik Sistemi’ni, personel destekli
Gezgin Projesi’ni, son olarak da Fullmesaj sistemini geliﬂtirip, uygulamaya
baﬂlatt›k.
“Tarihe Sayg›” projesine gelince, çok baﬂar›l› bir proje... Baﬂlad›¤› ilk günden bu
yana son derece ince detaylarla kurguland› ve ad›m ad›m takip edildi. Bu proje ile Çanakkale-Gelibolu Yar›madas›'nda ciddi bir fark yarat›ld›. Bundan
sonraki hedef, sistemli bir ﬂekilde yap›lanlar›n takip edilmesi. Bu proje, yaln›z
Çanakkale ile s›n›rl› kalmamal› diye düﬂünüyorum. Opet’in tarihe, do¤aya ve
çevreye sayg›l›, “bilinçli toplum ve bilinçli hizmet” anlay›ﬂ›nda bir ﬂirket olmas›ndan son derece mutluyum. Marka
imaj›m›z›n oluﬂmas›nda sosyal sorumluluk projelerimizin büyük rol oynad›¤›n›,
sevilen, takdir ve tercih edilen bir ﬂirket
olmam›za ciddi katk›lar› oldu¤unu düﬂünüyorum.
Opet'in sosyal sorumluluk projelerine
ilgisi nereden kaynaklan›yor?
‹çinde bulundu¤umuz y›llarda iﬂletmelerin sorumluluklar›, gönüllülük esasl›
olarak, bulundu¤u toplumun beklentilerini karﬂ›lamak ve toplumsal sorunlar›n
çözümüne katk› sa¤lamak ﬂeklinde alg›lan›yor. Di¤er yandan iﬂletmeler, faaliyette bulunduklar› ülkelerin ekonomik
ve sosyal geliﬂimine katk› sa¤lamak amac›yla, yaﬂam kalitesini yükseltmeye yönelik uygulamalar yap›yor. Biz de Opet
olarak, üzerinde yaﬂad›¤›m›z topraklara
ve insanlar›m›za karﬂ› görev ve sorumlu-

luklar›m›z oldu¤unu düﬂünüyor; dün,
bugün ve yar›nlar›m›z› kucaklayacak
köklü projelerle ülkemizi ça¤daﬂ bir görünüme kavuﬂturmak istiyoruz.
Bu projeler için bugüne kadar ne kadar kaynak yarat›ld›?
Her projenin elbette ciddi maliyetleri
var. ﬁu an dört büyük projemiz var ve
her biri için y›lda en az 500 bin ile bir
milyon dolar civar›nda harcama yapt›¤›m›z düﬂünülürse elbette ciddi rakamlara
ulaﬂ›yoruz. Baﬂlad›¤›m›z iﬂ ne olursa olsun en iyi ﬂekilde yönetilmesi ve bitirilmesi gerekir. Bu nedenle gerekli maliyetlere de haz›rl›kl› olmak gerekir.

“Toplumumuzu
bilinçlendirmek; ça¤daﬂ,
e¤itimli, ayaklar› üzerinde
durabilen bir Türkiye’ye
katk›da bulunmak istedik.
Bu da ancak e¤itim ve
de¤iﬂimle, bilinçlenme ile
mümkün olur”
TEMA ve kamu kurumlar›yla iﬂbirli¤ine giderken koordinasyon nas›l sa¤land›?
“Yeﬂil Yol” projesinde Karayollar›'n›n izin
verdi¤i alanlarda a¤açland›rma çal›ﬂmalar›n› TEMA ile birlikte yapt›k. Do¤a ve çevre bilinci konusunda ayn› perspektiften
bak›yoruz. TEMA Vakf›, Anadolu'nun her
yerinde ve özellikle okullarda güzel örgütlenmiﬂ bir kurum. A¤açland›r›lacak yerlerin ilk tespitini biz yap›p, Karayollar› ‹l
Genel Müdürlükleri ve TEMA yetkilileri
ile beraber projelendiriyoruz.
Opet, “Bilinçli Toplum Projeleri”yle
y›llar süren uzun soluklu projeler üretiyor. Bu kadar uzun süreli projelerde
baﬂlang›çtaki heyecan›n›z› nas›l koruyorsunuz?
Yapt›klar›m›z›n geridönüﬂümü ve takdir
toplamas› bize ﬂevk veriyor. Binlerce teﬂekkür mektubu al›yoruz. Bu da heyecan›m›z› pekiﬂtiriyor.
Bu uygulamalar için neden “Bilinçli
Toplum Projeleri” baﬂl›¤› seçildi?
“Opet Bilinçli Toplum Projeleri” kapsam›nda toplumumuzu bilinçlendirmek;
ça¤daﬂ, e¤itimli, ayaklar› üzerinde dura-

bilen bir Türkiye’ye katk›da bulunmak
istedik. Bu da ancak e¤itim ve de¤iﬂimle,
bilinçlenme ile mümkün olur. Toplum
bilinçlenmedikçe kal›c› bir geliﬂim beklenemez.
Koç Toplulu¤u’nun sosyal sorumluluk
çal›ﬂmalar› hakk›nda düﬂüncelerinizi
ö¤renebilir miyiz?
Maddi ve manevi desteklerini, takdirlerini ve teﬂviklerini almaktan son derecece
mutluyum. Koç Toplulu¤u’nun yapt›¤›
projeleri bu ailenin bir ferdi olarak gururla izliyorum. Ve son olarak, baﬂlat›lan
700 bin a¤aç seferberli¤i çok önemli bir
proje. Keﬂke her y›l bu kadar a¤aç dikilebilse ve korunabilse!
Sosyal sorumluluk projeleri d›ﬂ›nda
Opet'i kültür, sanat, sinema ve spor
faaliyetlerinde de sponsor olarak görüyoruz. Sponsorluk kriterleriniz nelerdir?
Geridönüﬂümü sa¤l›kl› olacak konularda
sponsorluk yapmak gerekir. ﬁirketin ruhuna uyan ve di¤er yap›lanlarla entegre
olabilen faaliyetler olmal› diye düﬂünüyorum.
2010 y›l›nda ‹stanbul'un Avrupa Kültür Baﬂkenti seçilmesi konusunda ne
düﬂünüyorsunuz? Bu konuya yönelik
ﬂimdiden bir çal›ﬂman›z var m›?
Ülkemiz için, ‹stanbul’umuz için gurur
verici olur ama endiﬂelerim var. Biz millet olarak s›k›ﬂmad›kça iﬂ üretmez ve dar
zamana s›k›ﬂan her ﬂeyde de kaliteden
taviz vermek zorunda kal›r›z. Yamal›
yollar›m›z, yar›m kalm›ﬂ evlerimiz gibi… O zamana dek tarihi dokuya zarar
vermeksizin ciddi restorasyon ve rehabilitasyon çal›ﬂmalar› yapmak ﬂart. Bu ülkeye yabanc› bir vatandaﬂ girdi¤i andan
itibaren karﬂ›laca¤› her ﬂeyin çok iyi düﬂünülüp planlanmas›, tek tek gözden ve
elden geçirilmesi gerekli.
Opet’in önümüzdeki dönemde uygulamaya koyaca¤› yeni projelerden bahseder misiniz?
“Temiz Tuvalet” kampanyas›, “Yeﬂil Yol”
projesi, “Örnek Köy” ve “Tarihe Sayg›”
projelerimiz uzun soluklu projeler. Bunlar›n sa¤l›kl› bir ﬂekilde devam› ve aç›l›mlar› çok önemli. Ama yeni bir proje
yapsan›z ne olurdu diye sorarsan›z, yanan ormanlar›m›z ile yok olan gelece¤imiz için acil önlem olacak büyük bir
projeye en k›sa zamanda baﬂlamak ve
baﬂarabilmek isterdim.
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b irlikte baﬂarmak

Beko Beylikdüzü Migros AVM Bayii Tayfun Erdo¤an:

“Beko ile evinize
dünyay› taﬂ›rs›n›z”
“Türkiye’nin hiçbir yerinde, hiçbir
firmada, hiçbir üst düzey yöneticinin
cep telefonu 24 saat aç›k de¤ildir
san›yorum. Beko’da aç›k ama”

E

rdo¤anlar Elektronik firmas› ticari faaliyetine 1990
y›l›nda Beko markas› ile baﬂlad›. 2001 y›l›nda ortakl›k yap›s›n› de¤iﬂtiren ﬂirket hizmetlerini baﬂar›
ile sürdürüyor. ‹stanbul Beylikdüzü Migros Al›ﬂveriﬂ Merkezi içerisinde bir ma¤aza, 2008’de faaliyete geçen Silivri Merkez’deki bir ma¤aza ve Yakuplu’da bulunan
bir depo ile Erdo¤anlar Elektronik Beko markas›n› uzun y›llard›r
en iyi ﬂekilde temsil ediyor. Bo¤az-Bak›rköy bölgesi içerisinde
yer alan Erdo¤anlar Elektronik gerek bölge içerisinde gerekse
tüm ‹stanbul bayileri aras›nda temsil yetene¤i, sat›ﬂ rakamlar›,
müﬂteri memnuniyetinin sürekli korunmas› bak›m›ndan hep en
ön s›ralarda yer almay› baﬂarm›ﬂ bir bayi. Firma sahibi Tayfun
Erdo¤an, 2008 y›l›nda faaliyete geçirdi¤i Silivri Merkez’de ki ma¤azas› ile Beko’nun yan›nda Arstil markal› ürünlerin de teﬂhir ve
sat›ﬂ›na h›z verdi. Cirosal bazda da önderli¤ini koruyan Erdo¤anlar Elektronik, 2008’de bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 27 oran›nda büyük bir ilerleme kaydetti.
Beko’yla çal›ﬂmaya nas›l baﬂlad›n›z? Neden Beko’yu seçtiniz?
Bende ticaret babadan gelme bir meziyet olarak geliﬂti. Beko ailesini yak›ndan tan›yordum. Askerden döndükten sonra baﬂka
bir iﬂ yapmay› akl›mdan bile geçirmeden Beko’ya yöneldim.
Beko’ya baﬂ›ndan beri sevgi ba¤›m vard› zaten. Beko’da olmak,
insan›n kendini ayr›cal›kl› hissetmesini sa¤l›yor. Burada bulunmaktan, bu büyük ailenin bir parças› olmaktan dolay› çok mutluyum. Buradan baﬂka bir de Silivri’de ﬂubem var ve bütün gayretimle Beko ailesini en iyi ﬂekilde temsil etmeye çal›ﬂ›yorum.
2008 y›l›nda bir önceki y›la göre ciddi oranda bir büyüme
gerçekleﬂtirdiniz. Bunu nas›l baﬂard›n›z?
Bu hem kiﬂisel çal›ﬂmalar›m›n hem de ekibimin baﬂar›s›d›r. Beko
A.ﬁ. taraf›ndan yap›lan yard›mlar da baﬂar›m›zda en büyük faktörlerden biri. Baﬂar›n›n s›rr›na gelince, herﬂeyden önce biz çok
fazla dolaﬂ›yoruz, müﬂterinin aya¤›na gitmeye çal›ﬂ›yoruz. Rahats›z etmeyecek ﬂekilde (mektupla, mesajla, el ilanlar›yla) onlara
ulaﬂmaya çal›ﬂ›yoruz. Baﬂar›m›zda bu çal›ﬂmalar›m›z›n da önemli rolü olmuﬂtur.
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Müﬂterilerinize ulaﬂmada en çok hangi faktörde baﬂar› elde
ettiniz?
En baﬂar›l› oldu¤umuz yöntem bire bir s›cak iliﬂki. Al›ﬂveriﬂ merkezinde olman›n art›lar› var. Gelen müﬂterinin ilgisi çok önemli.
Müﬂteriyi iyi karﬂ›l›yoruz, hat›r›n› soruyoruz, ikram›m›z› yap›yoruz. Bu da etkili oluyor tabii.
Pazarlama konusunda Beko taraf›ndan önerilenler d›ﬂ›nda
yarat›c› bir faaliyette bulunuyor musunuz?
Beko kampanyalar› d›ﬂ›nda kendi içimizde birtak›m yarat›c› un-

surlar geliﬂtiriyoruz. Beko kampanyalar›n›
herkes biliyor. Biz bu kampanyalara ek olarak, elimizden geldi¤ince, kâr›m›zdan feragat ediyoruz. Böylece müﬂterinin daha cazip ﬂekillerde ürün almas›n› sa¤lam›ﬂ oluyoruz.
Dayan›kl› tüketim sektöründe baﬂar›l›
olman›n yollar› nelerdir?
Sab›r ve çal›ﬂma. Takip de ﬂart. Kendi
markan›z› takip etmek zorundas›n›z.
Kendi ﬂirketinizi ve kendinizi takip etmek zorundas›n›z. ﬁu fiyatla satay›m demekle olmuyor. Ürünleri takip etmek,
ürünlerin devam›n› getirmek gerekiyor;
ma¤azay› yenilemek gerekiyor; temiz olmak gerekiyor. Ma¤azan›n içine giren
insan bilgi istiyor, hizmet istiyor. Bilgi
ile hizmet birleﬂince ortaya mükemmel
bir sonuç ç›k›yor. ‹kisi ﬂart. Kap›dan giriﬂ olay› çok önemli. Eskiden müﬂteri istedi¤i ürünü al›r ve giderdi. ﬁimdi özellikle çal›ﬂ›p gelen müﬂterilerimiz var. ‹nternet üzerinden ilgilendi¤i ürünlere dair bilgileri indiren müﬂterilerimiz var.
Al›ﬂveriﬂ merkezinde olman›n avantaj›
ve dezavantajlar› nelerdir?
Çok gezici müﬂterimiz var. Buzdolab›
gezmeye gelen müﬂterilerimiz var sözgelimi. Bu müﬂteriler oyalayabiliyor zaman zaman bizi; bu bizim için bir dezavantaj aç›kças›. Buraya gelen müﬂterinin ço¤u internet kullan›c›s›. Belli bir
gelir ve kültür seviyesine eriﬂmiﬂ insanlar al›ﬂveriﬂ merkezlerini tercih ediyor.
Buraya yurdun dört bir yan›ndan müﬂteri gelebiliyor, bu da bizim için çok büyük bir avantaj elbette.
Yo¤un oldu¤unuz zamanlarda istemeden
de olsa müﬂterinizi ilgiden mahrum b›rakt›¤›n›z oluyor mu?
Bizim de eﬂref saatlerimiz oluyor. O zamana denk gelen müﬂteri de olabilir, ya da
müﬂterinin ilk baﬂta verdi¤i negatif elektrik bizde de olumsuz bir duruma neden
oluyor. Yo¤un günlerde her müﬂteriyle
durumunda olmak bizi zor durumda b›rak›yor.
Bu tür durumlarda ne yap›yorsunuz?
Mümkün oldu¤u kadar rahat olmaya çal›ﬂ›yoruz. Öyle müﬂterilerimiz var ki, her hafta
sonu gelip 10 tane soru soruyor ve gidiyor.
Baﬂka insanlar›n zaman›n› alacak ﬂekilde
personelimizi oyalayan müﬂterilerimize
karﬂ› olabildi¤ince hoﬂgörülü olmaya çal›ﬂ›yoruz...

“Gelen her mesaj› personelimle paylaﬂ›r›m. Benim
bildi¤im her ﬂeyi personelim de bilir. Bir ürünün kaça
girip kaça ç›kt›¤›n› personelimin de bilmesini
isterim. Çünkü mal›n fiyat›n› ona göre veriyor, ona göre
müﬂteriye tekliflerimizi sunabiliyor”
O zaman personel tercihinizi yaparken
sab›rl› olup olmad›¤›na da bak›yorsunuz.
Tabii. Zaman içinde kendini belli ediyor
personel. Sab›rl› olamayanlar aram›zda
duram›yor. Bununla birlikte bizim de
memnuniyetsizli¤i iﬂ edinmiﬂ müﬂterilerimiz var.
Bugün bu iﬂe girecek olan birine, kendi
tecrübelerinizle edindi¤iniz bir ticari s›r
verecek olsayd›n›z, ne önerirdiniz?
Bu iﬂ çok hesap kitap gerektiren bir iﬂ. En
önemlisi sab›r. Sonra tecrübe. Üçüncüsü
de para. Bunlar olmadan hiçbir iﬂe girilmez zaten.
1990 y›l›nda baﬂlad›¤›n›z ilk bayilik günlerinizden bugüne Beko’yla iliﬂkilerinizde neler de¤iﬂti?
Beko’yla iliﬂkimiz hep iyiydi. Hem bizden
kaynaklanan hem Beko’dan kaynaklanan
bir iyi iliﬂkiler a¤› içindeyiz. Tamamen hizmete bak›yor, ma¤azan›n temizli¤ine, müﬂteri iliﬂkilerine çok dikkat ediyor Beko. Senede dört-beﬂ kez denetim oluyor. Daha
sonra bize puanlar geliyor. Her defas›nda
10 üzerinden dokuz al›yoruz. Bu denetimler bizi zinde tutuyor. Zaten olmas› gerekenler bunlar. Bu iﬂle geçiniyorsan›z, bunlar› zaten yapman›z gerekir.
Sizce bayilerle iliﬂkileri daha da güçlendirmek için bugüne kadar yap›lanlara ek
olarak neler yap›labilir?
Toplant›lar›n s›klaﬂt›r›lmas› gerekir. Ba¤lar›n daha s›k› hale getirilmesi gerekir. S›cak iliﬂkiler içinde olunmas› her zaman
için iyidir.
Beko gibi baﬂar›l› bir markay› temsil etmenin kolay ve zor yönleri nelerdir?
Kolayl›¤› ad›, hepsinden önce: Beko. Sat›ﬂ
sonras› hizmette dünyada benzeri yok
Beko’nun. Zor yönleri yok asl›nda. Güzel,
kolay bir iﬂ. Bizim müﬂterilerimizin yüzde
80’i Beko için, yüzde 20’si bizim için geliyor. Bir de al›ﬂveriﬂ merkezinde oldu¤umuz
için bizim oturmuﬂ müﬂterimiz yok. Gelip
geçici müﬂterimiz çok. Her ürünün fiyat›-

n›n üzerinde yaz›l› olmas› bizim için çok
büyük avantaj. Müﬂteri fiyat› kendisi görüyor. Bu ona çok büyük bir güven veriyor.
Personelinizi Beko ürünlerinin sat›ﬂ› konusunda nas›l yönlendiriyor ve motive
ediyorsunuz?
Her gelen mesaj› personelimle paylaﬂ›r›m.
Benim bildi¤im her ﬂeyi personelim de bilir. Bir ürünün kaça girip kaça ç›kt›¤›n› personelimin de bilmesini isterim. Çünkü mal›n fiyat›n› ona göre veriyor, ona göre müﬂteriye tekliflerimizi sunabiliyor. D›ﬂar›s›yla
ciddi derecede rekabet ediyoruz.
Bo¤az-Bak›rköy Bölge Müdürlü¤ü’ne ba¤l› bir bayi olarak, bölge müdürlü¤ünüzden yeterli deste¤i görüyor musunuz?
Fazlas›yla görüyoruz. Bu hat y›llard›r sat›ﬂ
grafi¤i olarak ve hizmet olarak çok baﬂar›l›.
Bu da ekipten kaynaklan›yor. Ürün bana ne
kadar k›sa zamanda geliyorsa, ben de müﬂteriye o kadar çabuk geri dönüﬂ yapabiliyorum. Bak›rköy bu konuda çok iyi. Ama
Beko’nun bütün hatlar›nda bu geçerlidir.
Yeter ki iyi niyetli olunsun.
Beko ile birlikte müﬂterinin zihninde nas›l bir foto¤raf canlan›yor?
Reklam kampanyalar›nda yer alan dünya
olgusu Beko’yu yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda
çok baﬂka bir yere getirdi. Müﬂteri, evinde
kulland›¤› buzdolab›n›n dünyan›n her taraf›nda kullan›ld›¤›n› gördükçe, kendini bir
çeﬂit entegrasyon içinde hissetti dünyayla.
Bir insan›n evinin mutfa¤›nda dünyan›n da
kulland›¤›n› bildi¤i bir ürüne yer vermesi
ona bambaﬂka bir güven duygusu verir.
Beko ile dünyay› evinize taﬂ›rs›n›z. Türkiye’nin hiçbir yerinde, hiçbir firmada, hiçbir
üst düzey yöneticinin cep telefonu 24 saat
aç›k de¤ildir san›yorum. Beko’da aç›k ama.
Sizden sonraki nesillerin, çocuklar›n›z›n
Beko bayii olmas›n› ister misiniz?
Elbette ki isterim. Dört çocu¤um var benim. Onlar›n da Beko bayii olmas›n› isterim. Hatta Beko’da daha üst kademelerde
görev almalar›n› isterim. Ben okumak isterdim ama, olmad›…
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d ivan sohbetleri

Latif Demirci:

“Dünyaya karakterlerimin
gözünden bakar›m”
“Genelde mizahç›lardan komik olmalar› beklenir. Fakat mizahç›n›n bütün
kurtlar›n› döktü¤ü yer masa baﬂ›, ka¤›t ve kalemle baﬂ baﬂa kald›¤› yerdir. Fark›nda
olmadan biriktirdi¤i ﬂeylerdir mizah›n as›l gücünü oluﬂturan unsurlar. Her an her
ﬂeye mizahç› gözüyle bak›yorsun, fakat fark›nda olmadan yap›yorsun bunu”

L

atif Demirci, y›llard›r karikatürleriyle Türkiye’yi gülmekten k›r›p geçiren, karikatürlerinde yaratt›¤› tiplemelerin sokaklarda dile gelmesini sa¤layan baﬂar›l› bir mizahç›. Bir zamanlar mizah dergisi okurlar›n›n birbirleriyle “Muhlis Bey” ya da “Arap Kadri” gibi konuﬂtuklar›n› hâlâ hat›rl›yoruz. Baﬂar›l› çizgisini
Hürriyet gazetesinde “Press Bey” tiplemesiyle devam ettiren Latif Demirci’yle mizah› ve yaratt›¤› karakterleri konuﬂtuk.

Bugünün mizah dünyas› karakter yaratmada baﬂar›l› m›? Her devir kendi karakterini yarat›yor diyebilir miyiz?
Biraz öyle, dedi¤iniz gibi, evet. Çok de¤iﬂiyor zamanla. Muhlis Bey, Arap Kadri seksenli y›llar›n karakterleriydi. Karakterleri
belirleyen as›l unsurlar zamand›r. Çok

Latif Demirci kimdir?
1961 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an Latif
Demirci, 1975 y›l›nda G›rg›r dergisinde
çal›ﬂmaya baﬂlad›. Daha sonra Mikrop ve
F›rt dergilerinde de çal›ﬂan Demirci,
1989’da yay›nlanmaya baﬂlayan H›b›r
dergisinin kurucular›ndan. Çal›ﬂmalar›n›
sonraki y›llarda HBR Maymun dergisinde
sürdüren Demirci, Canavar Koyun Orhan,
Muhlis Bey, Arap Kadri, Mithat-Mirsat ve son
olarak da Press Bey gibi pek çok ünlü
karikatür tipi yaratt›. Çizer, halen görev
yapt›¤› Hürriyet gazetesinden önce Nokta,
Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi günlük
gazete ve haftal›k siyasi dergilerde de çal›ﬂt›.
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farkl› bir dönemdi 80’ler. Gündelik hayat
baﬂkayd›. Bugünün tiplerini seviyorsa insanlar, demek ki bir ﬂeyleri yans›t›yor bu
karakterler. ‹çi boﬂ ya da dolu anlam›nda
söylemiyorum bunu. Karakter halktan
karﬂ›l›k al›yorsa, insanlar› bir yerinden yakal›yorsa sorun yok. Muhlis Bey’i ben sözgelimi yedi-sekiz y›l kadar sürdürdükten
sonra bitirdim. Tip kendini tekrar etmeye
baﬂl›yor çünkü bir noktadan sonra. Genelde karakterlerime noktay› onlardan s›k›lmaya baﬂlad›¤›m zaman koyuyorum ben.
Kendim zevk alm›yorsam çizdi¤im karikatürden, baﬂkas› nas›l alabilir ki? Karakterin
esprisini düﬂünmek bir iﬂ haline gelmeye
baﬂlad›¤›nda, keyif vermez oldu¤unda
baﬂka bir noktaya geçmem gerekiyor.
Karakterinizin üzerinde bir romanc› gibi çal›ﬂ›yorsunuz. Onun hayat›na dair
bütün ayr›nt›lar› belirliyor ve onun üzerine hikâyeler inﬂa ediyorsunuz...
Okuyucuyla paylaﬂt›ktan sonra daha baﬂka
bir boyuta taﬂ›n›yor karakterle iliﬂkiniz. Karakterin gözüyle görmeye baﬂl›yor, onu içinizde yaﬂamaya ve yaﬂatmaya baﬂl›yorsunuz. Dünyaya karakterlerimin gözünden

bakar›m ben. ﬁuna ﬂöyle bakar, buna böyle
bir yorum yapar diye düﬂünürüm. Press
Bey’de mesela, dört ayr› karakter var. Bu
dört karakterin her biri farkl› kültürleri temsil ediyor. Kar›s›, korumas›, kendisi… Bu
karakterlerden hangisi duruma en komik
biçimde bakabiliyorsa onun üzerinden geliﬂtiriyordum hikâyemi. Çizece¤im konuyu
bulduktan sonra, o konuya her bir karakterimin gözünden ayr› ayr› bak›yorum.
Latif Demirci kalm›yor arada sanki?
Sadece bana aç›k perdeleri var. Ben sadece
onlar› izliyor ve çiziyorum.
Press Bey’deki karakterler isimleriyle de
sahip olduklar› kültürü temsil ediyor...
Evet, tabii. O tipi düﬂünürken ona ait her
inceli¤i düﬂünmek gerekiyor. Askerli¤ini
nerede yapt›¤›, nerede büyüdü¤ü gibi unsurlar esprilerin ya da olaylar›n yolunu da
çiziyor ayn› zamanda.
Gazeteye çizdi¤iniz karikatürler nas›l
bir süreç içinde ortaya ç›k›yor?
Sabah ne çizece¤im düﬂüncesiyle dolaﬂmaya baﬂl›yorum. Gazetelere bak›yorum, internetten haberleri takip ediyorum. Her an
kafamda bir ﬂey döndürüyorum. Ö¤leden
sonra konular›m› belirlemiﬂ oluyorum. O
konular›n içinden seçim yap›yorum. O seçim do¤rultusunda, o konuya yo¤unlaﬂt›ktan sonra karikatür ç›k›yor. O kadar yo¤unlaﬂt›ktan sonra ç›kmamas› mümkün
de¤il zaten. Elbette, gazeteye yetiﬂtirme
sanc›s› içinde her zaman en iyisini yakalamak da bazen zor olabiliyor.

Türkçenin temiz kullan›lmas›na önem
veriyorsunuz. Bugün kullan›lan Türkçenin zenginli¤ini ifade eden has argo
mudur? Nas›l bir dil oluﬂtu mizah dünyas›nda bugün?
ﬁimdiki karikatürcüler sokak dilini çok kullan›yor. O dili biliyorlar ve o dile halk taraf›ndan talep oluyor. G›rg›r da sokak dilini
mizaha getirmiﬂ olan dergidir. Sokak dilini
80’lerde G›rg›r getirdi. Çizenler zaten sokak
kültürünü bilen çizerlerdi. O dili de beraberinde getiriyorlard›.

“Genelde karakterlerime
noktay› onlardan s›k›lmaya
baﬂlad›¤›m zaman
koyuyorum ben. Kendim
zevk alm›yorsam çizdi¤im
karikatürden, baﬂkas›
nas›l alabilir ki?”
çizdi¤imi gördüm. Adeta bir oyun gibi.

‹yi mizahç›n›n sokaktan m› gelmesi gerekiyor mutlaka?
Avantaj› oluyor tabii. Kenar kültürü bilmek
de gerekiyor. Benim sokak dilinden kastetti¤im ﬂey bu.
Oniki-onüç yaﬂlar›n›zda gazetelerde yay›mlanan karikatürler üzerinde de¤iﬂiklikler yapt›¤›n›z› biliyoruz. Yay›mlanan “Çeviren Latif Demirci” adl› kitab›n›z böyle bir bilinçalt› etkinin eseri olabilir mi?
Do¤ru, asl›nda olabilir. Ben bu aç›dan bakmam›ﬂt›m hiç. “Çeviren Latif Demirci” benim için bir dinlenme kitab› idi. Karikatürden çok s›k›ld›¤›m zamanlarda büyük heyecan duyarak haz›rlad›m o kitab›. Bir gün, can›m›n çok s›k›ld›¤› bir anda, önümde duran
bir Van Gogh resmini kendimce yeniden

Çizgiler de diller gibi kültürden kültüre
farkl›l›k gösterir mi? Sizce bize en yak›n
ülke hangisi bu konuda?
Gösterir elbette. Bence bize en yak›n ülke
Fransa. Mizah ve çizgi anlay›ﬂ› olarak çok
yak›n bize. Dergicilik de sürüyor orada elbette. Sebebi, belki Akdeniz kan› taﬂ›mas›d›r
onlar›n da. ‹kinci bir ülke söylemek gerekirse, o da ‹talya. Benim bir karikatürüm çevrilse, hiçbir ﬂey anlaﬂ›lmaz. Benim çizdiklerim buraya ait.
Bizim mizah kültürümüz de çok derin.
Nasrettin Hoca gibi, Kelo¤lan gibi de¤erlerimiz var.
Onlar evrensel de¤erler. Karikatür de daha
yerel. Ama kökleri bilmek, halk›m›z›n tarih
boyunca neye gülüp neye a¤lad›¤›n› bilmek

bir derinlik kazand›r›r karikatüre.
Mizah›n her zaman muhalefet görevi üstlendi¤i söylenir. Bar›ﬂ›k olma hali, çat›ﬂmadan uzak olma durumu karikatürün
do¤mas› için bir sebep say›lamaz m›?
Do¤ru bildi¤in üzerine karikatür çizemezsin.
‹lle bir ﬂeylere muhalif olmak gerekir.
Bugünün mizah dergileri üzerine düﬂen
muhaliflik görevini yerine getirebiliyor mu?
Evet, getiriyor. Fakat, hepsi de¤il. Özellikle
80’den sonra yetiﬂen mizahç›lar konular›n›
politika d›ﬂ›ndan seçiyorlar.
Halk›n mizahç›ya bak›ﬂ› nas›l sizce? Mizahç› denildi¤inde nas›l bir imge oluﬂuyor insanlar›n zihninde?
Genelde mizahç›lardan komik olmalar›
beklenir. Fakat mizahç›n›n bütün kurtlar›n› döktü¤ü yer masa baﬂ›, ka¤›t ve kalemle baﬂ baﬂa kald›¤› yerdir. Fark›nda
olmadan biriktirdi¤i ﬂeylerdir mizah›n
as›l gücünü oluﬂturan unsurlar. Her an
her ﬂeye mizahç› gözüyle bak›yorsun, fakat fark›nda olmadan yap›yorsun bunu.
Ancak oturdu¤un zaman, kâ¤›t ve kalemle baﬂ baﬂa kald›¤›n zaman hissediyorsun. Dolay›s›yla mizahç› anlatan, anlatarak güldüren de¤il, karikatürüyle bütün
ruhunu, akl›n›, hissettiklerini ortaya koyan insand›r bana göre.
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Satranç dehas› bir genç:

Kübra Öztürk
Kübra Öztürk henüz 17 yaﬂ›nda. ‹lk kez 16 Yaﬂ Alt› Avrupa Satranç ﬁampiyonas›’nda birinci
oldu. Geçti¤imiz günlerde Gaziantep’te düzenlenen Dünya Gençler ﬁampiyonas›’nda ise
dünya ikincisi olarak büyük bir baﬂar› sergiledi ve Türkiye satranç tarihine geçti. Üç y›ld›r
Beﬂiktaﬂ Spor Kulübü Satranç Tak›m› oyuncusu olan Öztürk’le ﬂampiyonlu¤unu konuﬂtuk

S

atranca ilginiz nas›l baﬂlad›?
Genelde ilgi aileden baﬂlar.
ama benim durumum biraz
farkl› oldu. Ailem satranc›
benden sonra ö¤rendi. ‹lkokul
ikinci s›n›fta ö¤retmenlerimin teﬂvikiyle
baﬂlad›m. Daha sonralar› Gaziosmanpaﬂa
Rotary Kulübü’nün mahallemizde açm›ﬂ
oldu¤u Satranç Merkezi’ne devam ettim.
O zamanlar yedi-sekiz yaﬂlar›ndayd›m ve
satranc› bir spor olarak düﬂünmüyordum. ‹lk turnuvam Dünya ﬁampiyonas›
oldu. Orada iyi bir derece elde ettim. Yüz
kiﬂi aras›nda 44’üncü oldum ki; o zamanlar daha bir y›l bile olmam›ﬂt› satranca
baﬂlayal›. ‹kinci y›l›mda 33’ncü oldum.
Üçüncü y›l›mda ise dünya dokuzuncusu
oldum. Türkiye’de yaﬂ gruplar›nda yedi
defa üst üste Türkiye ﬂampiyonluklar›m
var. Türkiye bayanlarda ilk üçe girdim üç
defa. 2006 y›l›nda ilk Avrupa ﬂampiyonlu¤u geldi, 16 Yaﬂ Alt› Avrupa ﬁampiyonas›’nda, bayanlarda. Tabii o benim ilk
göz a¤r›md›. Hem benim, hem de ülkem
için çok önemli bir baﬂar›yd›. En son baﬂar›m ise Gaziantep’te düzenlenen Dünya
Gençler ﬁampiyonas›’nda elde etti¤im
dünya ikincili¤i oldu.
‹lk satranç maç›n› kazanm›ﬂ m›yd›n›z?
Evet, kazand›m. O da çok ilginçtir. Hiçbir ﬂey bilmiyordum. Satranca baﬂlayal›
henüz sekiz ay olmuﬂtu. Birkaç aç›l›ﬂ biliyordum, birkaç da strateji. Bulgar bir
k›zla oynuyordum ve benim ilk antrenörüm ‹slam Osmano¤lu da bir Bulgar göçmeniydi. Rakibimi de tan›yordu kendisi.
O konuda da hocam›n çok büyük yard›m›n› ald›m ve ilk maç›m› kazand›m.
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WGM Büyükusta Formu nedir?
Women Grand Master anlam›na geliyor.
Bu aﬂamaya gelmek biraz zor. Buraya varmak için üç aﬂamadan geçmek gerekiyor.
Büyükusta olabilmek için 3 WGM normu
ve 2350’nin üstünde ELO puan› alman›z
gerekiyor. Belli ﬂartlar› var, ayr›ca belli bir
performans göstermiﬂ olmak gerekiyor.
Benim en son Gaziantep’te gösterdi¤im
performans 2450 civar›ndayd›. Çok iyi
bir performans bu, bir bayan olarak. Ayr›ca üç tane de büyük ustayla oynad›¤›m
için bir WGM normu almaya hak kazand›m. ‹ki tane norm daha gerekli benim
için ﬂimdi. Onlar› da tamamlamam gerekiyor “büyük usta” olabilmem için.
Bu kadar genç yaﬂta bu kadar büyük
bir sorumlulu¤u üstlenmek zor mu?
Asl›nda biraz zor, biraz kolay. ‹lk Avrupa
ﬂampiyonlu¤u acemilik dönemim içinde
gerçekleﬂti. Her turnuvaya giderken benden büyük dereceler bekleniyordu. Ben
de beklentileri boﬂa ç›karmama amac› ve
sorumlulu¤u içinde hareket ediyordum.
Zamanla benden yüksek beklentiler oldu¤unu ama beklentilere mutlaka baﬂar›yla
yan›t vermek zorunda olmad›¤›m› anlad›m. Kendimi daha rahat hissettim bunu
anlay›nca. Rahat olacakt›m. Böylece ikinci Avrupa ﬁampiyonlu¤u’mu elde ettim.
Kendi kendimi daha iyi kontrol edebiliyordum çünkü art›k.
Beﬂiktaﬂ Spor Kulübü çal›ﬂmalar›n›z›
nas›l destekliyor?
Beﬂiktaﬂ’›n üç seneden beri oyuncusuyum. ‹ki sene üst üste liglerde birinci
oldum. Bu sene yabanc›s›z oyuncuyla

liglerde beﬂinci olduk. Beﬂiktaﬂ satranca
büyük destek veriyor. Arkam›zda böyle
büyük bir kulübün olmas› bizim için
büyük bir güçtür. ﬁampiyon oldu¤umuz sene ‹nönü Stad›’nda ﬂampiyonluk
turu att›k. Bu bizim için gerçekten unutulmaz bir and›. Tak›mdaki ço¤u arkadaﬂ›m›z da zaten iyi bir Beﬂiktaﬂ taraftar›d›r. Maddi ve manevi her türlü deste¤i al›yoruz. Baﬂkan›m›z Y›ld›r›m Demirören’in satranca verdi¤i deste¤i
aç›kça görebiliyoruz.
ÖSS’ye haz›rlan›rken bir taraftan da
satrançla ilgilenmek zor olmuyor mu?
Lise dördüncü s›n›f ö¤rencisiyim ﬂu anda. Zorluk her zaman oldu ama düzenli
götürmeye çal›ﬂ›yorum. ‹kinci s›n›ftan bu
yana satrançla birlikte dersler devam ediyor. Al›ﬂt›m o düzene. Bu sene ÖSS’ye çal›ﬂaca¤›m. Ama Kas›m ay›na kadar turnuvalar var. Kas›m ay›ndan baﬂlayarak Haziran’a kadar ÖSS’ye haz›rl›k çal›ﬂmalar›na daha büyük bir a¤›rl›k verece¤im.
Spor psikolojisi istiyorum. Sporcu psikolojisi ilgimi çekiyor.
Teksas Üniversitesi’nden burs teklifi
ald›n›z. Gelen teklifi nas›l de¤erlendireceksiniz?
Ben olumlu yaklaﬂm›yorum. Amerika
bana biraz korkutucu geliyor. Gidebilirim asl›nda ama çekingen bir insan oldu¤um için orada uyum sa¤laya-

mayaca¤›m› düﬂünüyorum. Yabanc› dil
sorunu var bir de. O yüzden gitmeye
pek yanaﬂm›yorum.

yetiyor. Bir gün üçte, bir gün on ikide yatmak satranç disiplininin asla kabul etmeyece¤i bir yaklaﬂ›md›r.

Yurtiçinden ve yurtd›ﬂ›ndan baﬂka üniversitelerden de teklif var m›?
Yurtiçinde biz kendi CV’lerimizi gönderip
burs olanaklar› yaratmaya çal›ﬂ›yoruz.
Yurtd›ﬂ›ndan yine birkaç üniversiteden
teklif gelmiﬂti. Ülkemden ayr›lmak istemiyorum. Ülkemden, ailemden, Ankara’dan
ayr›lmak istemedi¤im için yurtd›ﬂ› tekliflerine pek s›cak bakm›yorum.

Günlük hayat›n›za nas›l bir etkisi oluyor satranc›n? Nas›l bir bak›ﬂ aç›s› kazand›r›yor size satranç?
Bazen çok s›k›c› olabiliyorum. Sonuçta
satranç hamle etme ve rakibinizin de
hamlenize nas›l bir karﬂ›l›k verece¤ini hesap etme sistemi üzerine kurulu. Dolay›s›yla bu yaklaﬂ›mla, sözgelimi bir sinemaya gitmiﬂsek e¤er, ben daha gitmeden sinema ç›k›ﬂ›nda beni neyin bekleyebilece¤ini düﬂünmeye baﬂl›yorum. Böyle bir
ak›l yürütme de arkadaﬂlar›m için can s›k›c› olabiliyor zaman zaman. Düﬂünmeden edemiyorum ama. Satranç, bir hayat
felsefesi. Analitik düﬂünmeyi de geliﬂtiriyor. Bir de, satrançla ilgilenenlerin asosyal
insanlar oldu¤u gibi bir önyarg› var. Hay›r, biz de normal birer insan›z. Satranç,
asosyal bir spor de¤il. Çünkü her ﬂeyden
önce müsabakalar için farkl› ülkelere gidiyoruz, farkl› kültürler tan›yoruz. De¤iﬂik ülkelerden rakiplerimiz oluyor ve daha bunun gibi pek çok iletiﬂim olanaklar›
aç›yor bize satranç.

Satranca ilginizi aileniz nas›l karﬂ›l›yor?
Onlar her zaman yan›mda oldular. Derslerime çal›ﬂmam gerekti¤ini söyleyip dursalard› satranca olan ilgim azalabilirdi. Onlar
benim satranca olan ilgime hiçbir zaman
olumsuz bir tav›rla yaklaﬂmad›lar. Baﬂar›lar›m›n en büyük kayna¤› ailemden ald›¤›m destektir. Ö¤retmenlerim, arkadaﬂlar›m, antrenörlerim de çok büyük destek
verdiler bana bu konuda. Ama ailemin yeri apayr›d›r. Onlar›n deste¤i ile bu baﬂar›lar› elde etti¤imi ve daha nicesini elde edece¤imi düﬂünüyorum; buna inan›yorum
daha do¤rusu.
Büyük olanaklar içinde yetiﬂmediniz
ama bizce elde etti¤iniz baﬂar›lar büyük
bir dehan›n belirtisi...
Son zamanlarda benzer sözleri çevremden
s›kça duyuyorum. Yetenek iﬂin bir k›sm›.
Sonuçta bir masan›n baﬂ›nda saatlerce
oturmak, her ﬂeyden önce son derece güçlü bir irade gerektiriyor. ‹ﬂin yetenek k›sm› da bu iradeyi göstermekle baﬂl›yor zaten. Sab›rl› olman›n yan› s›ra disiplinli olmak gerekiyor. Düzenli çal›ﬂmak gerekiyor. Satranç, her ﬂeyden önce bir beyin
sporu. Ama bunun bir de fiziksel boyutu var. Sa¤lam kafan›n sa¤lam
vücutta bulundu¤una inan›yorum
ben de. Biz bir maçta insan›n bir
günde harcad›¤› kaloriyi harc›yoruz. Bunun için fiziksel antrenmanlar›m›z› da yap›yoruz aksatmadan.

rasyonu’na da teﬂekkür ediyorum, bu
olanaklar› bize sa¤lad›klar› için. Yönteme gelince… Bilgisayar ortam›nda çal›ﬂ›yoruz. Satranç kitaplar›ndan çal›ﬂ›yoruz.
Antrenörümüz eﬂli¤inde çal›ﬂ›yoruz.
Dört y›ldan beri de dersaneye devam
ediyorum, satrançta kendimi daha da
geliﬂtirebilmek için.
Satranca yeni baﬂlayan arkadaﬂlar›n›za
ne önerirsiniz?
Satranç çok pahal› bir spor de¤il. Kolayca
ö¤renilebilecek bir spor. Halk E¤itim Merkezleri özel yetenekleri bulup çok iyi iﬂliyorlar. Özellikle Gaziosmanpaﬂa Rotary
Kulübü’ne de teﬂekkürü bir borç biliyorum. Satranca ne kadar küçük yaﬂta baﬂlan›rsa faydas› da o derece büyük olur
bence. Beynimizin tam geliﬂti¤i dönemde
ö¤renme kapasitemiz çok daha fazla oluyor çünkü. Her bölgede, her ilde zaten
mutlaka bir tane Satranç E¤itim Merkezi
var. Okullarda satranc›n seçmeli ders olmas› da çok teﬂvik edici bir hamle. Yetenekten de fazlas›n› istiyor satranç.

Turnuvalara haz›rlan›rken nas›l
bir çal›ﬂma yöntemi uyguluyorsunuz?
Turnuvalardan bir hafta önce
kamplar›m›z oluyor. Bölgesel ya
da mili tak›m düzeyinde kamplar
oluyor bunlar. Yabanc› bir hocayla çal›ﬂ›yoruz. Benim de iki seneden beri derecelerim var. Bir “büyük usta”yla çal›ﬂmasayd›m belki
böyle dereceleri elde edemeyecektim. ‹ﬂ Bankas›’n›n yan› s›ra,
Türkiye Satranç Fede-

Baﬂar›n›z›n temelinde ne yat›yor?
Baﬂar› için çok çal›ﬂmak ve disiplinli olmak

39

f

ord ile yollarda

‹ki buçuk y›l aradan sonra
yeniden ekranlara dönen
Oya Baﬂar’la “Olacak
O Kadar”dan “Benim
Annem Bir Melek”
dizisine, sinemadan
tiyatroya, gelecek
planlar›n› konuﬂtuk

O

lacak O kadar’dan sonra
onu uzun zamand›r görmüyorduk. Ailevi sorunlar yaﬂad›¤›n›, sa¤l›k sorunlar› yaﬂad›¤›n› duyduk ve izledik.
Aradan iki buçuk y›l geçti ve birden karﬂ›m›za “Bostanc›l› Neriman” olarak yeniden ç›k›verdi. Evin despot annesi Neriman rolünde yeniden önemli bir baﬂar›
yakalad›. Bitmez tükenmez enerjisi ve hayata pozitif bak›ﬂ› sayesinde pek çok sorunun üstesinden gelen Oya Baﬂar’a iki buçuk y›ld›r nerelerde oldu¤unu sorduk.
“Benim Annem Bir Melek” dizisi yeni
sezonda muhteﬂem bir baﬂlang›ç yapt›
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Oya Baﬂar:

“Herkesin
annesi melektir”
ve Bostanc›l› Neriman tiplemesi çok
sevilerek izleniyor. Neriman tipi için
biraz da annenizi oynad›¤›n›z› söylemiﬂtiniz, annenizi biraz anlat›r m›s›n›z bize?
Tabii, annem Neriman de¤ildi ama herkesin annesi bir melektir. Annem çok
sevgi dolu bir kad›nd›, bir de yemek yedirmeyi çok severdi. Herkese yemek yedirmek ister ve iyi yemek yapard›. Kimsenin yapt›¤› yeme¤i be¤enmezdi. “Yavrum”suz konuﬂmazd›. “Yavrum yemek
ye, yavrum portakal suyu iç, yavrum
kahvalt› ettin mi?” gibi ﬂeyler hep benim
belle¤imde annemden kalm›ﬂ ﬂeyler ama

Neriman’›n yapt›¤› kötülükler annemde
yoktu.
Dizinin baﬂar›s› ortada. “Benim Annem Bir Melek” sizce neden bu kadar
sevildi?
Proje do¤ru bir proje çünkü, her ﬂeyden
önce proje vard›r. E¤er proje do¤ruysa,
ona da do¤ru bir kast yap›l›rsa o projenin
tutmamas› için sebep yok. Ayr›ca gelin
kaynana çat›ﬂmas› tüm dünyada gerçekten var olan ve herkesi çok yak›ndan ilgilendiren bir konu. Bunun da etkisi var
tabii ve de projenin do¤ru haz›rlanmas›
diye bak›yorum ben.

Rol arkadaﬂlar›n›zla iliﬂkileriniz de çok
güzel dizi içerisinde galiba. Çok güzel
oyunlar ç›kar›yorsunuz. Paslaﬂmalar çok
güzel...
Tabii çünkü birbirimizi sevdik ve zaten kast
yap›l›rken ona çok dikkat ettik. Ana karakterleri oynayacak kiﬂiler çok önemliydi bizim için. Baﬂlad›ktan sonra da bu birlikteli¤i yakalayabildik. Çok keyifli oldu. Birinci
bölümden sonra iyice al›ﬂt›k birbirimize.
Herkes birbirinin nefesini tan›maya baﬂlad›
art›k. Herkes birbirinin nas›l oynad›¤›n›, ne
yapt›¤›n›, oyunda nas›l reaksiyon verece¤ini biliyor. Birbirimizi sevince de çok daha
keyifli bir iﬂ ç›kt› ortaya.
Genç oyuncularla da çok özel ba¤lar kurdu¤unuz görülüyor, sizden ö¤renecekleri çok ﬂey olsa gerek?
Tabii hepimizin birbirimizden ö¤renece¤i
çok ﬂey vard›r diye düﬂünüyorum. Benim
de onlardan alabilece¤im bir sürü ﬂey var,
onlar›n da benden alacaklar› var. Bu minvalde birbirimize yard›mc› oluyoruz herhalde. Ben gençleri çok seviyorum zaten.
Onlarla birlikte olmak beni çok keyiflendiriyor ve onlarla beraber oldu¤um zaman
kendimi daha iyi hissediyor ve ça¤› yakalad›¤›m› düﬂünüyorum. Onlarla iyi anlaﬂabilmek çok önemli çünkü. Yani arada bir
yaﬂ fark› olmas›na ra¤men hâlâ onlarla
oturup konuﬂabiliyorsam ve ayn› noktalarda bir yere varabiliyorsam bu çok önemli
bir ﬂey. Onlar da bana çok ﬂey getiriyorlar
gençlikleriyle.
Siz de gayet gençsiniz, gayet genç bir ruha sahipsiniz...
Eh ben de fena say›lmam. ‹nsan›n genç bir
ruha sahip olmas› çok önemli. Ben kendimi
hâlâ 20 yaﬂ›nda hissediyorum. Önemli olan
da o bence. Bedeniniz size kötü davran›p fiziksel olarak sizi b›rak›p gidebiliyor ama
beyniniz sizin denetiminiz alt›nda. Onu geliﬂtirerek bu yaﬂlanmay› önleyebiliyorsunuz
diye düﬂünüyorum ben.
“Olacak O Kadar”dan sonra arkan›zda
sizin denetiminizde bir ekip olmadan
yaln›z çal›ﬂmak daha m› zor, yoksa kendinizi daha m› rahat hissediyorsunuz?
“Olacak O Kadar” çok önemli bir programd› ve 20 sene sürdü. Çok uzun bir süre.
Orada yorulmuﬂtum aç›kças›. Bu sefer ben
gidip oyuncu olarak oynamay› tercih ettim.
Bu diziyi haz›rlad›¤›m zaman da çok sevdi¤im dostum Necati Akp›nar’la yapal›m diye
düﬂündüm; çünkü hem o bu iﬂleri çok iyi
beceriyor hem de benim üzerimde o sorumluluk olmaz, sadece oyuncu olarak sete

“Dinlendikten sonra dönmek
daha hoﬂ oluyor; çünkü
seyirci sizi özlüyor, siz de
onu özlüyorsunuz. O
buluﬂma bence her iki
taraf›n sevgisinin birleﬂmesiyle
daha hoﬂ oluyor”
gelip giderim diye böyle bir ﬂey istedim.
Do¤ru yapm›ﬂ›m. Gerçekten çok keyif al›yorum. Gidiyorum kendi sahnelerimde oynuyorum; sonra dinlenebiliyorum. Tabii
bunun bir de hastal›k dönemine rastlamas›
çok daha iyi oldu benim için. Sette bana
çok iyi bak›yorlar sa¤ olsunlar. Hepsi çok
sayg›l› ve sevgili davran›yorlar. Koruyorlar
beni yormamaya çal›ﬂ›yorlar... Yönetmenimiz de bütün arkadaﬂlar›m da öyle. Bana en
iyi ﬂekilde bakmaya çal›ﬂ›yorlar. Yani daha
rahat ettim diyebilirim.
‹ki buçuk y›ll›k aradan sonra geri dönüﬂünüzle beraber gerek sanat camias›ndan gerekse sokaktan ald›¤›n›z tepkiler
nas›l oldu?
Zaten televizyonda olmad›¤›m dönemlerde insanlardan “Neden?”, “Sizi çok özledik”, “Niye bir ﬂeyler yapm›yorsunuz?”,
“Niye sizi göremiyoruz?” gibi tepkiler al›yordum ama ben dinlenmenin do¤ru olaca¤›n› düﬂündüm. Çok uzun soluklu bir
program yapm›ﬂt›m ve “Bir süre dinlenmekte yarar var” diye düﬂündüm. Çok da
hakl›ym›ﬂ›m. Dinlendikten sonra dönmek
daha hoﬂ oluyor; çünkü seyirci sizi özlü-

yor, siz de onu özlüyorsunuz. O buluﬂma
bence her iki taraf›n sevgisinin birleﬂmesiyle daha hoﬂ oluyor.
Peki hiç sinema filmi yapmay› düﬂündünüz mü? E¤er oynamak isteseydiniz nas›l bir proje olmas›n› isterdiniz?
Ben sinemaya çok fazla s›cak bakam›yorum.
Çok fazla ona karﬂ› bir ilgim yok; yani seyretmeyi seviyorum ama oynamay› çok sevdi¤imi söyleyemem. Ben tiyatroyu seviyorum.
Esas iﬂim tiyatro ama kitlelere ulaﬂ›m aç›s›ndan tabii ki televizyon çok etkili art›k hayat›m›zda. Hayat›m›z›n bir parças› oldu. O
yüzden televizyonu da yapabiliyorum.
Yaﬂad›¤›n›z sa¤l›k sorunlar›n›n yan›nda
mizahç› yan›n›z›n da etkisi oldu diye düﬂünüyorum. Nas›l atlatt›n›z bunu?
Hastal›k a¤›r bir hastal›k asl›nda ama ben
çok pozitif bakt›m. Bunun geçebilece¤ini
düﬂündüm. Çünkü ilk ben de¤ildim. Sonuncu olmak isterdim ama sonuncu da olamayaca¤›m tabii. Yenmek diye de bir ﬂey
yok asl›nda bu hastal›¤›. Yani “Ben kanseri
yendim”, “Ben bunu bitirdim” gibi bir ﬂey
yok. Bitmeyebilir yani. Bir süre sonra bir
yerde biter, baﬂka bir yerde baﬂlar. Onun
için “Bitirdim“ diyemeyece¤im ama onunla
iyi mücadele ettim ve ﬂu anda kendimi iyi
hissediyorum. Çok keyifliyim, eski enerjime kavuﬂtum; bu çok önemli. Yaﬂam kalitemi tekrar geri alabildim. Bunlar insan yaﬂarken çok keyif veren ﬂeyler. Bunlar olmad›¤› zaman çok ﬂey kaybediyorsunuz. S›k›nt›l› ve kötü dönemi atlatt›m. Bu da benim hayata pozitif bakmamla ilgili bir ﬂey
diye düﬂünüyorum.
Peki yeni planlar›n›z, projeleriniz var m›
Bizden Haberler okurlar›yla paylaﬂmak
ister misiniz?
Tiyatro yapaca¤›m. Ocak ay›nda tiyatroya
baﬂl›yorum. Çok keyifliyim, çok heyecanl›y›m çünkü tiyatroyu çok seviyorum. Tiyatro benim için bir yaﬂam biçimi. O seyircinin nefesini özledim. O beni çok keyiflendiriyor, geliﬂtiriyor. O yüzden çok heyecanla bekliyorum provalara girmeyi. ‹nﬂallah
baﬂar›l› olur diye düﬂünüyorum.
Otomobillerle aran›z nas›l? Son olarak
Ford Kuga hakk›nda görüﬂlerinizi alabilir miyiz?
Valla ben pek otomobil kullanm›yorum
ama gördü¤üm kadar›yla çok keyifli ve
konforlu bir otomobil. Bir yerden bir yere
giderken, özellikle uzun yolculuklarda çok
rahat edebilece¤im bir otomobil oldu¤unu
düﬂünüyorum.
41
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Bir Kalecinin Günlü¤ü

Y

eni futbol sezonunun henüz baﬂlad›¤› günlerdeyiz.
Futbol topu yavaﬂtan sekmeye baﬂlad›. Futboldan
baﬂka bir sporla art›k pek
de iliﬂkimizin olmad›¤› geçen ay Çin’de
yap›lan olimpiyatlarda bir kez daha su
yüzüne ç›kt›. Ata sporumuz dedi¤imiz
güreﬂ bile “Hata sporumuz” diyebilece¤imiz futbolun çok gerisinde art›k…
Tam da ligler baﬂlarken, geçenlerde
damda elime “Bir Kalecinin Günlü¤ü”
geçti sevgili Damdaki Mizahç› dostlar›… Kaleciler beni çok etkiler. Onlar›n
yaln›zl›¤› müthiﬂtir. Onlara ayr› bir yak›nl›k duyar›m. Onlar futbolun günah
keçisidirler asl›nda. Defterime not etmiﬂim. Galatasaray’›n eski kalecisi Mondragon, 2006 y›l›nda bir PSV-GS maç›
sonras›nda ﬂöyle demiﬂti: “Kalecinin hayat› bu, bizim arkam›zda sadece kalenin
filesi vard›r, baﬂka bir ﬂey, baﬂka kimse
yoktur!..”
Gerçekten de ﬂimdilerde Almanya’da
Daum’un yönetti¤i FC Köln’ün kalesini
koruyan iyi kaleci Mondragon’un da dedi¤i gibi kalecinin arkas›nda kale dire¤inden baﬂka bir ﬂey yoktur. O yüzden
futbolun en nankör mevkisidir kalecilik. Gelin ﬂimdi elime geçen “Bir Kalecinin Günlü¤ü”nden seçti¤im bölümleri
okuyal›m…
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12 ﬁUBAT
“Babam›n dedi¤ine göre dünyaya geldi¤im anda hemﬂire beni baﬂ aﬂa¤› tutarken, ani bir hareketle sa¤a atlamaya çal›ﬂm›ﬂ›m. Bunun hayat›m›n ilk planjonu oldu¤unu o anda bilmiyordum tabii ki…
Neye u¤rad›¤›n› ﬂaﬂ›ran zavall› hemﬂire
beni düﬂürmemek için epeyce zorlanm›ﬂ
o anda…”

21 MART
“Sonra kendimi bilmeye baﬂlad›¤›m çocukluk günleri geldi. Mahalle maçlar›nda herkes forvet mevkiinde oynamak,
santrfor olup gol atmak için can atarken
ben kendimi birdenbire kalede buldum… Sahi, kimse bana kaleye geç filan demedi. Kaleci olmam için herhangi
bir bask› yaﬂamad›m. Kaleye geçmek
henüz çocuk yaﬂta içimden geldi. Evet,
içimden geldi… Daha o yaﬂta içimde bir
ﬂeyleri koruma içgüdüsü mü vard› dersiniz?.. Bunu ben bilemem, psikiyatristime sormam gerek… “

16 N‹SAN
“Art›k Üçüncü Ligde kaleciyim. Bugün ilk
maç›ma ç›kt›m. Kaleme gelen ilk ﬂutu ç›kard›m. ‹kinci ﬂutu da ç›kard›m. Üçüncü
ﬂut gol oldu. Kendimi çekirge gibi hissettim bir an kalede. Sonraki dakikalarda
birden kaplan kesildim. Uçtukça uçtum.

Kale direkleri aras›nda tarifeli uçak gibiydim. Say›s›z gol kurtard›m. Ancak maç›n
son anlar›nda üst üste iki gol yedim ve sonuçta bizim tak›m ma¤lup oldu. Ama en
üzücü olan› o akﬂam havalara att›¤›m küçük kardeﬂimi elimden düﬂürmemdi!..”

25 MAYIS
“‹kinci Lig’deyim. Yeni tak›m›mda çok
iyi bir defans var. Bana çok az top geliyor. Bazen kalede oldu¤umu bile unutuyorum. Ama anlayamad›¤›m o kadar az
top gelmesine ra¤men, sezon sonunda ligin en çok gol yiyen kalecisi nas›l oldum?.. Evet defans›m›z iyiydi iyi olmas›na ama san›r›m as›l ﬂanss›zl›¤›m kendi
kalesine en çok gol atan tak›m›n kalecisi
olmamd›...”

7 EYLÜL
“Epeydir Süper Lig’de oynuyorum. Kaleye ›s›nd›m. Direklere do¤algaz ba¤latt›m
ne de olsa! Lakin bu ›s›nma uzun sürmedi. Sorar›m size, bir kaleci sadece topu
mu tutmal›? Bence verdi¤i sözü de tutmal›. Sevdi¤im insana verdi¤im sözü tutup bugün kaleyi b›rakt›m. Lakin keﬂke
bu iﬂi maç s›ras›nda yapmasayd›m. San›r›m arkamdan epeyce gol olmuﬂ. Neyse;
anlad›m ki kale bana göre de¤il. Ne yani,
bu ülkeyi, pardon bu Süper Ligi ben mi
kurtar›cam kardeﬂiiiiiiim!..”

