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kim ay›n›n gündemine damgas›n› vuran en önemli olay, tüm
dünyada etkilerini göstermeye bafllayan küresel ekonomik kriz
oldu. Kriz koflullar› her ne kadar zorlay›c› ve ekonominin da-
ralmas›na yol açacak etkiler yaratsa da sa¤duyu, ülke gene-
linde karar vericilerle ekonominin aktörlerinin ve kamuoyunun

sürekli iletiflim ve iflbirli¤i içinde bulunmalar›n› gerekli k›l›yor. Hem devlet ve hükümet hem de özel sektör ta-
raf›ndan al›nacak isabetli önlemlerle krizin etkileri en aza indirilecektir. Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bul-
gurlu’nun kriz koflullar›nda ülkemizin, Toplulu¤umuzun ve özel sektör flirketlerinin almas› gereken önlemler ko-
nusundaki görüflleri, bu dönemde izlenecek yol haritas›n› da ortaya koyuyor. Savunma sanayiinin mevcut
durumunu de¤erlendirdi¤imiz Savunma Sanayii ve Di¤er Otomotiv Grubu Baflkan› Kudret Önen de bu sek-
törümüzün geçmiflte oldu¤u gibi mevcut projelerle ekonomik krizden etkilenmeyece¤ini belirtiyor ancak ye-
ni projelerin devreye al›nmas›nda bir gecikme olabilece¤ine iflaret ediyor.
Koç Toplulu¤u olarak tüm bu zor koflullara ra¤men “elimizi tafl›n alt›na koymaya” ve ülkemiz için düflün-
meye ve üretmeye devam ediyoruz. Yedi bölgede yedi orman oluflturma hedefiyle yola ç›kt›¤›m›z “Ül-
kem ‹çin”, Toplulu¤umuz ve ülkemiz aç›s›ndan en kapsaml› sosyal sorumluluk projelerinden biri oldu. Si-
vil toplum kurulufllar›, kamu ve özel sektörün bir araya geldi¤i proje kapsam›nda, “Ülkem ‹çin” orman-
lar›n›n ilk fidanlar›n› Batman, Mersin ve Tekirda¤’da ayn› anda toprakla buluflturduk.
Bizim için çok anlaml› olan bir di¤er çal›flmam›z da “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projemiz… E¤i-
time destek olmay› ve sanayiye nitelikli elaman kazand›rmay› hedefleyen proje çerçevesinde, 10 yeni
“Fiat E¤itim Laboratuvar›” e¤itime bafllad›. 8 bin meslek lisesi ö¤rencisine hem e¤itim hem de istihdam
sa¤layacak projemizin meslek liselerinin tercih edilme oran›n› art›rmas›n› hedefliyoruz.
Koç Toplulu¤u’nun ülkemizin her köflesindeki çocuklara ulaflmak için seçti¤i yollardan biri de tiyatro.
“Sizinkiler” ailesinin kahramanlar› bu y›l üçüncü kez miniklerle bulufluyor. Koç Holding, “Alt›n Çiçe¤in
Peflinde” adl› oyunla yaklafl›k 60 bin çocu¤a ulafl›yor ve onlara tiyatroyu sevdirirken çevre bilinci olufl-
turmaya katk›da bulunmaya çal›fl›yor.
Bu ay bizim için çok anlaml› bir y›ldönümünü, VKV Koç Lisesi’nin 20. kurulufl y›ldönümünü kutluyoruz.
Ö¤rencileri Harvard, Princeton, MIT gibi okullarda en baflar›l›lar listesinde yer alan, birço¤u ÖSS’de
ilk befl tercihine giren lisede yapt›¤›m›z söyleflilerde, okul müdürümüz Koray Özsaraç, mezunlar ve
ö¤renciler bu baflar›n›n s›rlar›n› bizlerle paylaflt›. 
Ömer M. Koç koleksiyonundan foto¤raf ve mektuplarla Aygaz Genel Müdürlü¤ü’nde aç›lan “Musta-
fa Kemal Atatürk’ten Hat›ralar: 1909-1937” ile Necmettin Özçelik koleksiyonundan foto¤raflarla
RMK Müzesi’nde aç›lan “Dolmabahçe’den An›tkabir’e” bafll›kl› iki sergimiz, Ulu Önderimize bir say-
g› duruflu niteli¤ini tafl›yor. Atatürk’ü 70’inci ölüm y›ldönümünde bir kez daha özlemle an›yoruz. 

Ali Y. Koç
Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan›
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konominin temelini güven olufl-
turmaktad›r. ‹çinde bulundu¤u-
muz s›k›nt›l› dönemin en önem-
li sebeplerinden birisi de güven
ortam›n›n ortadan kalkm›fl ol-

mas›d›r. Güven ne zaman tesis edilebilir-
se, s›k›nt› o do¤rultuda azalacakt›r. Afl›r›
iyimserlik veya kötümserlik içeren yorum
ve tahminlere itibar edilmemesinin genel
ekonomik ç›karlar›m›z aç›s›ndan önemli
oldu¤una inan›yorum.”
Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgur-
lu, ABD’de bafllayan, Avrupa ve Asya’ya
da yay›lan ekonomik krizin beklenen et-
kilerini tart›flan Türkiye’yi tedirgin eden
sorular› Bizden Haberler için yan›tlarken,
bu öneride bulundu. Ekonomik krizin
dünyadaki seyrini, Türkiye’deki riskleri,
bu ortamda ekonomi yönetimi ve özel
sektöre düflen önlemleri s›ralayan Dr. Bü-
lent Bulgurlu, Koç Toplulu¤u’nun “de¤i-
flim” ilkesi sayesinde bu s›k›nt›l› döneme
güçlü girdi¤ini vurgulad›: “Gerek flirket

portföyümüzde gerekse ifl planlar›m›zda
yapt›¤›m›z de¤ifliklikler sayesinde bugün
mali aç›dan krize son derece dayan›kl› bir
durumday›z.”

� ABD'de mortgage piyasas›nda
yaflanan geliflmeler ve bu gelifl-

melerin giderek di¤er geliflmifl ekono-
milere yans›yan etkilerinin boyutunu
nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Bu çerçe-
vede makro düzeyde özellikle ABD ve
Avrupa ülkelerinin devreye soktu¤u
önlemlerin, gidiflat› ne ölçüde etkileye-
ce¤ini öngörüyorsunuz?
Küresel piyasalardaki likidite eksikli¤i ve
güven bunal›m› bir yandan borçlanma
koflullar›n› zorlaflt›r›rken, bir yandan da
h›zl› sermaye ç›k›fllar› yaratm›fl ve ihraç
pazarlar›nda beklenen daralma ile birlik-
te ekonomik büyüme üzerinde önemli
bir bask› oluflturmufltur. Son dönemde
ABD ve Avrupa ülkeleri taraf›ndan küre-
sel mali piyasalarda güven ortam›n›n iyi-

leflmesini ve finansal sistemlerin likidite
ve sermaye aç›s›ndan kuvvetlenmesini
sa¤lamaya yönelik olarak birçok paket
uygulamaya al›nm›flt›r. Tüm bu tedbirle-
re ra¤men güven bunal›m› halen afl›lama-
m›flt›r. Güven ortam›n›n tam olarak ne
zaman sa¤lanaca¤› ve piyasalarda istikrar-
l› bir flekilde olumlu e¤ilimlere dönülebi-
lece¤i henüz bilinmemektedir.
Güven ortam› sa¤lan›ncaya kadar küresel
krizin dünya ekonomileri üzerinde borç-
lanma, yat›r›m ve büyüme dinamiklerine
olumsuz yans›malar› derinleflerek devam
edecek gibi gözükmektedir.

� Küresel ekonomik krizin Türki-
ye'deki yans›malar›n›n hangi

alanda ve ne boyutta olmas›n› bekli-
yorsunuz?
Kriz her ne kadar önce geliflmifl ülkeleri
etkilemifl olmakla beraber, önümüzdeki
dönemde geliflmekte olan ülkeler bu dal-
galanmadan çok daha fazla etkilenecek-
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“Holding üst yönetimi ve flirket yönetimlerimiz bir bütün halinde, mevcut
ekonomik koflullar›n flirketlerimiz üzerinde yaratmas› muhtemel etkilerini

öngörmek suretiyle, gereken tedbirleri almaktad›r. Çal›flmalar›m›z›, 
yurtd›fl› kaynakl› geliflmeleri yak›ndan izleyerek yürütüyoruz. De¤iflim ilkesi

bu s›k›nt›l› döneme güçlü girmemizi sa¤lam›flt›r. Gerek flirket portföyümüzde
gerekse ifl planlar›m›zda yapt›¤›m›z de¤ifliklikler sayesinde bugün mali 

aç›dan krize son derece dayan›kl› bir durumday›z”

“De¤iflim ilkesi 
s›k›nt›l› döneme güçlü 
girmemizi sa¤lad›”

“
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Dr. Bülent Bulgurlu 
ekonomik tabloyu 
Bizden Haberler’e
de¤erlendirdi

Koç Holding CEO’su 
Dr. Bülent Bulgurlu 
ekonomik tabloyu 
Bizden Haberler’e
de¤erlendirdi
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tir. Nitekim ‹zlanda ile bafllayan etkilenme,
Rusya, Macaristan, Ukrayna, Arjantin, Bre-
zilya gibi birçok geliflmekte olan ülkeyi a¤›r
etkisi alt›na alm›flt›r. Ülkemiz son y›llarda-
ki yeniden yap›land›rma çal›flmalar› sonu-
cu d›flsal floklara karfl› çok daha güçlenmifl,
k›r›lganl›klar› azalm›flt›r. Ancak ihraç pa-
zarlar›ndaki olas› daralma ve azalan serma-
ye ak›mlar› sonucu ülkemizin de bu kriz-
den etkilenmemesi mümkün de¤ildir. Kü-
resel krizin öngörülenden daha fazla derin-
leflmesi sonucu kriz öncesinde belirgin bir
yavafllama e¤ilimine giren Türkiye ekono-
misi de risklerin artt›¤› bir noktaya gelmifl-
tir. Netice olarak, Türk Liras›’n›n önemli
oranda de¤er yitirdi¤ini ve borçlanma faiz-
lerinin yükseldi¤ini görüyoruz.
Baflta inflaat ve tekstil gibi sektörler olmak
üzere, lüks ihtiyaca yönelik ürünler olmak
üzere tüm sektörlerin etkilenece¤i kana-
atindeyim.

� Krizin mali sektörden sonra reel
sektöre de sirayet etmesi bekleni-

yor. Bankac›l›k sektörünün mali yap›s›
2001 krizi ard›ndan sa¤lamlaflt›r›ld›. Re-
el sektörün de bugüne kadar yaflanm›fl
krizler vesilesiyle yap›s›n› sa¤lamlaflt›r-
d›¤› söylenebilir mi? Krizin reel sektöre
yans›mas› riskini Türkiye için de¤erlen-
dirir misiniz?
2001 krizi bankac›l›k sektörünü s›k› denet-
lenen ve kurall› bir sektör haline getirirken,
reel sektörün de risk yönetimi tecrübesini
art›rd›¤›na inan›yorum. Bunun neticesi ola-
rak reel sektörün bu krizden etkilenece¤ini
ancak risklerini iyi yöneten flirketlerin bu
s›k›nt›l› dönemin sonunda avantaj sa¤laya-
caklar› kanaatindeyim.
Toplam brüt borç stokunun yüzde 65’i
özel sektör kredilerinden oluflmaktad›r.
Küresel likidite krizi kredi maliyetlerini ar-
t›rmaktad›r. Artan borçlanma maliyetleri,
zaten talep yetersizli¤i, kur ve maliyet so-
runlar› ile u¤raflan reel sektör flirketlerinin
önümüzdeki dönemde bir hayli zorlanma-
s›na sebep olacakt›r.
Küresel bankac›l›k sisteminin her geçen
gün daha büyük s›k›nt› içerisine girdi¤i dü-
flünüldü¤ünde, büyümenin sürdürülmesi
için yurtd›fl›ndan gerekli finansman›n temi-
ninde ve vadesi gelen borçlar›n döndürül-
mesinde sorun yaflanmas› beklenmelidir.
Euro/Dolar paritesinin dolar lehine güçleni-
yor olmas›, ihracat gelirleri daha çok Euro
baz›nda, ithalat› ve borçlanmas› daha fazla
dolar baz›nda olan Türk ekonomisi için
olumsuz bir geliflmedir. Bu durum son yap›-
lan elektrik zamlar› ve borçlanma maliyetle-
rindeki art›fllar ile birlikte düflünüldü¤ünde,

ihracatç› sektörleri daha fazla zorlay›p d›fl ti-
caret aç›¤›n› olumsuz etkileyebilir.

� ‹hracattaki gerileme ve bunun sa-
nayiye yans›mas›n›n en aza indi-

rilmesi için ne gibi önlemler al›nmas› ge-
rekti¤i görüflündesiniz?
Özellikle AB’deki ekonomik yavafllaman›n
etkisini azaltmak için pazar çeflitlendirmesi
yapan flirketler, krizi derinden hissetmeye-
ceklerdir. Nitekim, biz Koç Toplulu¤u ola-
rak bunu çok daha önceden gördük ve flir-
ketlerimiz pazar çeflitlendirmesi yapma ko-
nusunda geçti¤imiz dönemlerde stratejile-
rini belirlediler; hedef pazarlar›n› seçtiler.
Buna ra¤men sat›fllar›m›z›n hiç etkilenme-
mesi mümkün de¤ildir.
Pazar çeflitlendirmesinin yan›nda aktif pa-

zarlama yap›lmas›, ürün ve hizmetlerde
farkl›l›k yarat›lmas› bu zor dönemde ihra-
cat›n azalmamas› için al›nabilecek belli
bafll› tedbirler olarak gözükmektedir.
Bu s›k›nt›l› dönemde ihracat›n azalmamas›
için flirketler kadar devlete de önemli görev
düflmektedir. K›sa vadede ihracat› teflvik
edebilmek amac›yla ihracat kredilerinin
kapsamlar›n›n geniflletilmesi, tutarlar›n›n
art›r›lmas› ve vadelerinin uzat›lmas›, ihra-
cata yönelik sektörlerde yat›r›mlar›n teflvi-
kine iliflkin önlemlerin acilen al›nmas› ih-
racattaki gerilemenin etkilerini bir nebze
de olsa azaltacakt›r.

� Finansal krizin reel ekonomiye
yans›mas› durumda Koç Holding

krizin olas› etkilerini ne düzeyde hisse-
decektir?
Koç Holding, böylesi bir s›k›nt›l› döneme,
gerek birinci yar›da elde edilen yüksek
ciro ve kâr avantaj›n›n yan› s›ra yüksek net
nakit pozisyonu, gerekse de portföyünde-
ki dengeli risk da¤›l›m› sebebiyle oldukça
güçlü bir flekilde girmektedir. fiu an için
yat›r›m planlar›m›zda büyük de¤ifliklikler
yapmam›fl olmakla birlikte elbette yat›r›m-
lar›m›z›n gerçekleflmesinde büyüme dina-
miklerine ba¤l› olarak iç ve d›fl talepteki
de¤iflimler belirleyici olacakt›r.
Bugün için görünen beklentiler, dönem
içinde mali yap›s› zay›f olan flirketlerin ön-
ce gayrimenkul, hisse gibi varl›klar›n› sata-
ca¤›, daha sonra güçlü flirketler ile birlefle-
cekleri yönünde. Bir baflka deyifl ile yeni
bir konsolidasyon süreci bafll›yor.

� Koç Holding krizin etkilerini kar-
fl›lamak için ne tür haz›rl›klar

içinde? Koç Holding'in benimsedi¤i "de-
¤iflim" ilkesinin kriz karfl›s›nda yaratt›¤›
avantajlar› ö¤renebilir miyiz?
Krizin etkilerini karfl›lamak, etkileri gör-
mek için beklemek anlam›na gelmektedir.
Oysa biz etkiler ortaya ç›kmadan, proaktif
bir anlay›fl ile muhtemel etkileri tahmin
edip, öncesinde tedbir almaya yönelik bir
risk yönetim sistemi uygulamaktay›z.
Özel bir kriz yönetim mekanizmas› olufl-
turmamakla beraber, flirketlerimizin yö-
netim kadrolar› ve iflbirli¤i içerisinde bu-
lunduklar› Holding’in kurmay bölümle-
rinin teflkil etti¤i yönetim mekanizmas›,
ola¤an dönemde oldu¤u gibi bu ola¤a-
nüstü dönemde de ifllerimizi en iyi flekil-
de idare etmemizi sa¤lamaktad›r.
Holding üst yönetimi ve flirket yönetimleri-
miz bir bütün halinde mevcut ekonomik
koflullar›n flirketlerimiz üzerinde yaratmas›
muhtemel etkileri öngörmek suretiyle, ge-

“2001 krizi bankac›l›k
sektörünü s›k› denetlenen ve

kurall› bir sektör haline
getirirken, reel sektörün de 

risk yönetimi tecrübesini
art›rd›¤›na inan›yorum. 
Bunun neticesi olarak 

reel sektörün bu krizden
etkilenece¤ini ancak risklerini

iyi yöneten flirketlerin 
bu s›k›nt›l› dönemin sonunda

avantaj sa¤layacaklar›
kanaatindeyim”

Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu “Güven ne
zaman tesis edilebilirse, s›k›nt› o do¤rultuda
azalacakt›r. Bu dönemde gerçek duruma esas,
toplumu ihtiyatl› olmaya yönlendirecek ancak panik
içine sokmayacak, sa¤duyulu yorum ve tahminlerin
takip edilmesi gerekti¤ini düflünüyorum” diyor.

üresel vizyonk
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reken tedbirleri almaktad›r.
Çal›flmalar›m›z›, yurtd›fl› kaynakl› geliflme-
leri yak›ndan izleyerek yürütüyoruz. Tabii
ki önümüzü görmenin, dolay›s› ile bütçe
çal›flmalar›n› sürdürmenin zor oldu¤u bir
dönemden geçiyoruz. Geliflmelerin seyrine
göre, ihtiyatl› olmak ad›na, alternatif senar-
yolar› temel alarak alternatif bütçe ve plan-
lar haz›rlamam›z da söz konusu olabilir.
De¤iflim ilkesi bu s›k›nt›l› döneme güçlü gir-
memizi sa¤lam›flt›r. Gerek flirket portföyü-
müzde gerekse ifl planlar›m›zda yapt›¤›m›z
de¤ifliklikler sayesinde bugün mali aç›dan
krize son derece dayan›kl› bir durumday›z.

� fiirketler özelinde bak›ld›¤›nda,
ekonomik krizin dayatt›¤› koflul-

lar nas›l avantaja çevrilebilir? Türk flir-
ketlerine bu koflullarda nas›l önlemler
al›nmas›n› önerirsiniz?
Bu dönem, gerek büyük flirketler gerekse
KOB‹’ler için dünyadaki h›zl› de¤iflim süre-
cine uyabilen, riski iyi yönetebilen, gerekli
önlemleri alarak potansiyel tehditleri mini-
muma indiren flirketler için göstergelerin
müspete döndü¤ü anda avantajl› hale gele-
cekleri bir dönem olacakt›r.
fiirketlerimize bu koflullarda önerilerim;
• Likit durumda kal›nmal›d›r.
• H›zl› nakde dönüflebilecek varl›klar,
mümkün oldu¤unca likit hale getirilmeli,
• Stoklar kampanyalar ile azalt›lmal›,
• Alacaklar süratle tahsil edilmelidir.

• Tüm masraf kalemlerinde tasarruf edil-
melidir.
• Kapasitenin verimli bir flekilde kullan›l-
mas› sa¤lanmal›d›r.

� Koç Toplulu¤u flirketleri yan›n-
da Topluluk çal›flanlar›, bayileri

ve yan sanayicilerine gittikçe zorlaflan
ve uzun sürmesi beklenen bu dönem-
den, asgari düzeyde etkilenmesi için al-
mas› gereken tedbirlere yönelik öneri-
lerde bulunabilir misiniz?
Bu s›k›nt›l› dönemi hasars›z olarak atlat-
mak için gerek çal›flanlar›m›za, bayi ve yan
sanayilerimize  önerilerim;
• Kaynaklar›n›z› esas ifllerinizde kullan›-
n›z, nakde dönüflmesi zor yat›r›mlara

girmeyiniz,
• Hangi para cinsinden borçland› iseniz,
alacaklar›n›z›n da ayn› para biriminden ol-
mas›na dikkat ediniz,
• Aktif sat›fla a¤›rl›k veriniz, müflteri bekle-
meyiniz, ayaklar›na gidiniz, ikna ederek
güvenlerinin artmas›n› ve al›fl- verifl yap-
malar›n› sa¤lay›n›z,
• Rakiplerin yapmad›klar›n›, yap›n›z,
• Alacaklar›n›z› iyi takip ediniz,
• Karfl›l›ks›z borç vermekten kaç›n›n›z.

� Kriz koflullar›n›n afl›lmas›nda
yüksek moral ve güvenin rolünü

de¤erlendirir misiniz? Bu moralin ve
güvenin oluflturulmas›n›n yollar› neler
olmal›d›r? Konunun tart›fl›larak kamu-
oyunun bilgilendirilmesi bu yollardan
biri midir?
Ekonominin temelini güven oluflturmakta-
d›r. ‹çinde bulundu¤umuz s›k›nt›l› döne-
min en önemli sebeplerinden birisi de gü-
ven ortam›n›n ortadan kalkm›fl olmas›d›r.
Bu nedenle güven ne zaman tesis edilebilir-
se, s›k›nt› o do¤rultuda azalacakt›r. Bu dö-
nemde gerçek duruma esas, toplumu ihti-
yatl› olmaya yönlendirecek ancak panik içi-
ne sokmayacak, sa¤duyulu yorum ve tah-
minlerin takip edilmesi gerekti¤ini düflünü-
yorum. Afl›r› iyimserlik veya kötümserlik
içeren yorum ve tahminlere itibar edilme-
mesinin genel ekonomik ç›karlar›m›z aç›-
s›ndan önemli oldu¤una inan›yorum.

“‹hracat kredilerinin
kapsamlar›n›n geniflletilmesi,

tutarlar›n›n art›r›lmas› ve
vadelerinin uzat›lmas›, 

ihracata yönelik sektörlerde
yat›r›mlar›n teflvikine iliflkin
önlemlerin acilen al›nmas›

ihracattaki gerilemenin
etkilerini bir nebze de olsa

azaltacakt›r”

Likidite krizinin hikâyesi...

Ekonominin genel kural› gere¤i faizler düflünce kre-
di kullan›m› artar, ekonomi canlan›r. Durgunluk ris-
kine karfl› ABD’de yap›lan da buydu. H›zla indirilen
faizler, 2001-2004 y›llar› aras›nda kredi kullanma
talebini art›rd›. Artan kredi hacmi özellikle emlak fi-
yatlar›nda ciddi art›fllar getirdi. Eski de¤erleri üze-
rinden ipotek gösterilerek kredi kullan›lan emlakla-
r›n de¤erleri art›nca, yeni de¤erleri üzerinden ek
krediler al›nmaya baflland›. Böylece, ipotekli gayri-
menkule, ikinci-üçüncü ipotek yap›larak bulunan ek
kredilerle yeni harcama yapma imkân› sa¤land›.
Oysa emlak fiyatlar›ndaki art›fl, gerçek bir de¤er ar-
t›fl› de¤ildi. Bu gerçek, tüm dünyaya pahal›ya mal
olacak bir krizin de zeminini haz›rlad›.
Ekonomiye do¤rudan ve dolayl› en fazla katma de-
¤er yaratan inflaat sektörü, ABD ekonomisinin dur-
gunluk ve  iflsizlik riskine karfl› kurtar›c› sektör olarak
görüldü. ‹nflaat sektörü ile ekonomiyi canland›rmak
ve düflük gelirlileri ev sahibi yapmak amac›yla
2002’de yeni düzenlemelere gidildi. Mortgage kre-
di sistemi böyle olufltu. Riski yüksek, düflük kaliteli em-
lak kredilerinin önü aç›lm›fl oldu. H›zla düflen faizler
ve artan emtia fiyatlar› ile yurtd›fl›nda bollaflan likidi-
te, yeni yat›r›m alanlar› arad›. Düflük kaliteli yani kar-

fl›l›¤› yüksek risk ölçe¤indeki krediler h›zla büyüdü.
Krizle birlikte iflaslar›n› aç›klayan veya kurtar›lmaya
çal›fl›lan yat›r›m bankalar›, likiditenin bol oldu¤u o
dönemde, daha da fazla kredi verebilmek için,
mevcut kredi alacaklar›n› satarak (menkul k›ymetlefl-
tirme) yeni kaynaklar elde etti ve bunlarla da yeni
krediler aç›ld›. Asl›nda tam karfl›l›¤› olmayan kredi
alacaklar›n› karfl›l›k göstererek yeni krediler verdiler
ve riskin boyutunu daha da at›rd›lar. 
Üstelik, rekabete dayal› ve tam liberal bir sistem an-
lay›fl›n›n sonucu olarak; kontrol d›fl›, denetimi ve ta-
kibi mümkün olamayan boyutlara ulaflan bir sarmal
halinde sorun büyümeye bafllad›. Ancak denetimsiz
ve kontrolsüz oldu¤u, dolay›s›yla riskin boyutu bili-
nemedi¤i için, yaklaflan krizin çap›na iliflkin sa¤l›k-
l› bir tahminde bulunmak dahi zorlafl›yordu.
Bu sarmal›n nas›l olufltu¤unu bir ev örne¤iyle aç›k-
lamak mümkün: Evin de¤eri 2001’de 80 bin dolar-
d›. Bu ev, 20 bin dolar› peflin, 60 bin dolar› ipotek
kredisi, yani mortgage ile al›nm›flt›. Piyasalarda liki-
ditenin artmas›na ba¤l› olarak emlak de¤erleri de
artt›. 2004’te yap›lan yeni bir ekspertiz ile evin de-
¤eri 120 bin dolara ç›kt›. Yani, evin de¤eri 40 bin
dolar artm›fl oldu. Ev sahibi bu art›fl› ipotek göstere-

rek bankadan 40 bin dolar kredi daha ald› ve di-
yelim ki bu parayla evini restore ettirdi. 
2006’da bir ekspertiz daha yap›ld› ve evin de¤eri
bu kez 150 bin dolar olarak belirlendi. Dolay›s›yla
30 bin dolarl›k de¤er art›fl›na karfl›l›k konut sahibi
üçüncü kez ipotek göstererek kredi ald› ve diyelim
ki kendisine yeni bir otomobil ald›. Bankalar da
150 bin dolarl›k de¤er ve buna ba¤l› kredi alacak-
lar› üzerinden menkul k›ymet ürünleri ç›kararak pi-
yasadan para topluyordu.
Ancak 2007’de bir gün ayn› mahallede benzer bir
ev sat›fla ç›kt›. Ama kimse 150 bin dolar ödemek is-
temedi ve süreç bafllad›; kriz tetiklendi.
Evin fiyat› bafllang›çtaki 80 bin dolar›n da çok alt›-
na geriledi. Evi karfl›l›¤›nda 70 bin dolar borca gi-
ren ev sahibi de ödeme yapmak istemedi; istese de
ço¤unun geri ödeyebilecek gücü kalmam›flt›, çünkü
al›nan krediler gelir getirici yeni alanlara yönlendi-
rilmemiflti.
Alacaklar›n› tahsil edemeyen banka da borçlar›n›
ödeyemez, nakit ak›fl›n› sa¤layamaz hale geldi ve
sistem durdu. Likidite bollu¤undan bir anda likidite
s›k›nt›s›na geçildi. Bankalar birbirine dahi borç ve-
remez hale geldi ve likidite krizi bafllad›. 



ünyada savunma sana-
yiinin son 10 y›lda üre-
tim, tasar›m ve sat›fllar
konusunda geldi¤i nok-
ta nas›l özetlenebilir?

Ekonomik kriz koflullar› sek-
törde nas›l bir etkilenmeye
yol açacakt›r?
Bugün dünyada nerede ise 1.2
trilyon dolar›n savunma gideri
olarak harcand›¤› (dünya
GSMH’sinin yüzde 2.4’ü)
tahmin edilmekte. Bunun
büyük k›sm› ekipman ve il-
gili servisin sat›n al›nmas›n-
da kullan›l›yor. 2006 y›l›nda
dünyan›n en büyük 100 sa-
vunma sanayii flirketinin
toplam sat›fllar› 315 milyar
dolar› buldu. Bu alanda en
büyük harcama 528 milyar
dolar ile ABD taraf›ndan ya-
p›l›yor.
So¤uk savafl günlerinde

ABD ve SSCB savunma sana-
yii ürün sat›fllar›n› özellikle
üçüncü dünya ülkelerindeki
üstünlüklerini sa¤lamada
kullanmakta idi ve o zaman-
lar sat›fllar oldukça yüksek
seviyelere ç›km›flt›. SSCB’nin
da¤›lmas›ndan sonra nispe-

ten azalan sat›fllar son y›llarda
tekrar yükselme e¤ilimi gösteri-
yor. Bugün en büyük ihracatç›
ABD’dir. Onu Rusya, ‹ngiltere,
Almanya ve Çin izlemekte.
Önümüzdeki y›llarda global sa-
vunma harcamalar›n›n art›fl›n›n
devam etmesi bekleniyor. Irak ve

Afganistan harcamalar› da kat›ld›¤›nda
ABD savunma harcamalar›n›n büyüklü¤ü
Hollanda’n›n toplam bütçesi seviyesine
ulaflm›fl durumda. Bu nedenle özellikle
Avrupal› firmalar›n hedefi Pentagon’a
ekipman satmak. Bu amaçla Avrupal› bü-
yük firmalar ABD’de ortakl›klar kuruyor
ve imalat birimleri bafllat›yor. Di¤er taraf-
tan Avrupa’da da, ABD kaynakl› güçlü ile-
ri teknoloji firmalar›na karfl› güçlenmek
için firma birleflmeleri yap›l›yor.
ABD’de savunma harcamalar› 2001 ile
2008 aras›nda üçte iki oran›nda artm›fl va-
ziyette. Buna ba¤l› olarak tabii ki flirketler
de sat›fllar da ciddi flekilde art›yor. Art›fl›n
bu seviyede devam etmesi beklenmese de
azalmas› da tahmin edilmiyor. K›sa-orta
vadede teknolojik olarak üstün savunma
sanayii sistemlerinin dünya çap›ndaki sa-
t›fllar›n›n artmas›na gayet normal ve bekle-
nen bir geliflme olarak bak›l›yor. Finansal
kriz efli¤indeki dünya ülkelerinin “para
a¤ac›n› sallayarak” savunma harcamalar›-
na kaynak bulacaklar› söyleniyor.

Yerli savunma sanayiinin geliflmesinin
Türkiye aç›s›ndan stratejik önemi ne-
dir?
1980’lerde bafllayan ülkemiz savunma sa-
nayiini kurma çabalar› 2000’in bafl›ndan
bu yana çok daha bilinçli ve kapsaml› bir
flekilde ilerliyor.
Savunma sanayiimizde “milli üretim” ata¤›
son befl y›lda çok planl› bir flekilde geliflti.
Bugün ülkemizin savunma ekipman al›m›
harcamalar›n›n yüzde 25’ini yerli sanayi
temin etmekte. Ülkemizin hedefi ise bunu
2010 y›l›nda yüzde 50’ye ç›kartmak. Ben-
zeri flekilde bugün 200-400 milyon dolar
civar›nda de¤iflen savunma sanayii ihraca-
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k üresel vizyon

Savunma sanayiinde baflar›n›n yolu:

D

Teknolojik ba¤›ms›zl›k
Küresel krize ra¤men ülkelerin vazgeçemeyece¤i yat›r›m
alanlar›ndan biri de savunma sanayii olacak. Koç Holding
Savunma Sanayii ve Di¤er Otomotiv Grubu Baflkan› Kudret
Önen’le Türk savunma sanayiinin gelece¤i, teknolojik altyap›s›
ve yat›r›m planlar›n› konufltuk. Önen’e göre ülkeler “para
a¤ac›n› sallayarak” savunma yat›r›mlar›na kaynak sa¤layacak
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t›n› da 2010’da 1 milyar dolara ç›kartmak
hedefleniyor. 30 y›l› aflk›n bir süredir oto-
motiv sanayiinde çal›flan biri olarak savun-
ma sanayiinin geliflmesini, belli bir faz far-
k› ile otomotiv sektörünün geliflmesine
benzetiyorum. 10-15 y›ll›k bir gelecekte
savunma sanayiimizin t›pk› bugünkü oto-
motiv sanayii gibi baflar›l›, global bir sevi-
yeye gelece¤ine inan›yorum. Neticede, ül-
kenin savunma araç, gereç ve ekipmanlar›-
n› kendi istedi¤imiz zamanda ve kendi is-
tedi¤imiz flekilde karfl›laman›n yan›nda,
teknoloji altyap›s›, e¤itimli insan gücü ya-
rat›lmas› da sa¤lanacakt›r. Böylece savun-
ma sanayiimiz de global ekonominin bir
parças› olacak, katma de¤eri yüksek tekno-
lojik ürünler taraf›m›zdan dizayn edilip
üretilecek. Bunun sonunda teknolojik ba-
¤›ms›zl›¤a ulaflaca¤›z ki böylece ülke sa-
vunmas›nda en önemli baflar› faktörlerin-
den birini elde etmifl olaca¤›z. 

Yeni ekonomik geliflmelerin ›fl›¤›nda  Koç
Holding'in vizyonunu ö¤renebilir miyiz?
Savunma sanayiini kurmak pahal› bir viz-
yondur. Komfluda yap›lm›fl ve halen üretil-
mekte olan bir mal› daha pahal›ya yapma-
y› göze alarak ifle bafllamak zor bir karar.
Ama daha önce dedi¤im gibi teknolojik öz-
gürlük için bunu göze almak gerekmekte.
Kald› ki ak›ll› bir flekilde sistem entegrasyo-
nundan bafllayarak, artan bir tempoda ya-
vafl yavafl yerli katk› ile bu yük azalt›larak
teknolojiyi özümseyerek y›llara da¤›lm›fl
flekilde yapmak mümkün. Biz Otokar’da
bu yolu seçtik ve geçti¤imiz 20 y›lda lisans
alt› üretimden bugün kendi arac›n› dizayn
eder konuma erifltik. Burada en önemli et-
ken tek müflterinizin sizi al›mlar ile destek-
lemesi, firman›z›n da devaml› teknolojik
yat›r›mlar ile ilerlemesi ve katk›y› art›rmas›.
Savunma sanayiinde yerli firmalara deste¤in
en önemli örne¤i ABD’de verilmekte. “Buy
American Act” ile yerli firmalar öncelik ka-
zanmakta veya ürünün ABD’de imalat› sa¤-
lanmakta. Benzeri yaklafl›m di¤er geliflmifl ül-
kelerde de mevcut. Yani savunma sanayiinde
“global” tarifi biraz de¤iflik. Ülkemiz savun-
ma sanayiinde offset anlaflmalar› ile ihracat
desteklenmekte ve art›r›lmas› amaçlanmakta.
Burada yine Otokar’dan örnek verece¤im.
Otokar’›n global ölçekte baflar›s›n› son dört
y›ld›r görmekteyiz. Dünyan›n dört bir yan›na
kendi dizayn etti¤i araçlar›n› tam bir rekabet
ortam›nda, offset anlaflmalar› haricinde bafla-
r› ile satmakta. fiimdi hedefimiz RMK Mari-
ne’de ayn› baflar›y› gerçeklefltirmek.

Savunma sanayii, yüksek Ar-Ge yat›r›m›
gerektiren bir sanayi kolu. Türkiye'de

bu yat›r›mlar› yeterli buluyor musunuz?
Koç Holding'in Ar-Ge çal›flmalar› bu
sektörde Türkiye için katalizör ifllevi gö-
rüyor mu?
Ar-Ge bazl› projeler savunma sanayiinin
bafllang›c›n› temsil ediyor. Daha evvel bafl-
ka ülkelerde yap›lan ürünleri kendi ülke-
mizde Ar-Ge yat›r›m› ile tekrar yaratman›n
konsept olarak zorlu¤undan bahsetmifltim.
Bu nedenle ülkemizde ancak büyük proje-
lerde Ar-Ge bazl› çal›flmalar yap›lmakta.
Son y›llarda büyük projeleri özel sektöre
açma çabalar› ülkemizde savunma sanayi-
inde Ar-Ge çal›flmalar›nda yeni bir bafllan-
g›ç teflkil ediyor. Böylece kazan›lan yete-
neklerin sürdürülebilirli¤i ve geliflmesi sa¤-
lanarak büyümede hayati öneme sahip sa-
vunma sanayiinde ihracat imkânlar› da sa¤-
lanm›fl olacak. Ar-Ge çal›flmalar› özgün
ürünlerin ortaya ç›kmas›n› sa¤layacak ve
savunma sanayiinde de ülkemiz ihtiyaç ve
koflullar›na uygun üretim elde edilecektir.
Yine Otokar Ar-Ge çal›flmalar›nda TÜB‹-
TAK-MAM çerçevesinde ald›¤› desteklerle
neler yap›labilece¤inin en baflar›l› örnekle-
rini vermifltir. 

Son dönemde yaflanan ekonomik gelifl-
meler, Altay Milli Tank projesinde, As-
keri Gemi projesinde veya yeni projeler-

de herhangi bir aksamaya yol açacak m›?
Toplulu¤umuz, Otokar’da z›rhl› araç ve
Milli Tank projesi, RMK Marine’de Sahil
Güvenlik Arama Kurtarma Gemileri proje-
leri ile flu anda 1 milyar dolarl›k savunma
sanayii projesi yürütmektedir. Önümüzde-
ki y›llarda gerek tekerlekli araçlar gerekse
deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlar› için büyük
projelerde al›mlar›n karara ba¤lanmas›
beklenmektedir. Hedefimiz bu rakam›
önümüzdeki y›llarda ikiye katlamakt›r. 
Bunlar hep bafl›-sonu belli olan, bütçesi
onaylanm›fl, kaynaklar› tespit edilmifl pro-
jelerdir. Her ne kadar negatif ekonomik
geliflmelerin milli bütçemizi etkilemesi
beklense de, geçmiflte oldu¤u gibi savun-
ma sanayiimizin yak›n dönemde mevcut
projelerle bu geliflmelerden etkilenmeye-
ce¤ini düflünüyorum. En kötü ihtimal ile
önceli¤i nispeten az olan baz› yeni proje-
lerin devreye giriflinde yavafllama olabilir.
Bizim projelerimizde bu yönü ile hiçbir
sorun görmüyorum. 

TÜRK SAVUNMA SANAY‹‹ RAKAMLARI (KAYNAK: SASAD)
Y›l Ciro (USD) ‹hracat (USD) Ar-Ge (USD)
1997......................1.205.000.000..................138.000.000 ...................34.000.000
1998......................968.401.000.....................80.034.000 .....................40.794.000
1999......................1.074.614.189..................84.408.551 .....................41.632.518
2000......................851.852.000.....................123.442.000 ...................43.081.000
2001......................848.897.075.....................134.064.179 ...................24.411.819
2002......................1.062.375.000..................247.727.000 ...................48.912.000
2003......................1.301.000.329..................331.135.000 ...................58.428.250
2004......................881.220.000.....................196.341.000 ...................63.860.000
2005......................1.591.000.000..................337.422.000 ...................78.511.000
2006......................1.720.405.000..................351.989.000 ...................90.089.000
2007......................2.010.604.165..................420.408.813 ...................120.193.753

SAVUNMA HARCAMALARI (2006)

ÜLKE M‹LYAR USD
1. ABD ..........................................528,7
2. ‹ngiltere.......................................59,2
3. Fransa .........................................53,1
4. Çin ..............................................49,5
5. Japonya .......................................43,7
6. Almanya......................................37,0
7. Rusya ..........................................34,7
8. ‹talya ...........................................29,9
9. S. Arabistan.................................29,0
10.  Hindistan.................................23,9
11.  Güney Kore .............................21,9
12.  Avustralya................................13,8
13.  Kanada.....................................13,5
14.  Brezilya ....................................13,4
15.  ‹spanya ....................................12,3
16.  Türkiye ....................................11,3

“Savunma sanayiimizin
mevcut projelerle

geliflmelerden 
etkilenmeyece¤ini

düflünüyorum. En kötü
ihtimalle önceli¤i nispeten az
baz› yeni projelerin devreye
giriflinde yavafllama olabilir”



Ocak 2005 tarihinden itibaren
Türk Liras›’ndan Yeni Türk Li-
ras›’na geçilmifl, param›zdan
alt› s›f›r at›lm›flt›. Bu operasyo-
nun amac›n› ö¤renebilir miyiz?

31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete’de ya-
y›mlanan 5083 say›l› “Türkiye Cumhuri-
yeti Devletinin Para Birimi Hakk›nda Ka-
nun” uyar›nca, Yeni Türk Liras› banknot
ve madeni paralar 1 Ocak 2005 tarihinde
tedavüle ç›kar›lm›fl, Türk Liras› banknot
ve madeni paralar ise 1 Ocak 2006 tari-
hinde tedavülden kald›r›lm›flt›.
‹ki aflamadan oluflan para reformunun

birinci aflamas›nda, birçok ülke uygula-
mas›nda oldu¤u gibi, para birimimizin
bafl›na “Yeni” ibaresi konulmufl, ikinci
aflamada ise “Yeni” ibaresi kald›r›larak
geleneksel para birimimiz olan Türk Li-
ras›’na dönülmesi öngörülmüfltür.
Ülkemizde yaklafl›k 30 y›l boyunca yafla-
m›fl oldu¤umuz yüksek enflasyon, baz›
ekonomik de¤erlerin milyarlarla, trilyon-
larla ve hatta katrilyonlarla ifade edilmesi-
ne neden olmufltu. Bu süreçte ekonomi-
nin nakit ihtiyac›, 1981 y›l›ndan bu yana
ortalama her iki y›lda bir tedavüle ç›kar›-
lan üst de¤erde yeni banknotlarla karfl›-

lanm›flt›. O dönemde, dünyadaki en bü-
yük kupürlü banknot (20.000.000 TL)
sadece ülkemizde kullan›lmakta ve bu
durum param›z›n itibar›n› olumsuz yön-
de etkilemekteydi.
• Bol s›f›rl› rakamlar baflta kasa ifllemlerin-
de olmak üzere, muhasebe ve istatistik
kay›tlar›nda, bilgi ifllem programlar›nda
ve ödeme sistemlerinde sorunlar yarat-
maktayd›.
• Bol s›f›rl› rakamlar›n, fiyat etiketleme-
lerinden benzin pompalar› ve taksimet-
relere kadar günlük hayat›n birçok ala-
n›nda s›k›nt›lara neden olmas› da Türk
Liras›’ndan alt› s›f›r at›lmas› karar›n›n
al›nmas›nda önemli bir etken olmufltu.
Bu nedenle, Türk Liras›’ndan alt› s›f›r at›l-
mas› hem psikolojik hem de teknik bir ih-
tiyaç olarak karfl›m›za ç›kmaktayd›.

Operasyon, beklenilen sonuçlar› do-
¤urdu mu?
• Çok say›daki s›f›rlar›n yaratt›¤› teknik
ve uygulamaya yönelik sorunlar ortadan
kalkt›.
• Kay›t ve ifllemlere sadelik geldi, parasal
tutarlar›n ifadesi kolaylaflt›.
• YTL’ye geçiflle birlikte 500.000 ve k›s-
men 1.000.000 Türk Liral›k banknotlar,
madeni paraya dönüfltürüldü¤ünden,
dolafl›mdaki banknot kalitesi iyilefltirildi.
• Türk Liras›’ndan alt› s›f›r at›lmas›yla, ge-
liflmifl ülkelerdeki kupür de¤erleriyle pa-
ralellik sa¤land›, tüketicilerin yabanc› pa-
ralar ile kolayca karfl›laflt›rma yapabilmesi
mümkün hale geldi.
• Dolafl›ma ç›kan Yeni Kurufl’larla birlik-
te, madeni para kullanma al›flkanl›¤›n›n
topluma tekrar kazand›r›lmas›nda önemli
ilerleme sa¤land›.

10

a y›n gündemi

1

1 Ocak 2009 tarihinden itibaren tedavüle girecek olan Türk Liras›’yla, 
Yeni Türk Liras› bir y›l içinde yürürlükten kalkacak. Yeni tasar›m› ve üstün
güvenlik özellikleriyle dikkat çeken Türk Liras› hakk›ndaki sorular›m›z›
Merkez Bankas› ad›na Baflkan Yard›mc›s› Burhan Göklemez yan›tlad›

“yeni” özellikleriyle geliyor
“Eski” Türk Liras›
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“Yeni” ibaresinin kald›r›lmas›na neden
gerek duyuldu?
“Yeni” ibaresinin yaln›zca geçifl dönemi bo-
yunca kullan›lmas› 5083 say›l› Kanunla be-
lirlenmiflti. Çünkü, geleneksel olarak kulla-
n›lan ve kal›c› olmas› gereken para birimi-
miz Türk Liras›’d›r. Benzer operasyonu
gerçeklefltiren birçok ülke uygulamas›nda
da ayn› yöntem kullan›lm›flt›r. Ayr›ca, pa-
ram›zdaki “Yeni” ibaresi kald›r›l›rken sah-
tecilikle mücadele kapsam›nda, daha gü-
venli ve farkl› özelliklere sahip yeni bank-
notlar›n tedavüle ç›kar›lmas› sa¤lanm›fl ola-
cakt›r.

1 Ocak 2009’da tedavüle ç›kar›lacak
Türk Liras› banknot ve madeni paralar›n
tasar›m konseptini olufltururken hedef-
leriniz nelerdi?
• TL banknotlar›n tasar›mlar›, ay-y›ld›z fi-
gürüne dayal› ortak bir zemin içermesi;
• Birbirini takip eden ikifler kupürde ortak
olmak üzere belirli aç›larla üç farkl› Atatürk
portresi kullan›lmas›;
• Güvenlik özelliklerinin tüm kupürlerde
ayn› yerde bulunmas›, böylece, bir kupür-
deki özellikler ö¤renilince tüm kupürlerde-
ki temel özelliklerin ö¤renilmifl olmas›;
• Güvenlik özelliklerinin, banknotlar›n ön
ve arka yüzüne dengeli bir flekilde da¤›t›l-
mas›;
• Tasar›mlar›n, fotografik de¤il, grafiksel ve
çizgisel çal›flmalar içermesi;
• Her bir kupürün ön yüzünde ve arka yü-
zünde birbiriyle ba¤lant›l› motifler kullan›l-
mas› hedeflenmifltir.

Yeni paralar›n arka yüzlerindeki portre-
ler tart›flma konusu oldu. Bu kiflilere
hangi kriterlere göre ve hangi süreçler-
den geçilerek karar verildi?
Dokuzuncu Emisyon Grubu Türk Liras›
banknotlar›n arka yüzlerinde ulusal ve
uluslararas› ölçekte de¤er yaratm›fl ve tari-
he mal olmufl flahsiyetlerin portreleri yer al-
maktad›r. Bu isimlerin belirlenmesi, olduk-
ça uzun ve meflakkatli bir çal›flma gerektir-
mifltir. Bu portreler, öyle isimler olmal›yd›
ki, ulusal param›z›n üzerinde yer alabilecek
vas›flara sahip olmal›yd›. Çok say›da isim
üzerinde durulmufl ve belirli kriterler esas

al›narak seçim yoluna gidilmifltir. 
Türk Liras› banknotlarda yer alan flah›sla-
r›n ortak özellikleri flunlard›r:
• Bilim insan› veya sanatç› olmalar›,
• Toplumumuzdan, bu topraklardan yetifl-
mifl olmalar›. Herhangi bir tart›flmaya yer
b›rakmayacak flekilde milli de¤er olmalar›,
• Evrensel de¤er tafl›malar›; toplumumuzu
dünyaya veya evrensel olan› toplumumuza
aktarmalar›, 
• Herhangi bir siyasi görüflle özdefllefltiril-
memeleri; tüm topluma mal olabilecek ki-
flilikler olmalar›,
• Daha önce tedavüle ç›kar›lan banknotlar-
da veya di¤er ülke paralar›nda yer almam›fl
olmalar›.

Hukuki araçlarda 1 Ocak 2005 tarihin-
den önce kullan›lan alt› s›f›rl› TL ile 1
Ocak 2009’dan sonra kullan›lacak TL’ler
aras›nda kar›fl›kl›k olacak m›?
Normal koflullar alt›nda kar›fl›kl›k olmas›
beklenmemektedir. Hukuki araçlar›n dü-
zenlenme tarihi veya kurufllu ifadelere yer
verilip verilmemesi ay›rt edici göstergeler
aras›ndad›r.
T.C. Adalet Bakanl›¤›’n›n ve Bankam›z›n
görüflleri çerçevesinde, bir hukuki araçta
yer alan Türk Liras› kayd›n›n 1 Ocak 2005
tarihinden öncesine mi yoksa, 1 Ocak
2009 tarihinden sonras›na m› iliflkin oldu-
¤u konusunda, ifllemin temelindeki huku-
ki iliflki araflt›r›larak, baflka bir delil bulun-
mad›¤› takdirde de¤er ölçüsündeki afl›r›
farkl›l›k, hayat›n ola¤an ak›fl›na uygun olup
olmama hususlar› de¤erlendirilerek yarg›
organlar›nca giderilebilecektir.

Eski paralar hangi tarihe kadar de¤ifltiri-
lebilecek? 
Halen kulland›¤›m›z Yeni Türk Liras›
banknot ve madeni paralar 2009 y›l›n›n so-
nuna kadar geçerlidir. 2009 y›l› boyunca
Yeni Türk Liras› ve Türk Liras› banknot ve
madeni paralar birlikte tedavülde olacakt›r. 
Ayr›ca, Yeni Türk Liras› banknotlar 1 Ocak
2010 tarihinden itibaren 10 y›l, madeni pa-
ralar ise bir y›l boyunca (zamanafl›m› süre-
since) Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka-
s› ve T.C. Ziraat Bankas› flubelerinde de¤ifl-
tirilebilecektir.

Emniyet fleridi: Tüm banknotlarda kâ¤›da gömü-
lüdür, UV özelli¤i tafl›r. Banknot ›fl›¤a tutuldu¤unda
iki yüzden de kesintisiz bir hat fleklinde görülür.
Filigran: Ön yüzde yer alan Atatürk portresinin kü-
çü¤ü ile kupür de¤erini gösteren say›dan oluflur.
Banknot ›fl›¤a tutuldu¤unda iki yüzden de görülür. 
Holografik flerit folyo: Sadece ülkemizde de¤il,
özellikleri itibar›yla dünyada ilk kez uygulanm›fl
bir folyo tipidir. Banknotlar›n ön yüzünde bulunur.
Tasar›mla uyumlu çeflitli görsel motiflerden oluflur.
Banknot hareket ettirildi¤inde parlak ve renkli yan-
s›malar verir.  Farkl› aç›lardan bak›ld›¤›nda, ay-y›l-
d›z motifin alt›ndaki dikdörtgen flekil içinde yer
alan “TL” harfleri “kupür de¤eri”ne dönüflür.
Kabartma bask›: Atatürk portresi ve üstte yer alan
“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›” ibaresinin
yan› s›ra, orta bölümde, kupür de¤erini gösteren
say›lar ve yaz›larda parmakla hissedilen kabart-
ma bask› vard›r. Kabartma bask›n›n en belirgin ol-
du¤u di¤er yerler ise sol alt ve sa¤ üst köflelerde
yer alan ve kupür de¤erini gösteren say›lard›r. 
Gizli görüntü: Portrenin sa¤ alt taraf›nda, yedigen
fleklin içinde, banknota yatay konumda göz hiza-
s›nda bak›ld›¤›nda kupür de¤erini gösteren gizli
görüntü bulunmaktad›r. 
Bütünleflik görüntü: Banknotlar ›fl›¤a do¤ru tutuldu-
¤unda, sol üst kenardaki flekiller, arka yüzdeki fle-
killerle birleflerek kupür de¤erini oluflturmaktad›r. 
Boyut fark›: Tüm banknotlar›n uzun kenar›nda 6
mm, k›sa kenar›nda ise ikili grup olarak 4 mm fark
oluflturulmufltur. Her banknotun kupür de¤eriyle
orant›l› olarak uzun olmas›, görme engellilerin pa-
ralar› tan›malar›n› kolaylaflt›racak bir özelliktir.
Yüksek enflasyona ba¤l› olarak, s›k s›k üst de¤er-
de yeni kupür ç›karma zorunlulu¤u, uzun y›llar
banknotlarda bu özelli¤i uygulamam›za engel
oluflturmufltu. 
Renklendirilmifl banknot kâ¤›d›: Türk Liras› bank-
notlar›m›zda, her kupürün hakim renginin aç›k bir
tonu kâ¤›t rengi olarak uygulanm›flt›r.  Yani, bank-
not kâ¤›d›n›n kendisi renkli kâ¤›t özelli¤ine sahiptir.
Görme engellilere yönelik özellik: Tüm banknotlar-
da ayn› bölgede olmak kayd›yla, banknotlar›n ön
yüzünde, sol üst kenarda, Braille Alfabesi’nden ya-
rarlan›larak oluflturulan kabartma bask›l› “nokta-
lar” dokunuldu¤unda hissedilmektedir. Noktalar›n
say›s›na ve yerleflim flekline göre kupür de¤erleri
kolayl›kla anlafl›labilmektedir. 5 TL’den 200 TL’ye
do¤ru s›ras›yla 1’den 6’ya kadar rakamlar Braille
Alfabesi ile yaz›lm›flt›r. Kupürlerdeki boy fark› ve
di¤er kabartmalarla birlikte, görme engellilerin
banknotu tan›malar›n› en çok kolaylaflt›racak bir
di¤er özellik de bu “noktalar” olacakt›r. 
Renk de¤ifltiren flerit: Banknotlar›n arka yüzünde,
üzerinde kupür de¤erini gösteren “say›” ve “TL”
harfleri bulunan Renk De¤ifltiren fierit, banknot ha-
reket ettirildikçe yar› fleffaf sar› renkli yans›ma ver-
mektedir. 
Mikro yaz›lar: Banknotlar›n ön yüzünde ay-y›ld›z
motifinin içinde, kupür de¤erini gösteren “say›lar”
ve “TL” harfleri mikro yaz›l›d›r. Para ile ilgili mes-
leklerde çal›flanlar büyüteçle bu yaz›lar› kolayl›kla
görebilirler.
UV özellikler: Befl farkl› özellik içeren ultraviyole gü-
venlik özellikleri, para ile do¤rudan ilgili meslekler-
de çal›flanlar için büyük önem tafl›maktad›r.

Türk Liras›’n›n özellikleri

Türk Liras›’n›; (soldan sa¤a) Darphane ve Damga Matbaas› Genel Müdürü Ahmet Büyükkaymaz, MB Baflkan Yard›mc›s› Erdem
Baflç›, MB Baflkan› Durmufl Y›lmaz, MB Baflkan Yard›mc›s› Burhan Göklemez ve MB Baflkan Yard›mc›s› ‹brahim Turhan tan›tt›.



“Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesi
kapsam›nda 15 Ekim’de aç›lan 10 yeni “Fiat 
E¤itim Laboratuvar›”ndan içeri ad›m atan gençler,
e¤itimdeki baflar›lar›n›n meyvelerini mezuniyetle
birlikte ifl sahibi olarak elde edecekler

osyal sorumluluks
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ünyay› sarsan ekonomik
kriz, “Ülkem varsa ben de
var›m” ilkesiyle hareket
eden Koç Holding’in sos-
yal sorumluluk projeleri-

ni engellemedi. E¤itime destek olmay›
ve sanayiye nitelikli ara eleman kazan-
d›rmay› hedefleyen “Meslek Lisesi
Memleket Meselesi” projesi kapsam›nda
oluflturulan 10 yeni “Fiat E¤itim Labora-
tuvar›”,  Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç’un flu sözleriyle
aç›ld›: “Sosyal sorumluluk projelerinde
orta ve uzun vadeli hedefler koyarak
planl›, sab›rl› olmak gerekiyor. Sonuca
ulaflmak, günlük geliflmelerden ve dar-
bo¤azlardan etkilenmeden projenin sür-
dürülmesiyle mümkün.” Bu e¤itim la-
boratuvarlar›nda e¤itim deste¤i alacak
olan baflar›l› ö¤renciler, Fiat, Alfa Rome-
o ve Lancia yetkili servislerinde ifle bafl-
layabilecek. Otomotiv sektörü ilk me-
zunlar› 2010 y›l›nda kazanm›fl olacak.
Laboratuvarlar›n aç›l›fl noktas› Ankara
Güvercinlik Endüstri Meslek Lisesi’ydi.
Burada düzenlenen törene kat›lan Milli
E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik, Koç Hol-
ding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa
V. Koç, Tofafl CEO’su Ali Pand›r ile To-
fafl Sat›fl Sonras› Direktörü Turhan Çel-
tikçio¤lu, Ankara Güvercinlik Endüstri
Meslek Lisesi’ndeki e¤itim laboratuva-
r›yla eflzamanl› olarak Bursa, Adana, ‹z-
mir, Antalya, Samsun, Kocaeli, Diyar-
bak›r’da birer, ‹stanbul’daki iki labora-
tuvar› da ö¤rencilerin kullan›m›na sun-
du. Böylece Tofafl’›n ilkini ‹stanbul fiiflli
Endüstri Meslek Lisesi’nde açt›¤› e¤itim
laboratuvar› ile birlikte ülke genelinde-

ki laboratuvarlar say›s›, çal›flan ve bayi-
lerin de katk›s›yla 11’e ç›kt›. Tofafl’›n
baflar›yla mezun olacak ö¤rencilere staj
ve ifl imkân› sa¤lamay› hedefledi¤i “Fiat
E¤itim Laboratuvar›lar›” ilk mezunlar›-
n›, 2010 y›l›nda verecek. Üç y›l içinde
Türkiye çap›nda 1300 ö¤renci   çok da-
ha iyi imkanlarla e¤itim görecek.
Ö¤renciler, teorik ve pratik e¤itimlerle
güncel geliflmeleri yak›ndan izlerken,
bir yandan da Fiat markas› ve teknoloji-
lerini detayl› biçimde etüt ederek me-
zun olma ve ifl imkânlar›ndan yararlan-
ma ayr›cal›¤›na sahip olacak. Ö¤renci-
lerden baflar›l› olanlar önce stajyer ola-
rak Fiat servislerinde istihdam edilebile-
cek, mezun ö¤rencilerden dereceye gi-
renler de Fiat teknisyeni olabilecek.
Bakan Çelik törendeki sözlerine Koç Hol-
ding ve Tofafl’a övgüyle bafllad›:
“2006’da Koç Holding ile ‘Meslek Lisesi
Memleket Meselesi’ projesi bafllat›ld›. Proje
8 bin meslek lisesi ö¤rencisine burs veril-
mesini öngörüyor. Koç Toplulu¤u e¤itime
ciddi destekte bulunuyor. Bu desteklerin-
den dolay› teflekkür ediyorum. Sadece soy
ismi ‘Koç’ olanlar› de¤il, mesleki ve teknik
e¤itimin koçlar›n› da tebrik ediyorum.
Tofafl da Türkiye'de bir baflar› öyküsü-
dür. Koç Toplulu¤u Türkiye'deki tafl›t
üretiminin yüzde 50'sini gerçeklefltiriyor.
‹hracat›m›z›n son 12 ayda 133 milyar do-
lara ulaflmas›nda da flüphesiz bu sektörün
ve bu Toplulu¤un önemli pay› var. 
Otomotiv sektörü gittikçe büyüyor. Daha
fazla üretim için de nitelikli elemana ihti-
yaç var. Tofafl kendi ihtiyaç duydu¤u ara
eleman› yetifltirmek üzere Milli E¤itim Ba-
kanl›¤› ile di¤er firmalara ve kurulufllara

örnek olacak iflbirli¤i gerçeklefltirdi. Bu se-
nenin bafl›nda 11 adet Fiat Laboratuvar›
kurma sözü verdiler. Aç›lan 11 laboratuvar
ülkemizin dört bir taraf›na yay›lm›fl vazi-
yette. Bu önemli bir destektir. Endüstri
meslek liselerinde donan›m›n çok ciddi fle-
kilde yenilenmesi gerekiyor. Bunu peyder-
pey yap›yoruz. Ancak sadece kamu kay-
naklar›yla bu yenilemenin yap›lmas› bü-
yük zaman al›r. Koç Toplulu¤u gibi di¤er-
leri de buna ciddi destek olurlarsa daha k›-
sa sürede tamamlan›r."
Bu sene mesleki ve teknik e¤itimde patlama
denebilecek bir kay›t dönemi yafland›¤›n›
belirten Çelik, “Büyükflehirlerdeki birçok
okulumuzda kapasitemiz yetmedi¤i için
ikili ö¤retime geçtik. fiimdi belli yerlerdeki
genel liselerimizi peyderpey meslek okulla-
r›na dönüfltürüyoruz. 2012'de bütün genel
ortaö¤retim içinde mesleki ve teknik e¤iti-
min pay› yüzde 50 olmal› diye bir hedef
koyduk önümüze ama inan›yorum ki bu
gidiflatla hedefimizi 2012'den önce yakala-
yaca¤›z. Sanayileflmenin iyi oldu¤u illeri-
mizde yüzde 50 çoktan afl›ld›" dedi.

Mustafa V. Koç: “Sab›r gerek”
10 yeni “Fiat Laboratuvar›”n›n aç›l›fl›yla
ilgili protokolün bu y›l›n bafl›nda imza-

D

Genç yüreklere
taze umutlar
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land›¤›n› hat›rlatan Mustafa V. Koç da,
projeyi hayata geçirmenin mutlulu¤unu
yaflad›klar›n› belirtti:
“Koç Toplulu¤u olarak kuruldu¤umuz
günden bu yana sosyal sorumlulu¤u,
kurumsal sorumlulu¤umuzun önemli
bir parças› gördük. Vehbi Koç’un vizyo-
ner yaklafl›m›yla kurulan Vehbi Koç
Vakf›; e¤itim, sa¤l›k, kültür ve sanat
alanlar› baflta olmak üzere 40 y›ld›r çok
önemli projelere imza at›yor. Bizler, ‘Ül-
kem varsa ben de var›m’ fliar›yla, ülke-
mizin her köflesine nüfuz etmeye özen
gösteriyoruz. ‹flte yine bu anlay›flla
2006’da Vehbi Koç Vakf› tecrübesi ve
Milli E¤itim Bakanl›¤› iflbirli¤iyle Mesle-
ki-Teknik E¤itimi Özendirme Program›
çerçevesinde e¤itime destek amac›yla
“Meslek Lisesi Memleket Meselesi” pro-
jemize bafllam›flt›k. Bu projeyle, mesleki-
teknik e¤itimin ülke ekonomisi aç›s›n-
dan önemi konusunda toplumun her ke-
siminde fark›ndal›k yaratmay›, bu konu-
da önder olarak devlet ile ifl dünyas› ara-
s›nda iflbirli¤inin tohumlar›n› atmay›,
kalifiye iflgücünün yetifltirilmesine katk›-
da bulunarak gençleri meslek e¤itimine
özendirmeyi amaçlad›k. Yedi sene süre-
cek proje kapsam›nda, 81 ilde, 250

okulda, 8 bin meslek lisesi ö¤rencisine
staj destekli e¤itim bursu ve koçluk sa¤-
layarak hem e¤itime hem istihdama des-
tek olmak hedefini koyduk. 

Okul ve sanayi iflbirli¤i önemli
Projeyle birlikte meslek liselerinin tercih
edilme oran›nda art›fllar yafland›¤›n›,
mutluluk içinde gözlemliyoruz. 
E¤itim, kalifiye teknik eleman yetifltiril-
mesi, onlar›n üretime girmeleri sonucu
istihdam›n art›r›lmas› ve sanayi rekabe-
timizin güçlenmesi, uzun vadede sonuç
al›nabilecek hedefler. Özellikle sosyal
sorumluluk projelerinde orta ve uzun
vadeli hedefler koyarak planl›, sab›rl› ol-
mak gerekiyor. Günlük geliflmelerden
ve darbo¤azlardan etkilenmeden proje-
nin sürdürülmesiyle sonuca ulaflmak
mümkün.
‹nan›yoruz ki projede yer alarak e¤itimi-
ni ve staj›n› tamamlayan her ö¤rencimiz
Türkiye ekonomisine önemli katk›larda
bulunacak, pek çok sektörde önemli gö-
revler üstlenecek. Gençlerimize güveni-
yor, geleceklerini kendilerinin çizmeleri
için yanlar›nda bulunarak onlara destek
vermekten dolay› mutluluk duyuyoruz.”
Tofafl CEO’su Ali Pand›r, dünyada oto-

motiv sektörünün temelini iyi yetiflmifl
teknik elemanlar›n oluflturdu¤unu hat›r-
latt›, Türkiye’deki zeki gençli¤in de tek-
nik e¤itim anlam›nda daha fazla imkân
sahibi olabilmesi için Tofafl olarak üstle-
rine düfleni yapmaktan gurur duydukla-
r›n› ifade etti. Tofafl’›n kurdu¤u e¤itim
laboratuvar› gibi örneklerin Türkiye ge-
nelinde daha çok yayg›nlaflmas›na öncü
ve örnek olduklar›n› da vurgulayan Pan-
d›r, okul ve sanayi iflbirli¤inin önemine
de¤indi:
“40. kurulufl y›l›n› kutlayan Tofafl, Türk
otomotiv sektörüne profesyonel yöneti-
ciler, mühendisler ve tasar›mc›lar›n yan›
s›ra teknik becerisi yüksek de¤erli oto-
motiv iflgücünü kazand›rmas›yla ön pla-
na ç›k›yor. Bu misyonumuzu devam et-
tirme amac›n› en iyi biçimde yans›tan
Ankara Güvercinlik Endüstri Meslek Li-
sesi’ndeki ‘Fiat E¤itim Laboratuvar›’, To-
fafl taraf›ndan 2008’de aç›lan toplam 11
e¤itim laboratuvar›ndan bir örnek temsil
ediyor. Üç y›l içinde Türkiye çap›nda
1300 ö¤renciye çok daha iyi bir e¤itim
imkân› sa¤larken, bir yandan da yetkili
servislerimizde ihtiyaç duydu¤umuz ni-
telikli personelin istihdam›nda önemli
bir ad›m att›k.”

54 ö¤renci ders bafl›nda
Tofafl taraf›ndan d›fl ve iç cephe boyas›yla elektrik
tesisat› tamamen yenilenen Ankara Güvercinlik En-
düstri Meslek Lisesi’nde aç›lan “Fiat E¤itim Labora-
tuvar›”, mekanik ve kaporta bölümüyle birlikte 700
metrekarelik alan üzerine kuruldu. 36’s› mekanik,
18’i kaporta/boya olmak üzere 54 ö¤renciye e¤i-
tim imkân› sa¤layan “Fiat E¤itim Laboratuvar›”nda
Tofafl ve Fiat Auto tan›t›m›, benzinli ve dizel motor-
lar, elektrik/elektronik, oto/kaporta boyac›l›¤›, te-
mel kaynak ve tesviyecilik, bilgisayar, ölçme tek-
nikleri, hidrolik pnömatik, termodinamik, iflçi sa¤l›-
¤› ve ifl güvenli¤i, araflt›rma teknikleri ve proje ha-
z›rlama e¤itimi veriliyor. Bir Fiat Linea’n›n hibe
edildi¤i laboratuvara ayr›ca 40 bilgisayar, çok
say›da motor, motor sehpas›, e¤itim setleri, yedek
parça, el aletleri ve özel tak›mlarla birlikte iki Fiat
Linea flasi araç gövdesi sa¤land›.



oç Holding’in “Ba¤›fl yet-
mez, sahaya inip çal›fl-
mak, sorunlar›n de¤il çö-
zümlerin parças› olmak
laz›m” ilkesine dayanan

yeni bir kurumsal sosyal sorumluluk
anlay›fl›yla kurgulad›¤› “Ülkem ‹çin”
projesinde bu y›la ait çal›flman›n kapsa-
m›nda dikilecek 700 bin fidan›n öncü-
leri, Tekirda¤, Batman, Mersin’de eflza-
manl› ve canl› yay›nla birbirlerine ba¤-
lanan törenlerle toprakla bulufltu.
Koç Holding’in 80. y›ldönümü dolay›s›y-
la 2006’da bafllatt›¤› “Ülkem ‹çin” projesi-
nin artan küresel ›s›nma ve çevre sorunla-
r›na odaklanan yeni konsepti, Türkiye’yi
yedi bölgesinde, 100 biner fidan›n dikil-
mesiyle oluflturulacak toplam 650 futbol
sahas› büyüklü¤ünde ormana kavufltura-
cak. Çevre ve Orman Bakanl›¤› ile TEMA
Vakf›’n›n da deste¤iyle yürütülen projeye
start›, Tekirda¤’daki dikim töreniyle Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa
V. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu
Üyesi, Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu
Baflkan› Ali Y. Koç ile Çevre ve Orman Ba-
kan› Prof. Dr. Veysel Ero¤lu, Batman’da
Tüprafl Genel Müdürü Yavuz Erkut, Mer-
sin’de Yap› Kredi Bankas› Genel Müdürü
Tayfun Bayaz›t verdi. Mustafa V. Koç ile
Çevre ve Orman Bakan› Ero¤lu, Batman
ve Mersin’deki törenlere de Tekirda¤’dan
canl› yay›n ile ba¤land›.

Bakan Ero¤lu: “Koç Holding
‘Ülkem ‹çin’ çal›fl›yor, üretiyor”
Bakan Ero¤lu konuflmas›na bafllamadan
önce toplulu¤un dikkatini kampanya
slogan›n› tafl›yan pankarta çekti:  
“‹flte ‘Ülkem ‹çin düflünmeye ve üret-

meye devam’; bu gerçekten muhteflem
bir söz. Biz düflünür, tart›fl›r ve bu tar-
t›flmalar neticesinde ‘Ülkem ‹çin’ çok
büyük hedefler koyar, bu hedefler için
üretmeye devam edersek, o zaman ül-
kemizi muas›r medeniyet seviyesi üze-
rine tafl›yabiliriz. Birlik, beraberlik ve
kardefllik duygular›n› pekifltirerek, hep
daha büyük hedeflere koflmal›y›z. ‹flte
a¤açland›rmada da bunu yapaca¤›z.
Sizlere söz veriyoruz… Her y›l sonunda
da Baflbakan›m›za, bütün milletimize
hesap verece¤im.”
Ero¤lu, heyecan duydu¤u bu projenin
çok önemli bir fedakârl›k anlam›na gel-
di¤ini belirterek, “Daha önce de benzer
çal›flmalar yap›ld›. Ancak hedefler do¤-
rultusunda her türlü fedakârl›¤›n göste-
rildi¤i böyle bir anlay›flla karfl›laflmad›m.
Takdir duygular›m› çok aç›kça dile getir-
meliyim. Koç Toplulu¤u’nun hayata ge-
çirdi¤i bu projenin özel sektör temsilcile-
rine örnek olmas›n› temenni ediyorum.” 

“Hay›rseverlik ba¤›fl›n 
ötesine geçmeli”
Mustafa V. Koç da kurumsal sosyal so-
rumluluk anlay›fllar›n› ve bu anlay›flla pro-
jenin geçirdi¤i de¤iflimi flöyle özetledi:
“Türk kültüründe hay›rseverlik ve ba¤›fl

örnekleri yayg›nd›r. Ancak ça¤›m›zda,
sosyal sorumluluk duygusu hay›rsever-
lik ve ba¤›fl yaklafl›m›n›n ötesine geç-
meli. Ça¤›m›z, sorunlar›n de¤il de çö-
zümlerin parças› olabilmek, toplumsal
sorunlarla ilgili projeler gelifltirmek ve
hayata kurumsal vatandafl olarak kat›-
l›m göstermek gibi özelliklerin de güç-
lendirilmesini gerektiriyor.
21. yüzy›lda insanl›k ve toplumlar çok
daha karmafl›k ve can yak›c› problemler-
le karfl› karfl›ya. Kurumlar ve bireyler ola-
rak bu problemleri çözmede yeterli per-
formans› gösteremedik. Bu durum da
sosyal sorumluluk anlay›fl›n›n de¤iflmesi-
ni sa¤lad›. Art›k bir vak›f ya da sivil top-
lum kurulufluna çek verip geri çekilme
dönemi sona erdi. Çünkü bu anlay›fl, çö-
züm için yeterli de¤il. Art›k hem bireysel
hem de kurumsal olarak bilinçli bir du-
yarl›l›¤›n gelifltirilmesi ve daha da önem-
lisi sorunlara sahip ç›k›p çözümün bir
parças› haline gelmek gerekiyor. 
Çevreye yat›r›m flirketler için bir trend
de¤il gerekliliktir. Bu anlay›fl›m›z›n bir
göstergesi olarak Çevre ve Orman Ba-
kanl›¤›m›z ve TEMA Vakf›’n›n katk›la-
r›yla milli seferberlik ruhumuzu hare-
kete geçirip yurdumuzun dört bir köfle-
sine 700 bin fidan dikece¤iz.
Bir kez daha vurgulamak isterim ki
Topluluk olarak ülkemizin karfl›laflt›¤›
sorunlar karfl›s›nda çözümün bir parça-
s› olmaya çal›fl›yoruz. Bildi¤iniz gibi
Vehbi Koç, TEMA Vakf›’n›n da kurucu-
su ve bir numaral› üyesiydi. Topluluk
olarak Vehbi Koç’tan devrald›¤›m›z
bayra¤› gelece¤e en mükemmel flekilde
tafl›mak ve onun bu konulardaki duyar-
l›l›¤›n› topluma yaymak için hayata ge-
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“Ba¤›fl yetmez
çal›flmak da laz›m”

K

osyal sorumluluk

“Ülkem ‹çin” kampanyas›, üçüncü y›l›nda “çevrecilik” hassasiyetiyle
tasarlanan yeni konseptiyle start ald›. Yedi bölgede yedi orman
oluflturmay› hedefleyen Koç Holding, ilk fidanlar› Tekirda¤, Mersin
ve Batman’da eflzamanl› olarak  toprakla buluflturdu  

Mustafa V. Koç: “Art›k bir vak›f
ya da sivil toplum kurulufluna

çek verip geri çekilme dönemi
sona erdi. Çünkü bu anlay›fl,

çözüm için yeterli de¤il”



çirdi¤imiz projeler ve e¤itim kampanya-
lar›yla bu konunun her zaman peflinde
olaca¤›z. Topluluk olarak çevre duyarl›-
l›¤› ve sorumlulu¤umuzun, bu konuda
kendimize belirledi¤imiz misyonun her
zaman arkas›nday›z. Bütün faaliyetleri-
mizde oldu¤u gibi bu konuda da lider,
örnek olmaya söz veriyoruz.”

“Tafl›n alt›na elimizi koymal›y›z”
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Ku-
rumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan›
Ali Y. Koç da küresel sorunlar›n çözü-
mündeki yöntemin bir örne¤i olarak
“Ülkem ‹çin” projesinin önemli noktala-
r›n› flöyle s›ralad›: 
“Küreselleflme nedeniyle çevrenin y›pran-
mas› ve do¤an›n zarar görmesi gibi sorun-
lar giderek art›yor. Art›k hepimiz elimizi
tafl›n alt›na koymal›y›z. Bu ba¤lamda ‘Ül-
kem ‹çin’ projesi çok büyük önem tafl›yor.
Sivil toplum kuruluflu, kamu ve özel sek-
törün bir araya gelmesi, projenin önemini
daha da art›r›yor. Dünyadaki benzer pro-
jeler aras›nda en baflar›l›lar› bu iflbirli¤in-
den ç›k›yor. Projenin üçüncü en önemli
noktas› ise eski yaklafl›mlarla bugünkü so-
runlar› çözebilmenin yolunun kalmad›¤›n›
aç›kça ortaya koymas›d›r. O nedenle dün-
yan›n yaflad›¤› sorunlarla ilgili fark›ndal›¤›
art›rmal›y›z. Bayilerimizin projeye katk›
sa¤lamas›, bu anlamda da çok önemli.
Geçmiflte reel sektör, sivil toplum kuru-

lufluna yard›m çeki verir, o kurulufl da
elinden geldi¤ince bir fleyler yapard›.
Günümüzde herkes çözümün parças›
haline gelmek ve daha iyi metotlar gelifl-
tirmek zorunda. Sahaya inmeliyiz! Dün-
yan›n yaflad›¤› sorunlara karfl› kamuoyu-
nun ilgisini canland›rmal›y›z. Bu proje
de kamuoyunun dikkatini çekecektir.
Vatandafllar›m›z›n ve di¤er özel sektör flir-
ketlerinin projeyi örnek almas› sa¤lanabil-
meli. Bu sayede sorunlar›n çözümüne yö-
nelik önemli ad›mlar at›lm›fl olur.”

Proje kamuoyundaki 
bilinci art›racak
TEMA Vakf›’n›n Genel Müdürü Ümit
Gürses de çevre konusunda kamuoyu-
nun dikkatinin çekilmesi gereklili¤ine
vurgu yaparak flöyle devam etti:
“Erozyona ve iklim de¤iflikli¤ine karfl›
böyle bir proje, Koç Toplulu¤u imkânla-
r›yla gelifltirilebilirdi. Yani Koç Holding,
kendi finansal kaynaklar›n› kullanarak,

kendi içinde böyle bir projeyi kolayl›kla
hayata geçirirdi. ‹flte projeyi daha da an-
laml› k›lan budur; Koç Toplulu¤u’ndaki
bütün fertlerin, aileleriyle birlikte projeye
kat›lm›fl olmas›… Çünkü bu sayede çevre
konusundaki bilincin gelifltirilmesine kat-
k›da bulunaca¤›z. Toplumsal sorumlulu-
¤un tabana yay›lmas› çok daha anlaml› k›-
l›yor bu deste¤i. TEMA Vakf›’n›n a¤açlan-
d›rma, erozyonla mücadele, do¤al varl›k-
lar›n korunmas›yla ilgili çal›flmalar›nda
genifl bir kamuoyu oluflturabilmeyi hedef-
liyoruz. Projenin tüm Koç ailesine ulafl-
mas›, kamuoyunun ilgisini de bu yöne çe-
kiyor. Çünkü aileler bu projeye dahil olu-
yor ve destek art›yor.” 

“Koç’un deste¤i 
mücadelemizin garantisi”
Tekirda¤ Valisi Ayd›n Nezih Do¤an da,
sanayi yat›r›mlar›n›n ve dolay›s›yla gaz
sal›n›m›n›n en fazla gerçekleflti¤i yerler-
den Tekirda¤’da böyle bir projeye bafl-
lanmas›ndan duydu¤u mutlulu¤u dile
getirdi: “Burada herkes biliyor ki küresel
›s›nmayla mücadelede en önemli konu,
a¤açland›rma ve meralar›n ›slah edilme-
sidir. Bu konuda bakanl›klar ilgili çal›fl-
malar› baflar›yla yap›yor. Ancak sadece
devletin çal›flmalar› yeterli olamaz. Tür-
kiye’nin en büyük marka de¤eri Koç’un
bu projeye destek vermesi, bu mücade-
lede baflar›m›z›n garantisidir.”
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Ali Y. Koç: “Sivil toplum
kuruluflu, kamu ve özel sektörün
buluflmas›, bu projenin önemini

art›r›yor. Dünyadaki benzer
projeler aras›nda en baflar›l›lar›
bu tür iflbirliklerinden ç›k›yor”

“Ülkem ‹çin”
oluflturulacak
ormanlar›n start›
Tekirda¤’dan verildi.
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Ayn› saatlerde Batman ve Mersin’de de bu
büyük projenin yaratt›¤› heyecan yaflan›-
yordu. Batman’da Tüprafl, Mersin’de Yap›
Kredi Bankas› “Ülkem ‹çin” birer orman
oluflturmaya gönüllü olmufltu. 
Batman’da tören haz›rl›klar› sabah saatle-
rinde bafllad›. Kentten yola ç›k›p dikim-
lerin yap›laca¤› Bat› Raman’da yerlerini
alan Tüprafl çal›flanlar› ve TEMA gönül-
lülerinin yan›nda törenin küçük kat›l›m-
c›lar› da vard›. Bir an önce törenin baflla-
mas›n› bekleyen Yavru TEMA gönüllüle-
ri için, canl› ba¤lant› ile yap›lan aç›l›fl da
bir sürpriz olmufltu.
“Ülkem ‹çin” projesinin ilk fidanlar›n› di-
ken Tüprafl Genel Müdürü Yavuz Erkut,
Tekirda¤ ve Mersin’den de dinlenen ko-
nuflmas›nda kat›l›mc›lara flu sözlerle  ses-
lendi: 
“Sizlere Batman’dan sevgi ve sayg›lar›m›
sunuyorum. Ülkemizin enerjisini üreten
bir rafineri flirketi olarak, her alanda çevre-
ye yönelik duyarl›l›¤›m›z, önceliklerimiz
aras›nda yer almakta. Bu vizyonla gerçek-
lefltirdi¤imiz insan ve çevre dostu yat›r›m-
lar›m›z› özen ve kararl›l›kla sürdürüyoruz.
Küresel ›s›nman›n dünyam›z için önemli
bir tehdit oluflturdu¤u günümüzde, gele-
ce¤imizin, yeni yeflil alanlar›n oluflturul-
mas›na ve bu alanlar›n korunmas›na ba¤l›
oldu¤u inanc›nday›z. Hedefimiz çevreye
yönelik projelerin üretilmesinde öncü ro-
lümüzü sürdürerek, gelecek kuflaklara da-
ha yeflil bir Türkiye b›rakmakt›r. Bugün,
Toplulu¤umuzun sosyal sorumluluk kül-
türünün yarat›c› bir uygulamas› olan ‘Ül-
kem ‹çin’ projesi kapsam›nda, 100 bin fi-
dan› Tüprafl’›n ilk rafinerisinin kurulu ol-
du¤u topraklarla buluflturman›n heyecan›-
n› yafl›yoruz. 
Batman Valisi Say›n Recep K›z›lc›k, Rafine-
ri Müdürümüz fiahin Çalb›y›k, ö¤rencileri-
miz ve tüm Tüprafll›larla birlikte Batman’›n
Bat› Raman Bölgesi’nde ‘Ülkem ‹çin Orma-
n›’n›n ilk fidan›n› dikmekten büyük mut-
luluk duyuyorum. Katk›lar› için Çevre ve
Orman ‹l Müdürlü¤ü ile TEMA Vakf› ‹l
Temsilcili¤i’ne teflekkür ediyorum.”

“Bu dev proje örnek olacak”
Ayn› heyecan Mersin’de de yaflan›yordu.
Yine Yap› Kredi çal›flanlar› ve TEMA gö-
nüllülerine Yavru TEMA’n›n minikleri efl-
lik ediyordu. Fidan dikimi Yap› Kredi
Bankas› Genel Müdürü Tayfun Bayaz›t’›n
“Türkiye’nin dört bir yan›ndaki sevgili

do¤a dostlar›”na diyerek bafllad›¤› flu söz-
lerle start ald›:
“Mersin Gülnar’da, Yap› Kredi’nin 16 bin
kiflilik ailesini temsil eden yönetici arka-
dafllar›m, geçti¤imiz yaz ç›kan orman yan-
g›nlar›yla aç›lan bir yaray› sarmak üzere
topland›. Küresel iklim de¤iflikli¤inin etki-
lerini daha fazla hissetmeye bafllad›¤›m›z

son dönemde, yaz boyunca duydu¤umuz
her orman yang›n› haberiyle hepimizin içi
bir kez daha yand›. Yap› Kredi olarak, ku-
rumsal vatandafll›k sorumlulu¤u ve do¤a-
n›n korunmas›na yönelik gösterdi¤imiz
hassasiyetle, Temmuz ay›nda meydana ge-
len Mersin Gülnar yang›n›nda yok olan or-
manlar için harekete geçmeye karar verdik.
Bu amaçla Koç Toplulu¤u’nun ‘Ülkem ‹çin
Orman›’  projesi kapsam›nda bafllat›lan
a¤açland›rma çal›flmas› çerçevesinde Mer-
sin Gülnar’da ‘Ülkem ‹çin Yap› Kredi Or-
man›’ oluflturmak üzere gönüllü olduk.
Koç Toplulu¤u’nun önderli¤inde ve TEMA
ile Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n iflbirli-
¤iyle yürütülen bu dev projenin ülkesini
seven herkese örnek olaca¤›na inan›yor,
hay›rl› u¤urlu olmas›n› diliyorum.”

BATMAN

MERS‹N

Tüprafl Batman’da, Yap› Kredi Mersin’de
Tüprafl, Batman’›n Bat› Raman,

Yap› Kredi ise Mersin’in
Gülnar bölgesinde ‘Ülkem 

‹çin” ormanlar›n› oluflturacak
ilk fidanlar›n› dikti





urucular›ndan Suna K›raç
“s›radan olmay› kabullen-
memeyi” ö¤ütlemiflti. Bunu
yapabilmek için risk almak
gerekiyordu. Vehbi Koç

Vakf› Kurucusu Vehbi Koç’un telkinleri de
temkinli ve planl› bir kurumsal kimlik mi-
ras›na iflaret ediyordu. Bu iki özelli¤i bafla-
r›yla birlefltiren VKV Koç Lisesi, dünyay›
alg›layan, yorumlayan ve kendinde onu
de¤ifltirme gücü bulan ö¤renciler yetifltir-
me yolunda 20 y›l› geride b›rakt›. 
Vehbi Koç Vakf›, 1988’de VKV Koç Özel
Lisesi’ni, sekiz y›ll›k zorunlu e¤itim uygula-
mas›na geçilmesiyle birlikte de 1998’de
VKV Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu’nu kur-
du. Bugün her iki okulda 200’e yak›n ö¤-
retmen, bir o kadar da destek birim çal›fla-
n› bulunuyor. Müdür Koray Özsaraç, 2 bi-
ni aflk›n ö¤rencisi ve 400’den fazla çal›fla-
n›yla asl›nda küçük bir ilçe boyutlar›ndaki
VKV Koç Özel Lisesi’nin kurulufl anlay›fl›
ve felsefesini sordu¤umuzda flu yan›t› veri-
yor: “Bu soruya liderlik kavram›ndan bah-
setmeden cevap verilmesi mümkün de¤il
çünkü belki de en temel hedefimiz, içinde
yaflad›¤› dünyay› kendi kimli¤i ile iliflkilen-
direrek anlayan ve tüm eylemlerini bu an-
lay›fl ile gerçeklefltiren bireyler yetifltirmek.
Bu noktadaki liderlik tan›m› siyasi ve top-
lumsal bir liderlik anlay›fl›yla s›n›rl› de¤il.

Hepimizin farkl› ba¤lam ve zamanlarda çe-
flitli liderlik rolleri ald›¤› bir gerçek. Bir ku-
rumun insan kaynaklar›n› yönetmek, bir
tak›m›n kaptan› olmak, bir departman›n
baflkanl›¤›n› yapmak, bir projenin yürütül-
mesini sa¤lamak gibi durumlar›n hepsi li-
derlik anlay›fl› gerektiren durumlar. Hatta
ve belki de en önemlisi bir aile kurdu¤u-
nuzda bile liderlik durumu sizi bekliyor.
Temel hedeflerimizden biri ö¤rencilerimizi
bu farkl› liderlik durumlar›na haz›rlamak.
Onlar›n hem kendileri hem de liderlik ya-
pacaklar› gruplar için ellerinden gelenin en
iyisini yapmaya haz›r, cesur, de¤iflime aç›k,
becerikli ve donan›ml› bireyler olarak bu

K

Her y›l mezunlar› Harvard, Yale, Princeton, MIT gibi okullara kabul 
ediliyor, ço¤u ÖSS’deki ilk befl tercihine giriyor, Türkiye ve yurtd›fl›nda
baflar›lara imza at›yorlar. Müdür Koray Özsaraç, ö¤renciler ve mezunlar 
Koç Lisesi’ni anlat›rken, gurur ve özgüveni vurguluyor 

osyal sorumluluks

Dünyaya aç›lan kap›:

VKV Koç Lisesi
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Koray 
Özsaraç
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okuldan mezun olmalar›.” 
Peki bir e¤itim kurumu için 20 y›l gibi k›sa
bir zamanda bu anlay›flla ne kadar yol al›nd›?
Özsaraç elde edilen baflar›y› flöyle tarif edi-
yor: “fiu bugün bir gerçek; çocuklara veya
gençlere bu ülkede e¤itimlerini tamamlamak
isteyecekleri üç okul s›ralamalar› istense, ço-
¤u listede okulumuz yer alacakt›r. Bu duru-
ma 20 y›l gibi k›sa bir sürede gelindi¤ini ha-
t›rlarsan›z asl›nda karfl›n›za çok s›ra d›fl› bir
tablo ç›k›yor. Mezunlar›m›z›n bize hep söyle-
dikleri bir fley, bu okulun çok do¤ru ve efek-
tif fleyler yapt›¤›n›n teyidi bence. Hemen tüm
mezunlar›m›z, üniversitedeki ilk derslerinin
sonunda bile VKV Koç Özel ‹lkö¤retim Oku-
lu ve Lisesi mezunu olman›n ne demek oldu-
¤unu anlad›klar›n› söyler. Bunun verdi¤i
keyfi siz düflünün art›k.”
Koç Lisesi bütün mezunlar›yla gurur duyu-
yor. Bu gurur tablosundan ÖSS birincisi olan
Cengiz Pehlevano¤lu, s›f›r ‹ngilizce ile geldi-
¤i okuldan liseden birincilikle mezun olup
gitti¤i Princeton’da ilk y›l birinci olan O¤uz-
han Atay, Türkiye’de ve yurt d›fl›nda baflar›y-
la çal›flan balerin Beliz Demircio¤lu, ‹ngilte-
re’de biogenetik alan›nda araflt›rma yapan
Nimet Hatipo¤lu, Google’da çal›flmaya baflla-
yan ilk Türk olan Semih Saliho¤lu gibi birkaç
ismi örnek olarak s›ralayan Koray Özsaraç,
gelecek hedeflerini ise flöyle aç›kl›yor:
“Türkiye ve dünyan›n bugününü anlay›p ya-
r›n›n› öngörmeye sistematik olarak devam
ederek kendi ile rekabet etmek. Her y›l bir
öncekinden daha iyi bir performans sergile-
mek. Bir hedefimiz de sadece yurtd›fl› üniver-
sitelere haz›rlayan okul alg›s›n› de¤ifltirmek.
Bu alg›n›n olmas› çok do¤al çünkü hemen
her sene mezunlar›n›z Harvard, Yale, Prince-
ton, MIT gibi okullara kabul edilince bu ha-
ber oluyor; ama ço¤unun ilk befl tercihine
girmesi haberlerde yer alm›yor.”

“Koç Lisesi ö¤rencisi olmak büyük ayr›cal›k”
Timur Sar›dereli: (11 IB TM): Koç Lisesi ö¤rencisi olmak gerçekten büyük bir ayr›cal›k. Bu-
ran›n sa¤lad›¤› ayr›cal›klara çok farkl› aç›lardan yaklafl›labir. Ama biz en çok sosyal ya-
n›yla hissediyoruz bunu. Toplumda bize baflka bir gözle, daha özel insanlarm›fl›z gibi
bak›yorlar. Biz de, di¤er okullardan farkl› olarak birbirimize destek vermeyi seviyoruz.
Türkiye’deki en kaliteli e¤itimlerden birini al›yoruz. Bana göre bizim okul çal›flmak iste-
yen için zor; ama “Lise mezunu olmak bana yeter” diyen için ise son derece kolay. Çün-
kü çal›flmak, kendini gelifltirmek isteyen ö¤renci için kendini gelifltirebilmesi için o kadar
çok olanak tan›n›yor ki, bazen bafl›n›z› kald›ramaz oluyorsunuz çal›flmaktan, bu da ister
istemez zor olarak alg›lan›yor d›flardan bak›l›nca. Olmak istedi¤iniz yere götürüyor sizi
Koç Lisesi... Ben ekonomi-politik okumak istiyorum. O yüzden TM ö¤rencisiyim zaten... 

“Sosyal yaflamda davran›fl› ö¤retiyor”
Elif K›l›ç (12 Non IB – FM): Sosyal yaflamda nas›l davranmas› gerekti¤ini bilen bireyler
yetifltiriyor Koç Lisesi. Göztepe’de oturuyorum; yol hayli zaman›m› al›yor ama burada ge-
çirdi¤im her saniyeyi kendim için bir f›rsat, bir flans say›yorum. Kampüs aç›s›ndan çok
büyük avantajlar›m›z var. Burada biz ö¤renciler için neredeyse s›n›rs›z diyebilece¤im
olanaklar sa¤lanm›fl durumda. Bize kalan sadece bu olanaklar›, f›rsatlar› de¤erlendir-
mek. Ben ÖSS’ye haz›rlan›yorum. Bir yandan da yurtd›fl› baflvurular›m› yapmaya haz›r-
lan›yorum. IB, uluslararas› bir diploma program›. Bu diploma program› kapsam›nda gir-
di¤iniz her testten mutlaka kendinizi, kendi fark›n›z› yaratacak bir düflünceyi ortaya ko-
yarak geçmeniz gerekiyor. ÖSS, ezberci; IB ise düflünen ö¤rencileri amaçl›yor. Aradaki
en büyük fark bu bence. Benim hedefim geçen y›l endüstüri mühendisli¤i idi, bu y›l t›p.

“Bizden fark yaratmam›z bekleniyor”
Gökçe Avc›sert (12 IB – FM): Koç Lisesi, hayata bak›fl aç›s› son derece farkl› olan bir okul.
fiu an benim bir çocu¤um olsa, ben de Koç Lisesi’ne gönderirdim. Ço¤u üniversitede bile
olmayan kütüphane bizde var. Ald›¤›m›z e¤itim o kadar üst düzeyde ki, ben burada karfl›-
laflt›¤›m baz› kimya problemlerini ancak kimya profesörlerinin yard›m›yla çözebiliyorum.
Bizden beklentiler çok fazla. Ö¤renci sorumlulu¤u da çok fazla. Burada ald›¤›m›z notlar da
bizim baflar›m›z için bir ölçü de¤il asla. Fark yaratacak özelliklerimizin olmas› gerekiyor.
Bunu yaratmam›z bekleniyor bizden. Burada arkadafllar›m›z istedi¤i spor dal›yla ilgilenebi-
liyor. Atletizm pisti var, havuzun temelleri at›ld›. Daha pek çok olana¤›m›z var ve burada
geçirdi¤imiz her gününün akflam›nda kendimizdeki olumlu de¤iflmeleri hemen hissedebili-
yoruz zaten. Ben moleküler biyoloji  ya da genetik e¤itimi istiyorum.

Dr. Ercan Cihandide:
“Koç Özel Lisesi ve haya-
t›mdaki etkisi hakk›nda
asl›nda saatlerce konufla-
bilirim. Koç Özel Lisesi
1988’de daha kap›lar›n›
yeni açt›¤›nda, 11 yafl›n-
da orta haz›rl›k s›n›f›yla
okula ilk ad›m›n› atanlar-
dan›m. Bundan sonraki süreç ise ulusal ve ulusla-
raras› arenada rakip tan›mayan okul hentbol ve
matematik tak›m›yla, ‹ngiliz ve Türk edebiyat›n›n
derinliklerinde bizlerin kaybolmas›n› sa¤layan ve
bizleri hep baflar›ya motive eden ö¤retmenlerimiz
ve okul müdürlerimizle, yedi senenin alt› senesini

yat›l› okuyan bir ö¤renci olarak yat›l› ve gündüzlü
tüm arkadafllar›mla ve yaflananlarla dopdolu bir
dönem... Geride bende b›rakt›klar›n› ise arkadafl-
l›k, paylaflma, çal›flma disiplini, ekip ruhu ve ifl
paylafl›m›, idealizm, kendi ayaklar›n›n üzerinde
durabilme, özgüven, günlük rutin iflleri etkin bir fle-
kilde programlayabilme ve zaman› verimli kulla-
nabilme yetisi, çok yönlü insan olma, akademik ve
sosyal sorumluluklar›n› aksatmadan ayn› anda yü-
rütebilme yetisi gibi bafll›klar alt›nda özetleyebili-
rim. Bana kazand›rd›¤› bak›fl aç›s› ve kiflisel geli-
flimimdeki olumlu katk›lar›ndan dolay› ben de oku-
luma vefa borcumu Koç Özel Liseliler Derne¤i Yö-
netim Kurulu'nda görev al›p aktif çal›flarak geri
ödemeye çal›fl›yorum. Ayr›ca bana hayat arkada-

fl›m› da tan›flt›rd›¤› için okuluma son bir teflekkürü
borç biliyorum.”
Mehmet Gülez: “Koç Li-
sesi ö¤rencisi ve mezunu
olmak bana özgüven,
dünya insan› olmak, sor-
gulamak, düflünmek, ha-
yat› alg›lar›mla yaflama-
y›, ezberden kaç›n›p ori-
jinal olan› aramay›, sos-
yal iliflkilere önem ver-
meyi, kariyerin d›fl›nda da hayatta ö¤renilmesi ge-
reken güzel sanatlar gibi önemli fleylerin oldu¤unu,
aktif bir sporcu olmay›, tak›m ruhunun önemini ve
yaflamda kendi kendine yetebilmeyi ö¤retti…” 

Mezunlar okullar›yla gurur duyuyor: “Çok yönlüyüz, kendimize yetiyoruz”
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izinkiler” yine yollara düfltü.
Bu kez “Dünya Kaç Bucak”
demiyor, “Alt›n Çiçe¤in Peflin-
de”n gidiyorlar. Beraberlerin-
de heyecanla mace-

ralara sürükleyecekleri bin-
lerce çocuk da onlar›n yolu-
nu bekliyor. Ülkeyi ad›m
ad›m dolaflmaya ç›kma-
dan perdelerini ilk kez
‹stanbul’da açan oyun,
üçüncü y›l›ndaki temas›
olan “çevre bilinci”nde ba-
flar›y› yakalad›, minik seyir-
cileri çevreci yapt›.
Çocuklar› ve gençleri kurum-
sal sosyal sorumluluk projele-
rinin hedefi içine alan Koç Holding’in, ül-
kenin her köflesindeki çocuklara uzan-
mak için seçti¤i yollardan biri de tiyatro.

Koç Holding'in deste¤iyle Befliktafl Kültür
Merkezi oyuncular›nca 2006’da ilk kez
sahnelenen müzikli çocuk oyunu “Sizin-
kiler-Dünya Kaç Bucak”, karikatürist Sa-

lih Memecan'›n çizgi kahramanla-
r›n› iki y›l üst üste çocuklarla bu-

luflturdu. 2006’da 17 il ziya-
ret edilerek ‹stanbul dahil

100 bin çocu¤a ulafl›l›r-
ken, 2007’de 25 ilde
54 gösteri yap›ld›. ‹ki
y›lda 160 bin çocuk
oyunu izledi. Hedef,
özellikle imkânlar› ye-

terli olmayan okullar›n ö¤-
rencilerinin oyuna kat›l›m›-

n›n teflvik edilmesiydi. 
Oyun bu çocuklara, “Hayallerinin peflin-
den git” mesaj› veriyordu. Oyundan ç›kan
çocuklarla yap›lan sohbetler de, onlar›n

mesaj› ald›¤›n› gösteriyordu. “Sizinki-
ler”in üçüncü y›l›ndaki temas› ise “çevre”.
Dünyan›n a¤›r çevre sorunlar› karfl›s›nda
çözüm yaratmaya odaklanan Koç Hol-
ding, gelece¤i kuracak çocuklara da bu bi-
linci afl›lama gereklili¤inden yola ç›kt›.
Perdelerini ‹stanbul’da açan oyun, mesaj›-
n› yurdun yedi bölgesindeki 20 ilde gös-
terim yapaca¤› 60 bin çocu¤a ulaflt›racak. 

Önce bilgilendiler
Oyunun bu seneki galas› Befliktafl Kültür
Merkezi’nde yap›ld›. Minikler o ya¤murlu
cumartesi gününün sabah›nda, Befliktafl
Kültür Merkezi’nin koridorlar›nda heye-
canla beklefliyordu. Salih Memecan’›n ar-
t›k neredeyse klasikleflmifl “Sizinkiler” ad-
l› bant karikatüründeki kahramanlar›yla
birlikte, onlar için renkli bir dünya olufl-
turulmufltu. Ancak Befliktafl Kültür Mer-

S“

s

“Sizinkiler-Alt›n Çiçe¤in Peflinde” oyununun ilk gösterimini 
izleyen çocuklar, dünyam›z› saran çevre sorunlar›na karfl› 
gelece¤in elçileri oldu.  Oyun Anadolu flehirlerini de dolaflarak 
60 bin çocu¤a ulaflacak ve ard›nda minik çevreciler yaratacak

KOÇ’TAN ÇOCUKLARA ARMA⁄AN

osyal sorumluluk



kezi koridorlar›ndaki tek sürpriz “Sizinki-
ler” de¤ildi. “Çevre bilinci” yaratmay› he-
defleyen bu projenin, ayn› mesajla müca-
dele veren bir sivil toplum kuruluflu des-
tekçisi vard›. Dünyan›n mücadele etmek
durumunda oldu¤u çevre problemlerine
çocuklar›n bak›fl aç›lar›yla çözüm ve öneri-
ler getirmeyi amaçlayan Yavru TEMA da,
hem çocuklarla bire bir iliflki içinde olmak
hem de oyundan edinilen do¤a bilincini
daha sa¤lam temeller üzerinde sürdürebil-
mek için oradayd›. Minik seyirciler oyun
öncesinde aç›lan stantta Yavru TEMA tem-
silcisinin erozyon ve çevrenin korunmas›
yolunda verdi¤i bilgilerle donand›.
Koridorlarda bir baflka stant daha onlar›
bekliyordu. Yar›n›n sanatç›s›, bilimadam›
olacak çocuklar, uygarl›¤›n sanat, bilim
inanç serüvenini koruyan ve gelece¤e tafl›-
yan müzelere s›n›rs›z ziyaret imkân› sa¤la-
yan Müze Kart uygulamas› konusunda da
bilgilendirildi.
Çocuklar bu stantlar aras›nda dolafl›rken,
veliler de bir pedagog doktor ile bulufltu-
ruldu. Pedagog, velilere, çocuklar›yla sa¤-
l›kl› iliflki kurman›n yollar›n› anlatarak psi-
kolojik dan›flmanl›k hizmeti sundu.

Pür dikkat seyrettiler
Ancak bu dakikalarda koridorlarda oyunun
bafllamas›n› bekleyen çocuklar›n gözleri
saatlerindeydi. Çünkü oyuncu a¤abey ve
ablalar› onlar› kap›da karfl›lam›fl, oyunlar
oynam›fl, sohbet etmifl ve oyun konusunda
heyecanland›rm›fl, merakland›rm›flt›. 
Salonda da ayn› sab›rs›zl›k dalgas› sürdü.
Biraz önce koridorda kendileriyle konu-
flan tiyatrocu a¤abey ve ablalar›n› flimdi
rengârenk kostümleriyle, bir yetiflkin için
bile fazlas›yla büyüleyici sahne atmosferi
içinde yeniden görüyorlard›. Çocuklar,
oyun öncesi ve sonras› gösterilen ilgi,
oyunda kullan›lan aksesuarlar, müzik ve
dekorun zenginli¤iyle kendilerine ne ka-
dar büyük bir de¤er verildi¤ini görmüfltü.
Bu duygunun yaratt›¤› sevinç her birinin
gözünden ayr› ayr› okunuyordu. Oyunun
temposundan bir an kopmadan kahra-
manlar›m›z Limon, Zeytin, Ç›tç›t ve Ba-
biflko ile birlikte kötülerin pefline düflü-
yor, onlarla flark› söylüyor, dans ediyor ve

en önemlisi do¤aya sahip ç›k›yorlard›.
Oyun bitti¤inde bu flenli¤in biraz daha
sürmesi umuduyla koltuklar›nda bekleyen
çocuklar nihayet salondan ç›karken,
mutluluktan gözleri parl›yor. Ama sürpriz-
ler sürüyor ve kap›da onlar› arma¤anlar
bekliyor. Çocuklar armaganlar›n›n peflin-
den giderken sohbet etme f›rsat› yakalad›-
¤›m›z ailelerin birleflti¤i bir nokta var: Ço-
cuklara bir fley ö¤retilecekse, mutlaka e¤-
lendirerek ö¤retilmeli. Anne ve baba ola-
rak onlar da e¤lenmifller, hatta gerek oyun
gerek standlardaki bilgilendirmelerle yeni
bilgiler edinmifllerdi. Çocuklar ve anne-
babalar art›k tiyatrodan ayr›lmak üzere bir
araya geldiklerinde, büyük bir heyecan
içinde bu güzel günün de¤erlendirmesini
yap›yorlard›. 
Bu çocuklardan biri Atilla Caner. Atilla, do-
kuz yafl›nda. En çok Limon’u sevmifl o.
Oyunda çevremizi korumaya dair ö¤rendi-

¤i her fleyi hayat›nda da uygulayaca¤›n› söy-
lüyor bize. Tiyatroda onun gönlünü en çok
çelen fley ise müzik olmufl. 

“Art›k soka¤a çöp döktürmem”
Ya¤›zalp Sekban ise oyunun sahip oldu¤u
macera unsurlar›ndan etkilenmifl. Alt›n çi-
çe¤in peflinde ma¤araya varmak üzere ç›k›-
lan yolculukta yaflananlardan etkilenmifl en
çok. Onun içinse tiyatronun en cazip taraf›
oyuncular. Gelecekte oyuncu olmak gibi
bir amac› yok ama bu küçük yafl›na ra¤men
fazlas›yla oyun izlemifl. O da oyunda ö¤ren-
diklerini hayat›nda uygulamaya kararl›
olanlardan… 
Berk Y›lmaz da büyük bir coflkuyla paylafl›-
yor bizimle duygular›n›, düflüncelerini. O
da oyunculardan etkilenmifl en çok. 
‹lker ve ‹rem Kamufl kardefller ise çok ko-
nuflkan olmasalar da gözlerindeki par›lt›yla
anlat›yorlar bize duygular›n›. ‹lker, henüz
dört buçuk yafl›nda, okula gitmiyor. Ablas›-
na efllik ediyor sadece okul yolunda. “Oyun-
dan çevreyi korumam›z gerekti¤ini ö¤ren-
dim” diyor ve ekliyor: “Ablamla okula gider-
ken çevreyi kirleten birini gördü¤ümde ben
de uyaraca¤›m art›k…” ‹rem ise alt› yafl›nda.
Okulda da çevreyi korumak gerekti¤ini ö¤-
rendi¤ini ama bugün burada ö¤renirken
hem de e¤lendi¤ini söylüyor bize. 

Salih Memecan: “Koç gücüyle yola ç›k›yoruz”
Oyun ç›k›fl›nda çocuklarla yapt›¤›m›z k›sa fa-
kat bir o kadar tatl› sohbetten sonra “Sizinki-
ler”in yarat›c›s› Salih Memecan ile konufltuk.
Memecan, her fleyden önce çocuklarla bir ara-
da olman›n, onlarla ayn› havay› soluman›n

kendisini nas›l heyecanland›rd›¤›n› anlat›yor. 
Oyunun müthifl bir uyum içinde çal›flan bir eki-
bin baflar›s› oldu¤unu söyleyen Memecan, Koç
Holding’in deste¤iyle ç›kt›klar› bu yolda kendi-
lerini çok daha güçlü hissettiklerini belirtiyor.
BKM oyuncular›n›n ustaca yorumuyla çocukla-
ra bir fleyler ö¤retirken ayn› zamanda onlar›n
e¤lenmelerini de sa¤layacak bir projeye imza
att›klar›n› söyleyen usta çizer, “Hepsinden
önemlisi de çocuklar› ciddiye alacak bir proje-
ye imza att›k biz” diyor… Bunun BKM oyuncu-
lar›yla birlikte gerçeklefltirdikleri ikinci proje
oldu¤unu bu sayede ülkenin hemen her bölge-
sini ziyaret etme olana¤› yakalad›¤›n› söyleyen
Salih Memecan, çocuklar›n her yerde çocuk ol-
du¤unu belirtirken, as›l olarak ise onlar› gele-
ce¤imizin k›ymetli birer yurttafl› gibi yetifltirecek
e¤itim metotlar›n› bulmak ve uygulamak gerek-
ti¤inin oldu¤unun alt›n› önemle çiziyor… 
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2008 y›l›nda sektöründe müflteri memnuniyetini en
yüksek seviyede tutan flirket olan Opet, çal›flkan
personeli, müflteri odakl› çözümleri ve toplumsal fayda
sa¤lamaya yönelik sosyal sorumluluk projeleriyle
“marka” olman›n gereklerini yerine getiriyor

006 ve 2007’nin müflteri
memnuniyeti flampiyonu
Opet, KalDer (Kalite Der-
ne¤i) koordinasyonunda
Türkiye Müflteri Memnuni-

yeti Endeksi (TMME) Ortak Giriflimi ta-
raf›ndan gerçeklefltirilen TMME 2008
sonuçlar›na göre, 80 puanla müflteri
memnuniyeti en yüksek flirket oldu. Ge-
nel olarak müflteri memnuniyetinde ve
sektör ortalamalar›nda bir düflüfl yaflan-
mas›na ra¤men Opet’in gösterdi¤i bu
baflar›, bir flirketin “marka” olma yolun-
da ilerlerken hangi kriterleri göz önüne
almas› gerekti¤ine ve ne tür uygulama-
larla müflteri sadakatinin sa¤lanabilece-
¤ine iliflkin önemli bir ders veriyor ayn›
zamanda. 

Müflteri odakl› hizmet 
Müflteri beklentilerini faaliyetlerinin oda-
¤›na yerlefltiren Opet, hizmet çeflitlili¤ini
de müflteri isteklerine paralel olarak flekil-
lendiriyor. Akaryak›t al›m sat›m› d›fl›nda-
ki alanlarda da müflterisinin en konforlu
ve zahmetsiz biçimde al›flveriflini tamam-
lamas›n› amaçlayan Opet istasyonlar›nda
kalite her zaman öncelikli konuma sahip.
Tüm kampanya ve ürünlerinde tüketici
ihtiyaçlar›n› ve beklentilerini do¤ru analiz
ederek hizmetlerini bu beklentilere göre

hayata geçirmeye özen gösteren Opet, te-
sislerindeki standard› korumak ve daha
da yükseltmek için sürekli bir denetim
mekanizmas› iflletiyor. Bu konuda ifli ol-
dukça s›k› tutan Opet, kendi denetim
ekipleri yan›nda gönüllü “fahri müflterile-
ri”ni de kullanarak hizmet kalitesinin
düflmesini engelliyor.
Opet’in baflarısının ardındaki en önem-
li destek bayilerinden geliyor. Teknolo-
jide, hizmet ve ürün kalitesinde her tür-

lü yenili¤e kolaylıkla uyum sa¤layan
Opet bayileri, gerek pazarlama gerekse
sosyal sorumluluk projelerine büyük
destek veriyor. Bu bakıfl açısı yeni pro-
jelerin önünü açıyor ve müflteri odaklı
çalıflmalarla farklılık yaratmak kolay-
laflıyor.

Çözüme yönelik uygulamalar
24 saat çal›flan ve müflteri flikâyetlerini
de¤erlendiren “müflteri hatt›” uygula-
mas›yla müflterinin karfl›laflt›¤› sorunla-
ra en acil biçimde çözümler üretiliyor.
Ça¤r› merkezine ulaflan flikâyet ve öne-
riler en k›sa sürede gerekli birimlere ile-
tilerek üretilen çözümler müflteri ye su-
nuluyor.
Opet’in bir di¤er uygulamas› ise “Full-
mesaj” servisi. Müflteri memnuniyetini
sa¤lamak ve müflteriyle “sorunun olufltu-
¤u anda” iletiflim kurabilmek için “Full-
mesaj” ad›yla oluflturulan bu yeni ileti-
flim kanal›yla Opet müflterileri istasyon-
lar, di¤er tesisler ve personelle ilgili her
türlü görüfllerini bir k›sa mesajla Opet

2

Tüketici

seviyor
’‹

Opet Genel
Müdürü 
Cüneyt A¤ca
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yetkililerine iletebiliyor. ‹lgili personel ve
yöneticilere gelen mesajlar ayn› zamanda
bir ça¤r› merkezinden de takip ediliyor.
Böylece müflterinin her konudaki olumlu
ya da olumsuz görüfl, öneri ve dilekleri
an›nda dinlenerek h›zla harekete geçilebi-
liyor. “Fullmesaj” kanal›yla Opet’e ulaflan
müflteriler cep telefonlar›n›n k›sa mesaj
bölümüne SIKAYET, ONERI veya TAK-
DIR yaz›p boflluk b›rakarak ve ilgili per-
sonelin yaka kart›nda yer alan sicil numa-
ras›n› da mesajlar›na ekleyerek görüfl,
öneri ve flikâyetlerini 0532 444 67 38’e
gönderiyorlar.
Opet, müflteri memnuniyetine yönelik ça-
balar›n›n yan›nda uluslararas› alanda da
pazar pay›n› ve hizmet kalitesini yükselte-
cek uygulamalara imza at›yor. Bu çerçeve-
de Opet, uluslararas› tafl›mac›l›k sektörün-
de kart ve yol destek hizmeti veren ve ko-
nusunda Avrupa’n›n ikinci büyük flirketi
olan UTA Full Service Card ile iflbirli¤i an-
laflmas› yapt›. Opet, bu iflbirli¤iyle, ulusla-
raras› tafl›mac›l›k yapan t›r ve kamyonlar
ile yolcu tafl›yan otobüs sahibi UTA Full

Service Card kullan›c›lar›n›n, Opet istas-
yonlar›ndan nakit ödeme yapmaks›z›n,
akaryak›t ve madeni ya¤ al›flverifli yapabil-
melerini sa¤l›yor.
Opet’in teknolojik altyap›s› ile POS üze-
rinden ifllem görecek olan bu kartlarla
UTA Full Service Card üyesi firmalar, Tür-
kiye’den akaryak›t ikmali yapan filolar›n›
ve ödeme ifllemlerini elektronik ortamda
takip edebilme olana¤›na sahip oluyorlar.
37 Avrupa ülkesinde birçok akaryak›t
markas›n›n 25 bin istasyonunda kullan›-
lan UTA Full Service Card, 38. ülke olarak
Türkiye’deki 737 Opet istasyonunda  kul-
lan›labiliyor.

Engelsiz yolculuklar
Opet’i rakiplerinden ay›rarak müflteri
memnuniyetinde üst seviyelere tafl›yan
ayaklardan biri de hiç kuflkusuz sosyal
sorumluluk projeleri. Müflterisine verdi¤i
der¤er, yayg›n da¤›t›m a¤› ve kaliteli hiz-
metiyle sektörde öne ç›kan Opet, kaliteli
ürün satma politikas›, müflteri memnuni-
yeti odakl› çal›flmalar› ve h›zla geliflen is-

tasyon a¤›n›n yan› s›ra sosyal sorumluluk
yaklafl›m›yla da fark yarat›yor.  "Temiz
Tuvalet Kampanyas›", "Yeflil Yol Projesi" ,
"Örnek Köy Projesi" ve "Tarihe Sayg› Pro-
jesi" ile toplumsal sorunlara odakl›, sosyal
sorumluluk çal›flmalar› da Opet markas›-
na büyük de¤er kat›yor. Milyonlarca en-
gelli vatandafl›n yaflad›¤› Türkiye’de “Te-
miz Tuvalet Kampanyas›” çerçevesinde
engellilere özel tuvalet uygulamas› bu ça-
l›flmalara en önemli örneklerden birini
oluflturuyor. S›kça karfl›lafl›lan bir proble-
mi tespit ederek engelli vatandafllar›n çok
daha rahat ve konforlu  seyahat etmeleri-
ni sa¤layan ve 2000 y›l›ndan beri sürege-
len “ince düflünülmüfl” bu uygulamayla,
Opet’in müflteri odakl› çal›flmalar›ndaki
titizli¤i bir kez daha ortaya ç›k›yor.

Çal›flan memnuniyeti 
müflteriye yans›yor
Opet sadece müflterilerinin de¤il çal›-
flanlar›n›n da memnuniyetini düflünerek
bir dizi uygulamay› hayata geçirmifl du-
rumda. Mutlu bir çal›flan›n kaliteli hiz-
metten ödün vermeyece¤inin fark›nda
olan Opet yetkilileri flirketin baflar›s›n-
daki en önemli etkenlerden birinin de
çal›flanlar› oldu¤unun fark›nda. Opet
Genel Müdürü Cüneyt A¤ca’n›n bu ko-
nudaki görüflleri flöyle: “Üç yıl üst üste
TMME’de sektör birincisi olmamızda
çalıflanlarımızın heyecanı, enerjisi, toplum
ve çevreye duyarlı yaklaflımları, müflteri
odaklı çalıflmaları büyük önem taflıyor.
Çal›flanlar›m›z ayn› zamanda bizim iç
müflterilerimiz. Onlar›n beklentilerini
en üst seviyede karfl›lamak bizim için
çok önemli. fiirketimizde düzenli aral›k-
larla çal›flan memnuniyetini ölçümlüyo-
ruz. Sonuçlara göre aksiyon alarak,
memnuniyet seviyesini sürekli art›rma-
ya çal›fl›yoruz. Ayn› zamanda sosyal im-
kanlarla çal›flanlar›m›z›n ifl d›fl›nda da
sosyal bireyler olmalar›n› destekliyoruz.
Çal›flanlar›m›z basketbol, yüzme, atle-
tizm dallar›nda spor yapma imkân› bu-
lurken, Türk sanat müzi¤i korosu ile de
sanata ilgi duyan çal›flanlar›m›z›n bu ko-
nuda faaliyet göstermelerine olanak ta-
n›yoruz.” 
Bütün bu uygulamalar bir marka olarak
baflar›n›n tesadüf olmad›¤›n› ortaya koyu-
yor. Bir “marka” haline gelebilmek için
uzun soluklu bir çaba, do¤ru ve yerinde
projeler, müflteri odakl› düflünebilme yete-
ne¤i ve do¤ru pazarlama stratejileri gereki-
yor. Marka olman›n bütünsel bir süreç ol-
du¤unu kavrayan Opet gibi firmalar bunu
kolayca baflar›yor.
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“Son nefer
flehit düflene

kadar…”
Büyük mücadelelerle

geçmifl ve bir halk›n
kurtulufl ve ilerlemesine

adanm›fl bir hayat. Bir
komutan ve bir devlet

adam› olarak de¤iflimin,
ileri görüfllülü¤ün ve

yüksek ideallerin peflinde
yaflanm›fl bir ömür. Hayat›n

pek az insana bahfletti¤i en
büyük sevgiye, halk›n
sevgisine lay›k olmay›

baflarm›fl bir lider… Atatürk
ölümünün 70. y›l›nda Aygaz 

Genel Müdürlü¤ü’ndeki
“Mustafa Kemal

Atatürk’ten Hat›ralar” 
ve RMK Müzesi’ndeki

“Dolmabahçe’den
An›tkabir’e” 

sergileriyle an›l›yor 

Ömer M. Koç koleksiyonu
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üflman›n sol cenah›m›za ehemmiyet verdi¤i anlafl›l-
makta ve ihtimal bir taarruz haz›rl›¤› yapmaktad›r. Sol
cenah kuvvetlerinin pek ziyade müteyakk›z buluna-
rak düflman›n taarruz teflebbüsat›n› kat’iyen men eyle-
mesi ve mevziinde bire kadar sebat etmesi katiyen

matlubdur.”
Ar›burnu Kuvvetleri 19. Tümen Kumandan› Mustafa Kemal, Ça-
nakkale Savafllar› s›ras›nda karaya ç›kartma yapan ilk düflman
birliklerine karfl› çarp›flan 27. Alay Komutan› Yarbay fiefik Bey’e
hitaben 6 May›s 1915 günü kaleme ald›¤› yaz›da, siperlerin son
nefer flehit düflene kadar savunulmas›n› emrediyor.
Önünüzdeki camekânda korunan bu sararm›fl ve buruflmufl kâ-
¤›t, üzerindeki eski Türkçe emir, sizi yüre¤inizden yakal›yor.
Onun elinden ç›km›fl bu kâ¤›da bakarak, bir ulusu özgürlü¤e ta-
fl›yan en önemli savafl alanlar›ndan Ar›burnu’ndaki Mustafa Ke-
mal’i hayal ediyor ve bu emrin yeni bir ülkeyi yaratan süreçteki
önemini düflünüyorsunuz.
Bir baflka köflede ise cephede, resmi toplant›da, halk› bilgilendirir-
ken, yani yönetici s›fatlar›yla görmeye al›flt›¤›m›z Mustafa Kemal’in,
bu al›flkanl›¤›m›z› k›ran bir pozu var; Çankaya Köflkü’nün kap›s›
önünde çekilmifl, efli Latife Han›m için imzalad›¤› bir foto¤rafta
Mustafa Kemal ve ayaklar›n›n dibinde dolanan dört yavru köpek…  
Ve gözlerinizi alamayaca¤›n›z, yak›n tarihimizin birinci elden tan›k-
lar› baflka belgeler ve foto¤raflar, Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan Vekili Ömer M. Koç’un flahsi koleksiyonundan Aygaz Kültür
ve Sanat Dan›flman› Bahattin Öztuncay taraf›ndan derlenerek Aygaz
Genel Müdürlü¤ü’nde sergilenmeye baflland›. 10 Kas›m 1938’de ha-
yata gözlerini yuman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, vefat›-
n›n 70. y›l›nda düzenlenen “Mustafa Kemal Atatürk’ten Hat›ralar”
sergisi, 1909-1937 dönemindeki yaflant›s›ndan kesitler sunuluyor. 
Serginin aç›l›fl törenine Aygaz Genel Müdürü Müjdat Alt›ntafl’›n
ev sahipli¤inde, Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan› Sema-
hat Arsel, Ömer M. Koç, Koç Holding Enerji Grubu Baflkan› Erol

Memio¤lu kat›ld›. Aygaz Genel Müdürü Müjdat Alt›ntafl, Kas›m
ay› ortas›na kadar aç›k olan serginin önemini, “Yaflam›n› Türkiye
Cumhuriyeti’nin ça¤dafl ve ileri medeniyetler seviyesine ulaflmas›
idealine adam›fl olan Atam›z›n hayat›ndan kesitlerin yer ald›¤›,
yak›n tarihimizi ayd›nlatan foto¤raflar›n ve belgelerin büyük ilgi
görece¤ine ve gelece¤imizi planlarken, sahip oldu¤umuz geçmifl
de¤erlerimizi asla unutmamam›z gerekti¤ine inan›yoruz” sözle-
riyle dile getirdi.    

Dolmabahçe’den An›tkabir’e
Ömer M. Koç koleksiyonlar›ndan derlenen bu sergiyi adeta ta-
mamlayan bir di¤er sergi de 6 Kas›m’da RMK Müzesi’nde ziyare-
te aç›ld›. Atatürk’ün vefat›ndan An›tkabir’de defnine kadar geçen
süreyi kapsayan foto¤raflardan oluflan “Dolmabahçe’den An›tka-
bir’e” sergisi ise Necmettin Özçelik arflivinden derlendi. Ata-
türk’ün hayata gözlerini yumdu¤u Dolmabahçe Saray›'nda naafl›-
n› ziyaret edenlere, cenaze arabas›n›n ‹stanbul’un sokaklar›ndan
Ankara’ya hareketine ve 1953 y›l›nda Etnografya Müzesi’nden
An›tkabir’e nakline kadar her aflamaya ait birbirinden çarp›c› fo-
to¤raf ve belgelerlerle oluflturulan sergide ayr›ca, dönemin gaze-
teleri, farkl› y›llarda yap›lan 10 Kas›m anma törenlerine ait belge
ve foto¤raflar da ziyaretçilere sunuluyor.  
Sergi alan›nda foto¤raflar d›fl›nda; Atatürk’ün ölümü sonras› di¤er
devlet adamlar›n›n ilettikleri mesajlar, yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki ül-
kelerin bast›rd›¤› özel pullar ve ‹smet ‹nönü’nün Atatürk’ün ölü-
mü üzerine yazm›fl oldu¤u metin, serginin dikkat çekecek di¤er
önemli bölümleri aras›nda yer al›yor. Vefat›ndan 15 y›l sonra, Et-
nografya Müzesi’nden An›tkabir’e tafl›n›rken bile nas›l bir duygu
seliyle u¤urland›¤›n› çarp›c› görüntülerle ortaya koyan sergi, 30
Kas›m’a kadar aç›k kalacak.
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D“ Ömer M. Koç koleksiyonu

Necmettin Özçelik koleksiyonu
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letiflimi

eklamc›lar Derne¤i ve Rek-
lamc›l›k Vakf›’n›n sponsor-
lu¤unda, Eskiflehir Anadolu
Üniversitesi ‹letiflim Bilim-
leri Enstitüsü Müdürü, ‹le-
tiflim Fakültesi Reklamc›l›k

Halkla ‹liflkiler Bölüm Baflkan› Doç. Dr.
Ferruh Uztu¤ baflkanl›¤›nda yürütülen
“2007 Türkiye Reklam E¤ilimleri Araflt›r-
mas›” sonuçland›. 4.1 milyar YTL büyük-
lü¤ündeki reklam sektörünün televizyon
baz›ndaki e¤ilimlerini saptayan araflt›rma,
bir y›l boyunca 33 bin 348 televizyon rek-
lam›n›n birebir irdelenmesi ve kodlanma-
s›ya ortaya ç›kt›. Vak›f Genel Müdürü Ay-
flegül Molu ile araflt›rman›n, hem reklam
verenlere hem de reklamlar›n yarat›c›lar›-
na verdi¤i mesajlar› konufltuk.

Yap›lan araflt›rman›n en çarp›c› so-
nucu nedir? 
En çarp›c› veri flu: 2006’da da 2007’de
de bilgi odakl› dedi¤imiz, sat›fl ve pro-
mosyona dayal› reklam›n çok a¤›rl›kl›
oldu¤unu gördük. Yani bir ürünün fi-
yat›, promosyonu, sat›fl koflullar›n› öne
ç›karan reklam türü yüzde 67.2 oran›n-
da kullan›lm›fl. Geri kalanlar ise trans-
formasyonel dedi¤imiz, belli de¤erleri
markalarla özdefllefltiren, de¤er yaratan,
tüketiciye vaat etti¤i soyut de¤erleri or-
taya koyan reklam türü. ‹kinci önemli
veri; kifli kullan›lan her üç reklamdan
birinde ünlüler var. Oysa bu seçim rek-
lam maliyetinizi yükseltiyor. Üstelik bu
araflt›rmayla reklam›n kendi ünlüsünü
yaratabilme gücünden Türkiye’nin na-
diren yararland›¤›n› sapt›yoruz. 

Reklamlar tüketiciyle
nas›l konufluyor?
Reklamc›l›k Vakf› Genel 
Müdürü Ayflegül Molu,
“2007 Türkiye 
Reklam E¤ilimleri 
Araflt›rmas›” sonuçlar›n›
de¤erlendirdi

R

E¤lence ve Medya 25.6

8.4

Perakende Ma¤aza Markalar› 7.3

Beyaz Eflya, Dayan›kl› Ev Tüketimi 6.0

Temel G›da 5.4

Mobilya ve Ev Dekorasyonu 4.5

Finansal Hizmet 4.0

Konut ve ‹nflaat 4.0

Teknolojik Ürünler 4.0

Otomotiv ve Yan Ürünler 3.7

Tekstil ve Aksesuar 5.0

fiekerleme 4.9

‹çecek 2.9

Ev Temizlik Ürünleri 2.4

Kiflisel Bak›m ve Kozmetik 4.7 Vak›f-Sivil Toplum Kuruluflu 2.3

Ürün Kategorilerine Göre Reklamlar›n Da¤›l›m› (%)

Bilgi ‹letiflim Teknoloji 
ve Hizmetleri
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Dünyadaki e¤ilimlerle, bu araflt›rman›n
ortaya koydu¤u Türkiye’deki reklam
e¤ilimlerini k›yaslarsan›z…
Transformasyon reklamlarla, bilgi veren,
sat›fl odakl› reklamlar aras›nda bir denge ol-
mal›. Araflt›rma bize bu dengenin çok bo-
zuk oldu¤unu gösteriyor. Reklam verenle-
rin ve reklam yarat›c›lar›n›n flunu sorgula-
mas› gerekti¤ine inan›yoruz: Sadece sat›fl
odakl› davranmak pazarlama m›d›r?

Reklam veren aç›s›ndan bu yönelimde
›srar etmenin açmazlar› neler olabilir?
Fiyat, çok çabuk taklit edilebilen, çok çabuk
cevab› verilebilen bir savafl. Marka yaratmak
ise çok daha uzun soluklu. Markan›z›n etra-
f›nda hangi de¤erler kümesini oluflturdu¤u-
nuz önemli. ‹lki, kazan›l›r ya da kaybedilir.
Dolay›s›yla sat›fl promosyonu, sadece des-
tekleyici bir etkinliktir. Bunu sürekli kullan-
d›¤›n›zda tüketici nezdinde güvenirli¤ini de
çok çabuk kaybeder, anlam›n› yitirir. 

Bu durum, içine kapal› ve anl›k refleks-
li bir ekonomiyi mi iflaret ediyor?
Türkiye 20-25 y›ll›k bir hiper enflasyon dö-
nemi yaflad›. Bu dönemde, parayla para ka-
zan›lan bir zeminde, pazarlamay›, bütün
araçlar›yla gerçeklefltirmek mümkün olmad›.
Dolay›s›yla, pazarlaman›n yerini bu tür fiyat
üzerinden yaflanan savafllar ald›. fiimdi hipe-
renflasyonun yerini tek haneli rakamlar ald›-
¤›nda, pazarlama akl›n› yavafl yavafl yeflertme
gere¤i ortaya ç›kmaya bafllad›. Yani kendimi-
zi ba¤›fllay›p geçece¤imiz yer, hiperenflasyo-
nun etkilerini ancak yavafl yavafl üzerimizden
at›yor oldu¤umuz gerçe¤idir. Pazarlamay›
bütün aktörleri ve kurumlar›yla yavafl yavafl
yeni bafllat›yoruz. Ama burada elimizi biraz
daha çabuk tutup eski kemik al›flkanl›klar-
dan kurtulmakta yarar var. Araflt›rman›n da
bu do¤rultuda üstlendi¤i bir ifllev var. Küre-
sel krizin etkilerine yal›tarak bakt›¤›m›zda
yapabilece¤imiz temel tespitler bunlar...

Sözünü etti¤iniz umut verici geliflme
reklam sektörüne de yans›yor mu?
Türkiye’de yaklafl›k 17 bin reklam veren firma
ve 19 bin civar›nda marka var; bu rakamlar
birkaç y›l önce çok daha gerilerdeydi. Dolay›-
s›yla sevindirici olan fley, yeni aktörlerin yeni
markalar›n girmesiyle bu piyasan›n bir parça
daha derinleflmeye bafllamas›. Dolay›s›yla k›-
r›lganl›¤›n azalmas›... Reklam sektöründe de
yavafl yavafl bu noktaya do¤ru yola ç›kt›¤›m›z›
görüyoruz. Umut verici bir tablo.

Araflt›rma baflka neler söylüyor? 
Kullan›lan biçim de elde edilen sonucu et-
kiliyor… 

Bu cümlenin reklam sektörü aç›s›ndan
anlam› nedir?
2006’dan 2007’ye, “fiu üründe indirim
var”, “fiu tarihe kadar özel kampanya uy-
gulamas›” gibi mesajlar›n verildi¤i bant
reklamlarda art›fl var. 2007’de en çok
dikkat çeken reklam türü bant reklam.
Reklam kuflaklar›nda yer alan reklamlar
ise azald›. Bant reklamlar yüzde 8.5’tan
yüzde 20’lere ulaflm›fl. Korkunç bir yük-
selifl bu. Bant reklam›n de¤erini flöyle
ifade edebiliriz; bantlar fiske vurmak gi-
bidir, konuflma olana¤› veren bir uygula-
ma de¤ildir. Tüketici ile düzgün ve dü-
zenli bir konuflman›z varsa, ara mesajlar›
bu fiskelerle hat›rlatabilirsiniz. Anl›k dik-
kat çekmek için geçerlidir. Ancak toplam
oran içinde yüzde 20’lere ç›kt›¤›nda, ha-
kikaten sa¤l›ks›z bir yönelime iflaret edi-
yor reklam verenler aç›s›ndan.

Nedir bu sa¤l›ks›z yönelim?
2006’da bilgisel (fiyat-sat›fl-promosyon)
reklam türü yüzde 67.2 oran›nda. 2007’de
yine 67.2 oran›nda kalm›fl. Hiperenflasyo-
nun etkisinin azald›¤›n› görüyor olmam›z
gerekirken, hiçbir de¤ifliklik olmam›fl.
Reklam veren eski al›flkanl›klar›n› koru- mufl ve oyunu sat›fl odakl› reklamlardan

yana kullanm›fl. Burada bir de¤iflim yafla-
n›yor olmas› laz›m art›k. Zaman› geldi.

‹deal oran nedir peki?
De¤er odakl› reklamlarla fiyat odakl› rek-
lamlar›n yüzde 50-50 gibi bir da¤›l›m›n›n
olmas›n› bekleyebilirdik ama flu anda ol-
dukça sa¤l›ks›z bir da¤›l›m› var. Bir de te-
levizyon reklamlar›n›n yüzde 59.8’inde ki-
fli kullan›lm›yor. Bu flafl›rt›c› bir oran. 

Reklamda insan unsuru neden önemli?
‹nsan› ancak bir di¤er insan ikna eder. Rek-
lamlar›n yüzde 60’›nda insan olmad›¤›nda,
gönderdi¤i mesaj ne kadar dönüfltürücü
olabilir ki? Bu kez reklam verenler aç›s›ndan
de¤il, yarat›c›lar aç›s›ndan çok önemli bir
zaaf oldu¤u ortaya ç›k›yor. Erkek-kad›n ka-
rakter kullan›m› neredeyse eflit. Ancak yüz-
de 21.9 oran›nda çocuk yer al›yor. Bu da
çok sa¤l›ks›z. Çocuk, ancak çocu¤un tüketi-
mine aç›k yerlerde kullan›lmal›. 

Ayflegül Molu kimdir?
Ayflegül Molu, Bo¤aziçi Üniversitesi ‹BF Siyaset Bilimi bölümü mezunu. Grey, Ogilvy ve Lowe gibi çoku-
luslu ajanslarda, stratejik planlama, marka yönetimi, örgütsel-yönetsel model gelifltirilmesi görevleri yap-
t›. 1996’dan itibaren dan›flmanl›k ve proje planlama konular›na odakland›. ‹stanbul’un 2004 Olimpiyat
adayl›¤›, 1998 Anavatan Partisi Seçim Kampanyas›, CHP Seçim Kampanyas›, Birleflmifl Milletler Habi-
tat II Konferans› gibi projelerde stratejik yönetimin yan› s›ra medya kurulufllar› ve sivil toplum örgütlerine
dan›flmanl›k yapt›. Baflbakanl›k için haz›rlanan ve 14 sivil toplum örgütünün destekledi¤i Türkiye Marka-
s› projesinin genel koordinatörlü¤ünü yürüttü. 2005’te Reklamc›lar Derne¤i ve Reklamc›l›k Vakf› Genel
Müdürlü¤ü’nü üstlendi. Halen ‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nde Program Direktörü ve Rektör Dan›flman›.

Kuflak Reklam 40.6

Bant Reklam 20.3

Sunar-Devam Ediyor-Sundu 11.6

Kuflak D›fl› Reklam 8.5

Do¤rudan Sat›fl (Program 
sunucusunun kat›l›m› ile)

7.5

Film-Dizi-Kaset Tan›t›m 5.9

Advertorial 2.0

GSM Operatör Yan Hizmet 1.8

Sanal Reklam 1.1

Program Sponsor Bant Gösterim 0.7
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oç Üniversitesi’nde görevli iki ö¤retim üyesi Türki-
ye’nin gö¤sünü kabartan baflar›lara imza att›. Ulusla-
raras› ‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Bahar Rumelili Jean Monnet Kürsüsü ödülüne lay›k
görülürken Makine Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim

Üyesi Doç Dr. ‹smail Lazo¤lu da Uluslararas› Üretim Mühendis-
li¤i Akademisi’ne (CIRP) seçildi.
Jean Monnet Kürsüsü, Avrupa Toplulu¤u bünyesindeki kurum-
sal, legal, politik, ekonomik ve sosyal geliflmeleri içeren Avrupa
Entegrasyonu konulu üniversite çal›flmalar›n› içeren ve Avrupa
Birli¤i'nin oluflumunda önemli bir Avrupa Komisyonu enformas-
yon projesi. CIRP ise, üretim mühendisli¤i alan›nda araflt›rmalar
yapan ve tasar›m, optimizasyon, kontrol ve süreç yönetimi, ma-
kine ve sistem konular›nda öncü çal›flmalar›n yürütülüp destek-
lendi¤i dünya çap›nda tan›nan bir akademi. Araflt›rma konusun-
da Bahar Rumelili ve ‹smail Lazo¤lu’yla uluslararas› alandaki ça-
l›flmalar›n› konufltuk.

Yrd. Doç. Dr. Bahar Rumelili: “Avrupa 
Çal›flmalar› Merkezi için baflvuraca¤›z”
Jean Monnet Kürsüsü Ödülü kimlere veriliyor?
Jean Monnet Kürsüsü ödülü Avrupa Komisyonu Yaflam Boyu Ög-
renim Program› taraf›ndan, Avrupa Birli¤i konusundaki yetkinlik-
lerini bu konuda yürüttükleri araflt›rmalarla ve verdikleri dersler-
le kan›tlam›fl ö¤retim üyelerine veriliyor. Bu ödülü kazanmak için
baflvuran ö¤retim üyelerinin, Avrupa Komisyonu’na, önümüzde-
ki befl sene boyunca üniversitelerinde yürütecekleri e¤itim faali-
yetlerini detayland›rd›klar› bir proje sunmalar› gerekiyor.

Hangi çal›flman›zla ödüle lay›k görüldünüz?
Ben doktora sonras› araflt›rmalar›m› Avrupa kimli¤i ve Avrupa
Birli¤i’nin bölgesel ihtilaflar›n çözümü üzerine etkisi üzerine yo-
¤unlaflt›rd›m. Bu konularda Avrupa’n›n önde gelen bilimsel der-
gilerinde yay›mlanan alt› makalem ve Palgrave Yay›nevi taraf›n-
dan yay›mlanm›fl bir kitab›m var. 2003-2005 y›llar› aras›nda Av-
rupa Birli¤i araflt›rma program› 5. Çerçeve Program›’ndan fonlan-
m›fl, alt› Avrupa üniversitesi taraf›ndan ortak yürütülen Avrupa

Birli¤i ve S›n›r Anlaflmazl›klar› projesinde araflt›rmac› olarak rol
ald›m. Bu sene bafl›ndan itibaren de Koç Üniversitesi Uluslarara-
s› ‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi Fuat Keyman ile beraber, 7.
Çerçeve Program›’ndan fonlanm›fl Avrupa Vatandafll›¤› üzerine
bir projeyi yürütüyorum. Bu projede de dört farkl› Avrupa üni-
versitesi ile beraber çal›fl›yoruz. Ben aday bir ülkede Avrupa Bir-
li¤i konusundaki e¤itimin uluslararas› iliflkiler bölümü ö¤rencile-
ri ile s›n›rl› kalmamas› gerekti¤ini vurgulad›m, sunulabilecek ye-
ni dersler ve gelifltirmeyi planlad›¤›m ders d›fl› aktivitelerin (kon-
ferans, seminer, kulüp faaliyetleri) detayl› bir listesini sundum.
Elime geçen jüri de¤erlendirme raporlar›nda, önerilerimin mes-

K

çimizden birii

Doç. Dr. ‹smail Lazo¤lu ve Yar. Doç. Dr.
Bahar Rumelili’nin uluslararas› baflar›s›
Koç Üniversitesi’nin akademik
üstünlü¤üne bir puan daha ekledi 
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Siyasal bilimler ve uluslararas› iliflkiler alan›nda uzmanl›¤› bulunan Bahar
Rumelili, Koç Üniversitesi’nde Avrupa Entegrasyonu ve uluslararas› iliflkiler
teorisi dersleri veriyor. Rumelili Avrupa kimli¤i, AB geniflleme süreci, AB d›fl
politikas› ve Türk-Yunan iliflkileri konular› üzerine de çal›flmalar yürütüyor. 

Bahar Rumelili Kimdir?

Koç Üniversitesi’nden
iki baflar› daha



lektafllar›m taraf›ndan zengin, çeflitli ve gerçekçi bulundu¤unu gör-
mek beni çok sevindirdi.

Bu ödülün akademik alanda sa¤layaca¤› faydalar nelerdir?
Koç Üniversitesi’nde Avrupa Çal›flmalar› konusunda çeflitli bölüm-
lerde çok yetkin bir akademik kadro var. Bu ödül, Üniversitemiz-
de bu konuda zaten yürütülmekte olan çal›flmalara h›z verecek ve
bu çal›flmalar hakk›nda Türkiye’de ve Avrupa’daki fark›ndal›¤› pe-
kifltirecek. Ayn› zamanda Avrupa Çal›flmalar› konusunda uzman-
laflmak, bu konuda kendilerini yetifltirmek isteyen ö¤rencilerimize
üniversitemizin daha zengin imkânlar sunmas›n› sa¤layacak. Ayr›-
ca, Avrupa Birli¤i konusunda seminer, konferans ve ders d›fl› faali-
yetler düzenlemek isteyecek ö¤rencilerimize ve ö¤retim üyelerimi-
ze kaynak oluflturacak. Bu ödül, tabii benim bu alandaki çal›flma-
lar›ma da h›z kazand›racak. Jean Monnet Kürsüsü bütün dünyada
bilinen ve sayg›nl›¤› olan bir ödül. Avrupa Birli¤i, Jean Monnet pro-
fesörleri aras›ndaki akademik ba¤lar›n geliflimine çok önem veriyor
ve sadece onlar›n kat›l›m›na aç›k bir dizi konferans düzenliyor.   

Doç. Dr. ‹smail Lazo¤lu: “Uluslararas› 
tan›nm›fll›k düzeyi artacak”
Hangi çal›flmalar›n›z dolay›s›yla Uluslararas› Üretim Mühen-
disli¤i Akademisi üyeli¤ine seçilmifl bulunmaktas›n›z?
Uluslararas› Üretim Mühendisli¤i Akademisi’ne (The International
Academy for Production Engineering/College International pour la
Recherche en Productique -CIRP), uluslararas› düzeyde üretim
mühendisli¤i alan›na yapt›¤›m bilimsel katk›lardan dolay› aday
gösterilmifl ve seçilmifl bulunuyorum.  
Dünyada CIRP, s›n›rl› say›da, çok seçkin üye kabul eden bir akade-
mi olarak bilinmektedir. Üyelik, uluslararas› CIRP üyeleri taraf›n-
dan aday gösterilerek bafll›yor. Baflvurular, CIRP üyesi uluslararas›
akademisyenlerden oluflan ayr› bir de¤erlendirme komitesi taraf›n-
dan yapt›¤›m›z araflt›rmalar, bilimsel yay›nlar çok detayl› incelene-
rek sonuçland›r›l›yor. Üyelik flartlar› oldukça yüksek bilimsel ve
akademik standartlara ba¤lanm›flt›r. 

Uluslararas› Üretim Mühendisli¤i Akademisi’nin dünya için
önemini de¤erlendirir misiniz?
CIRP 1951 y›l›nda kurulmufl, uluslararas› iflbirli¤ini temel alarak,
modern üretim bilimini ve teknolojisini gelifltirmeyi hedefleyen, 40
endüstrileflmifl ülkeden flu anda 550 seçkin akademisyen ve endüs-
triden üst düzey üyeleri ile üretim mühendisli¤i alan›nda dünyada-
ki en sayg›n kurumlar›n bafl›nda gelmektedir. CIRP, üretim mü-
hendisli¤inin uluslararas› alandaki en üst düzeydeki akademisidir.
CIRP kuruldu¤u y›ldan itibaren düzenli olarak her y›l yap›lan bi-
limsel toplant›lar›nda ve konferanslar›nda ürün tasar›m›ndan üre-
tim proseslerine, üretim makine ve sistemlerinden, otomas-
yon/kontrol ve optimizasyona kadar genifl bir spektrumda üretim
ile ilgili bilimsel araflt›rmalar›n paylafl›m›na, üniversite-endüstri ifl-
birli¤ine, bilimsel araflt›rmalar›n ve akademik bilgi birikimlerinin
endüstriye transferlerine çok önemli katk›larda bulunmufltur. 

Akademi ortak üyeli¤inizin sizin için anlam›n›, Türkiye ve Koç
Üniversitesi için önemini anlat›r m›s›n›z?
CIRP üyesi olmak benim için çok onur verici bir geliflmedir. 2000
y›l›ndan beri, Koç Üniversitesi Üretim ve Otomasyon Araflt›rma
Merkezi’nde yapt›¤›m›z çal›flmalar›n CIRP taraf›ndan olumlu bir fle-
kilde de¤erlendirilmifl olmas›n› ayr›ca çok önemsiyorum. CIRP
üyeli¤i araflt›rmalar›m›zdaki bilimsel ç›tay› sürekli yüksek tutma-
m›z konusunda önemli bir motivasyonu ve sorumlulu¤u berabe-

rinde getirmektedir.
Bu uluslararas› akademide, Türkiye’den  üç üye var. Bu say›n›n
mutlaka artmas› gerekmektedir. Türkiye’den CIRP’e üye say›s›n›n
artmas› ülkemizi bu alanda daha güçlü ve söz sahibi k›lacakt›r.  
CIRP’e üyeli¤im bir anlamda Koç Üniversitesi’nin, CIRP’e üyeli¤i-
dir. Bu üyeli¤in Koç Üniversitesi’nin üretim mühendisli¤i alan›nda
üst düzeyde araflt›rma yap›lan genç ve dinamik bir üniversite ola-
rak uluslararas› düzeyde tan›nm›fll›¤›n›n artmas›na yard›mc› olaca-
¤› düflüncesindeyim. CIRP’e üyelik önümüzdeki yillarda, Koç Üni-
versitesi’nde yeni uluslararas› araflt›rma iflbirliklerini beraberinde
getirecektir. Bu f›rsatla, araflt›rmalar›m›z› gerçeklefltirdi¤imiz Koç
Üniversitesi-Üretim ve Otomasyon Araflt›rma Merkezi’ne verdikle-
ri destekler için, baflta Koç Üniversitesi olmak üzere, TÜB‹TAK, Sa-
nayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Arçelik, Renault A.fi., Tofafl A.fi., Pratt &
Whitney-Canada, Moduleworks GmbH, Mazak, yurtiçinden ve
yurtd›fl›ndan proje deste¤i veren di¤er tüm kurumlara burada te-
flekkür etmek isterim. Laboratuvardaki projelerde birlikte cal›flt›-
¤›m, bilimsel çal›flmalar›m›za ve yay›nlar›m›za eme¤i geçen tüm
araflt›rma asistanlar›ma ayr›ca teflekkür ederim. 
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‹smail Lazo¤lu, mühendislik alan›nda yüksek lisans ve doktora dereceleri-
ni, Georgia Institute of Technology’de, 1992 ve 1997 y›llar›nda ald›. Bu-
rada araflt›rma asistan› olarak da görev yapan Lazo¤lu, doktora sonras›
araflt›rmalar›na University of Illinois-Urbana Champaign ile University of
British Columbia‘da devam etti. Çok say›da ödül sahibi olan Lazo¤lu,
2005 y›l›nda TÜB‹TAK taraf›ndan Genç Bilimadam› Teflvik Ödülü’nü ald›.
Ayn› zamanda, Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Derne¤i’nin kurucu
üyesi olan Lazo¤lu, “Development of the First Turkish Miniature and Imp-
lantable Centrifugal Heart Pump Support System: Heart Turcica-2” proje-
siyle, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne¤i taraf›ndan 2006 y›l›nda onur-
land›r›ld›. Çok say›da baflar›l› projeye imza atan Lazo¤lu, 2000 y›l›ndan
bu yana Koç Üniversitesi’nde çal›flmalar›n› sürdürüyor. 

Doç. Dr. ‹smail Lazo¤lu Kimdir?
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tratejik sat›nalma yönetimis

at›nalma sürecinin önemli
bir parças› olan pazarl›k
aflamas›n›n online ortamda
elektronik ihale yöntemi ile
gerçeklefltirilmesi flirketler

için yeni bir yöntem. Elektronik ihale
projesine bafllayan tüm flirketler bir
al›flma ve ö¤renme sürecinden geçiyor.
2004 senesinde inflaat al›mlar› konu-
sunda gerçeklefltirdi¤i online aç›k ek-
siltme ihalesi ile Türkiye’de akaryak›t
da¤›t›m sektöründeki ilk uygulamalar-
dan birini gerçeklefltiren Opet, Koç
Toplulu¤u flirketlerinin Promena ile ta-
mamlad›¤› 1 milyar dolar›n üzerindeki
inflaat ihalelerinin en önemli referans
noktas› oldu. 
Opet, Türkiye pazar›nda son 10 y›l›n
en h›zl› ve tutarl› büyüyen petrol flirke-
ti konumuna geldi. Bu at›l›m süreci
içerisinde, yat›r›m ve sat›nalma faali-
yetlerinde verimlilik ve al›m gücüne
yönelik gelifltirilen projeler flirketin re-
kabeti aç›s›ndan hayati önem tafl›yor.
Stratejik sat›nalma çal›flmalar›nda elek-
tronik ihale yöntemini flirket çap›nda
ve tüm mevcut sat›nalma süreçlerine
entegre eden Opet, bu alanda Türki-
ye’de en ileri firmalardan biri oldu. 
Opet Genel Müdür Yard›mc›s› Yavuz
Evrand›r sa¤lanan tasarrufun küçüm-
senemeyecek boyutta oldu¤unu belirti-
yor:
“2004 Nisan ay›nda Promena ile proje-
lerine bafllayan Opet, ilk sene içerisin-
de 2.2 milyon dolar›n üzerinde net ta-
sarruf sa¤lam›flt›r.” 

Opet Sat›nalma Müdürü Gülden Belen
de Promena iflbirli¤i ile sa¤lad›klar›
avantajlar› flöyle özetliyor:
“Promena ile iflbirli¤i karar› almam›z-
dan sonraki k›sa süre içerisinde ilk
projemizi anahtar teslim bir inflaat pro-
jesi konusunda tamamlad›k. Bütçeledi-
¤imiz rakam üzerinden yüzde 17 mer-
tebesinde bir tasarruf sa¤lad›¤›m›zda,
bir an evvel elektronik ihale yöntemine
uygun tüm al›mlar›m›zda Promena ile

çal›flma karar› ald›k. Opet, bugüne ka-
dar gerçeklefltirdi¤i yüzlerce ihalede
ortalama yüzde 13.2 oran›nda tasarruf
sa¤lad›. Sat›nalmada sa¤lanan bu tasar-
ruf, do¤rudan flirket net kâr›na yans›-
m›fl oldu.”
Maliyet avantaj›n›n yan› s›ra sa¤lanan
iflgücü ve zaman tasarrufunun da Opet
aç›s›ndan önemli iki getiri olarak kay-
detti¤ini belirten Gülden Belen, “Yat›-
r›m al›mlar›nda süregelen pazarl›k dö-

Opet’in rekabet gücü
stratejik sat›nalma ile art›yor
Opet, elektronik ihale yöntemini tam anlam›yla benimseyen ilk Koç flirketi oldu.
Stratejik sat›nalma konusunda çal›flmaya bafllayan birçok flirket düflük risk tafl›yan,
küçük tutarl› al›mlarla projelerine bafllarken, Opet bu çizginin d›fl›nda bir geliflim
gösterdi. ‹nflaat iflleri gibi karmafl›k ve tutar› yüksek bir al›m konusu ile bafllang›c›
yap›lan projeye k›sa sürede flirketin tüm uygun sat›nalma konular› dahil edildi
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nemi günler hatta haftalar sürebiliyordu.
Birçok tedarikçi firmadan teklif topla-
mak, revize teklif almak, teklifleri ayn›
tabana getirip karfl›laflt›rma tablosuna
yerlefltirmek ve pazarl›¤a devam etmek...
Bunlar sat›nalma ekibimizin ciddi zama-
n› ve iflgücü harcad›¤› süreçler oluyordu.
Promena elektronik ihale hizmeti, top-
lam süreci birkaç saate indirmemize ola-
nak sa¤lad›. Sat›nalma sürecinde kazan›-
lan bu zaman ve iflgücü, daha verimli ça-
l›fl›lmas›na ve stratejik konulara yo¤un-
laflmam›za olanak tan›yor” diyor.

“Best Practice” süreç yönetimi
Promena ifl modeli, çal›fl›lan flirketlere
maksimum tasarruf sa¤lanacak flekilde
sunuluyor. Tipik bir proje, Promena eki-
binin Opet yetkilileri ile beraber çal›fl›p
de¤iflik al›m konular›n›n elektronik iha-
le yöntemine uygun olup olmamas› ko-
nusunun tespit edilmesiyle bafll›yor. ‹ha-
le karar› al›nd›ktan sonra format ve kat›-
lacak olan tedarikçi firmalar konusunda
karar veriliyor. Bu aflamada Promena te-
darikçi veritaban›nda yer alan 7 bini afl-
k›n firma bilgisinden yararlan›yor. Son-
raki aflamada ihaleye kat›lacak firmalar›n
e¤itimi ve ihale yönetimi Promena Ope-
rasyon Merkezi taraf›ndan gerçekleflti-
riliyor.
Opet proje bafllang›c›ndan itibaren ge-
çen dört sene içerisinde 241’in üzerin-
de inflaat projesini  online ihale orta-
m›nda gerçeklefltirdi. ‹nflaat projeleri-
nin yan›nda yat›r›m al›mlar›, operasyo-
nel al›mlar, promosyon malzemeleri, ifl
elbiseleri gibi birçok konuda Promena
elektronik ihale yöntemi kullan›ld›.
Opet bünyesinde elektronik ihale yön-
temine uygun olan tüm al›mlar Prome-
na ile projelendiriliyor ve piyasan›n
sa¤layaca¤› en iyi fiyat ve al›m flartlar›-
na ulafl›l›yor.
Tavan fiyat uygulamas› Opet taraf›ndan
baflar› ile kullan›lan bir yöntemdir. Dü-
zenlenecek online ihaleler öncesinde
Opet’in tespit etti¤i maliyet ve harcama
bütçesine paralel bir toplam fiyat Prome-
na sistemi üzerinden ihaleye kat›lacak
tedarikçi firmalara bildirilir. Bu fiyat se-
viyesinin üzerinde teklif veren firmalar
ihaleye kat›lma hakk›n› yitirir. Bu uygu-
lama aç›k eksiltme ihalesi öncesinde re-
kabet seviyesinin net olarak belirlenme-
sine ve aç›k eksiltme s›ras›nda kat›l›mc›
firmalar aras›ndaki rekabetin art›r›lmas›-
na yard›mc› olmaktad›r.  
Opet, elektronik ihale yöntemini ilk be-
nimseyen Koç flirketi oldu. Türkiye’de

bilindi¤i kadar›yla akaryak›t da¤›t›m
sektöründeki ilk uygulamay› da yine
Opet hayata geçirdi. Stratejik sat›nalma
konusunda çal›flmaya bafllayan birçok
flirket, projenin ismi “stratejik sat›nalma”
olsa dahi daha çok endirekt malzeme gi-
bi nispeten daha düflük risk tafl›yan, da-
ha küçük tutarl› al›mlarla projelerine
bafll›yorlar. Bilgisayar sarf malzemesi,
kartvizit ve antetli kâ¤›t bas›m›, promos-
yon malzemesi ilk ele al›nan al›m konu-
lar› oluyor genellikle. Ancak Opet proje-
si bu çizginin tamamen d›fl›nda bir geli-
flim gösterdi. Tamamlanan ilk proje, ilk
ihale Kayseri ‹stasyon ‹nflaat› al›m› idi.
Uygulama, yönetim kurulu üyeleri, ge-
nel müdür ve ilgili yöneticiler taraf›ndan
izlendi ve elektronik ihale yönteminin
sat›nalma konusunda stratejik etki yapa-
cak yeni bir uygulama oldu¤u görüflü

olufltu. Bu ilk proje sonras›nda Opet,
elektronik ihale yöntemine uygun olan
tüm al›mlar› Promena ile çal›flarak k›sa
sürede yüksek tasarruf tutar›na ulaflt›.
Bu konuda bir fikir vermesi aç›s›ndan
3351 YTL tutarl›  beton kesme iflleri iha-
lesinden 4 milyon YTL tutarl› boru hat-
lar› imalat ve montaj al›m›na kadar çok
genifl bir konu ve tutar gam›nda projeler
tamamland›. 

Opet referans oldu
Promena, flirketler ile beraber gerçeklefl-
tirdi¤i sat›nalma projelerini Avrupa Birli-
¤i’nin esas ald›¤› Common Procurement
Vocabulary (CPV) endeksine göre analiz
ediyor. Tamamlanan her projeye al›m
konusunu aç›klayan belli bir CPV kodu
veriliyor. Bir flirketin kaç de¤iflik CPV
kodunda proje tamamlad›¤›, o flirketin
sat›nalma faaliyetine ne kadar stratejik
yaklaflt›¤› konusunda fikir veriyor.
Opet’in ulaflt›¤› CPV kodu say›s› proje-
nin uygun olan tüm sat›nalma kalemle-
rinde uyguland›¤›n› gösteriyor.
Özellikle, Opet’in inflaat ve yat›r›m ko-
nular›nda tamamlad›¤› elektronik ihale
projeleri di¤er Koç flirketleri ile “best
practice” anlam›nda paylafl›ld› ve Top-
luluk genelinde birçok baflar›l› projenin
temeli at›ld›. 2008 y›l›nda Promena,
Koç Toplulu¤u flirketleriyle 100 milyon
dolar›n üzerinde inflaat ihalesi tamamla-
d›. Opet’in 2004 y›l›nda yapt›¤› bafllan-
g›ç, bu geliflimin en önemli referans
noktas› oldu.
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Opet Genel Müdür 
Yard›mc›s› Yavuz Evrand›r:

“Opet-Promena iflbirli¤i, 
k›sa sürede gelir tablosuna

etki eden ölçüde tasarruf 
sa¤lad›. 2004 Nisan ay›nda

Promena ile projelerine 
bafllayan Opet, ilk sene 

2.2 milyon dolar›n üzerinde
net tasarruf elde etti” 

Arka s›ra, soldan sa¤a: Didem Genç (Opet Satınalma Asistanı), Sinan Kürkçü (Opet Satınalma Asistanı),
Sibel Bicerano (Opet’ten sorumlu Müflteri Temsilcisi), Yavuz Evrandır (Opet Genel Müdür Yardımcısı),
Yi¤it Olut (Opet Satınalma Uzmanı).
Ön sıra: Opet Satınalma Asistanı Nurhayat Sarıyıldırım (solda) ve Opet Satınalma Müdürü Gülden Belen. 
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stanbul Maltepe Beko Bayii Ya-
manlar Ltd.’nin kurucusu Hü-
seyin Yaman, 1992 y›l›ndan bu
yana Beko bayili¤ini yürütüyor.
Yaklafl›k üç ay önce ise Koç
Toplulu¤u’nun mobilya marka-
s› Arstil’in de bayili¤ini alm›fl.

Bugün art›k toplam 650 metrekare bü-
yüklü¤e ulaflan ma¤azas›nda Beko mar-
kal› ürünlerle birlikte Arstil mobilyala-
r›n› da müflterilerine sunuyor.
1992 y›l›nda ifl yaflam›na bafllamak iste-
yen Hüseyin Yaman’a ailesi önce Malte-
pe’de 200 metrekarelik bir dükkân sa-
t›n alm›fl. Hüseyin Bey de çeflitli araflt›r-
ma ve temaslardan sonra Arçelik veya

Beko bayili¤i yapmakta karar k›lm›fl. ‹lk
olarak Arçelik markas› için Koç Toplu-
lu¤u ile temas kurmufl. Ancak o s›rada
ma¤azas›n›n bulundu¤u bölgeye yak›n
Arçelik bayileri oldu¤u için, kendisine
farkl› bir bölgede bayilik yapabilece¤i
bildirilmifl. 
Hüseyin Bey ise çevresi Maltepe’de ol-
du¤u için ma¤azas›n›n yerini de¤ifltir-
mek istememifl; Koç Toplulu¤u ile yola
devam etmek istedi¤i için de o dönem-
de daha yeni bir marka olan Beko ile te-
masa geçmifl.  Beko yetkilileri taraf›n-
dan talebi kabul edilen Hüseyin Bey de
babas›ndan ald›¤› 7 bin mark sermaye
ile ticarete at›lm›fl.

“Markam›z sayesinde her
zaman rakibin önündeyiz”

‹stanbul Maltepe Beko Bayii Hüseyin Yaman:

‹
‹stanbul Maltepe’de 

16 y›ld›r Beko bayili¤i
yapan Hüseyin Yaman,

bugünlerde dekorasyon
çal›flmalar› devam eden

ma¤azas›nda Arstil
markas›yla da

müflterisine yeni
alternatifler sunuyor
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Büyük marka olman›n avantaj›
16 y›l önce bafllad›¤› ticaret hayat›n› bu-
güne kadar baflar›yla yürüten Yaman, bu
konuda Koç Toplulu¤u’ndan büyük des-
tek gördü¤ünü flöyle dile getiriyor: 
“Beko markas› o y›llarda yeni yeni gelifli-
yordu ve müflteri henüz markam›z› tan›-
m›yordu. Dönemin yöneticileri, bizlere
büyük destek verdiler ve çok çaba sarf
ettiler. Gösterilen o büyük çaba sayesin-
dedir ki bugün herkes taraf›ndan tercih
edilen, büyük ve ayr›cal›kl› bir marka ol-
duk. fiimdi böyle büyük bir markay› sat-
man›n avantaj›n› yafl›yoruz.” 
Yaman, bayili¤ini yapt›¤› Beko markas›
sayesinde tüm dünyay› dolaflma imkân›
yakalad›¤›n› ve bu seyahatler sayesinde
oldukça yararl› bilgiler edindi¤ini de ek-
liyor. Uzakdo¤u’dan Avrupa’n›n birçok
ülkesine gerçeklefltirilen bayi gezileri sa-
yesinde hem Türkiye’nin dört bir yan›n-
dan gelen Beko bayilerini yak›ndan tan›-
ma f›rsat› buldu¤unu hem de bu ülkeler-
deki teflkilatlanmay› yak›ndan izleme ve
kendisini gelifltirme olana¤› yakalad›¤›n›
anlat›yor.

Rakipler korkutmuyor
Yaman, Beko markas›n›n olumlu katk›-
lar› yan›nda çocuklu¤unun geçti¤i bir
bölgede ma¤aza sahibi olman›n avantaj›-
n› yafl›yor. Çevresi oldukça genifl. O ne-
denle yeni  rakipler onu korkutmuyor…
Yaklafl›k alt›-yedi y›l önce, tam da biti-
fliklerindeki ma¤azay›, rakip bir marka-
n›n bayii sat›n alm›fl. Benzer ürünleri sa-
tan bu yeni ma¤aza aç›l›nca, dostlar› sa-
t›fllar›n›n azalabilece¤i konusunda onu
uyarm›fl. 
Do¤rusu o da biraz tedirgin olmufl. An-
cak geliflmeler tam tersi yönde gerçeklefl-
mifl. Di¤er ma¤azaya gelen müflteriler de
bir süre sonra Beko müflterileri olmufl.
Bunun üzerine rakip marka 2007’de ma-
¤azas›n› kapatm›fl. Bu ma¤azan›n faaliyet
gösterdi¤i yeri de Hüseyin Yaman alarak
ifllerini geniflletmifl. 

Arstil markas› ile artan ürün çeflidi
Hüseyin Yaman bugün 400 metrekaresi
kendisinin, 250 metrekaresi ise kiral›k
olan toplam 650 metrekarelik ma¤azas›-
n›n üst kat›nda, salon tak›mlar›ndan, ya-
tak odas› ve genç odalar›na uzanan genifl
ürün yelpazesiyle Arstil ürünlerini sergi-
lemeye bafllam›fl. Toplam befl kiflilik eki-
binin de yard›m›yla ifllerini A’dan Z’ye
kendisi takip ediyor. Ancak yeni mar-
kayla ilgili dekorasyon henüz tamamlan-

mad›¤› için, müflterilerine tam anlam›yla
hizmet veremedi¤ini söylüyor. Önümüz-
deki günlerde ikinci markan›n sat›fl›yla
birlikte, bugün 6-7 bin kifliye ulaflan
müflteri portföyünün k›sa sürede artaca-
¤›ndan flüphesi yok. 
Çünkü Arstil markas›n›n bayili¤ini ala-
rak Beko müflterisinin farkl› ürün talep-
lerine cevap vermek  isteyen Yaman, ay-
n› zamanda bugüne kadar müflterisi ol-
mayan bölge sakinlerini Arstil sayesinde
Beko müflterisi yapmaya kararl›.

Müflteri bilinçlendi
Hüseyin Yaman’a 16 y›l önceki müflteri
ile bugünkü müflteri aras›ndaki fark›
sordu¤umuzda ise çarp›c› bir cevapla
karfl›lafl›yoruz.  Yaman öncelikle marka
olarak ürün ve modellerdeki de¤iflimi
ve say› olarak art›fl›n› anlat›yor bize, ar-
d›ndan da bu geliflmeyle birlikte müflte-
rinin nas›l de¤iflti¤ini ve geliflti¤ini…
Eskiden müflterinin ma¤azaya geldi¤in-
de sadece hangi beyaz eflyadan sat›n al-
mak istedi¤ini belirterek ma¤azada olan
modelleri neredeyse incelemeden sat›n
al›p gitti¤ini aç›klayan Yaman, “Bugü-
nün müflterisi bütün alternatifleri gör-
mek, ellemek istiyor; özelliklerini ö¤re-
niyor, hatta rakip markalar›n bilgilerini
ediniyor ve ondan sonra ne almak iste-
di¤ine karar veriyor. Dolay›s›yla biz de
ma¤azam›zda her türlü modeli ve ürü-
nü sergiliyor ve müflteriye doyurucu
bilgi veriyoruz” diyor.
Yaman’›n müflterisi genellikle kad›nlar.
Beyaz eflyalar›n›, küçük el aletlerini,
elektronik eflyalar›n›n modelini, özellik-
lerini onlar sorguluyor, taleplerini aç›k
ve net dile getiriyorlar. 
Erkek müflteriler ise genellikle televiz-
yon seçimi konusunda ›srarl›. Her iki

müflteri türünün ortak özelli¤i ise Koç
Toplulu¤u gibi büyük bir grubun güve-
nilir markas› Beko ile çal›flmak istemele-
ri. Tabii müflterinin duydu¤u bu güven-
de, Yaman’›n y›llard›r bu bölgede oturt-
tu¤u güvenilir ticari iflletmecili¤in pay›
da büyük olsa gerek. 

Kriz sürecini aflabiliriz
Tüm dünyay› etkilemesi beklenen eko-
nomik krizin Türkiye’de de reel sektörü
etkileyebilece¤ini, hatta krizin etkileri-
nin birkaç y›l sürebilece¤ini kabul etse
bile, markas› sayesinde flirket olarak bu
krizi rahatl›kla atlataca¤›na inanan Hü-
seyin Yaman “Bu dönemde do¤ru sat›fl-
lar yapmam›z laz›m. Borcunu ödeyecek
kiflilere mal vermeliyiz. Bu süreci rahat-
l›kla aflabiliriz. Çünkü güvenilir, tan›-
nan, büyük bir markam›z ve ayn› za-
manda geçmifli olan bir ticari hayat›m›z
var” diyor.
Son y›llarda yeni markalar ve flubelerle
Türkiye’nin her köflesinde karfl›m›za ç›-
kan mega marketlerin rekabetinden de
çekinmeyen Yaman, bu konudaki dü-
flüncesini de flöyle anlat›yor; 
“Bizim sektörde bire bir iliflkiler çok
önemlidir. Müflteriniz zaman zaman
alaca¤› ürün konusunda yönlendiril-
mek, detayl› olarak bilgilendirilmek
hatta uygulamas›n› görmek ve dinle-
mek ister. O nedenle müflterilerimiz
al›flverifllerini bizim gibi kendileriyle ya-
k›ndan ilgilenen bayilerden yapmaya
devam edecektir. Belki elektronik ko-
nusu bizi biraz etkileyebilir. Ancak bu
konuda da müflterilerimize doyurucu
bilgi vererek daha etkin olabiliriz. Be-
nim inanc›m bayilik sisteminin, bugü-
nün bilinçli müflterisini daha çok tat-
min etti¤i ve edece¤i yolunda.”

(Soldan sa¤a) Tu¤rul Hardal, Zülfiye Demirel, 
Hüseyin Yaman, Nuriye Pala, Sevgi Topçuo¤lu
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nsanl›k tarihinde en gurur duyu-
lan dönüm noktalar›ndan biri aya
ayak basmakt›. Ta ki ‹nsan Ge-
nom Projesi sonuçlan›p da insa-
n›n genetik kimlik kart› diyebile-
ce¤imiz DNA’n›n tam bir harita-

s›n›n ç›kar›lmas› yönünde çok önemli bir
ad›m at›lana kadar. 
‹nsan Genom Projesi ABD, Fransa, ‹ngil-
tere, Japonya ve Çin’den uzmanlar›n kat›-
l›m›yla, dünya üzerinde 16 ayr› merkezde
yürütülen genifl çapl› bir araflt›rmayd›. ‹lk
sonuçlar› 2000 y›l›nda aç›klanan araflt›r-
malar›n, insan genlerinin yüzde 97’sinin
çözüldü¤üne ve bu genlerin yüzde
85’inin de do¤ru flekilde s›raland›¤›na ifla-
ret ediyordu. O günlerde bulgular›n kan-
ser ve kalp hastal›klar› baflta olmak üzere
çeflitli hastal›klar›n tedavisinde de ç›¤›r
açaca¤›na dikkat çekilmifl, geliflmeler in-
sanl›k tarihinin en önemli devrimlerin-
den biri olarak nitelenmiflti. 
Ülkemizde de dünyadaki bu geliflmeleri
yak›ndan takip eden t›p insanlar› ve ku-
rumlar var. Amerikan Hastanesi de bu-
nun öncülerinden. Uzun zamand›r gene-
tik tan› laboratuvar› hizmeti veren Ameri-

kan Hastanesi, Kas›m ay›ndan itibaren bu
alanda klinik hizmet sunacak. Amerikan
Hastanesi Genetik Hastal›klar Tan› Mer-
kezi’nde “kiflisel sa¤l›k izleme progra-
m›”yla sa¤l›k, art›k kifliye özel bir hizme-
te dönüflüyor. Tedavi de koruyucu he-
kimli¤in ça¤dafl yeniden yorumu diyebi-
lece¤imiz bir kimli¤e bürünüyor.
Amerikan Hastanesi Genetik ve Genomik
Bilimler Merkezi Sorumlusu Dr. Nesrin
Erçelen’le genetik miras›m›z üzerinde söz
sahibi olan kifliye özel t›bb›n olanaklar›n›,
uygulamalar›n› ve yeni merkezin iflleyifli-
ni konufltuk.

Genetik bilimi klinik ortamda nas›l uy-
gulanacak?
Modern t›pta teknoloji ve klinik iç içe
geçmifl durumda. Genetik de bunu en
güzel uygulayan bölümlerden biri. Hem
laboratuvar›m›z hem klini¤imiz iç içe.
Dan›flmanl›¤›n, bilgilendirmenin ön plan-
da oldu¤u, yüksek teknolojili t›bbi bir
hizmet asl›nda.

Yüksek teknolojiyi klasik uygulad›¤›-
n›z bölümler hangileri?

Prenatal tan› dedi¤imiz do¤mam›fl bebek-
lerin ve riskli gebeliklerin tan›s› örne¤in.
Aileden gelen riskli durumlarda, do¤ma-
dan önce bebe¤e test yap›yoruz: Amniyo-
sentez. Ortaya ç›kan risk konusunda aile-
yi bilgilendiriyoruz. Çeflitli genetik hasta-
l›klar var, sonra. Talasemiler, en fazla bi-
zim ülkemizde görülen Akdeniz atefli gibi
hastal›klar için genetik testle tan› koyuyo-
ruz. Öyle bir yere geldik ki, kiflisel tan›
koyuyoruz; çünkü DNA’ya bakt›¤›n›z za-
man sadece o kifliyi ilgilendiren bir tan›
yapm›fl oluyorsunuz. Art›k t›p herkese
uygulanan t›p olmaktan ç›k›yor bizim bö-
lümümüzde, sadece sizi ilgilendiren, sa-
dece sizin durumunuzu gösteren bir t›b-
ba dönüflüyor. 

DNA bütün bunlar› nas›l söylüyor?
Genetik materyale DNA zinciri diyoruz.
DNA zinciri, her çekirdek hücremizin
içinde var. DNA zincirinin içinde s›ra s›ra
genler var. Bütün hastal›klar›n temelinde,
hücresel boyutta genetik bir mekanizma
var. 2000 y›l›nda ‹nsan Genom Proje-
si’nin bitmesiyle birlikte insan DNA zin-
ciri çok aç›k biçimde ortaya kondu. Gün

‹

Modern t›p genetik 
miras› kader olmaktan 

ç›kard›. Genetik bilimi ile
hastal›klar anne karn›nda saptan›yor,

önlemler al›n›yor. T›p genel de¤il, sadece
size özel çal›fl›yor. Genetik bilimindeki ilerlemeyi, 

klinik kap›lar›n› kas›m ay›nda açacak olan Amerikan
Hastanesi Genetik ve Genomik Bilimler Merkezi

Sorumlusu Dr. Nesrin Erçelen Bizden Haberler’e anlatt›

ayata dairh

Genetik miras
kaderimiz 
de¤il
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geçtikçe de hastal›klar bir bir ayd›nlat›lma-
ya baflland›. 

Genetik bir kusur DNA’dan tedavi edile-
biliyor mu?
Hay›r ama bugün hâlâ DNA’y› elleyemiyo-
ruz. Maalesef var olan bir genetik kusuru,
DNA baz›nda de¤ifltirip tedavi etme imkâ-
n›m›z yok. Sadece yerine koyabiliyoruz.
Örne¤in vücutta çeflitli yap›tafllar›n›n ek-
sikli¤iyle giden, do¤ufltan bafllayan ve
ölümle biten hastal›klar var; fleker metabo-
lizma hastal›klar›, ya¤ metabolizma hasta-
l›klar› gibi. Bu tip hastal›klarda eksik olan
maddeleri, suni olarak yap›p yerine koyma
imkân›m›z ç›kt›. Örne¤in kans›zl›k hasta-
l›klar›nda, baz› ba¤›fl›kl›k sisteminin çal›fl-
mad›¤› durumlarda ve baz› kanser türlerin-
de, transplantasyon (organ nakli) tedavinin
büyük k›sm›n› oluflturuyor. 

Ama transplantasyonun s›n›rlar› var öy-
le de¤il mi? 
Daha önce imkân›m›z yoktu; ancak doku-
su uyumlu kifliler aras›nda plantasyon ya-
p›labildi¤i için ailede veya dünyada doku-
su uyan bir insan ar›yorduk. Ama tek gen
teknolojisiyle (Prezantasyon Genetik Tan›)
beraber durum de¤iflti. E¤er ailede böyle
bir hastal›k söz konusuysa diyoruz ki “Siz
talasemi hastal›¤› tafl›y›c›lar›s›n›z. Sizlerin
çocu¤unuzda hastal›¤›n ç›kma oran› en az
yüzde 25, bunu önlemek için tüp bebek
yaparak embriyolar›n›zda normal ve hasta-
l›kl› olan› seçmek mümkün”. Normalleri
seçtikten sonra 20 gün içinde anneye bunu
transfer ediyoruz. Bunu yaparken ailede

hasta bir çocuk varsa, sa¤l›kl› doku grubu
büyük kardefliyle efl olan bir çocuk isteni-
yor. Böylece birinci çocu¤umuzu da nor-
mal hale çevirebiliyoruz. 

Bir de kök hücre teknolojisi var…
Kök hücreler, sonsuz bir kaynak. Hayat›n
s›f›r dönemine programlanm›fl olan hücre-
ler bunlar. E¤er biz bunlar› belli bir tekno-
lojiyle kontrol edebilecek hale gelebilirsek,
yani sonsuz bölünmelerini kontrollü bir
flekilde durdurup istedi¤imiz dokuya fark-
l›laflt›rabilirsek, o zaman örne¤in organ
transplantasyonunda bugünkü zor koflul-
lar› aflm›fl oluruz. Befl-on sene içinde t›b-
b›n, tamamen kiflisel kök hücreye dayal› ve
kesin tedaviye yönelik hale gelece¤ini de
art›k görüyoruz.

Klini¤inizde ne tür bir hizmet olacak?
Bireysel sa¤l›k klini¤i diyoruz yeni klini¤i-
mizin ad›na. Baflvuran kiflilere öncelikle

genetik dan›flmanl›k veriyoruz; genler ne
tafl›r, ne gösterir, nas›l bir programa dö-
nüfltürülür, anlat›yoruz. Muayene ediyo-
ruz, aile hikâyelerini dinliyoruz, sonra kan
al›p test yap›yoruz. Bu testlerin içinde
hem genetik testler var hem bu genetik
sonuçlarla beraber kiflinin durumunu yo-
rumlamam›z için anahtar birtak›m kan
tahlilleri var. Her bir sistemimizin ifadesi
olan kilit noktalara da ayr›ca bak›yoruz ve
tedavi planlamas› yap›yoruz. Diyoruz ki
“Sizin ailenizden ötürü flu hastal›klara yat-
k›nl›¤›n›z var. ‹çinde bulundu¤unuz du-
rum da flu. ‹yi ya da kötü genleriniz olabi-
lir ama burada en büyük silah›m›z yaflam
koflullar›”. Kifli kötü genlerle do¤abiliyor
ama bunu iyi bir çevre kofluluyla, bilinçli
bir yaflam standard›yla bu kötü genlerin
etkisini azaltabiliyor.

Yani genetik miras›m›z kader de¤il öyle
mi?
De¤il. Zaten bunun için tedavi program›
yapabiliyoruz. ‹yi genlerle do¤uyorsunuz
ama bu makineyi o kadar kötü kullanabili-
yorsunuz ki… Devrald›¤›m›z genetik mira-
s›n yüzde 50’sini çocuklar›m›za devrediyo-
ruz. Yumurta ve sperm di¤er hücrelerden
farkl› olarak genetik materyalimizin yüzde
50’sini tafl›r. Tek yumurta ikizleri yüzde
99.99 birbirinin efliyle do¤uyor. Ancak rah-
me düfltükleri andan itibaren karfl›laflt›klar›
çevre farkl›l›klar› o bireyleri farkl›laflt›r›yor.
Maruz kald›klar› hormonal yap›lar, toksin-
ler, alkol, sigara, ilaçlar ya da stres ve su
kaynakl› hormonlar›, bu iki efl genotipte bi-
le farkl› genotipler ç›kmas›na yol aç›yor.

“‹yi ya da kötü genleriniz 
olabilir ama burada 

en büyük silah›m›z yaflam
koflullar›. Kifli kötü 

genlerle do¤abiliyor ama 
iyi bir çevre kofluluyla, 

bilinçli bir yaflam 
standard›yla bu kötü genlerin 

etkisini azaltabiliyor”
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Yetkin Dikinciler’in oyunculuk formülü:

er rolüyle izleyicisini flafl›rtan
Yetkin Dikinciler için oyun-
culuk bir ifl de¤il hayata mana
veren bir alan. Nedenini flöy-
le aç›kl›yor: “Benim için haya-

t› anlamak, geride bir fleyler b›rakarak
ölümsüzlü¤ü yakalamaktan çok daha
önemli. Anlamak için de oyunculuktan
daha iyi bir alan olabilir mi? Oyuncu bafl-
ka hayatlar›, baflka hikâyeleri anlamaya,
üstelik bir de anlatmaya çal›fl›r. ‹nsanlarla
hemdert olur ve ço¤al›r böylece. ‹flte beni
mutlu eden nokta bu.” Dikinciler ile böy-
lesine bir anlam yükledi¤i oyunculu¤unu
ve bu serüvenin nas›l geliflti¤ini konufltuk.

Sahne tozunu ilk ne zaman yuttunuz?
‹lkokul say›labilir. “Baltalar elimizde/Uzun
ip belimizde” türünden çocuk oyunlar›. Li-
sede kimya ö¤retmenimiz Cemalettin Bey,
Nam›k Kemal’in “Vatan Yahut Silistre”sini
sahneletmiflti bize. O dönemlerde sahnede
olman›n hazz›n› tatmaya bafllad›m. Fen
bölümü ö¤rencisiydim ama sonuçta Edebi-
yat Fakültesi Felsefe bölümünü tercih et-
tim. Y›ld›z Kenter okulda tiyatro kurslar›
veriyordu. Zaten hayran›m Y›ld›z Kenter’e,
Müflfik Kenter’e... O kurslar s›ras›nda bir
gün Y›ld›z Hoca sordu: “Meslek olarak ti-

yatrocu olmay› düflünür müsün?” dedi. Er-
tesi y›l b›rakt›m felsefeyi, Mimar Sinan
Üniversitesi Devlet Konservatuvar› Tiyatro
bölümüne geçtim. Bana çok iyi geldi bu se-
çim. Çünkü dokuz yafl›mdan bu yana der-
dim vard› hayatla; “nedir bu sonsuzluk” di-
ye. Sonsuzluk diyorlar ama biz sonlu bir
varl›¤›z... ‹nsan ölümlü oldu¤ununun ay›r-
d›na var›nca da ço¤almak, daha çok anla-
mak ve daha çok mana vermek istiyor ha-

yata. Benim için mana veren alanlardan bi-
ridir oyunculuk. 

“Ölümsüzlü¤ü yakalamak”, geride bir
fleyler b›rakmak  iste¤i olabilir mi?
Belki derinlerde bir yerde vard›r ama bi-
linç düzeyinde öyle bir düflüncem yok. Be-
nim için hayat› anlamak çok daha önemli.
Anlamak için de bundan daha iyi bir alan
olabilir mi? Oyuncu baflka hayatlar›, baflka

H

“Canland›rd›¤›m karaktere
d›flardan benzemek beni
hiç ilgilendirmiyor. 
Onun haletiruhiyesini
kap›p, onun bedenine
verdi¤i flekli yakalamaya
çal›fl›yorum. Saç›mla,
sakal›mla, duruflumla
u¤raflmaya bafllarsam, o
geometrik bir fleye
dönüflür, çok plastik olur”

“Önce ruh, sonra biçim”
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hikâyeleri anlamaya, üstelik bir de anlatma-
ya çal›fl›r. Senin derdinle ortak dertler görür
hayatta. ‹nsanlarla hemdert olur ve ço¤al›r
böylece. ‹flte beni mutlu eden de bu. 

Profesyonel oyunculuk ne zaman bafllad›?
1990’da Bak›rköy Belediye Tiyatrosu’nda
çal›flmaya bafllad›¤›mda ö¤renciydim. Zeliha
Berksoy’un sanat yönetmenli¤i dönemiydi.
Yönetmenimiz de O¤uz Aral’d›. Büyük flans-
lar›m›zdan biridir bu... Mezun olunca An-
talya Devlet Tiyatrosu’na tayin oldum. Ora-
daki iki y›l›n ard›ndan Diyarbak›r’da dört y›l
deneyimim oldu. Diyarbak›r hayat›ma çok
özel fleyler katt›. ‹nsan bilinçli bir yaflta Ana-
dolu’ya baflka türlü bak›yor. Çünkü oralar-
da hayat, metropollerdeki alg›yla geçmiyor,
baflka bir gerçeklik yaflan›yor. Fark›ndal›k
ad›na da çok önemliydi benim için. 

Halk›n ilgisi nas›ld› tiyatroya?
Bölge tiyatrolar›n›n izleyicisi, büyük flehir-
lerden daha iyidir; daha istikrarl› ve daha bi-
linçlidir. Sürekli doluydu salon. Hem öyle
birer ikifler de¤il, befler onar kere gelirlerdi
ayn› oyuna. Oyun sonunda beklerler, çiçek
vereceklerse verirler, öpeceklerse öperler;
ayaküstü “Oyunu okudu¤umuzda flöyle bir
yorum yapm›flt›k ama sizin sahnelemeniz-
den flu sonucu ç›kard›k, siz böyle mi yo-
rumlad›n›z?” tart›flmalar› yaparlard›. Çok
güzel insanlar›n oldu¤u yerler oralar.
1999’da ‹stanbul Devlet Tiyatrosu’na tayin
oldum. Ama ayn› y›l baflka bir fley daha ka-
t›ld› hayat›ma. Yunanl› yönetmen Theodo-
ros Terzopoulos, bir oyunda izledikten son-
ra beni ortak yap›mlarda çal›flmaya davet et-
ti Atina’ya. O tarihten bu yana Atina’n›n ya-
n› s›ra Japonya, Almanya, ‹spanya, Kolom-
biya, Brezilya gibi ülkelerde birçok oyunun
turnesini yapt›k. Çok güzel tepkiler ald›k.
“Sanat›n s›n›rlar› yoktur” sözünün ispat›n›
yaflad›m bu süreçte. 

‹stanbul’a dönecek olursak...
Müflfik Hoca’n›n bir sözü vard›; “Nereye gi-
derseniz gidin, kendi solu¤unuzu götürün,
oraya uymaya çal›flmay›n”. Ben de kendi ne-
fesimle geldim ‹stanbul’a. Hiç de bir fley de-
¤iflmedi hayat›mda. Sadece daha çok seyir-
ciyle bulufltum. Akabinde, beni tiyatroda iz-
leyen dizi yap›mc›lar› dizilerde rol teklif et-
tiler. Sonra da film teklifleri bafllad›. Bu iflin
kalbi bu kent oldu¤u için, iflte bunlar kat›l›-
yor insan›n hayat›na. Onun d›fl›nda bir ak-
tör olarak ruhumu de¤ifltirmedi ‹stanbul. 

Y›llar›n›z› tiyatroya verdiniz ama “Babam
ve O¤lum” ile birlikte “ünlü” oldunuz.
Bu “ün” hayat›n›z› nas›l etkiledi? 

Evet, iflin kural› bu. Ün, “gözalt›nda olma”
durumunu getirdi tabii. Ama hiç flikâyetçi
de¤ilim. O kadar s›cak bak›yorlar ki, ben de
onlara ayn› s›cakl›kla cevap vermeye çal›fl›-
yorum. Sohbet etmek isterlerse de ediyo-
rum. Bu benim iflimin bir parças›. Görsel bir
ifl yap›yorum ama ifl bittikten sonra kaybol-
muyorum; ben de hayattay›m ve yaflamaya
devam ediyorum. Zaten o insanlar›n hikâye-
sini anlat›yorum ben. Nas›l olur da bu bu-
luflmadan kendimi al›koyabilirim ki. 

S›k s›k dikkat çekilen bir özelli¤iniz, bir-
biriyle çeliflebilen her tür rolün alt›ndan
kalkabilmeniz. Neye ba¤lamal›y›z bunu? 
Bunu ikiye ay›rarak cevaplayabilirim. Birin-
ci bölümün (a) fl›kk› flans. Yani de¤iflik rol-
ler geliyor. Ben de farkl› rolleri oynamak is-
tiyorum; bu da (b) fl›kk›. Dolay›s›yla iki fl›k
birbirini tamaml›yor gibi. ‹kinci bölümü ise
flöyle özetleyeyim. ‹nsan bir olanaklar varl›-
¤›. ‹nsandan doktor da olabilir, avukat da,
katil de... Çünkü içimizde her türlü olabilir-
li¤in nüvesini tafl›yoruz. ‹flte beni bir oyun-
cu olarak bekleyen ve bu yolda devam et-
memi sa¤layan da insan›n bu olanakl› olma
hali. Ayn› bedenden ve ayn› ruhtan ç›kar-
maya çal›fl›yorum hepsini. Hayat› nas›l oku-
yorsam, rollerime de onu katmaya çal›fl›yo-
rum. Ça¤an Irmak benden saf Salim’i oyna-
mam› istiyorsa ben de içimdeki o saf adam›
ar›yorum. En keyifli taraf› da bu zaten.

Rollerinize nas›l haz›rlan›yorsunuz?
Her oyuncunun haz›rl›¤› kendine özeldir.
Ben duygusal haz›rl›kla ilgileniyorum daha
çok. D›flardan benzemek beni hiç ilgilendir-
miyor. Onun haletiruhiyesini yakalamaya
çal›fl›yorum. O haletiruhiyeyi kap›p, onun
bedenine verdi¤i flekli yakalamaya çal›fl›yo-
rum. Saç›mla, sakal›mla, b›y›¤›mla, duru-
flumla u¤raflmaya bafllarsam, o geometrik
bir fleye dönüflür, çok plastik olur.  

Can Dündar’›n “Mustafa” filmiyle gün-
demdesiniz. Atatürk’ü seslendirdi¤iniz
filmi de¤erlendirir misiniz?
Her fleyden önce bu film belgesel de¤il. Bel-
geye dönük ya da belgeye dayal› film diye-
biliriz ama bir belgesel olarak adland›rmak
haks›zl›k olur diye düflünüyorum.
Film ayn› zamanda Türkiye için de önem-
li bir sinema ad›m›. Çünkü canland›rma-
lar var. Reel canland›rmalar d›fl›nda bilgi-
sayarlarla yap›lan canland›rmalar var...
Filmde ben, gerek kendisiyle dertleflti¤i
not defterleri ve mektuplar›nda gerek ar-
kadafllar›yla yapt›¤› konuflmalar›nda Mus-
tafa Kemal’in sesi olmaya çal›flt›m. Bunu
da taklit yoluyla de¤il de o notlar›n bende
b›rakt›¤› izlenimleri dile getirmeye çal›fla-
rak yapt›m. 

Son sorumuz özel sektörün sanata katk›-
s›yla ilgili. Koç Toplulu¤u sanata deste¤i
kurumsal sosyal sorumlu¤unun bir par-
ças› olarak görüyor ve sponsorluklar üst-
leniyor. Özel sektörün sanata deste¤ini
de¤erlendirir misiniz?
Çok olumlu buluyorum bu e¤ilimi. Kül-
tür merkezleri aç›yor, müzeler kuruyor,
sergiler düzenliyorlar. Bunlar de¤erli giri-
flimler. Bu çabalar› çok önemsiyorum. Ay-
r›ca bu tür desteklerin kurumlar›n prestiji
aç›s›ndan da önemli oldu¤unu düflünüyo-
rum. Zaten tarihe bakt›¤›m›z zaman ser-
maye ya da iktidar sahipleri her dönemde
sanat› desteklemifllerdir. Bu süreç Osman-
l›’da da Bat›’da da böyle yafland›. Yaln›z
arada ince bir çizgiye dikkat edilmesi ge-
reki¤ini düflünüyorum. Hiçbir zaman ser-
maye sahibi o eserin önüne geçmemeli.
Zaten gerçek destek de böyle fazla göze
batmadan yap›lan destektir.

Yetkin Dikinciler kimdir?
Asker bir baba ve hemflire bir annenin tek ço-
cu¤u olarak 15 A¤ustos 1969’da ‹stanbul’da
do¤du. fiehremini Lisesi, ard›ndan ‹stanbul Üni-
versitesi’nin Felsefe bölümünde bafllad›¤› e¤iti-
mine, Y›ld›z Kenter’in yönlendirmesiyle Mimar
Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvar› Tiyat-
ro bölümünde devam etti. Profesyonelli¤e Ba-
k›rköy Belediye Tiyatrolar›’nda ad›m att›. Me-
zuniyetinin ard›ndan bafllad›¤› Antalya Devlet
Tiyatrosu’ndan sonra Diyarbak›r, ard›ndan
1999’da ‹stanbul’a tayin edildi. Sinemaya Tur-
gut Yasalar’›n filmi “Leopar›n Kuyru¤u” ile
ad›m att›. 2002’de “Seni Yaflataca¤›m” adl›
diziyle de televizyon dünyas›yla tan›flt›. Kariye-
rindeki dönüm noktas› Ça¤an Irmak’›n sinema
filmi “Babam ve O¤lum” oldu. “Mustafa” fil-
minde Atatürk’e ses verdi. 

“‹zleyiciler sokakta o kadar
s›cak bak›yor ki, ben de ayn›

s›cakl›kla cevap vermeye
çal›fl›yorum. Görsel bir ifl

yap›yorum ama ifl bittikten
sonra kaybolmuyorum;

hayattay›m ve yaflamaya devam
ediyorum. Zaten o insanlar›n

hikâyesini anlat›yorum. Bu
buluflmadan nas›l

al›koyabilirim kendimi?” 



izden baflar›n›z›n öyküsünü dinlemek isteriz? Ancak ön-
ce sizi bu baflar›ya götüren yolda yaflad›¤›n›z talihsiz tra-
fik kazas› ard›ndan hayat›n›z›n nas›l de¤iflti¤ini, neler
hissetti¤inizi anlat›r m›s›n›z? 
Özel Yükselifl Koleji’nde ilkokulu bitirdi¤im yaz bir trafik ka-

zas› geçirdik. Kazadan sonra yaklafl›k bir ay Hacettepe Hastanesi’nde
kald›m; beyin ve omurilik ameliyatlar› geçirdim. T5 seviyesinde omu-
rilik felçlisi olmufltum. Ard›ndan Almanya Heidelberg’deki rehabilitas-
yon merkezinde üç buçuk ay tedavi gördüm.
Rehabilitasyondan sonra ortaokul ve lise ö¤renimime Tevfik Fikret Li-
sesi’nde devam ettim. Bu yedi y›l boyunca engelli olmam nedeniyle ne
bir ayr›cal›k ne de bir farkl›l›k yaflad›m. Dolay›s›yla kiflili¤imin gelifli-
minde çok önemli bir role sahip Tevfik Fikret Lisesi.
Kiflili¤im ve ailemin bana verdi¤i güvenle, belki de yafl›m›n küçüklü¤ü-
nün etkisiyle yeni hayat›ma al›flmakta fazla zorlanmad›m. Asl›nda be-
nim engel seviyem oldukça yüksek; neredeyse vücudumun üçte ikisini
hissetmiyorum ve kullanam›yorum. Annem bana ilk kez yürüyemeye-
ce¤imi söyledi¤inde,  Almanya’da rehabilitasyon sürecindeydik. Sadece
“Neden ben?” diyebilmifltim ama düflündü¤ümde, asl›nda her gün, her-
kesin bafl›na gelebilecek bir fleyin o gün benim bafl›ma gelmifl oldu¤uy-
du. ‹nsan genifl düflündü¤ünde, asl›nda yaflamda herkesin bir fleylerle
s›n›rland›¤›n› görebiliyor. Dolay›s›yla kendi s›n›rlar›m içinde yaflayabi-
lece¤im en güzel hayat› yaflamaya çal›fl›yorum. Her fleyi yapamayaca¤›-
m› biliyorum ama yapabildi¤im fleyleri en iyi flekilde yapmaya çal›fl›yo-
rum. Kazadan sonra tabii ki tüm yaflam›m, yaflam›m›z de¤iflti. Engelli-
lik kavram›yla tan›flt›k. Okul aray›fl›na girdik; okullar›n engelliye bak›-
fl› ailemi ve beni çok üzdü. Ancak Tevfik Fikret Lisesi’nin anlay›fll› yak-
lafl›m›yla e¤itimime çok do¤ru bir yönde devam edebildim.

Bu hislerle henüz çocuk yaflta nas›l bafla ç›kt›n›z? Kuflkusuz aileni-
zin deste¤ini ald›n›z ama herhalde bir olimpiyat alt›n madalyas›
için bu yeterli de¤ildi. Özünüzdeki bu direnç, azim nas›l olufltu ve

geliflti?
San›r›m bu adaptasyon sürecini kolay atlatmamda kifli-
li¤imin büyük etkisi var. Hayata hep olumlu bakmaya

çal›flan bir bireyim. Yaflam bize sunulmufl bir hediye ve
bunu nas›l yaflayaca¤›m›z› yine biz belirliyoruz. O yüzden
yapamad›klar›m›za de¤il, yapabildiklerimizi en iyi flekil-

de yapmaya odaklanmal›y›z. Yeni hayat›ma al›flma
sürecimde, e¤itim hayat›mda ve sportif ya-

flant›mda baflar›lar elde etmemde kufl-
kusuz ailem de çok önemli

rol oynad›. Aileniz
size inand›¤›

por vizyons

S
Onun önünde “engel“ yok

Baflar›l›, ak›ll›, güzel ve olgun... 
Koç Holding’in de sponsor oldu¤u

Pekin’deki 2008 Paralimpik
Oyunlar›’nda okçuluk branfl›nda alt›n

madalyay› kazanarak Türkiye’nin
gururu olan Gizem Giriflmen, 11

yafl›ndan beri yürüyemiyor. “Asl›nda
her gün, herkesin bafl›na gelebilecek
bir fley o gün benim bafl›ma gelmiflti.

‹nsan genifl düflündü¤ünde, asl›nda
yaflamda herkesin bir fleylerle

s›n›rland›¤›n› görebiliyor. Kendi
s›n›rlar›m içinde yaflayabilece¤im en

güzel hayat› yaflamaya çal›fl›yorum.
Her fleyi yapamayaca¤›m› biliyor ama

yapabildi¤im fleyleri en iyi yapmaya
çal›fl›yorum” diyen Giriflmen ile 

yaflam felsefesini konufltuk



ve güvendi¤i zaman her fley daha da kolay
oluyor. Bu konuda çok flansl›y›m. Çünkü
son derece bilinçli ve sevgi dolu bir ailem
var. Bana bir insan›n istedikten sonra her
fleyi yapabilece¤i inanc›n› afl›lad›lar. Ben
de büyük özveri göstererek disiplinli bir
flekilde çok çal›flt›m. 

Türkiye’de s›kça görüldü¤ü gibi evle-
rine kapanan engellilere ve onlar›n ai-
lelerine tavsiyeleriniz var m›?
Ben her bireyin çok özel oldu¤una ve
kendi yetenekleri ve disiplini çerçevesin-
de iyi ifller yapabilece¤ine inan›yorum.
Bu sebeple önemli olan ailelerin çocuk-
lar›na inanmas› ve onlar› desteklemesi.
Destek görmeden baflar›ya ulaflmak çok
zordur. Türkiye’de “engelli” ve “engelli-
lik” kavramlar› aç›s›ndan bilinç düzeyi
çok yüksek olmad›¤› için ilk etapta aile-
lere çok görev düflüyor. Aileler engelli
çocuklar›n›n topluma kar›flmas›na engel
olmamal›, onlardan utanmamal› aksine
çocuklar›n›n sosyalleflebilmesi için bü-
yük özveri göstermeli. Ancak toplum da
bütün olarak e¤itilmeli. Toplum, engelli
nüfus bu kadar çok iken “engel” kavra-
m›na bu kadar yabanc› ise bu konuda
e¤itilmemifliz demektir.

Sporla nas›l tan›flt›n›z, nas›l gelifltirdi-
niz? Günde kaç saat çal›fl›rs›n›z?
Kaza ard›ndan rehabilitasyon amaçl› yüzü-
yordum. Sonraki iki y›l da düzenli olarak
yüzme antrenörümle çal›flt›k. Ama araya
e¤itim hayat› girince b›rakmak zorunda
kald›m. Üniversite bittikten sonra bir y›l
dinlenme karar› ald›m ve o y›l içinde tek-
rar yüzmeye karar verdim. Eski yüzme an-
trenörüme ulaflmak için, onu tan›yan ilk
okçuluk antrenörümle temas kurdum.
“Bizim antrenmanlar›m›za kat›l›r m›s›n?”
diye sordu, “Tamam” dedim ve ilk okumu
att›ktan sonra da b›rakmamaya karar ver-
dim. ‹lk iki sene haftada yaklafl›k alt› gün
antrenman yapt›m. ‹fle bafllad›ktan sonra
da daha programl› ve düzenli bir antren-
man takvimi uygulad›m. Milli tak›m kam-
p›nda olmad›¤›m zamanlar haftada en az
üç-dört gün düzenli antrenman yap›yo-
rum; kimi zaman apartman›m›z›n garaj›n-
da, kimi zaman arkadafl›m›n fabrikas›nda.

Pekin’deki günlerinizi anlat›r m›s›n›z?
Heyecanl› m›yd›n›z, endifleli miydi-
niz, yoksa “Bu madalya benim” diye-
rek mi yola ç›kt›n›z?
Okçulu¤a bafllad›¤›m ilk günden itiba-
ren hedefim öncelikle 2008 Beijing Pa-
ralimpik Oyunlar›’na kat›lmak ve daha

sonraki süreçte de alt›n madalya al›p ‹s-
tiklal Marfl›’m›z› dinlemek ve dinlet-
mekti. Ben 2007 IPC Dünya S›rlama-
s›’nda kendi s›n›f›mda birinci s›raday-
d›m. Bu sebeple 2008 Paralimpik
Oyunlar›’n›n okçuluk branfl› için en fa-
vori sporculardand›m. Ancak sporda
günlük performans›n›z, motivasyonu-
nuz ve konsantrasyonunuz da çok
önemlidir; bu yüzden “Bu madalya be-
nim” demek çok da kolay de¤ildir. Her
sporcu çok çal›fl›p 2008 Paralimpik
Oyunlar›’na kat›lmaya hak kazan›yor.
Bu sebeple ben daha çok çal›flmam ge-
rekti¤inin hep bilincindeydim; çok ça-
l›flt›m ve alt›n madalyay› ülkeme getir-
di¤im için çok mutluyum.

Pekin yolculu¤undaki sporculara des-
tek sa¤layan kurumlardan biri de Koç
Holding idi. Özel sektörün bu yönde-
ki desteklerinin katk›s›n› de¤erlendi-
rir misiniz? Devletten ve özel sektör-
den beklentileriniz nelerdir?
Sponsorluk Türkiye’de yeni geliflmekte
olan bir kavram ve spor kültürünün
oluflmas›, amatör sporlar›n desteklenme-
si ad›na hayati önem tafl›yor. Bir okçu-
nun, milli tak›m kamplar›n›n yan› s›ra
yar›flma ortam›nda bulunmas›, o atmos-
feri paylaflmas›; gerek turnuvada göste-
rece¤i performans› dolay›s›yla derecesi-
ni, gerek geliflimini do¤rudan etkiliyor.
Bu nedenle sporcular›n yurtiçinde ve
yurtd›fl›nda kat›labildi¤i kadar yar›flmaya
kat›lmas› gerekiyor. Bunun için de milli
tak›m okçular›n› destekleyecek sponsor-
lara ihtiyac›m›z var. 

2006 Avrupa Okçuluk fiampiyonas›’nda

sporcular›n oylar›yla “En Güzel Okçu”
seçildiniz. Bu “birincilik” ile ilgili duy-
gular›n›zla birlikte, herhangi bir flampi-
yonada geliflen dostluklar ve genel ola-
rak sporun insanlar›n yak›nlaflmalar›na
katk›s›n› bize anlat›r m›s›n›z? 
11-20 A¤ustos 2006 tarihleri aras›nda
Nymburk, Çek Cumhuriyeti'nde yap›lan,
ARW2 s›n›f›nda Avrupa üçüncüsü
oldu¤um 4. Avrupa Bedensel Engelliler
Okçuluk fiampiyonas›’nda, organizasyon
komitesi, san›r›m turnuvaya renk katmak
amac› ile turnuvan›n en güzel okçusunu
seçmek için oylama yapt›. Kat›lan bütün
ülke okçular›n›n kulland›¤› oylar sonu-
cunda turnuvan›n en güzel okçusu olarak
beni seçtiler. Tabii ki çok büyük mutlu-
luk duydum. Asl›nda her turnuva okçu
arkadafllar›m›z› görmek için de bir baha-
ne. Ben bildi¤im lisanlar nedeniyle de ko-
lay iletiflim kurabiliyorum. Güzel arka-
dafll›klar yafl›yoruz, sportif anlamda da
çok faydal› oluyor. Sporun birlefltirici ve
ba¤lay›c› gücünün en somut flekilde his-
sedildi¤i yer, kat›ld›¤›m›z yar›flmalar...
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Gizem Giriflmen kimdir?
Gizem Giriflmen 25 Kas›m 1981’de Ankara’da
do¤du. Özel Yükselifl Koleji ‹lkö¤retim Okulu ve
Tevfik Fikret Lisesi’nin ard›ndan 2004 y›l›nda
Bilkent Üniversitesi’nden fleref derecesiyle me-
zun oldu. Üniversiteyi bitirdi¤i y›l okçulukla ta-
n›flt›. Okçuluk sporunu sürdürürken, Bay›nd›rl›k
ve ‹skan Bakanl›¤› Yap› ‹flleri Genel Müdürlü-
¤ü’nde de ifle bafllad›. Sporun ilk günlerinden
itibaren hedefinde 2008 Beijing Paralimpik
Oyunlar›’na kat›lmak ve alt›n madalya vard›. Bu
hefine ulaflan Giriflmen, ‹stiklal Marfl›’n› dinletti-
¤i Çin’den bir alt›n madalya ile döndü.
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ord ile yollardaf

ize kendinizi tan›t›r m›s›n›z?
Ben bir pilotum. Uçan her fle-
yi uçurma yetki ve becerim
var. Ancak spesifik olarak de-
¤erlendirirsek ben “airshow”

pilotuyum. Akrobasi uçuflu, insan vücudu-
nun hiçbir flekilde haz›rl›kl› olmad›¤›, hat-
ta dizayn edilmedi¤i ekstrem bir uçufl tar-
z›d›r. Buradaki görevim, as›l mesle¤ime
olan sempatiyi art›rmak, havac›l›¤› daha da
sevdirmek. Akrobasi pilotu olarak hayata
baflka bir boyuttan bakmaya çal›fl›yoruz.
Hava akrobasisi yeryüzünün ifli de¤ildir.
Onun için havaya ç›kmak gerekir. Ve
unutmamak gerek, havadayken Tanr›’n›n
mekân› olarak kabul edilen yerdeyiz.

Gökyüzü merak›n›z nas›l bafllad›?
‹flletme mezunuyum ama kendimi bildim
bileli akl›m hep havalardad›r... Uçmaya

1984’te ultra light s›n›f›ndan uçaklarla bafl-
lad›m; sonra ticari helikopter uçufllar›…
Helikopter üzerine ihtisas yapt›m. Yurtd›-
fl›nda helikopter faaliyetlerim oldu. Say›s›-
n› hat›rlayamad›¤›m kadar kursa gittim.
Neticede hem sabit kanat tabir edilen uçak
pilotlu¤u, hem döner kanat dedi¤imiz he-
likopter pilotlu¤u konusunda tek ya da
çok motorlu uçufllar üzerine e¤itimler, ser-
tifikalar, uçufl ö¤retmenli¤i e¤itim ve serti-
fikalar› ald›m. Helikopter, uçak bak›m tek-
nisyeni lisans› ald›m. 2000’de akrobasi
uçufluna bafllad›ktan sonra da ‹ngiliz Krali-
yet Hava Otoritesi’nin en üst düzeyde mil-
letleraras› gösterilerde akrobasi uçufl lisan-
s› Display Autorization’› ald›m. 24 y›ld›r
havalarday›m ve bu sürenin tamam› e¤i-
timle geçti. E¤itim hiç bitmiyor; ne zaman
uçmaya bafllad›¤›m soruldu¤unda “Bir saat
önce” de diyebilirim, “24 y›l önce” de... 

Helikopterden uça¤a geçifliniz nas›l oldu?
Yaflad›¤›m ciddi bir kazadan sonra mecbu-
ri bir ayr›l›k oldu. Bak›mdan ç›kan uçak ve
helikopterlerin mutlaka testi yap›l›r. Gö-
nüllü olarak 12-13 sene muhtelif tip ve
özelliklerde uçak ve helikopterlerin test
pilotlu¤unu yapt›m. Böyle uçufllardan bi-
rinde bir motor ar›zas› yaflad›k. Alt›m›zda
inebilece¤imiz düzgün bir yer olmad›¤›
için “emergency” yöntemlerinin hepsini
uygulam›fl olsak da helikopter ‹kitelli’de
düfltü. Kazadan sonra helikopterden kalan
en büyük parça bendim... Omurgamda
bir kaç k›r›k birden vard›. Yaklafl›k bir y›l
“yatalak” kald›¤›m bu dönemde de¤il uç-
mak yürümek bile benim için büyük ha-
yaldi. Yo¤un tedaviler aras›nda düflünmek
için çok zaman›m oldu. Yaflam› sorgula-
d›m, uçufllara devam edip etmeyece¤imi
sordum kendime... En çok da neden ha-

B
Türkiye’nin tek akrobasi pilotu Ali ‹smet Öztürk, gökyüzünde çizdi¤i cesur
figürleriyle hava akrobasisinde dünya çap›nda bir isim. Ç›lg›n uçufl koreografisinde
fizik kurallar›na meydan okumas›na karfl›n Öztürk “ayaklar› yere basan” bir havac›…

Ayaklar› yere
basan “havac›”

Ali ‹smet Öztürk



yatta kald›¤›m› düflündüm. Daha yapacak
bir fleylerim olmal›yd›. Uçufllara devam et-
meye karar verdim. Tecrübelerimi, hatala-
r›mla, sevaplar›mla bütün camiayla payla-
flarak benzeri bir kazan›n tekrarlanmas›n›
engellemeliydim. Aya¤a kalk›nca da akro-
basi pilotu oldum! Bugün do¤ru bir karar
verdi¤imi düflünüyorum.

Kariyeriniz nas›l geliflti?
‹lk akrobasi uçuflumu 1988’de, hiç tecrü-
bem yokken yapt›m. Tayfun At›lgan ho-
cam ile uçuyorduk, az sonra olacaklar
hakk›nda hiç bilgi vermemiflti. Aniden ol-
du, ödüm patlad›. As›l bafllang›c›m elbet-
te bilinçli bir dönem oldu. Kazadan bir y›l
sonra, helikopterle düfltü¤üm yerden tek-
rar havaland›m. Paletler yerden kesildi-
¤inde sanki motor yine duracak gibi his-
settim; durmad›. Yeniden uçtum... Bu
coflkuyla 2000 y›l›nda dünyan›n en iyi ak-
robasi pilotlar›ndan Amerikal› Rauf Ride
ile anlaflt›m, ondan e¤itim almaya baflla-
d›m. Profesyonel anlamda ülkemizdeki
tek akrobasi pilotuyum.

Türkiye’de akrobasi uçufllar› hangi se-
viyede?
Türkiye, “airshow” olarak nitelendirilen ve
dünyan›n hemen her ülkesinde ciddi bir
u¤rafl haline gelen bu tür gösterilere olduk-
ça yabanc›. Gerçi ülkemiz akrobasi pilotlu-
¤unu askeri alanda 1914’ten bu yana tan›-
yor ama sivil anlamda akrobasi uçufllar›na
hayli uzak oldu¤umuz da bir gerçek. Avru-
pa’da her y›l 200’ün üzerine “airshow” gös-
terisi yap›l›yor. Hatta bu flovlar köylere ka-
dar inmifl durumda. Son dönemde Türki-
ye’de de Avrupa’dakine benzer gösteriler
giderek artmaya bafllad›. Türkiye’de sivil
alanda ilk defa 2003’te ‹stanbul Hezarfen
Havac›l›k fienlikleri kapsam›nda gerçeklefl-
tirilen “airshow” organizasyonunun koor-
dinatörlü¤ünü üstlendim; minik de bir
gösteri yapm›flt›m. O s›ralar baflka pilotla-
r›n e¤itimine kanalizeydim. O arada, 2004
y›l›nda yurtd›fl›ndan teklif geldi, de¤erlen-
dirdim. 2005-2006 y›llar›nda ‹ngiliz hava-
c›l›k dergisi GA Buyer’›n ana sponsorlu-
¤unda uçtum, hatta 7-8 tane de alt sponso-
rum vard›; hepsi yabanc› firmalard›. GA
Buyer ile üç y›ll›k anlaflma yapm›flt›m. An-
laflma bitince 2007 y›l›nda NTV ve Türk
Hava Yollar›’n›n ana sponsorlu¤unda uç-
tum. 2008’de, Türkiye’nin kendi tan›t›mla-
r› için Türk firmalar›n bu ifle girmesini iste-
dim ama ilgi göstermediler.

Mesle¤inizin temel sorumlulu¤u nedir?
Elbette ki güvenlik. Bu ifl her ne kadar çok

uçuk görünse de, belli kurallar dahilinde
son derece güvenlidir. Herkesin belli kiflisel
üstünlükleri olabilir. Ama biz kendi hüner-
lerimizi de¤il, mesleki s›n›rlar içinde uçtu-
¤umuz uçaklar›n limitlerini gösterebilmeli-
yiz. Bir “airshow” pilotu olarak konufluyo-
rum; havac›lar›n en önemli görevi, havac›l›-
¤› seven insanlar›n say›s›n› art›rmakt›r.
Kendimizi o kadar insan›n önünde öldü-
rürsek, bu amac›n tam aksi istikametinde
bir sonuca ulafl›r›z. ‹nsan uçuran her pilo-
tun bir görevi vard›r.

Havaya bu kadar tutkun birisi için oto-
mobillerle aran›z nas›l?
Kim sevmez ki? Özellikle Amerikan otomo-
billerine büyük bir tutkum var. Geniflli¤i,
rahatl›¤› ve sa¤laml›¤› beni hep etkilemifltir.
1960-1970’li y›llardan itibaren Türkiye’de

de çok yo¤un kullan›lan Ameri-
kan otomobilleriyle büyüdük. Dolmufl
olarak kullan›lan o klasikler bile çok etkile-
yiciydi. 

Ford bu sevginin neresinde yer al›yor?
Ford benim için Amerikan modelleriyle
tutkuyu ifade eder. Karfl›mda bir Ford du-
ruyorsa, o otomobili fazla sorgulamama
gerek olmad›¤›n› bilirim. Ford gelenekleri
›fl›¤›nda üretilmifl, iyi bir ürün oldu¤unu
bilirim. Dört çeker araçlar›n bende yeri ay-
r›d›r. Bu yüzden göz ucuyla da olsa görür
görmez mutlaka incelerim. Tabii art›k ya-
k›t fiyatlar› nedeniyle ça¤ de¤ifliyor. Her-
kes gibi ben de gaza basmaktan sak›n›yo-
rum. Kuga bu anlamda y›ld›z› parlayabile-
cek bir araç. Sahip oldu¤u dizel motorla
ça¤›n gerçeklerine uygun görünüyor. Buna
karfl›l›k çok da kaliteli. Özellikle kokpitin-
den etkileniyorum. Kuga beni öncelikle
anahtars›z çal›flma sistemiyle etkiledi. Mo-
tor bir dü¤meye bas›larak çal›flt›r›l›yor ki,
dü¤menin üstünde “power” yaz›yor. Güzel
bir detay. Kullan›mda tok bir araç oldu¤u-
nu gözledim. Süspansiyonu çok güzel. Uy-
gun lastikler olsa dört tekerlekten çekifl
sistemini de zorlamak isterdim. Ama s›n›r-
l› koflullarda yapt›¤›m denemeler bana ke-
yif verdi. Bu araçla k›fl aylar›nda çok rahat
edilebilece¤ini söyleyebilirim.
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“Kendi hünerlerimizi de¤il,
uçtu¤umuz uçaklar›n limitlerini
gösterebilmeliyiz. Havac›lar›n en

önemli görevi, havac›l›¤› sevenlerin
say›s›n› art›rmakt›r. Kendimizi o

kadar insan›n önünde öldürürsek,
tam aksi bir sonuca ulafl›r›z”

Türkiye’nin profesyonel anlamda tek akrobasi pilotu olan Ali ‹smet Öztürk, 1964’te ‹stanbul’da do¤du.
‹stanbul Özel Saint Benoit Frans›z Lisesi’nin ard›ndan, ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme Bölümü’nden mezun
oldu. Uçmaya 1984’te ultra light s›n›f›ndan uçaklarla bafllad›. Uzun y›llar›n› test pilotlu¤u ile geçirdi.
2000’de Amerikal› Rauf Ride’den akrobasi pilotlu¤u e¤itimi ald›. Türkiye’de sivil alanda ilk defa
2003’te ‹stanbul Hezarfen Havac›l›k fienlikleri kapsam›nda gerçeklefltirilen “airshow” organizasyonu-
nun koordinatörlü¤ünü yapt›. 2004’te akrobasi pilotu yetifltirmek için e¤itim program› düzenledi. 2005-
2006 y›llar›nda ‹ngiliz Havac›l›k dergisi GA Buyer’›n ana sponsorlu¤unda uçtu. GA Buyer ile üç y›ll›k
anlaflma bitince, 2007 y›l›nda NTV ve Türk Havayollar›’n›n ana sponsorlu¤unda uçmaya bafllad›.

Ali ‹smet Öztürk kimdir?
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er türlü alengirli vaziyetin
dünyadaki start noktas›
olan Amerika’dan bafllaya-
rak tsunami misali dalga
dalga tüm dünyay› saran

global bir krizin rüzgâr› ülkemizde de
esmeye bafllad› flu günlerde. Dam üs-
tünden bakt›¤›mda rüzgâr›n saatteki
parite h›z› giderek art›yor. Borsalar
düflüyor, flirketler üflüyor! Lakin biz
toplum olarak gözümüzü krizle aç›p,
krizle kapatan insanlardan olufltu¤u-
muz için krizler bizi dünyal› di¤er ül-
keler gibi etkilemez. Ne de olsa daha
çocuk yaflta elini sadece prize de¤il
krize de sokan bir toplumun fertleri-
yiz. Baz› geliflmifl toplumlar›n fertleri-
nin iz b›rakt›¤› yerlerde bizler zama-
n›nda kriz b›rakt›¤›m›z için, krizler
bizde de¤il, bizler krizde iz b›rak›r bir
haldeyiz… Epeydir böylesi anlatmas›
zor bir durumday›z.  
Aç›kças› bize kriz-mriz ifllemez. E¤er
illa ki iflleyecek bifley varsa biz krizi ifl-
letiriz. Kriz iflletmecisi olur ç›kar›z. Bi-
ze bulaflan bir kriz bir süre sonra bize
bulaflt›¤›na piflman olup, bulaflacak
baflka bir ülke arar hale gelir. O kriz ki
Türk insan›n›n elinde kriz olmaktan
ç›kar. Baflka bir boyuta geçer. Derken
krizin boyutu de¤il giderek ifllevi
önem kazan›r. Bize bulaflan zavall›
kriz zamanla kendini tan›yamaz bir
hale gelir. Hepten çöker, tümden gö-
çer… Kriz ayna karfl›s›na geçip; “Bu
kriz ben miyim, inanam›yorum, beni
ne hale getirmiflsiniz yaaaa” diyerek
kendinde bile olmayan yeni bir krize
girer!.. Krizin krize girmesi ayran ka-
dar önemli “Türk icad›” bir durum-
dur. Ayran› çalkalay›n ama krize gir-
mifl bir krizi asla çalkalamay›n. Hiç ol-
mazsa bunu yapmayal›m demek iste-
dim. Mersi. Yani bize bulaflan kriz glo-
bal de, gripal de, tripal de olsa kendi
kaybeder! Krizin kafl›nan› bize bulafl›r!
Çünkü bu ülke insan›n›n al›n yaz›s›n-
da yap›lan kaz›larda uzun zamand›r
sadece üç sözcük yaz›l› oldu¤u görül-
müfltür: “Bize bifley olmaz!”
Bu üçlü sayesinde Türk insan› krizler-
den kriz be¤enerek hatta giderek kriz
seçerek yaflam›n› sürdürür. Onca kriz

görmüfl-geçirmifl bir toplumun fertleri
olarak bizler öyle önümüze konan her
krizi be¤enmeyiz. Kriz seçeriz. Bu ko-
nuda seçiciyiz. Bizi en berbat duruma
düflürecek bir kriz bafl›m›z›n tac› olur
örne¤in! 
“Bize bifley olmaz” fleklindeki sözcük-
lerin devam›nda yap›lan al›n yaz›s› ka-
z›lar›nda karfl›m›za flu sözcükler de ç›-
kabilir: “Abicim bizim zaten kaybede-
cek bifleyimiz yok.” Yani denilen odur
ki: “Bize krizin en kral› gelse bile iflle-
mez!” Bu yüzden akl› olan kriz bizi
bulmaz. Ak›ll› olur, bizden uzak du-
rur, gül gibi yaflar. Dedi¤imiz gibi
yoksa krizin de akl›n› al›r›z. T›pk›
kendimize yapt›¤›m›z gibi!
Hele hele krizlerden beslenerek büyü-
meyi ö¤renenler krizleri muhatap bile
almaz. Dünya çap›nda, çok büyük bir
kriz bile olsan›z, böyleleriyle görüfle-
bilmek için kolay kolay randevu bile
alamazs›n›z. fiimdilerde dünyay› bü-
yük flirketler arac›l›¤›yla saran, kanat-

lardan ata¤a kalkan global kriz bu
yüzden bize epeyce flaflk›n bir halde
bak›yor. Zavall› global kriz bizi Marsl›
san›p çözmeye çal›fl›yor. Oysa Mars’ta
bile su oldu¤u söyleniyor, bizde ise
bitmek üzere! 
Bizi çözmeye çal›fl›p, içimize dalmaya
haz›rlanan zavall› global kriz bilmiyor
ki, biz daha kendimizi çözmüfl de¤iliz.
Böyle anlarda Türk insan› t›pk› Milli
Futbol Tak›m› gibidir. Kötü bafllar,
kötü gider ve tam maç›n sonu geldi-
¤inde can›n› difline tak›p, insanüstü
bir çabaya girer. Son anda öyle bir ga-
za gelir ki bazen giden bir maç› çevirir
bazen de çeviremez. Çeviremedi¤i an-
larda oturdu¤u kriz masas›n›n bafl›nda
“Çevir krizi yanmas›n” der. Bizde kriz-
ler Türkçeye çevrilir ve bu yüzden as-
la yanmaz. Yansa da yanan krizi Allah
görür. O da olmad› kalbimizde yaflat›-
r›z biz krizi. Biliriz ki, ne de olsa bir
kalp krizidir bu krizsever co¤rafyada
ömrümüz…

H
Bize kriz
ifllemez!








