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ilimsel araﬂt›rmalar›n sonuçlar› oldukça ürkütücü: Dünyam›zda saatte ortalama üç canl› türü
yok oluyor… Tahminler, birçok kültür ve endüstri bitkisinin orijinlerinin yüzy›l›n ortas›na dek
kaybolaca¤› yönünde… Biyolojik çeﬂitlilik, daha önce hiç görülmedi¤i kadar büyük bir h›zla tükeniyor. Nedeni, ”insan faaliyetleri”…
Esasen toplumsal geliﬂmenin ve bireylerin refah art›ﬂ›n›n arac› olan sanayileﬂmenin sürdürülebilir
bir nitelik taﬂ›mas›, yaﬂam›n olmazsa olmaz koﬂulu. Bu durum üretimin, çevrenin yok edilmesi pahas›na de¤il, çevrenin korunmas› pahas›na yap›lmas›n› zorunlu k›l›yor. Bu gerçekten hareketle,
Koç Toplulu¤u olarak çevre korumaya özel bir önem veriyoruz. Ortak gelece¤imiz olan çevrenin
korunmas› için üretim faaliyetlerinde konuya önem vermenin yan› s›ra kapsaml› etkinliklerle de çevre bilincinin geliﬂtirilmesine katk›da bulunmaya çal›ﬂ›yoruz. Nitekim, “Ülkem ‹çin” projesinin bu
y›lki ana temas› olarak da çevreyi belirledik. Biliyoruz ki, çevre korumaya yönelik yapt›¤›m›z her
kuruﬂ harcama, bizden sonraki kuﬂaklara yaﬂanabilir bir dünya b›rakman›n sermayesi olacak.
Dünyada endiﬂeli bir süreç hakim… ABD ekonomisinde yaﬂanan durgunlu¤un giderek bir krize
dönüﬂece¤i beklentileri a¤›rl›k taﬂ›rken, bunun Avrupa ekonomilerine yans›maya baﬂlamas› hakl›
bir soruyu da beraberinde getiriyor: Geliﬂmeler küresel bir krize yol açabilir mi ve Türkiye böylesi bir tablodan nas›l etkilenir? ‹çerideki sayfalar›m›zda ‹stanbul, Ankara ve Kayseri sanayi odalar›n›n baﬂkanlar›na bu yöndeki beklentilerini sorduk. Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fuat Keyman’la
söyleﬂimizde de “yükselen Asya ekonomileri”nin küresel ekonomiye etkilerini konuﬂtuk.
Teknolojinin, insanl›k tarihinde oldu¤u gibi günümüz küresel piyasalar›nda da belirleyici rekabet unsurlar›n›n baﬂ›nda geldi¤i tart›ﬂmas›z bir gerçek… Koç Toplulu¤u’nun biliﬂim sektöründe
yaratt›¤› vizyon, ulusal savunma sanayimizde de karﬂ›l›¤›n› buldu ve Türk Silahl› Kuvvetleri Bilgi Sistemi Projesi Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’n›n hizmetine sunuldu.
Koç Toplulu¤u bünyesinde sat›n alma süreçlerine getirdi¤imiz yenilikler olumlu sonuçlar›n› vermeye devam ediyor. Arçelik, e-sat›n alma platformu Promena ile gerçekleﬂtirdi¤i stratejik sat›n alma
projeleriyle, sadece f›r›n ve buzdolab› cam parça ihalesinden 2.5 milyon dolar tasarruf etti.
Ulusça bir büyük zaferin, Çanakkale Zaferi’nin 93. yıldönümünü kutladık. Çanakkale’de yazılan
eﬂsiz kahramanlık destanı, ulusumuzun var olma mücadelesinin yanı sıra, ba¤ımsız, ça¤daﬂ demokratik ve laik Cumhuriyet’e giden yolun baﬂlangıcı olması açısından da tarihimizde özel bir
sayfa oluﬂturmaktadır. Bu destan› genç kuﬂaklara taﬂ›may› hedefleyen Opet’in “Tarihe Sayg›”
projesine de önümüzdeki say›da yer verece¤iz. Bu ﬂanlı destanı yazan tüm ﬂehitlerimizi ve kahramanlarımızı bir kez daha saygı, minnet ve ﬂükranla anıyoruz.
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SANAY‹ ODALARI BAﬁKANLARI KR‹Z BEKLENT‹S‹N‹ DE⁄ERLEND‹RD‹:

REHAVETE YER YOK

‹SO Yönetim Kurulu Baﬂkan› C. Tan›l Küçük

ASO Baﬂkan› Nurettin Özdebir

KSO Baﬂkan› Mustafa Boydak

ABD ekonomisinde yaﬂanan krizin küresel etkilerinin neler olabilece¤i,
krizin Türkiye’yi nas›l etkileyece¤i konusunu, ‹SO Yönetim Kurulu Baﬂkan›
C. Tan›l Küçük, ASO Baﬂkan› Nurettin Özdebir ve KSO Baﬂkan› Mustafa
Boydak’la konuﬂtuk. Küçük, Özdebir ve Boydak, Türkiye’nin krizden
etkilenmemesi için yap›lmas› ve yap›lmamas› gerekenleri anlatt›

A

BD’de finans piyasalar›nda yaﬂanan kriz, Asya borsalar›n›n ard›ndan Avrupa borsalar›nda da düﬂüﬂe yol
açt›. Krizin küresel ekonomiye ve Türkiye’ye etkilerinin neler olabilece¤ini ‹stanbul Sanayi Odas› Yönetim
Kurulu Baﬂkan› C. Tan›l Küçük, Ankara Sanayi Odas› Baﬂkan›
Nurettin Özdebir ve Kayseri Sanayi Odas› Baﬂkan› Mustafa Boydak’a sorduk. Küçük, Özdebir ve Boydak, Türkiye’nin de krizden
etkilenmesinin kaç›n›lmaz oldu¤unu, ancak sonuçlar›n y›k›c› olmayaca¤›n› söylüyorlar. Küçük, IMF’nin de iﬂaret etti¤i gibi, tüm
dünyada büyümenin yavaﬂlayaca¤›n› ancak, s›k›nt›n›n reel sektöre yans›mamas› durumunda küresel bir kirizin olmayaca¤› kan›s›nda. Boydak da krizin, küresel bir krize dönüﬂmeyece¤i görüﬂünde. Ancak, Özdebir, Türkiye’nin ABD’de yaﬂanan krizden etkilenmemesinin mümkün olmad›¤›n› ve 2008’de büyüme h›z›n›n yüzde 4’ün alt›na düﬂece¤ini söylüyor. Daha önce ABD'nin
yüzde 2 büyüyece¤ini tahmin eden IMF, ﬂimdi bu büyüme tahminini yüzde 1.5’e indirdi. IMF’ye göre 2008'de Avrupa'daki Euro Bölgesi de yüzde 1.6 büyüyecek. Küçük, Özdebir ve Boydak
konuyla ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.
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ABD ekonomisindeki durgunlu¤un, önümüzdeki dönemde
küresel çapta bir krize dönüﬂmesi ihtimalini nas›l görüyorsunuz?
C. Tan›l Küçük: Yüzde 30’a yaklaﬂan pay›yla, dünya ekonomisinin lokomotifi konumunda olan ABD ekonomisinde yaﬂanacak
sorunlar, Türkiye de dahil olmak üzere, tüm ülkeleri ﬂu veya bu
ﬂekilde etkileyecektir. Önümüzdeki döneme iliﬂkin öngörüde bulunmak, durumun daha ne kadar kötüleﬂebilece¤ini kestirmek
kolay görünmemektedir. Halihaz›rda, Amerikan ekonomisindeki
sorunlar finansal sektörle s›n›rl› kalm›ﬂ, reel sektöre yans›mam›ﬂt›r. S›k›nt› reel sektöre yans›d›¤› takdirde küresel çapta bir kriz
olas›l›¤› da artacakt›r. Kesin olarak söylenebilecekler 2008’in kolay bir y›l olmayaca¤› ve tüm dünyada büyümenin yavaﬂlayaca¤›d›r. Nitekim, IMF de küresel kriz derinleﬂebilir uyar›s›n› yaparak,
büyüme öngörülerini aﬂa¤› yönlü olarak revize etmiﬂtir.
Nurettin Özdebir: ABD ekonomisinin dünya ekonomisindeki
a¤›rl›¤› düﬂünülürse, ABD ekonomisindeki bir durgunlu¤un
dünya ekonomisini etkilememesi düﬂünülemez. Dünyada ekonominin büyüme h›z› önceki y›llara göre yavaﬂlayacakt›r. Bu yavaﬂ-

lamaya ABD’ye ek olarak AB ekonomisinin
de katk›s› olacakt›r. Dolar›n Euro’ya karﬂ›
de¤er kayb› AB ekonomisinin rekabet gücünü zorlayan boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r. Avrupa Merkez Bankas›’n›n enflasyona odakl›
politikalar› da AB ekonomisindeki yavaﬂlama ihtimalini art›rmaktad›r.
Mustafa Boydak: Bu durgunlu¤un küresel
krize dönüﬂme olas›l›¤›n› çok zay›f görüyorum. Piyasa ekonomilerinin izlendi¤i ülkelerde çeﬂitli dönemlerde y›ld›z› parlayan ya
da sönen sektörler oluyor. Burada Amerikan mortgage firmalar› bu riski fark edememiﬂler. Dünyan›n en büyük bankalar›
dahi ciddi zararlar yaz›yorlar. Bence bu
dönemi bir finans krizi olarak düﬂünebiliriz. Ama bu bir global kriz olmaz; bir y›ll›k
durgunlu¤un ard›ndan ABD ekonomisinin
krizi aﬂaca¤›n› düﬂünüyorum.
ABD merkezli uluslararas› piyasalarda
yaﬂanan olumsuzlu¤un genelde dünya,
özelde Türkiye ekonomisine ne tür yans›malar› olabilir?
Küçük: Türkiye’nin giderek artan bir ﬂekilde küresel ekonomi ile bütünleﬂti¤ini düﬂünürsek, küresel çapta bir krizden kaç›n›lmaz olarak etkilenece¤imiz aç›kt›r. Öncelikle, yüksek cari aç›¤›m›z› düﬂündü¤ümüzde, likiditedeki daralman›n, aleyhimize olabilece¤i ortadad›r. Öte yandan, ABD
ekonomisinde ve ba¤l› olarak dünya ekonomisindeki yavaﬂlama ihracat›m›z› olumsuz etkileyecektir. Veriler ABD ile d›ﬂ ticaretimizin pek büyük olmad›¤›na iﬂaret etmektedir. 2007 itibariyle, ABD’ye yapt›¤›m›z ihracat, toplam ihracat›m›z›n yüzde
4’ünü oluﬂturmaktad›r. Dolay›s›yla,
ABD’deki resesyonun ihracat›m›z› pek
fazla etkilemeyece¤i söylenebilir. Ancak,
kriz toplam ihracat›m›z›n yüzde 56’s›n›
gerçekleﬂtirdi¤imiz AB ülkelerine s›çrad›¤›
takdirde ihracat›m›z bundan elbette ki
olumsuz etkilenecektir.
Özdebir: Bütün bu geliﬂmelerin küresel
ekonomiyle entegre olmuﬂ Türkiye ekonomisine yans›mamas› düﬂünülemez. Yüksek
cari iﬂlemler aç›¤› ve enflasyonun sergiledi¤i direnç bizi bu küresel çalkant›dan en çok
etkilenecek ülkeler aras›nda üst s›ralara yerleﬂtirmektedir. 2004’ten beri düﬂmekte
olan büyüme h›z›n›n 2008’de de yüzde
4’lerin alt›na inme olas›l›¤› yüksektir. Yabanc› sermaye giriﬂlerindeki olas› bir duraklaman›n büyüme h›z›n› daha da aﬂa¤›lara çekme riski de göz ard› edilmemelidir.
Boydak: Geliﬂen ülkelerin piyasalar› finansman eriﬂiminde zorluklar yaﬂayabilir. Cari
aç›k olan ülkemizde yabanc› yat›r›mlar›n

gelmesinin zay›fl›yor olmas›, portföy yat›r›mlar›n›n bir miktar azal›yor olmas› maliyetleri art›r›r. Bence sadece maliyetler yönünden bir etkisi olur. Bir de ihracatç› fir-

Küçük, “2007 itibariyle, ABD’ye
yapt›¤›m›z ihracat, toplam ihracat›m›z›n
yüzde 4’ünü oluﬂturmaktad›r. Dolay›s›yla,
ABD’deki resesyonun ihracat›m›z› pek
fazla etkilemeyece¤i söylenebilir” diyor
malar›n sipariﬂlerinde bir miktar azalma
gözlenebilir. Türkiye’nin ihracat› tabana yay›ld›¤› için, körfez ülkeleri önemli bir iﬂbirli¤i alan›. Buradan sa¤layaca¤›m›z imkânlarla di¤er taraftaki kay›plar› telafi edebiliriz.
Türkiye böyle bir krize karﬂ› ne tür önlemler alabilir, almal›d›r?
Küçük: 2008’in ilk çeyre¤ini geride b›rak›rken, Türkiye ekonomisinin küresel dalgalar karﬂ›s›nda nispeten baﬂar›l› bir s›nav
verdi¤ini görmekteyiz. Son olarak, Mart ay›
ortalar›nda yeni bir d›ﬂ ﬂok dalgas› kap›m›z› çalm›ﬂt›r ve Türkiye ekonomisi, bu son
dalgalanma karﬂ›s›nda da nispeten baﬂar›l›
bir s›nav vermiﬂtir. Ancak, bu nispi baﬂar›lar “Bize bir ﬂey olmaz” duygusuna ve rehavete yol açmamal›d›r. Türkiye ekonomisinin önceki y›llara göre çok daha güçlü oldu¤u tart›ﬂmas›zd›r. Buna karﬂ›n baﬂta 40
milyar dolara yaklaﬂan cari aç›¤›m›z olmak
üzere ciddi k›r›lganl›klar›m›z›n oldu¤u da
unutulmamal›d›r. Böyle bir dönemde, hükümet ve ekonomi yönetimi süratle ekonomiye odaklanmal› ve ekonomi art›k birincil öncelik olmal›d›r. K›sa vadede, dikkatlerin ekonomide olmas› ve sürecin iyi yönetilmesi, dalgalar›n en az hasarla atlat›lmas›nda etkili olacakt›r. Orta ve uzun vadede,
etkili ve kal›c› çözüm ise yap›sal tedbirlerle
gelecektir. Bu nedenle, rekabet gücünü
iyileﬂtirecek yap›sal reformlar ve mikro reformlar bir an önce hayata geçirilmelidir.
Son beﬂ y›lda ekonomiyi sanayi, sanayiyi
de ihracat büyütmüﬂtür. Büyümenin devam› için, ihracat›n desteklenmesi ﬂartt›r. Sanayimiz, küresel rekabet mücadelesine her
koﬂulda devam edecektir. Ancak tek baﬂ›na
sanayimizin çabas› yetmez. Kurun bugün
geldi¤i noktada ihracat›n devam edebilmesi
için, ihracatç› sanayicinin yeni baz› enstrümanlarla acilen desteklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, önümüzdeki dönemde
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Türkiye ekonomisi büyümeyi devam ettirmekte s›k›nt› ile karﬂ›laﬂabilir. Ayr›ca, halihaz›rda cari aç›k ekonomide önemli bir k›r›lganl›kt›r. Bunun yan›na bir de kamu aç›¤› sorunu eklenmemelidir. Bu nedenle mali disiplin tavizsiz bir ﬂekilde sürdürülmeli,
enflasyonla mücadele devam ettirilmelidir.
Böyle bir dönemde özel sektör de dikkatli
olmak, riskleri iyi hesaplamak durumundad›r. Örne¤in, döviz geliri olmayan iﬂletmelerin, yurtd›ﬂ›ndan döviz cinsi borçlanmak konusunda çok dikkatli olmalar› gerekmektedir. Döviz geliri olmayan iﬂletmelerin d›ﬂardan borçlanmas› kur riski üstlenmek anlam›na gelmektedir ve bu risk gerçekleﬂti¤i takdirde ciddi s›k›nt›lar›n do¤mas› kaç›n›lmazd›r.
Özdebir: Küresel ekonomide krizin gelmekte oldu¤u 2006 Haziran’›ndan belliydi.
2007 A¤ustos ay›nda yaﬂanan geliﬂmeler de
krizin çok yaklaﬂt›¤›n› aç›kça ortaya koymuﬂtu. Ancak, ekonomi yönetimi bu krize
karﬂ› al›nmas› gereken önlemleri almakta
gecikmiﬂtir. Özellikle, 2006 Haziran’›nda
gecelik faizleri h›zla dört puan art›ran Merkez Bankas›’n›n faiz indirim sürecine çok
gecikerek girmesi reel ekonominin sorunlar›n› art›rd›¤› gibi cari iﬂlemler aç›¤›n›n artmas›na da katk›da bulunmuﬂtur. Hükümet
de yap›sal reformlar konusunda gecikmiﬂtir. Reel sektörün rekabet gücünü art›racak
mikro reformlar konusunda da önemli bir
geliﬂme sa¤lanamam›ﬂt›r. Haz›rland›¤› ifade
edilen reform paketinin bir an önce aç›klanmas› ve uygulamaya konulmas› yerinde olacakt›r. Özellikle istihdam üzerindeki yüklerin azalt›lmas›n›n içinde bulundu¤umuz
konjonktürdeki önemi inkâr edilemez. Örne¤in, hükümetin zorunlu istihdam uygulamas›na son vermesinde ve iﬂverenin sosyal güvenlik prim pay›nda indirim sözünün
acilen hayata geçirilmesinde büyük yarar
bulunmaktad›r. Küresel ekonomiyi tehdit
eden geliﬂmeler karﬂ›s›nda özel sektörün de
çok dikkatli olmas› gerekmektedir. Her iﬂletme, mali durumunu ve üretim kararlar›n› olas› geliﬂmeler karﬂ›s›nda gözden geçirmeli ve alternatif planlar geliﬂtirmelidir.
Özellikle döviz geliri olmayan iﬂletmelerin
döviz cinsinden borçlanmamas› ve döviz
aç›k pozisyonu taﬂ›yan iﬂletmelerin de bu
aç›klar›n› de¤iﬂen ﬂartlara göre gözden geçirmesinde büyük yarar vard›r.
Boydak: Bir defa bu rahats›zl›k ortam›nda
hükümetin dinamik bir performans sergilemesi laz›m. Hükümete ba¤l› kuruluﬂlar,
bakanl›klar ciddi bir eﬂgüdüm içerisinde
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Özdebir, “2006
Haziran’›nda gecelik
faizleri h›zla dört puan
art›ran Merkez
Bankas›’n›n faiz
indirim sürecine
çok gecikerek girmesi
reel ekonominin
sorunlar›n› art›rd›¤›
gibi cari iﬂlemler
aç›¤›n›n artmas›na da
katk›da bulunmuﬂtur”
diyor. Boydak ise,
rahats›zl›k ortam›nda
hükümetin dinamik bir
performans sergilemesi
gerekti¤ine dikkat
çekiyor
çal›ﬂmas› gerekiyor. Türkiye’nin büyüme
hamlesinin geliﬂmesi için hükümet elinde
bulunan tüm argümanlar› kullanmal›. Reel
sektör olarak bizler birbirimize daha fazla
kilitlenerek, siyasi geliﬂmeleri bir kenarda
tutup ekonomiye odaklanmam›z laz›m. Sanayi, ticaret, hizmetler sektörü ve tar›m dahil topyekûn bir kalk›nma içerisine girmemiz gerekiyor. Bir kere hükümetimizin
mali disiplinden sapmamas› laz›m. Türkiye’nin ayakta kalmas›n›n ön ﬂart› mali disiplinin sürüyor olmas›. Merkez Bankas› ile
koordinasyonu çok iyi sa¤lamal›.
De¤iﬂen uluslararas› koﬂullara uyum
çerçevesinde Koç Holding 2008’i “de¤iﬂim y›l›” ilan etti. Türk özel sektörü,
dünya piyasalar›na entegrasyon konusunda neleri hedeflemelidir?
Küçük: Türk sanayii küresel rekabet koﬂullar›na baﬂar›yla entegre olman›n mücadelesi içindedir. Sanayimiz, küresel pazarlarda k›yas›ya rekabet edebilecek kalitede
ürün üretebilmektedir. ‹hracat›m›z›n yar›s›ndan fazlas›n›n AB ülkelerine ve ABD’ye
yap›l›yor olmas› sanayimizin kalite aç›s›n-

dan ulaﬂt›¤› noktan›n göstergesidir. Ancak,
uyum sa¤lamaya çal›ﬂt›¤›m›z küresel rekabet koﬂullar›na bakt›¤›m›z zaman, kalitenin
art›k ay›rt edici bir üstünlük olmaktan ç›kt›¤›n› görüyoruz. Küresel pazarlar için, kaliteli ve uygun fiyatl› ürün, adeta yar›ﬂa kat›lman›n ön ﬂart› haline gelmiﬂtir. Küresel
koﬂullarda, en az girdi ile en fazla katma
de¤eri yaratabilenlerin rekabet ﬂans› bulunmaktad›r. Türk sanayii de bu yönde bir yap›sal de¤iﬂim geçirmek zorundad›r. Girdilerimizi azaltmak için verimlili¤i art›rmak zorunday›z. Di¤er taraftan küresel koﬂullarda
rekabet üstünlü¤üne giden yol, inovasyondan geçmektedir. ‹ﬂletmelerimizin küresel
rekabetin gerektirdi¤i ﬂekilde yap›lanmas›,
verimlilik, inovasyon, Ar-Ge, tasar›m, markalaﬂma kapasitelerinin geliﬂtirilmesi önümüzdeki en temel mesele olarak durmaktad›r. Bu çerçevede Türk sanayiinin lokomotifi Koç Holding’in, çok yerinde bir yaklaﬂ›mla 2008’i “de¤iﬂim y›l›” ilan ederek, de¤iﬂim zorunlulu¤una dikkat çekmesi son
derece önemlidir, sanayimiz için örnek teﬂkil edecek öncü bir yaklaﬂ›md›r.
Özdebir: Ülkemizin öncü gruplar›ndan
olan Koç Holding’in 2008’i “de¤iﬂim y›l›”
olarak ilan etmesi tüm iﬂletmelere örnek
olacak çok isabetli bir karard›r. Küresel
ekonomide yaﬂanan geliﬂmeler önümüzdeki dönemin zor geçece¤ini göstermektedir.
Büyüme h›z› düﬂen bir küresel ekonomide
rekabet çok daha ac›mas›z olacakt›r. Bu nedenle dünya ekonomisindeki geliﬂmelerin
yak›ndan takip edilmesi ve her iﬂletmenin
bu geliﬂmelere uygun tepkileri verecek esnek bir yap›y› ﬂimdiden oluﬂturmaya baﬂlamas› yerinde olacakt›r. Türk özel sektörü
yaﬂanan krizlerden güçlenerek ç›kmaktad›r.
Küresel ekonomide yaﬂanan geliﬂmeler iﬂletmelerimiz için tehlikenin yan› s›ra f›rsatlar da sunacakt›r. Bu tehlikeleri savuﬂturmak ve f›rsatlardan yararlanmak için hepimizin haz›rl›kl› olmas› gerekir.
Boydak: De¤iﬂim çok önemli. Bu konuda
Koç Holding’i kendimize örnek al›yoruz.
Türkiye olarak Koç Toplulu¤u’na büyük bir
teﬂekkür borcumuz var. Bu de¤iﬂime ayak
uydurmam›z gerekiyor. Sadece de¤iﬂmek
de¤il, geliﬂerek de¤iﬂmek gerekiyor. Kurumsal yönetim ilkelerine çok uygun davran›lan
bir dönem olmas› gerekiyor. ﬁirketlerimizin
ﬂeffaflaﬂan bir dönem olmas› gerekiyor. Bu
ilkelere uyuldu¤unda özel sektörün önünün
aç›k oldu¤unu, h›zl› bir büyüme trendi ile
kendi liglerinin önemli oyuncular› haline
geleceklerine inan›yorum.

PROF. DR. FUAT
KEYMAN,
YÜKSELEN ASYA
EKONOM‹LER‹N‹
VE KÜRESEL
DENGELER‹
DE⁄ERLEND‹RD‹

“Asya
ülkeleri
h›zl›
geliyor
ama...”
“Hegemonya de¤iﬂiminde
önce ekonomiler zay›fl›yor
ya da güçleniyor. Bu
de¤iﬂen yap›da yeni lider,
bu ekonomik yap›yla
kültürel yap›y› ve siyasal
yap›y› eklemleyen oluyor”

oç Üniversitesi Küreselleﬂme ve Demokratikleﬂme Araﬂt›rma Merkezi’nin (GLODEM) direktörlü¤ünü yapan
Prof. Dr. Fuat Keyman, ayn› zamanda üniversitenin
Ekonomi ve D›ﬂ Politika Araﬂt›rma Merkezi’nin
(EDAM) de kurucu yönetim kurulu üyesi. Prof. Dr.
Keyman’la ABD kaynakl› küresel kriz beklentileri karﬂ›s›nda “yükselen Asya ekonomileri”nin rolünü konuﬂtuk.

K

Yükselen ekonomilerin rolü, ABD ekonomisinden yay›ld›¤› düﬂünülen kriz ile birlikte de¤iﬂiyor mu?
Yükselen ekonomiler dedi¤imiz zaman Türkiye de bunlardan biri
ama as›l olarak Çin, Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi A kategorisindeki ülkeler bunlar. Bu ülkeleri referans alarak konuﬂtu¤umuz zaman, asl›nda ekonomik hareketlerin de gerisinde “Dünyada bir cid7
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Hindistan nas›l fark yaratt›?
“Yükselen Asya ekonomileri” içinde en
sorunlu görünen ülke Hindistan. Uzun
y›llard›r yüzde 8-9’luk ekonomik büyüme performans›na karﬂ›l›k, ayn› zamanda yoksulluk da yayg›n. Bu tabloda temel referans›n “demokrasi” olaca¤›n› belirten Prof. Dr. Fuat Keyman
Hindistan’›n yaratt›¤› fark› ﬂöyle yorumluyor:
“Hindistan ve Çin’in ortak özelli¤i güçlü
kültürel yap›larla serbest pazar› eklemledikleri zaman demokrasiye referans›n
gere¤i kadar ortaya ç›kmamas›. Hindistan’da bir taraftan demokratik bir parlamenter yap› var gibi gözüküyor ama
öbür taraftan dinsel temelli kimlik çat›ﬂmalar›ndan tutun yoksullu¤a kadar ciddi sorunlar var. Çin’de de tek parti yap›s› var, ekonomik kalk›nmaya ﬂefkatli
yaklaﬂan bir devlet yap›s› var. Fakat hâlâ demokratikleﬂme yani çok kültürlülük,
haklar ve özgürlükler, demokratik
normlar›n toplum içinde güçlenmesi
alanlar›nda çok zay›f bir ülke. O yüzden de asl›nda ilginç olan burada demokrasi referans›n›n nerde olaca¤›…

Hindistan bu gücünü neye borçlu?
Hindistan’›n bize benzer ancak farkl›
yap›s› var. Hem sosyal bilimlerde hem
do¤a bilimlerinde sosyal adaleti olmayan ama çok güçlü bir e¤itim sistemi
var. Hindistan’›n teknolojiye katk› vererek, teknolojiyi yükselen pazar olarak
kurmas›nda e¤itim ve kurumsal ba¤lamda geliﬂtirdi¤i demokrasi önem taﬂ›yor. Biz de kendi bölgemizde, kendi
nüfusumuzun gençli¤ini düﬂündü¤ümüz
zaman e¤itim sistemine yat›r›m yapmam›z gerek. Çünkü Hindistan bu küreselleﬂmesini ve küreselleﬂme içindeki konumunu bu yönde sa¤lad›. Bu Thomas Friedman’›n Çin ve Hindistan örne¤ine
ba¤l› “Dünya Düzdür” kitab›nda söyledi¤i gibi, tek bir iﬂe kalifiye olarak 200
küsur insan baﬂvurabilmesi.

Hintli zenginlerin say›s› art›yor
Son y›llarda dünya zenginler listesine
giren Hintli iﬂadamlar›n›n say›s›nda
ciddi art›ﬂlar var. Dünyan›n en zengin
ilk 10 kiﬂisinin dördü Hintli. Amerikan
Forbes dergisinin s›ralamas›na göre
2007 y›l›nda dünyada dolar milyarderi 1125 kiﬂi var ve bunlar›n 55’i Hintli.
Listeye girenlerin toplam serveti 4.4 trilyon dolar iken, listedeki Hintlilerin serveti 335 milyar dolar› buluyor.”
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“Temel soru, bu yükselen
pazarlar›n nereye kadar
sürdürülebilir oldu¤u. Bence
demokrasiyi toplum içinde
yayg›nlaﬂt›rmak, demokrasi
kültürü yaratmak ve
demokratik kurumlar›
oluﬂturmak önemli.”

di kayma m› oluﬂuyor?” sorusu önem kazan›yor. Dünyaya, “küreye” bakarken, bizim moderniteden al›ﬂ›k oldu¤umuz Bat›’dan “küreye” bakmak yerine Do¤u’dan
bakmak gündeme geliyor. Acaba “küresel” dedi¤imiz ﬂeyi Bat› temelli düﬂünmekten Do¤u temelli düﬂünmeye do¤ru
mu gidiyoruz? ‹ngilizcedeki tart›ﬂmalarda
bu “Global Shift”, yani bir “Küresel Kayma” olarak de¤erlendiriliyor. Çin ve Hindistan’a bakt›¤›m›zda orta s›n›f birtak›m
ekonomilerin güçlenmesinden de¤il, bir
küresel hareketlenmeden ve küresel eksen kaymas›ndan bahsediyoruz.
Bu, küreselleﬂme aç›s›ndan bir paradigma de¤iﬂikli¤i mi?
Küresel yap›ya Bat›’dan bakt›¤›m›z zaman
modernleﬂme ile Bat›l›laﬂmay› özdeﬂ tutuyoruz. Modernleﬂme dedi¤imiz ﬂey, bizim de Türkiye’de Cumhuriyet döneminin baﬂ›ndan beri konuﬂtu¤umuz, kalk›nma, ulus devlet ve bireye dönük bir yap›y› öngören Bat›l›laﬂma olay›. Ancak do¤uya do¤ru küresel kaymay› Çin, Hindistan
ve daha öncesi Japonya deneyi ile tart›ﬂt›¤›m›z zaman, esas›nda y›llar önce Ziya
Gökalp’in söyledi¤i ve ne kadar do¤ru oldu¤unu gördü¤ümüz Bat›l›laﬂma ile modernleﬂme aras›nda bir kopman›n, ayr›ﬂman›n baﬂlad›¤›n›, ülkelerin giderek modernleﬂti¤ini, fakat modernleﬂirken Bat›l›laﬂmak istemedi¤ini görüyoruz. Çin, Japonya ve Hindistan küresel sisteme aﬂ›r›
entegre olmuﬂ ülkeler. Fakat ortak özellikleri “birey temelli” de¤il, “geleneksel
toplum temelli” yönelimlere sahip olmalar›, serbest pazarla toplumsal de¤erleri
birleﬂtirmeleri.

Bu ülkeler globalleﬂmeye iliﬂkin paradigmalar› da zorluyor…
Burada temel soru, bu yükselen pazarlar›n nereye kadar sürdürülebilir oldu¤u.
Bence demokrasiyi toplum içinde yayg›nlaﬂt›rmak, demokrasi kültürü yaratmak
ve demokratik kurumlar› oluﬂturmak
önemli. Türkiye’nin de bu ülkelerden
ders almas› gerekir.
Global dünyan›n aktörleri aras›ndaki
devasa küresel ﬂirketlerin sahipli¤inin
de kaymas› söz konusu de¤il mi?
Bu, küresel kaymadan ziyade küreselleﬂmenin bugünkü hareket tarz›nda ulus
devlet ya da ulus kavram›na ne oldu¤u sorusuyla ilgili. Bir taraftan demokrasi çok
fazla konuﬂuluyor ama öbür taraftan demokrasinin içi boﬂalt›l›yor. Ülkelerin kalk›nmas›nda içsel dokular›, özgün yap›lar›
kale al›nm›yor. Sanki alternatifi olmayan
bir dünya içinde, oyunun kurallar›na uymak zorunda olan ve bu anlamda da ba¤›ms›zl›klar›n›, s›n›rlar›n›, otonomilerini
daha güçlü aktörlerle paylaﬂmak durumunda olan bir yap› ortaya ç›k›yor. Buna
baz› literatürlerde “post demokrasi” deniyor. Demokrasinin herkes taraf›ndan konuﬂuldu¤u ancak içinin aﬂ›nd›r›ld›¤› bir
dönem. Post demokrasi derken üç boyut
söz konusu... Bunlar, siyasetin “aﬂ›r› güvenlikleﬂtirilmesi”, siyasetin “aﬂ›r› pazar
mekanizmas›na” dönüﬂmesi ve bir de tüm
bunlar olurken, teknik bilgiyle, borsa, dolar kuru gibi rakamlar›n kamusal tart›ﬂman›n içini doldurmas›. Bu üç unsur oldu¤u
zaman benim küresel kayma kadar önem
verdi¤im ikinci husus ortaya ç›k›yor, bu da
küreselleﬂmenin demokratik düzenindeki

temel ikilem. Demokrasinin hem ekonomi anlam›nda hem güvenlik anlam›nda
içinin boﬂalt›ld›¤›n›, aﬂ›nd›r›ld›¤›n› görüyoruz. Demokrasinin içi boﬂalt›l›rken bir
de Çin ve Hindistan gibi küreselleﬂmesi
çok güçlü fakat demokrasisi eksik ülkelerin güçlendi¤ini görünce iktidar mücadelesinin çok güçlü olaca¤› bir dünyaya
gidiyoruz gibi bir kayg›ya kap›lm›yor
de¤ilim…
ABD’nin rolünün zay›flamas› sadece
ekonomik bir hegemonya de¤iﬂikli¤i
mi?
Hegemonya de¤iﬂiminde önce ekonomiler zay›fl›yor ya da güçleniyor; fakat yeni
hegemon, yeni lider, bu ekonomik yap›yla, kültürel yap›y› ve siyasal yap›y›
eklemleyen oluyor. ABD’nin dünya hegemonu olmas›, Bretton-Woods anlaﬂmalar›yla ekonomik ve siyasal gücüyle,
kültürel yap›y› birleﬂtirmesi oldu. Bugün
ABD ile Çin aras›ndaki iliﬂkiye bakt›¤›m›z zaman bunu görmüyoruz.
Siyasal demokrasi anlam›nda, kültür anlam›nda yükselen pazarlar›n ABD’ye alternatif oluﬂturacak yap›s› yok. “21. yüzy›l Asya yüzy›l› m› olacak?” sorusuna verilen yan›tlar aras›nda de¤erlerden bahsedenler var, ancak bu yeni oluﬂan pazarlar›n kültürel bir alternatif getirdi¤i
anlam›na gelmiyor. Bu yüzden ABD ekonomisi zay›flasa da ABD’nin kültürel hegemonyas›n›n zay›flad›¤› bir dönemden
geçmiyoruz. ‹ktidar mücadelesinin demokrasi olmadan, daha güçlü biçimde
yap›ld›¤› bir dünya olabilir.
‹lginç bir ﬂekilde dünya siyasetinin de¤iﬂimi içinde Türkiye’ye bakt›¤›n›z zaman
Türkiye önemli, güçlü bir ülke olarak
de¤erlendiriliyor. Fakat içeride bu de¤iﬂime ayak uyduramayan bir devlet ve siyaset yap›s› var. 2008’de art›k vizyon sahibi bir hükümete ihtiyaç var. Makro
ekonomik istikrar sa¤land› ama 2008’de
ekonomik büyümenin sürdürülmesinde
art›k vizyon laz›m. Bu yüzden hem siyasi partilerde hem de bürokraside kurumsal reform gerekiyor. Bu yap›lmad›¤›
zaman cemaatleri güçlü ancak sivil toplumu zay›f bir ülke meydana ç›k›yor.
Farkl›l›klar aras›nda birlikte yaﬂamas›
güçlü olmayan, herkesin kendi s›¤›na¤›nda güçlü oldu¤u bir ülke söz konusu.
Örgütsel yaﬂam bir toplumda ne kadar
geliﬂmiﬂse, güven ve istikrar o kadar fazla oluyor. Bu ekonomik süreçleri siyasal
ve toplumsal anlamda düﬂünüp kurumsal reformlara gidilmesi laz›m.

“2050’de en büyük ikinci ekonomi olaca¤›z”
Hindistan Ticaret Ataﬂesi S. K. Verma, Bizden
Haberler’in sorular›n› yan›tlad›. Verma, önümüzdeki
dönemde küresel “en zenginler” listesinde daha fazla
Hindistanl› iﬂadam›n›n görülece¤ini söylüyor
Hindistan
Ticaret
Ataﬂesi
S. K. Verma

Son 10 y›l içinde Hindistan’›n güçlü ekonomik geliﬂmesini neye ba¤l›yorsunuz?
Hindistan’›n dünya ekonomisinde güçlü bir ﬂekilde geliﬂmesini ve yer almas›n›
tek bir nedene ba¤lamak çok güçtür. 1990’larda baﬂlayan ekonomik reformlar
belki buna ›ﬂ›k tutabilir. Bilgi toplumu üzerinde önemle durulmas›, yap›sal de¤iﬂiklikler, vergi reformlar›, altyap› geliﬂmesi gibi konular›n bir araya gelmesine
bilmecenin parçalar› olarak bak›labilir. Yerli ekonominin güçlü temeller üzerinde inﬂa edilmiﬂ olmas› ve yerel pazarlar›n kuvvetli olmas› ülkenin dünya ekonomisinde önemli rol almas›n› sa¤lad›.
Önümüzdeki 10 y›lda hangi faktörler ekonominizin küresel etkisini art›rmas›n› sa¤layacakt›r?
Hindistan ve dünya ekonomisi aras›ndaki etkileﬂim Hint ve dünya tüketicilerine
en iyi ürünlerin sunulmas›n› sa¤l›yor. Hindistan’›n 350 milyon kiﬂilik büyük bir
orta s›n›f› bulunuyor ve 500 milyonu aﬂk›n genç nüfusu var. Bunlar beraber büyük tüketici toplumu temsil ederken, her alanda ve her kategoride kalifiye, yar›
kalifiye ve kalifiye olmayan elemanlardan oluﬂan büyük iﬂçi havuzunu teﬂkil ediyor. Dünya ekonomisini etkileyen faktörlerin de Hint ekonomisi üzerinde etkileri
hissedilecektir. Ancak etkileri; tar›msal ve endüstriyel ürünlere ve hizmetlere büyük pazar bulunmas› nedeniyle fazla olmayacakt›r. E¤er genel e¤ilimlere inan›rsak, Hindistan büyümeye önümüzdeki y›llarda devam edecek ve 2050 y›l›nda
dünyan›n ikinci en büyük ekonomisi haline gelecektir.
Forbes dergisi 2007 s›ralamas›nda Hintli iﬂadamlar›n› dünyan›n en zenginler listesine ald›. Bunu neye ba¤l›yorsunuz?
Listedeki isimlere dikkatle bakarsak, buradaki Hintliler ilk kuﬂak iﬂadamlar›ndan
oluﬂuyor. Listedeki iﬂadamlar› ekonominin her alan›ndan ç›k›yor; bu da Hint
ekonomisinin her alanda geliﬂti¤ini gösteriyor. Kanatlar›n arkas›nda duran, bu
listeye girmeyi bekleyen çok say›da baﬂka Hintli iﬂadam› da bulunuyor diyebilirim.
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DAHA YAﬁANIR B‹R DÜNYA ‹Ç‹N

Çevre ortak
Opet’in Dünya Çevre Günü “eylemcileri”, çevre bilinci verilmek istenen çocuklar.

Tüpraﬂ’tan dev
yat›r›m geliyor

Yaﬂanabilir bir çevre sadece bizlerin
de¤il, gelecek nesillerin de hakk›...
Çevreye bak›ﬂ›m›z› bu aç›yla ortaya
koydu¤umuzda sorumluluklar›m›z
daha da art›yor. Çünkü bu anlay›ﬂ,
yaﬂad›¤›m›z dünyay› bizden
öncekilerden miras de¤il, bizden
sonrakilerden ödünç al›nm›ﬂ
bir dünya olarak tan›ml›yor.
Bu sorumluluk anlay›ﬂ›n› ortak
de¤erlerinin önemli bir parças›
olarak gören Koç Toplululu¤u, her
geçen gün çok daha büyük çapl› çevre
yat›r›mlar›na imza at›yor. Sadece
Tüpraﬂ’›n çevre korumaya yönelik
yat›r›mlar›n›n milyar dolarlarla ifade
edilmesi, Koç Toplulu¤u’nun çevre
konusuna verdi¤i önemi tek baﬂ›na
ifade etmeye yetiyor...
10

Tüpraﬂ, son y›llarda tüketimi h›zla
azalan yüksek kükürtlü fuel oil’i iﬂleyerek, Euro V
standard›nda motorin ve benzin gibi beyaz ürünlere
dönüﬂtürece¤i yaklaﬂ›k 1.6 milyar dolarl›k yat›r›m
karar› ald›. Bu yat›r›m az de¤erli bir ürünü, çevreye
en az zararl› ve daha de¤erli hale getirecek
Tüpraﬂ’›n son 10 y›lda hem rafinerilerinin ürün
verimlili¤i ve kompleksite art›r›m› hem hidrokarbonlar›n çevreye zararlar›n›n minimuma indirilmesine yönelik çevre hassasiyeti olan yat›r›mlar›n›n toplam›, yaklaﬂ›k 1 milyar dolar.
Tüpraﬂ ‹zmit, ‹zmir, K›r›kkale rafinerilerindeki
yat›r›mlar› sayesinde Avrupa Birli¤i’nde 2009 y›l›nda zorunluluk haline gelecek düﬂük kükürtlü
10 ppm (ton/10 gr) motorin ve kurﬂunsuz benzin üretimini gerçekleﬂtirmeye baﬂlad›. ‹zmit ve
‹zmir rafinerilerinde yürütülen “Benzin ‹yileﬂtirme Projesi” yat›r›mlar› da benzinlerde bulunan
insan sa¤l›¤›na ve çevreye zararl› kükürt, benzen
ve aromatiklerin de¤erlerinin düﬂürülerek Avrupa Birli¤i standartlar›nda olmas› hedeflendi.
ﬁirket, ‹zmir Rafinerisi’nde rüzgâr jeneratörüyle
enerji üretimi projesi üzerinde çal›ﬂ›yor.
Peki Tüpraﬂ’›n çevreci yat›r›mlar›, küresel ›s›nmaya karﬂ› nas›l bir önem taﬂ›yor?
Ülkemizde kullan›lan yüksek kükürt içerikli
motorinler yerine, tümüyle Tüpraﬂ Dizel Kükürt Giderme Ünitelerinde üretilen düﬂük kükürtlü motorinin kullan›lmas› durumunda atmosfere b›rak›lan kükürtdioksit emisyonlar›n›n
yaklaﬂ›k 700 kat azalarak, y›ll›k 84 bin tondan
120 ton düzeyine inece¤i hesaplan›yor. Bu öngörü ile yap›lan yat›r›mlar sonucu üretilen yük-

gelece¤imiz...
Ford Otosan, TEMA iﬂbirli¤iyle bulundu¤u bölgeyi a¤açland›rd›.

sek spesifikasyonlu ürünlerin kullan›lmas› sonucunda, araçlardan kaynaklanan sera gaz› emisyonlar› da önemli ölçüde azalacakt›r. Tüpraﬂ ayr›ca rafinerilerinde baca
gaz› emisyonlar›n› düzenli olarak izliyor.
Belirlenen standartlarda olan at›k su ar›tma kalitesinin daha da art›r›lmas› yönünde çal›ﬂmalar sürerken, faaliyetlerinden
kaynaklanabilecek toprak kirlili¤ini önlemek, yeralt› sular›n› korumak amac›yla
tüm rafinerilerinde izleme kuyular› açt›.
Tüpraﬂ Acil Durum Yönetimi kapsam›nda, denizde oluﬂabilecek kirlili¤i önlemek üzere oluﬂturdu¤u eylem plan›nda
dünya ölçe¤inde performans gösteren çözüm ortaklar›yla hareket ediyor. Uçucu
organiklerin atmosfere kar›ﬂmas›n› önlemek üzere ürün ve depolama tanklar›nda
çift s›zd›rmazl›k sistemi kuruldu. Akaryak›t ürünlerinin üretimi s›ras›nda oluﬂan
tehlikeli at›klar›n bertaraf› için lisansl› kuruluﬂlara son iki y›lda 22 bin ton at›k için
13 milyon YTL ödendi.

Arçelik’in üretti¤i
her ürün çevreci
Arçelik, üretimin her aﬂamas›nda
çevreyi ve ekolojik dengeyi korumay› ve
böylece do¤al kaynaklar›n sürdürülebilirli¤ini
sa¤lamay› hedefliyor ve kendini bu konuda
sürekli geliﬂtiriyor
Arçelik A.ﬁ.’nin vazgeçilmez önceli¤i faaliyet gösterdi¤i ülkelerde geçerli olan ulusal
ve uluslararas› çevre ile ilgili tüm yasal

YKB, çevre bilinci oluﬂturma hedefindeki TURMEPA S›n›rs›z Mavi projesinin sponsoru.

mevzuata uyumun sa¤lanmas›. Bu yaklaﬂ›m ile çevreye dost üretim tesislerinde,
baﬂta ISO 9001:2000 ve ISO 14001:2004
olmak üzere tüm uluslararas› ürün ve yönetim standartlar›n› uyguluyor.
ﬁirket, bu anlay›ﬂla faaliyetlerini temelde
yasal mevzuata uyum ve çevrenin korunmas› ve do¤al kaynaklar›n verimli kullan›m› baﬂl›klar› alt›nda yürütüyor. Hem
üretim proseslerinde hem de üretim d›ﬂ›
alanlarda, do¤al kaynaklar›n ve enerjinin
daha verimli kullan›m›na yönelik olarak
çal›ﬂmalar sürekli olarak geliﬂtirilerek devam ediyor. Bu çal›ﬂmalar Çevre Yönetim
Sistemi kapsam›nda Çevre Projeleri olarak yürütülüyor. Arçelik’in üretim tesislerinde son y›llarda yap›lm›ﬂ olan ar›tma
tesisi ve altyap› projelerinin toplam maliyetleri 4.5 milyon Euro’nun üzerinde
gerçekleﬂti.
Arçelik’in çevre duyarl›l›¤› piyasaya sundu¤u her üründe kendini gösteriyor.
Arçelik, sadece bugünün de¤il, gelece¤in
standartlar›na da uyumlu ürünler geliﬂtirmeyi ve tüketiciye sunmay› hedefliyor.
ﬁirket ayr›ca, TEMA’n›n “Suyunu Boﬂa
Harcama” kampanyas›na destek veriyor.
Öte yandan, Ekolojist™ Bulaﬂ›k Makinesi
Avrupa’n›n en prestijli ödüllerinden biri
olan ve 2006 y›l›nda ilki REC Türkiye (Bölgesel Çevre Merkezi) taraf›ndan düzenlenen ulusal ödül yar›ﬂmas›nda “Ürün’’ kategorisinde ikincilik ödülünü ald›. Arçelik
ﬂirketi buzdolab› ürünüyle, ayn› kategorideki birincilik ödülünün de sahibi oldu.

Aygaz’›n çevrecili¤i
AB taraf›ndan
onayland›
Aygaz’›n 11 dolum tesisi ve 1 üretim tesisi
ISO 14000 Çevre Yönetim Sistem Belgesi’ne
sahip. ﬁirket, AB Çevre Ödülü Türkiye
Program› Finalisti-Yönetim Kategorisi’ne girdi
Aygaz, 2000-2007 y›llar› aras›nda çevre
için 3 milyon YTL’yi aﬂk›n yat›r›m yapt›.
Bu yat›r›mlar temel olarak ﬂu amaçlara yönelikti: Boya kabinlerinde yap›lan iyileﬂtirme ile boya sarfiyat›n›n, dolay›s›yla boya
çamuru üretiminin ve maliyetin azalt›lmas›, tesislerde tehlikeli at›k depolama alanlar›n›n yap›lmas›, ar›tma tesislerindeki revizyonlar ile iyileﬂtirmeler, organize sanayi
bölgelerinin ar›tma tesislerinin kullan›lmas›, ar›t›lan suyun sirküle edilmesi…
Boya kabinleri yat›r›m›yla, eskiyen boya
kabinleri ve makineleri de¤iﬂtirilerek ev,
kamp ve sanayi tüplerinde ilk defa uygulanan boyama sistemiyle boya sarfiyat› azalt›ld›, boyama maliyetinde yüzde 40 tasarruf sa¤land›. Boya iﬂleminde, proses esnas›nda yaﬂanan duraksamalar sonucunda
biriken boya ve tiner sisteme geri kazand›r›ld›. Boya çamuru miktarlar› tesisler baz›nda sürekli takip edildi ve yeni kurulan
sistemlerle boya çamur miktarlar› azalt›ld›.
Tüm dolum tesislerinde ar›tma tesisleri ve
binas› ile at›k depolama binalar› yap›ld›.
Paket ar›tma, kimyasal ve evsel ar›tma tesislerinde revizyonlar tamamlanarak entegre ﬂekilde çal›ﬂmas›yla; deﬂarj kriterlerine uygunlu¤u ve verim art›ﬂ› sa¤land›.
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k üresel vizyon
Arçelik her ürününde çevreci.

Tüpraﬂ’›n çevreci devi: ‹zmit Rafinerisi Dizel Kükürt Giderme Ünitesi.

Türk Traktör A’dan Z’ye çevre yönetimi sistemi oluﬂturuyor.

Ford Otosan AB
çevre ödülleri sahibi

tijet, 1.4 turbo gibi insanlar›n otomobil
al›rken ihtiyaç duyduklar› performans›
sunan Fiat, y›llard›r karbondioksit emisyon oran› di¤er motorlara göre çok daha düﬂük olan motorlar üretmeye yat›r›m yap›yor. Özellikle Brezilya Fiat, alternatif yak›tlarla çal›ﬂan otomobiller
konusunda önemli bir yol kat etti. Tofaﬂ’›n su bazl› boya tesisi 2006 y›l›nda
devreye girdi. 2002 y›l›ndan bu yana
at›ksular de¤erlendirilerek fabrikan›n
yeﬂil alanlar› sulan›yor. Böylece y›lda ortalama 50 bin metreküp su tasarruf ediliyor. Her y›l 850 ton plastik ise geridönüﬂümlü olarak kullan›l›yor. Tekrar
kullan›labilen ambalajlarla y›lda 70 bin
a¤ac›n kesilmemesi sa¤lan›yor.

Aygaz, Avrupa Komisyonu Çevre Genel
Müdürlü¤ü’nün yürüttü¤ü ve Avrupa’n›n en itibarl› ödüllerinden biri olarak
nitelendirilen Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri’nin Türkiye aya¤› olan AB Çevre
Ödülleri Türkiye Program›’nda Türkiye
Finalisti oldu. Aygaz böylece, Avrupa’n›n
en baﬂar›l› ﬂirketlerinin belirlenece¤i Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri sürecine kat›l›m hakk› kazand›.

Türk Traktör çevre
yönetim sistemi için
büyük ad›mlar att›
Türk Traktör 2.8 milyon dolarl›k bir yat›r›mla
özgün bir çevre yönetim sistemi oluﬂturuyor
Türk Traktör, çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uygun yönetilmesi ve çevreye getirece¤i yükün azalt›lmas› için 1996-2007
y›llar› aras›nda 2.8 milyon dolarl›k bir yat›r›m gerçekleﬂtirdi. At›klar›n ayr›ﬂt›r›lmas›ndan depolanmas›na, emisyonuna,
at›ksuyun tüm iﬂletme içinden al›n›p ar›tma tesisine getirilmesine ve ar›t›lmas›na,
bacalardan sal›nan gazlara, kullan›lan
kimyasallara, do¤algaz, elektrik ve su gibi
do¤al kaynaklar›n etkili kullan›lmas›na
kadar tam bir çevre yönetim sistemi oluﬂturulmas›nda büyük bir yol ald›.
2007 y›l›na geldi¤inde ise planlanan ve
gerçekleﬂtirilen 769 bin dolarl›k yat›r›m
ile enerji tasarrufunun yan› s›ra boyahane
kaynakl› at›ksular›n “reverse osmoz” yöntemi ile geri kazan›m› sa¤land›, boyahane
banyolar›n›n ömrü uzat›larak su sarfiyat›m›zda ciddi bir azalma gerçekleﬂtirildi.
Ayr›ca at›klar›n minimizasyonu çerçevesinde havuzlardan at›k boyan›n düzenli
ve hacimsel olarak azalt›larak toplanmas›
için sistem kuruldu. 2008 y›l› için ise
Global Compact (Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi) çerçevesinde yürütülen çevre faaliyetlerinde enerji tüketiminin azalt›lmas›
yönünde 216 bin dolarl›k bir yat›r›m
planland› ve bu yönde uygulama çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirilmeye baﬂland›.
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Binlerce a¤aç diken, kendi içme
suyunu üreten, teknolojisi ozon tabakas›na
zarar vermeyen Ford Otosan, güneﬂ enerjisi
projesi üzerinde çal›ﬂ›yor
Ford Otosan’›n Kocaeli fabrikas› sekiz y›l
önce kurulurken, 7.5 milyon Euro tutar›nda çevre yat›r›m› yap›ld›: • Fiziksel, kimyasal, biyolojik ar›t›m ad›mlar›n›n hepsini
içeren at›ksu ar›tma tesisi. • Ozon tabakas›n›n incelmesine sebep olan “uçucu organik bileﬂenlerin” bertaraf edildi¤i, “Boyahane F›r›n Bacalar›na ‹nsineratör Kurulumu”.
• Fabrika, kullan›m ve içme suyunu kendisi üreten “Su Haz›rlama Tesisi”. • Tüm
tehlikeli üretim at›klar›n›n geri kazan›m/bertaraf kuruluﬂlar›na sevk edildi¤i
“Tehlikeli At›k Sahas›”. Ayr›ca Ford Otosan bu tesisi kurarken, sahadaki çam a¤açlar› transplante edildi, meyvelikler korundu, saha içine ayr›ca 500 a¤aç ve 14 bin
500 bitki dikildi. 2005’te de fabrika sahas›nda TEMA ile iﬂbirli¤i yap›larak oluﬂturulan Gönül Park›’na 2385 a¤aç ve 16 bin
350 bitki dikildi. Çevre yat›r›mlar›, tesisi,
yönetmeliklerde belirtilen limitlerin çok alt›nda tutuyor. Bu durumun bir göstergesi
olarak, ﬂirket, ISO 14001 denetimlerinden,
kuruldu¤undan beri “0” uygunsuzlukla geçiyor. 2006’dan itibaren Türkiye’nin de kat›l›m›na aç›lan Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri’ne ilk kez baﬂvuran Ford, iki kategoride
birden baﬂar›l› oldu. Hibrid Araç projesi
“Ürün Kategorisi Birincisi” ve Çevre Yönetim Sistemi projesi de “Yönetim Kategorisi
‹kincisi” ödüllerini almaya hak kazand›.

Tofaﬂ’›n her birimi
çevreci vizyona sahip
Tofaﬂ, 12 y›lda Türkiye
genelinde 45 bin a¤aç dikti. ﬁirkette Ar-Ge’den
‹K’ya kadar her birim çevreci bir vizyona sahip
Tofaﬂ’›n son dönemde yo¤unlaﬂt›¤› en
önemli konu çevre. Fiat, çevreci vizyonuyla öne ç›kan bir marka. Hem 1.3 Mul-

Arçelik-LG ile
at›ksular art›k temiz
ﬁirket baz› durumlarda yasal
zorunluluk olmad›¤› hallerde de çevre yat›r›m›
yapmaktan çekinmedi
Arcelik-LG, biyolojik ve endüstriyel at›k
sistemleri sayesinde, evsel at›ksular ve
endüstriyel at›ksular, Su Kirlili¤i Kontrolü Yönetmeli¤i Teknik Usuller Tebli¤i kriterlerine uygun hale getirildi. Bu
kriterlerin kontrol alt›nda tutulmas›
amac›yla periyodik analizler sürüyor.
Ayr›ca baca gaz› emisyon yat›r›mlar›yla,
endüstri tesislerinden kaynaklanan Hava Kirlili¤inin Kontrolü Yönetmeli¤i
esaslar› yerine getirildi. 2005 y›l›ndan
bu yana tank, laboratuvar ve multi ürün
yat›r›mlar›yla, ürünlerde yaklaﬂ›k olarak
270 bin kg ozon tabakas›na zararl› ve
içinde Cl atomu içeren Freon 22 gaz›
yerine, ozon tabakas›na zarar vermeyen
R410a gaz› kullan›ld›. R410a kullan›m›na iliﬂkin bütün altyap›s›n› oluﬂturan
Arçelik-LG, yasal mevzuat›nda hiçbir
zorunluluk olmad›¤› halde iç pazara da
R410a’l› ürünler sundu. XRF cihaz› ve
iliﬂkili yat›r›mlarda, do¤aya zararl› yasakl› malzemelerin kullan›m›n› k›s›tla-

Arçelik-LG yasal zorunluluk olmayan alanlarda da çevre yat›r›m› yapt›.

yan ROHS Direktifi’ne uyumlu malzeme
kullan›m süreci kontrol alt›na al›nd›.

Yap› Kredi “S›n›rs›z
Mavi” ile çevre
bilinci aﬂ›l›yor
S›n›rs›z Mavi projesi 28 k›y› ili ile Van’da
okullardaki ö¤retmenlere e¤itim vermeyi
hedefliyor
DenizTemiz Derne¤i/Turmepa ve Yap›
Kredi, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n da deste¤iyle ilkö¤retim ve lise ça¤›ndaki ö¤rencileri, do¤al varl›klar› korumak konusunda bilinçlendirmek ve fark›ndal›k yaratmak amac›yla “S›n›rs›z Mavi” projesini
hayata geçirdi. ‹lk olarak 4 Aral›k
2006’da ‹stanbul’un Üsküdar ilçesinde
baﬂlayan “S›n›rs›z Mavi” projesi, 28 k›y›
ili ve Van’da bulunan okullardaki ö¤retmenlere e¤itim vermeyi planl›yor. Hedef,
e¤itime kat›lan ö¤retmenlerin de kendi
okullar›ndaki ö¤rencilere “S›n›rs›z Mavi”
projesi e¤itimini vermeleri.
E¤itimlerde kullan›lan ö¤retmen ve ö¤renci kitapç›klar›n›n içeri¤i; ö¤rencilerin
yaﬂ›, ö¤renim gördü¤ü s›n›f, kiﬂisel deneyimleri ve geliﬂim özelliklerine göre; 1. s›n›f, 2-3. s›n›f, 4-5. s›n›f, 6-8. s›n›f ve 912. s›n›f olarak haz›rland›.
Bugüne dek Adana, Mu¤la, Antalya,
Düzce, Van ve ‹stanbul’un baz› ilçelerinde gerçekleﬂen e¤itimlerle, 2918 ilkö¤retim okulundan, 5125 ö¤retmen ve
okul müdürüne, 1 milyon 75 bin ö¤renciye ulaﬂ›ld›. 2008 y›l›nda, ‹stanbul’daki
e¤itimler ile birlikte Mersin, Hatay, Ayd›n, Sinop, Kocaeli, Sakarya ve Bart›n illerinde de “S›n›rs›z Mavi” e¤itimleri devam edecek.

Koç Statoil’in ürünü
zaten çevre dostu
ﬁirket piyasaya sundu¤u ürünün
daha temiz bir yak›t olmas› nedeniyle çevreye dolayl› bir katk› sa¤l›yor

OPET Yeﬂil Yol projesiyle istasyonlarını ve çevresini a¤açlandırıyor.

Koç Statoil’in faaliyet konusu ise bizzat
çevre dostu enerji kayra¤› olan do¤algaz.
ﬁirket, do¤algaz›n boru hatt› ile ulaﬂmad›¤› lokasyonlarda bulunan tüketicilerin,
yani kâ¤›ttan asfalta, turizmden g›daya
kadar her sektörde faaliyet gösteren ve
enerjiye ihtiyaç duyan tüzel kiﬂilerin ihtiyaç duydu¤u enerjiyi, s›v›laﬂt›r›lm›ﬂ veya
s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ do¤algaz olarak sunuyor.
Çevre konseptli özel bir çal›ﬂmas› bulunmayan Koç Statoil, piyasaya sundu¤u
ürünün daha temiz bir yak›t olmas› sebebiyle, çevreye dolayl› bir katk› veriyor.
Koç Statoil, faaliyet göstermeye baﬂlad›¤›
günden bugüne toplam 30.5 milyon YTL
yat›r›m yapm›ﬂ durumda.

Demir Export bir
orman, dört göl
yaratt›
Bitki örtüsü aç›s›ndan kurak bir bölgede
faaliyetini sürdüren Kangal Kömür
‹ﬂletmesi taraf›ndan madencilik öncesi
çorak ve tar›ma elveriﬂsiz olan yaklaﬂ›k
330 hektarl›k alana 451 bin a¤aç dikildi,
dört yapay göl oluﬂturdu
ﬁirket, madencilik faaliyetlerinin henüz
projelendirme ve fizibilite aﬂamalar›nda,
rekültivasyon planlar› yap›yor, iﬂletmelerde oluﬂacak sanayi, evsel, t›bbi vs.
at›klar›n depolanmas› veya yeniden kazan›lmak üzere geçici depolanmas› konular›nda mevcut mevzuat›n gerekliliklerini yerine getirecek maliyetler ç›kar›yor. Demir Export, bu konularda gerekli önlemleri almakla kalmay›p, al›nan
önlemlerin uluslararas› standartlara uygunlu¤unu da araﬂt›r›yor.
ﬁirket, bu sayede Kangal Kömür ‹ﬂletmesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ve OHSAS 18001 ‹ﬂ Güvenli¤i ve Çal›ﬂan Sa¤l›¤› belgelerini ald›, ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi belgesinin al›nmas›n› ise baﬂvuru aﬂamas›na getirdi.
Ayr›ca ‹ﬂletmede ya¤, filtre, akü gibi
kontamine edici at›klar bertaraf bedelle-

ri ödenerek geridönüﬂüm ﬂirketlerine
gönderiliyor.

Opet’in hedefi
denizsuyundan tatl›
su üretmek
Opet Marmara Terminali’nde deniz
suyunun ar›t›larak kullanma suyuna
dönüﬂtürülmesine yönelik bir yat›r›m, etüd
aﬂamas›nda. Proje gerçekleﬂince, bölge için
çok de¤erli olan tatl› suyun terminalde
kullan›m› en az seviyeye indirilecek ve
terminal operasyonlar› için gerekli olan tatl›
suyun deniz suyundan üretilmesi mümkün
olacak
Opet, bütün terminallerinde endüstriyel ve evsel at›ksu ar›tma üniteleri tesis
ederek bu tesislerde oluﬂan sular›n kanun ve yönetmeliklerde belirtilen teknik kriterlere göre ar›t›lmas›n› hedefliyor. ﬁirketin Marmara, Giresun, Alia¤a, Körfez, Antalya ve Mersin terminallerindeki hem endüstriyel hem de evsel at›ksu ar›tma üniteleri yenileniyor.
Marmara Terminali’nde ar›t›lan su, denize deﬂarj edilmiyor, sulama için kullan›l›yor. Opet Marmara ve Mersin terminallerinde ISO 14000 belgesini
2008 sonuna kadar almay› hedefliyor.
Opet ayr›ca, yeﬂil alanlar› yayg›nlaﬂt›rmak ve korumak amac›yla 2004’te
“Yeﬂil Yol” projesini baﬂlatt›. “Yeﬂil
Yol” projesi en az 10 y›l sürdürecek.
Opet, tüm Türkiye’ye yaymay› hedefledi¤i bu projeyle ülkemize yar›m milyonun üzerinde a¤aç kazand›rma yolunda h›zla ilerliyor. “Yeﬂili kaybeden
yaﬂam› kaybeder” slogan›yla yoluna
devam eden projenin bir amac› da
çevre bilincinin yayg›nlaﬂmas›na katk›da bulunmak. ‹lk olarak Opet akaryak›t istasyonlar› ve çevresindeki 1.5
kilometrelik alan›n a¤açland›r›lmas›yla baﬂlayan proje çerçevesinde bugüne
dek 412 istasyonda 340 binden fazla
bitki dikildi.
13
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Koç Bilgi ve Savunma’dan
Türk Savunma Sanayii’ne milli çözüm

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri ile STM ortakl›¤›yla hayata geçirilen
TSK Bilgi Sistemi Projesi (TBS), Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’n›n hizmetine
sunuldu. Projenin hedefi, Türk Silahl› Kuvvetleri’nin bilgi ak›ﬂ›,
zamanlamas› ve güvenli¤i konular›nda artan ihtiyac›n› karﬂ›lamak
oç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.ﬁ. ile STM
A.ﬁ.’nin imzas›n› taﬂ›yan,
Türk Silahl› Kuvvetleri
nezdinde bugüne kadar
geliﬂtirilmiﬂ en büyük IT projesi olarak
de¤erlendirilen TSK Bilgi Sistemi Projesi
(TBS) art›k “evinde”.
Genelkurmay Baﬂkanl›¤›, Kuvvet Komutanl›klar›, Jandarma Genel Komutanl›¤›,
Sahil Güvenlik Komutanl›¤› ve Milli Savunma Bakanl›¤› ile entegrasyonu sa¤layarak, bütünleﬂik bir platform üzerinden
bilgi al›ﬂveriﬂi yap›labilmesine olanak
sa¤layacak proje, 31 Ocak’ta Savunma
Sanayii Müsteﬂarl›¤›’nda düzenlenen tö-

K
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rende teslim edildi.38 uzman›n görev ald›¤›, 22 ayda bitmesi planlanan TSK Bilgi Sistemi Projesi, 28 Ocak 2005’te imzaland›.
2005’te a¤›rl›kl› olarak sistem isterlerinin
tan›mlanmas› ve analiz safhalar›n› içeren
ve 97 modülden oluﬂan sistemin, ayn› y›l
80 modülde toplanmas› söz konusu oldu. 2006 baﬂ› itibar›yla evrak yönetim
sistemi devreye al›nan proje, Mart
2007’de farkl› bir yaklaﬂ›mla, biten modüllerin direkt olarak Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’nda devreye al›narak bir taraftan
gerçek hayatta kullan›m›n›n sa¤lanmas›,
di¤er taraftan da eksikliklerin giderilmesiyle devam etti. 24 Eylül’de resmi olarak

baﬂlayan TSK Bilgi Sistemi Projesi kabul
süreci, 28 Aral›k’ta tamamland›.

TBS elektronik harbe kadar aç›l›m
yaratabilecek bir projedir
31 Ocak’ta yap›lan teslimat törenine,
Milli Savunma Bakan› M. Vecdi Gönül,
Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar, Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim ve
Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç, Koç Bilgi Grubu Genel Müdürü Mehmet Nalbanto¤lu ve STM Genel Müdürü Recep
Barut kat›ld›. Ali Y. Koç toplant›daki sözlerine “Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›’n›n
baﬂlatt›¤›, yerli katk›yla Savunma Sanayii’nin oluﬂmas› vizyonuna sad›k kal›nma-

Teslimat töreninde Savunma Sanayii
Müsteﬂar› Murad Bayar, TBS’nin
önemini , “Tamamen yerli katk›larla
geliﬂtirilen projenin içerdi¤i yetenekler
göz önüne al›nd›¤›nda, TSK çap›nda bir
ilkin gerçekleﬂtirildi¤i görülmektedir”
sözleriyle dile getirdi.

s› bizi motive etmiﬂ, onurland›rm›ﬂt›r” diyerek baﬂlad›.
Ali Y. Koç, TBS’nin, TSK’n›n bilgi ak›ﬂ›, zamanlamas› ve güvenli¤i konular›nda artan
ihtiyac›n› karﬂ›lamaya yönelik geliﬂtirildi¤ini, ayr›ca kurumun bundan sonra hayata
geçirece¤i tüm yaz›l›m projeleri ve sistemlerinin de entegre edilebilece¤i ﬂekilde dizayn edildi¤ini anlatt›. Mevcut haliyle bile
Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’n›n karar destek
mekanizmalar› için büyük önem arz eden
projenin, ileride, kuvvetleraras› müﬂterek
harekât için de bir altyap› oluﬂturdu¤unu
belirten Ali Y. Koç, “TBS projesi, baﬂta
‘elektronik harp’ olmak üzere pek çok yeni kavramla do¤rudan ba¤lant› kurularak,
yeni aç›l›mlar yaratabilecek çapta inﬂa edilmiﬂ bir sistemdir” dedi.

“Güç 1300 y›l önce koﬂum ve
dizgindi, bugün bilgi ve iletiﬂim”
Ali Y. Koç daha sonra bilginin ve bilgiyi
yönetebilmek için teknolojinin önemine
de¤indi: “Uluslar güçlerini iki temel kavramda yar›ﬂt›rm›ﬂt›r; savaﬂ ve ekonomi. Bu
iki araç, tarihin ak›ﬂ›nda yönlendirici oldu.
Her iki alanda da baﬂar›y›, ileri teknolojiyi
en iyi kullanan uluslar sa¤lad›. Bu teknoloji 1300 y›l önce atlar›n koﬂum ve dizgini,
600 y›l öncesinde top, 100 y›l önce çelik,
bugün ise bilgi ve iletiﬂim, yani biliﬂimdir.
Bilginin teknoloji sayesinde en iyi ﬂekilde
kullan›larak rekabet avantaj› yaratmas›,
günümüzü bilgi ça¤› yapm›ﬂt›r. Geliﬂmiﬂ
ülkelerde hayat›n tüm süreçlerinde bilgi
yönetimi ve sistemleri önemli rol oynuyor.
K›sacas›, yaﬂad›¤›m›z ça¤da mevcut bilgiyi,
teknolojiyi iyi kullanarak yönetmek, gücün ta kendisi anlam›na geliyor.”

Sözkonusu Milli Savunma ise,
“yerel katk›” vizyonu kaç›n›lmazd›r
Koç Toplulu¤u’nun, Türkiye’nin bölgenin
lider ülkesi olabilece¤ine ve de olmas› gerekti¤ine yürekten inand›¤›n› belirten Ali
Y. Koç, bunun gereklerini ﬂöyle s›ralad›:
“Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›’n›n geliﬂtirdi¤i ‘millileﬂtirme-yerli katk›’ vizyonu ger-

çekleﬂti¤inde, ülkemizde bir milli savunma sanayii yaratarak, hem savunmada d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›n azalmas›n› mümkün k›lacak hem de Türkiye’de biliﬂim sektörünün
kalk›nmas›na, biliﬂim ça¤›n› yakalamam›za, inovasyonun geliﬂmesine büyük katk›
sa¤layacakt›r. Ülkemizin bu co¤rafyan›n
lider ülkesi olabilmesi için zengin bir ekonomiye, rekabetçi bir özel sektöre, güçlü
bir orduya, inovasyona ve teknolojiye ihtiyac› vard›r. Hepimizin arzulad›¤› bu noktaya ülke olarak gelebilmemizde, milli savunma sanayiinin büyük katk›lar›, etkisi
ve sorumluluklar› olacakt›r. Söz konusu
milli savunma ise, ‘yerel katk›’ vizyonu kaç›n›lmazd›r. Bu süreçte baﬂar› için uzun
vadeli yaklaﬂ›m, vizyon, liderlik, sab›r ve
irade gerekir. Bu iddial› hedefe, kamu,
özel sektör ve akademik dünya, güçlerini
birleﬂtirerek, adeta bir ülke konsorsiyumu
gibi odaklanmal›. Koç Toplulu¤u olarak
bu vizyonun bir parças› olmay› hedefledi¤imizi vurgulamak isterim.”
Ali Y. Koç, Toplulu¤un bu yöndeki çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi verdi:
“Bugüne kadar donanma için iki lojistik
gemi inﬂa eden RMK tersaneleri, SSM taraf›ndan dört Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi Projesinde ana yüklenici olarak
görev ald›. Gemilerin üretimini RMK Tersanesi yapacak, alt yüklenici firma elekronik sistemleri sa¤layacak. Koç Bilgi ve Savunma da, program yönetim servislerinin
hizmetini verecek. RMK Tersanesi ayr›ca
Deniz Kuvvetleri’nin ihaleye ç›kaca¤› askeri gemi projeleriyle ilgileniyor. Y›llard›r orduya kobra z›rhl› araç ve LandRover Defender taktik arazi araçlar› üreten Otokar

ise Milli ‹mkânlarla Modern Tank Üretimi
Projesi (M‹MTÜP) için SSM ile sözleﬂme
çal›ﬂmalar›n› yürütüyor. Bu projede Otokar, ana yüklenicidir. Buna mukabil Otokar z›rhl› araçlarla ilgili teklif haz›rl›¤› içindedir. Koç Toplulu¤u olarak savunma sanayiinin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak kadar
uluslararas› rekabetin bir parças› olmay› ve
uzun vadede bölgeye ihracat da yapabilecek seviyeye gelmeyi ümit ediyoruz.”
Ali Y. Koç, vizyonlar› ve destekleriyle projenin baﬂar›s›na katk› sunan Savunma Sanayi Müsteﬂarl›¤›, Genelkurmay Baﬂkanl›¤›
ile STM ve Koç Bilgi Savunma çal›ﬂanlar›na teﬂekkür etti.

“Koç Toplulu¤u’nun savunma
sanayiine katk›s› çok önemli”
Koç Bilgi Grubu Genel Müdürü Mehmet
Nalbanto¤lu ise savunma sanayiine ilgi ve
yat›r›mlar›n›n 2002 y›l›nda baﬂlad›¤›n›
belirtti. 2004’te SSM’nin A s›n›f sertifikasyonu ile belgelendirip büyük projelerde
anahtar teslim proje yükümlülü¤ünü taﬂ›ma anlam›nda bir yetki de alm›ﬂ olduklar›n›, 2004 sonunda da ilk kez STM ile beraber teklif verdikleri TSK Bilgi Sistemi projesini ald›klar›n› hat›rlatan Nalbanto¤lu,
ﬂöyle devam etti:
“Bu proje, ilk kez bizim de kendi ad›m›za
savunma sanayiinde yaratm›ﬂ oldu¤umuz
rekabetti. 2006 sonunda bu odaklanmam›z› Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri
A.ﬁ. alt›nda toplay›p yeni bir yap›ya gittik.
2007’de de yat›r›mlar›m›z› h›zland›rd›k.
Kurdu¤umuz akustik laboratuvar›nda,
dalg›ç tespit sonar› ve cam elyafl› sertleﬂtirilmiﬂ plastik gövdeli may›n üretim pro15
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jelerimizin Ar-Ge çal›ﬂmalar›n› baﬂlatt›k.
Halen TÜB‹TAK-Marmara Araﬂt›rma
Merkezi (MAM) ve Deniz Kuvvetleri
Araﬂt›rma Merkezi Komutanl›¤›’nca prototipi geliﬂtirilen M‹LGEM sonar›n›n hem
gemi hem deniz k›sm›n›n endüstri taraf›ndan seri üretimi konusu, MAM ile yap›lan görüﬂmeler çerçevesinde yürütülüyor. 2008-2015 akustik iﬂ plan›m›zda
Dalg›ç Tespit Sonar›, GRP Gövdeli Ma-

y›n, Torpido May›n, MILGEM SONAR,
SONOBOY üretim ve Milli TORP‹DO yap›labilirlik etüt çal›ﬂmalar› da dahil olmak üzere hedefledi¤imiz cironun önemli bir k›sm›n› ihracattan elde etmeyi hedefliyoruz. Ayn› zamanda, SSM taraf›ndan
baﬂar›l› bir ﬂekilde oluﬂturulmuﬂ olan Gemi Komuta Kontrol Sistemi geliﬂtirme ve
Konsol Üretimi yapan ﬂirketlerimizin kabiliyetlerini ve TÜB‹TAK-MAM teknoloji-

Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar: “TBS,
Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar, TSK Bilgi Sistemi Projesi kabul törenindeki konuﬂmas›na ﬂöyle baﬂlad›: “Tamamen yerli katk›larla geliﬂtirilen TBS projesinin içerdi¤i yetenekler göz önüne al›nd›¤›nda, TSK çap›nda bir ilkin gerçekleﬂtirildi¤i görülmektedir. Proje, uzun y›llar
Genelkurmay Baﬂkanl›¤› Karargâh› bünyesinde de¤iﬂik alanlarda icra edilen faaliyetlerin bir çat› alt›nda bütünleﬂik olarak çal›ﬂmas›na imkân vermekte ve ayr›ca
Kuvvet Komutanl›klar›, Jandarma Genel
Komutanl›¤› ve Sahil Güvenlik Komutanl›klar› ile çeﬂitli alanlarda entegrasyon
sa¤lamaktad›r. TBS projesinin tüm kuvvetlerle entegre milli bir IT altyap› oluﬂturmas›, bünyesinde çok geniﬂ bir ihtiyaca cevap verecek -evrak yönetim sisteminden,
co¤rafi bilgi sistemine kadar- yaz›l›m modüllerini bar›nd›rmas› da en önemli farkl›l›¤›d›r.“
TBS projesinin, Genelkurmay Baﬂkanl›¤›
Karargâh›’n›n savaﬂ ve bar›ﬂ durumunda
cari faaliyetlerini yerine getiren 6 J Baﬂkanl›¤› (Personel, ‹stihbarat, Harekât, Lojistik, Genel Plan Prensipler ve MEBS) ile
Silahl› Kuvvetler Komuta Harekât Merkezi
(SKKHM) Amirli¤inin karargâh otomasyonunu gerçekleﬂtirmesinin yan›nda, bu
otomasyonu gerçekleﬂtirirken di¤er Kuvvet Komutanl›klar› (Kara, Hava ve Deniz),
Jandarma Genel Komutanl›¤›, Sahil Güvenlik Komutanl›¤› ve Milli Savunma Bakanl›¤› ile entegrasyonunun sa¤land›¤›n›
ifade eden Bayar ﬂöyle devam etti: “Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda, Genelkurmay J Baﬂkanl›klar› ve SKKHM uygulama yaz›l›mlar›, Teﬂkilat-Malzeme-Kadro (TMK) entegrasyonu, TSK Müﬂterek Veri Sözlü¤ü, Formatl› Mesaj Sistemi (MEFORS) ile haberleﬂme ve veri entegrasyonu, Co¤rafik Bilgi Sistemi (CBS) uygulamalar›, Evrak Yönetim Sistemi (EYS) gibi bileﬂenlerin entegre çal›ﬂt›¤› komple bir çözüm olarak,
TSK nezdinde bugüne kadar geliﬂtirilmiﬂ
en büyük IT projesi olma özelli¤ine sahip-
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lerini de kullanarak, öncelikle Denizalt›
Savaﬂ Yönetim Sistemleri olmak üzere,
‘Milli SYS’ geliﬂtirmede Koç Bilgi Savunma
olarak rol üstlenmeyi hedefliyoruz.”
Nalbanto¤lu sözlerini, “Bu projede eme¤i
geçen 44 sessiz kahraman›m›za, STM ve
Koç Bilgi Savunma’daki tüm mühendis
arkadaﬂlar›ma yürekten teﬂekkürlerimi
iletiyor, kendilerini kutluyorum” diyerek
noktalad›.

TSK çap›nda bir ilktir”

tir. Bu proje, Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’n›n
karar destek mekanizmalar›na yönelik altyap›lar›n kurulmas› aç›s›ndan büyük
önem arz etmektedir. Ayr›ca, müﬂterek
harekât resmi yap›s›na da bir anlamda
altyap› oluﬂturulmuﬂtur.”

2010 y›l sonu hedefi: Yüzde 50 yerli üretim
Savunma sistem tedarikinde uzman bir
kuruluﬂu olan Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›’n›n bugüne kadar yürüttü¤ü çal›ﬂmalar neticesinde, savunma sanayiinin, stratejik bir yetenek olarak ortaya ç›kt›¤›n› belirten Murad Bayar ﬂöyle dedi: “Elde edilen bu yetene¤in gelece¤e taﬂ›nmas›na
yönelik gayretlerin, somut amaç ve hedeflere dayal›, performans odakl› bir yaklaﬂ›m içinde ele al›nmas› amac›yla haz›rlad›¤›m›z 2007-2011 stratejik plan›m›zda
vizyonumuzu yaz›l› hale getirdik ve bu
vizyon do¤rultusunda ilk defa olarak kurumumuzun öncelikle 2011 y›l›na kadar
ulaﬂmas›n› planlad›¤›m›z somut amaç ve
hedefleri belirledik. Bu hedefler do¤rultusunda da çal›ﬂmalar›m›z› sürdürmekteyiz.
Bunun sonuçlar›n› da görmeye baﬂlad›k,
örne¤in Türk Silahl› Kuvvetleri’nin savunma sistem ihtiyaçlar›n›n yurtiçi karﬂ›lanma
oran› 2005 itibariyle yüzde 25 civar›nda
iken, bugün yüzde 37 seviyelerine ulaﬂm›ﬂt›r. Stratejik plandaki hedeflerden biri
de 2010 sonuna kadar savunma sistem
ihtiyaçlar›n›n yurtiçi karﬂ›lanma oran›n›n
yüzde 50’ye ç›kart›lmas›.”

Bu amaçla, SSM taraf›ndan yürütülmekte
olan tedarik projelerinde; savunma sanayiinin kabiliyet alanlar›nda öncelikle özgün geliﬂtirme modellerinin uygulanmas›
ve savunma sanayii ürün portföyünün
zenginleﬂtirilmesi, geliﬂtirmenin maliyet etkin olmad›¤› durumlarda ortak geliﬂtirme
veya çokuluslu konsorsiyumlara ortak olma, tasar›m ve risk orta¤› olma potansiyelinin geliﬂtirilmesi ve bu önceliklerin sa¤lanamamas› durumunda da haz›r al›m yoluna gitme ile bu tür projelerde ortak imalat ve ofset yoluyla ulusal sanayiimize iﬂ
imkânlar› yarat›lmas› ﬂeklinde üç ana
yaklaﬂ›m› bulundu¤unu belirten Bayar,
“Bu do¤rultuda, stratejik alanlarda Türk
Silahl› Kuvvetleri’nin yeni sistem ihtiyaçlar› özgün geliﬂtirme ile karﬂ›lanmaktad›r.
Örnek olarak, “Milli Gemi” projesi, “‹nsans›z Hava Araçlar› Geliﬂtirme” projesi,
Taarruz Helikopterleri için “Görev Bilgisayar› Geliﬂtirme” projesi ve “Orta ve Uzun
Menzilli Tanksavar Füze Geliﬂtirme” projeleri gösterilebilir. Milli bir tank›n geliﬂtirilmesine yönelik sözleﬂme çal›ﬂmalar› ise
devam etmektedir. Sözleﬂmeye ba¤lanan
bu özgün geliﬂtirme projeleri önümüzdeki
birkaç y›ll›k dönemde sonuçlar›n› vermeye
baﬂlayacak ve sektör ﬂirketleri kendi özgün ürün portföylerini zenginleﬂtireceklerdir“ dedi.
Çift amaçl› (dual use) teknoloji olarak tan›mlanan, yani hem askeri hem de sivil
alanda mevcut ve potansiyel kullan›m imkân›na sahip pek çok teknoloji bulundu¤unu ve bu nedenle daha çok sivil sektörlerde faaliyet gösteren yerli ﬂirketlerin de
savunma sanayiine yat›r›mlar› olmas›n›
memnuniyetle karﬂ›lad›klar›n› söyleyen
Murad Bayar, yerli ﬂirketlere, TSK’n›n
mevcut ve gelecek ihtiyaçlar›n› ve dünyadaki savunma sistem trendlerini takip etmeleri ve kendi faaliyet sahalar›nda özellikle halihaz›rda ülkemizde eksiklik bulunan kritik teknoloji alanlar›na yat›r›m yapmalar› tavsiyesinde bulundu.

Tofaﬂ, 40. y›l›nda
uluslararas›
piyasalardan bir
y›ldönümü
arma¤an› ald›.
Tofaﬂ’›n bugüne
dek kulland›¤› en
yüksek tutarl› kredi
olan 450 milyon
Euro, “263 Projesi”
olarak adland›r›lan
hafif ticari araç
projesinin
geliﬂtirilmesi ve
üretilmesinde
kullan›lacak

Uluslararas› piyasalar
“Koç Holding’e güveniyoruz” dedi
ofaﬂ, uluslararas› piyasalardan, “263 Projesi” olarak
adland›r›lan hafif ticari araç
projesinin geliﬂtirilmesi ve
üretilmesinde kullan›lmak
üzere 450 milyon Euro kredi sa¤lad›.
Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa V. Koç, finansal piyasalarda çalkant› ve likidite sorunlar› sürerken al›nan bu krediyi, Koç Holding ve TofaﬂFiat ortakl›¤›na duyulan güvenle aç›klad›. 263 projesinin geliﬂtirilmesi ve üretilmesi ile ilgili yat›r›m harcamalar›n›n
finansman›nda kullan›lacak olan kredi,
bugüne kadar Tofaﬂ’›n kulland›¤› en
yüksek tutarl› kredi. Toplam 10 y›l vadeli ve maliyeti Euribor+1.275 olan kredinin imza töreni, Cenevre’de düzenlenen 78. Uluslararas› Otomobil Fuar›’nda yap›ld›.

T

“Koç Grubu Fiat’›n en iyi orta¤›“
Mustafa V. Koç törende, Tofaﬂ’›n kuruluﬂunun 40. y›l›nda al›nan bu kredinin,
özellikle global finansal piyasalarda yaﬂanan tüm çalkant› ve likidite sorunlar›n›n devam etti¤i bir ortamda, maliyet ve

vade yap›s› itibar›yla bugüne kadar
Türk ﬂirketleri taraf›ndan al›nan en uygun koﬂullu kredilerden biri oldu¤unu
vurgulad›. Bunun gerek Türk ekonomisi, gerek Koç Toplulu¤u gerekse de Tofaﬂ-Fiat ortakl›¤›na gösterilen güvenin
çok önemli bir iﬂareti oldu¤unu söyleyen Mustafa V. Koç, “Tofaﬂ’›n bugüne
kadar kulland›¤› en yüksek tutarl› kredi
olma özelli¤ini taﬂ›yan bu kredi, Koç
Toplulu¤u’nun, Fiat’›n ve elbette Tofaﬂ’›n finansal piyasalardaki gücünün ve
yüksek kredibilitesinin de çok önemli
bir göstergesidir. Ayr›ca bu sevindirici
geliﬂmenin, Türk otomotiv sanayiinin
belkemi¤i olan Tofaﬂ’›n kuruluﬂunun

40. y›l›nda gerçekleﬂmesi de bizler için
gurur kayna¤›d›r” dedi.
Koç, kredi sa¤layan kuruluﬂlar›n temsilcilerine de, Tofaﬂ ve Türkiye’nin gelece¤ine duyduklar› güven ve verdikleri destek için teﬂekkür etti. Kredi anlaﬂmas›n›n
Tofaﬂ ve Fiat’›n baﬂar›l› iﬂbirli¤inin bir
göstergesi oldu¤unu belirten Fiat Group
CEO’su Sergio Marchionne da, Tofaﬂ ve
Türkiye’ye güvendiklerini, bu nedenle
de yat›r›mlar›na devam edeceklerini söyledi: “Tofaﬂ bizim yavaﬂ ama kararl› global büyüme stratejimizin ayr›lmaz bir
parças›d›r. Koç Grubu Fiat’›n ﬂimdiye
kadar sahip oldu¤u en iyi ortakt›r. Kendilerine teﬂekkür ediyorum.”

Tofaﬂ CEO’su Ali Pand›r: “Tofaﬂ lider kuruluﬂtur”
“Daha önce duyurulan proje, imzalanan kredi anlaﬂmas›yla hayat buldu. Bu kredi,
40. y›l›n› kutlayan Tofaﬂ’›n iki ana orta¤› Fiat ve Koç Holding’in baﬂar›l› ortakl›¤›n›n
kan›t›d›r. Bu ortakl›k çat›s› alt›nda Tofaﬂ, uzun y›llard›r Türkiye otomotiv endüstrisini
yönlendiren lider kuruluﬂtur. Tofaﬂ özellikle son beﬂ y›lda Doblo, Linea, MiniCargo ve
son olarak 263 projesi ile iﬂbirli¤inde en üst noktaya ulaﬂt›. Bugüne kadar Tofaﬂ’›n
kulland›¤› en yüksek tutarl› kredi olan bu kredi de, ortaklar› ve uluslararas› piyasalar›n Tofaﬂ’a ve Türk ekonomisine güveninin kan›t›d›r.”
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a y›n gündemi

“Yeni rekabetin hedefi

müﬂterinin ta kendisi”
Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç: “Bugün
global dünyada öne ç›kan markalar, bilgi ve teknolojiyi, müﬂteri deneyimlerini
farkl›laﬂt›rmak ve onlara olumlu bir marka tecrübesi yaﬂatmak ad›na en etkin
ﬂekilde kullanmaktad›r. Ve CRM bu noktada da önem kazanmaktad›r”
ekabet, hem yerel hem küresel ölçüde, globalleﬂme
ve teknolojinin yeni imkânlar›yla giderek keskinleﬂiyor. Koç Toplulu¤u CRM
Forumu’nda bu gözlemi aktaran Koç
Holding Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç, y›llarca ürün,
sonra da verimlilik ve fiyat için yar›ﬂan
firmalar›n, art›k kendilerini yeni bir yar›ﬂ›n içinde buldu¤unu, bu yeni yar›ﬂtaki hedefin de müﬂterinin ta kendisi oldu¤unu anlatt›.
Koç Toplulu¤u CRM Forumu, 28 ﬁubat’ta Koç Holding Konferans Salonu’nda yap›ld›. Koç Toplulu¤u Grup
Baﬂkanlar›, KoçCRM faaliyetlerinde aktif rol alan ﬂirketlerin genel müdürleri,
sat›ﬂ-pazarlama genel müdür yard›mc›lar› ve CRM konusunda çal›ﬂmalar› yürüten ekiplerin kat›ld›¤› forumda, Toplulu¤un müﬂterilerine verdi¤i önem,
müﬂteri memnuniyeti amac›yla gerçekleﬂtirilen ve planlanan CRM çal›ﬂmalar›na ve paroya verilen önem ile üst düzey
destek ve yönlendirme mesajlar› kat›l›mc›larla paylaﬂ›ld›. ﬁirketlerin gerçekleﬂtirdikleri ve Koç Toplulu¤u CRM Baﬂar› Ödülü’ne aday olduklar› uygulamalardan örneklerin sunumu ve ödül takdimi, CRM Forum’unu, tecrübelerin
paylaﬂ›ld›¤› bir platforma taﬂ›d›.
Ali Y. Koç, Toplulu¤un CRM çal›ﬂmalar›n›n geçirdi¤i evreleri, bu yolda oluﬂturulmaya baﬂlanan “Ortak Akl›n” yaratt›¤› geliﬂmeleri, sahip olunan birinci s›n›f
CRM altyap›s›n›, hedeflenen CRM vizyonunu, müﬂteri memnuniyetine odakl› çal›ﬂmalara baﬂlanmas›ndan duyulan
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memnuniyeti aktard›. Temel ekonomideki rekabet ﬂartlar›n›n kökten de¤iﬂti¤ini ifade eden Ali Y. Koç, bugünün iﬂ
dünyas›n›n, yenilenen rekabet koﬂullar›n›, yeni yaﬂam modellerini ve yeni yönetim tarzlar›n› benimsedi¤ine dikkat
çekti. Ali Y. Koç dünya konjöktüründeki bu de¤iﬂikliklerle birlikte, yeni sad›k
müﬂteriler yaratman›n, mevcutlar› elde
tutabilmenin ve çapraz sat›ﬂ yapabilme
kapasitesine sahip olman›n, rekabet için
olmazsa olmaz bir konuma geldi¤ini ve
müﬂteri odakl› yönetim yaklaﬂ›m› için
CRM’nin gerekti¤ini belirtti.

Müﬂterinin tan›mlanamad›¤› dönemden,
müﬂteriye özel uygulamalara
Ali Y. Koç, KoçCRM çal›ﬂmalar› baﬂlad›¤› günlerde Topluluk ﬂirketlerinin ço¤unlu¤unda müﬂterilerin dahi tan›mlanamad›¤›n› hat›rlatt›. Ali Y. Koç, gelinen
noktada ﬂirketlerin, müﬂteri segmentlerine yönelik uygulamalar› hayata geçirdiklerini aktard›. Paro program› ile

müﬂteriye gerçek zamanl› eriﬂim ve fayda sunma imkân› sa¤land›¤›n› ifade
eden Ali Y. Koç, Tan›’n›n koordinasyonunda yürütülen Koç Toplulu¤u CRM
faaliyetlerinin 2007’de Toplulu¤a 247
Mio YTL ilave ciro yaratt›¤›n› belirtti.
Ali Y. Koç tüm kat›l›mc›lara çal›ﬂmalar›
h›zland›rarak yayg›nlaﬂt›rmalar›, Topluluk markalar›n› tercih eden müﬂterilerin
memnuniyetine yönelik, kendilerini
farkl› hissettirecek özel uygulamalar›
devreye almalar› mesaj›n› verdi. Ali Y.
Koç, Topluluk müﬂterilerinin paro de¤er alg›s›n› yükseltmek, onlara paroyla
olumlu tecrübe yaﬂatmak üzere, paro
üyelerine özel avantajlar sunulmas›n›n,
müﬂterilere parolu kartlar›n›n sorulmas›n›n ve onlara temas noktas›nda eriﬂebilmek için paro kuponlar›n›n iletilmesinin önemli oldu¤unu vurgulad›.
Ali Y. Koç, CRM konusunda eme¤i geçen ekiplere teﬂekkürlerini iletti,
CRM’de tecrübelerinin giderek artt›¤›n›,
art›k daha h›zl› karar al›p fikirleri rekabet avantaj› yaratacak ﬂekilde hayata geçirmenin gereklili¤ini hat›rlatt›.
Forum, Tan› Pazarlama ve ‹letiﬂim Hizmetleri A.ﬁ. Genel Müdürü Tu¤rul Fad›ll›o¤lu’nun sunumuyla sürdü. Fad›ll›o¤lu kat›l›mc›lara, KoçCRM ve paro ile
oluﬂturulan yap›n›n geliﬂimini anlatt›.
Müﬂteri veri ambar›, paro ile 7 bine yak›n noktada müﬂteriye bire bir eriﬂim/temas imkân›, segmentasyon ve paro program›ndaki ilerlemelerle gelinen
noktay› paylaﬂarak, Koç Toplulu¤u’nun
CRM vizyonunu, 2008 y›l› hedef ve faaliyetlerini kat›l›mc›lara aktard›. Fad›ll›o¤lu’nun sundu¤u bilgiler, paronun gel-

Migros, Tedarikçi CRM Projesi ile 2007 Koç
Toplulu¤u CRM Baﬂar› Ödülü’ne hak kazand›

• Aktif paro üyesi: 5.758.237
• Haziran 2006 lansman›ndan ﬁubat 2008’e
müﬂterilere paroyla sunulan fayda: 84 Mio YTL
• Dakikada 90 YTL paropuan
• 2007 y›l› müﬂteri temas say›s›: 11.089.656
• Bire bir iletiﬂim kampanya say›s›: 327
2007 Y›l›
Parolu kartlar›n kullan›ld›¤› ciro: 4,9 Mia YTL
Parolu iﬂlem: 89,5 Mio adet
‹lave ciro: 247 Mio YTL

di¤i baﬂar›l› noktay› da gösteriyordu. Her y›l
düzenlenen Koç Toplulu¤u CRM Baﬂar›
Ödülü’ne aday olan ﬂirketlerden ilk beﬂe giren projelerin sunumuyla süren forumda,
KoçAllianz, Koçtaﬂ, Opet, Tofaﬂ ve Migros
ekiplerinin projeleri, kat›l›mc›lardan övgü
ald›.
Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu,
rahats›zl›¤› nedeniyle kat›lamad›¤› foruma
gönderdi¤i mesajda, sürekli bir de¤iﬂim yaﬂand›¤›n› hat›rlatt› ve bu süreçte sa¤lanacak
baﬂar›da müﬂterinin önemini vurgulad›. Dr.
Bülent Bulgurlu, müﬂteriden önce onun ihtiyaçlar›n› anlay›p, buna göre hizmet ve ürünler sunulmas›n›n gerekti¤ini, bunun ancak
müﬂteriye yak›n olmak ve tan›makla gerçekleﬂebilece¤ini, yeni ürün ve markalar›n hayat›m›za bu ﬂekilde girdi¤ini belirtti. Dr. Bul-

gurlu, yenilikçili¤in yan› s›ra devaml›l›¤›n da
önemini vurgulad›. Dr. Bulgurlu, mevcut
müﬂterilerin korunabilmesi ve yenilerinin
edinilebilmesi için, müﬂteri isteklerinin karﬂ›lanmas› gerekti¤ini belirtti. Müﬂterilere sa¤lanacak avantajlarla farkl› olduklar›n› hissettirerek onlara müﬂteri olman›n konforunu
yaﬂatmak gerekti¤ini vurgulad›. Koç Toplulu¤u’nun paro ile müﬂteriyi tan›ma ve kendisine uygun kampanyalar yapma, ürün geliﬂtirme imkân›na sahip oldu¤unu belirten
Dr. Bulgurlu, paronun daha da kuvvetlenmesinde sat›ﬂ ve servis noktalar›nda paro ile
yap›lacak iﬂlemlere hassasiyet gösterilmesinin önemini belirtti. Toplant› Ali Y. Koç’un,
2007 Koç Toplulu¤u CRM Baﬂar› Ödülü’ne
hak kazanan Migros T.A.ﬁ. ekibine ödüllerini vermesinin ard›ndan sona erdi.

Tofaﬂ, sektöründe bir ilk olan müﬂteriye sadakat program›n› Ocak 2007’de lanse etti: “Hayat Boyu Fiat”
Paronun ilk alt kulübü olan “Hayat Boyu Fiat”
kulübünde Fiat marka araç sahibi paro üyelerine, 2000 y›l›ndan bugüne ald›klar› Fiat araç say›s›na göre özel avantajlar sunuluyor. Kulüp, araca de¤il, müﬂteriye sunulan bir program olmas›yla sektörde farkl›laﬂ›yor. Gerek
sat›ﬂ, gerekse serviste müﬂteriyi tan›yarak özel hizmet ve avantajlar sunan uygulama, bu yönüyle de yine öne ç›k›yor. Kulübün sektörde farkl›laﬂan bir di¤er özelli¤i ise, maddi avantajlar›n yan› s›ra, üyelere yaﬂam tarz›na özel farkl› avantajlar sunmas›, üyelerle
düzenli iletiﬂim kurmas›; böylece üyelerin Fiat markas›na olan duygusal ba¤›n› güçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmas›d›r.

Koçtaﬂ, pasifleﬂen ve pasifleﬂme e¤ilimindeki müﬂterilerine gerikazan›m kampanyas› düzenledi
Koçtaﬂ, hedef kitlesine giren paro üyesi müﬂterilerine, bire bir parosürpriz kuponlar› ile ulaﬂarak, özel teklifini iletti. Kampanyaya kat›lan
müﬂteriler, tekrar Koçtaﬂ’› tercih ederek, 1 milyon YTL ciro ve genel Koçtaﬂ harcamas›n›n 3.25 kat› al›ﬂveriﬂ ortalamas› yaratt›lar. Düﬂük maliyetli eriﬂimle müﬂteri memnuniyeti ve ciro yaratan bu kampanya, Koçtaﬂ’ta standart bir uygulamaya dönüﬂtürüldü ve periyodik olarak devam ettiriliyor.

Migros ekibi CRM faaliyetlerinin tüm
paydaﬂlar taraf›ndan sahiplenilmesinin
ve iﬂ süreçlerinin içine entegre edilmesinin getirdi¤i f›rsatlar› ve baﬂar›y› öne ç›karan bir proje ile ödüle hak kazand›.
Migros’un projedeki yaklaﬂ›m›, müﬂteriyle temas halinde bulunan tüm iﬂ ortaklar›n›n, müﬂteri datas›n› anlamaya ve bu konuda ad›m atmaya teﬂvik edilmesi yönündeydi. 2002 y›l›ndan bugüne tedarikçilerle CRM çal›ﬂmalar› yürütülmekteydi. Bu
süreçte tedarikçilerin nas›l bilgilere ihtiyac› bulundu¤u daha iyi anlaﬂ›lm›ﬂ oldu. Bu
bilgiyi iﬂ süreçlerinde tedarikçi, müﬂteri ve
Migros için f›rsata dönüﬂtürmek üzere
2007 y›l›nda “Tedarikçi CRM paketi”
oluﬂturuldu. Paketle birlikte tedarikçilere
Migros üzerinden müﬂteri analizleri yapabilecekleri ve isterlerse onlara eriﬂebilecekleri bir bilgi portali ve özel hizmet
paketleri sunuldu. Tedarikçiler portal üzerinden, müﬂterinin kimli¤i aç›klanmaks›z›n sorgulad›klar› kitlelere, kiosk, sms,
gönderi, e-mail, parokupon gibi bire bir
kanallardan da eriﬂebilmektedirler.

Koç Allianz, kasko ve sa¤l›k sigortal›s› de¤erli müﬂterilerine, avantajl› bir ev sigortas›
kampanyas› uygulad›
Koç Allianz, kasko ve sa¤l›k sigortal›lar› aras›nda tamamen veri analizi ile belirlenen hedef kitle
müﬂterilerine yönelik bir kampanya düzenledi. Ev sigortas›
sat›n alan bu müﬂteriler 50 YTL paropuan kazand›lar.
Kampanya ile sat›ﬂlar›n yükselmesi ve müﬂteri memnuniyetinin yan› s›ra, Koç Allianz’›n müﬂterileri aras›nda paro üye
iﬂyeri bilinirli¤inin art›r›lmas› hedeflendi. Bu kampanya ile
paro iﬂlemleri Koç Allianz’da yaklaﬂ›k üç kat artarken, ev poliçesi sat›ﬂlar›nda bir önceki döneme göre yüzde 150
büyüme gerçekleﬂti.

SMS ile müﬂterilerden izinli iletiﬂim ve veri kullan›m izinlerinin al›nmas›
Koç Toplulu¤u CRM faaliyetlerinde, müﬂteri verisinin kendilerinin izni dahilinde paro üyesi iﬂyerleri taraf›ndan kullan›m›, temel bir yaklaﬂ›m niteli¤indedir. Opet bu konuda
yeni bir uygulamay› hayata geçirdi. Bu yenilikçi uygulama ile müﬂteriler veri kullan›m tercihlerini SMS yoluyla Opet ve Paro’ya iletebilir konuma geldiler. Düﬂük maliyetli ve müﬂteri tercihlerinin h›zla
uygulamaya al›nmas›n› sa¤layan bu yenilikçi geliﬂim, di¤er paro
üyesi iﬂyerlerine de yayg›nlaﬂt›r›lmaya baﬂland›.
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i letiﬂim
Hakan Bulgurlu, 10 y›l› aﬂk›n süre
bulundu¤u Uzakdo¤u’da edindi¤i yönetim
felsefesini, 2007’de genel müdürü oldu¤u
Arçelik-LG’de uyguluyor. Bulgurlu,
darbukal› tefli bir ﬂenlikle tüm çal›ﬂanlara
2008 vizyonunu aç›klarken, s›rt›nda, ﬂirket
içi hiyerarﬂinin en aza indirilmesinin
sembolü olan yele¤i vard›

D

Genel Müdür
Hakan Bulgurlu,
çal›ﬂanlara
Arçelik LG’nin
yeni vizyonunu
anlatt› ve sordu:

“Var m›s›n›z
arkadaﬂlar?”
20

ev ürün ambar›, tüm Arçelik-LG
çal›ﬂanlar›n›n 2008’in ritmine
kat›lmak için bir araya geldi¤i
bir ﬂenlik salonuna dönüﬂmüﬂtü. Bini aﬂk›n insan›n elinde darbuka, def, marakas; barkovizyonla görüntü
aktar›lan ekranda salondaki coﬂkudan kareler,
sahnede pankart vard›: “2008 Hedefleri ‹çin Bu
Ritme Ortak Olun!”
Genel Müdür Hakan Bulgurlu sahneye ç›k›p yeni vizyonu anlatmaya baﬂlad›¤›nda, dev mekân
art›k sessizdi. Bulgurlu konuﬂmas›nda, Koç
Toplulu¤u’nun ilkeleri ile fark yaratmak, yenilikçi düﬂünce, kalite odakl›l›k, müﬂteri odakl›l›k, sosyal sorumluluk bilinci, çevreci yaklaﬂ›m,
çal›ﬂan memnuniyeti koular›na de¤indi. Alk›ﬂlar, darbuka ve def ritimleri aras›nda erirken,
Bulgurlu 2008 vizyonunu aç›klad›: “‹klimlendirme alan›nda ilk tercih olmak.” Genel Müdür
Bulgurlu hemen ard›ndan çal›ﬂanlara sordu: “1
milyar dolar ciroya, 1.5 milyon adetle 500 milyon dolar sat›ﬂa, büyümenin yüzde 30 artmas›na, malzeme maliyeti ve masraf›n yüzde 10
azalmas›na, servis ﬂikâyetlerinin yüzde 30 azalmas›na… Var m›s›n›z arkadaﬂlar?” Darbuka,
def, marakas sesleri aras›ndan cevap yükseldi;
“Var››››z.”
2008 vizyonunun yaz›l› oldu¤u panoyu, tüm
yöneticiler ve tak›m liderleri imzalad›ktan sonra, sahne ritim üstad› Okay Temiz’e, sahnedeki
vurmal› çalg›lar da ﬂirket yöneticilere teslim
edildi. “Orkestra”, salondaki deflerin ritmi eﬂli¤inde 2008 Vizyonunun ﬂark›s›n› çalmaya baﬂlad›: “500 milyon dolar sat›ﬂ/‹ﬂte verim, üründe
kalite/Çal›ﬂan mutlu müﬂteri mutlu...”

“Var›››››z”

Arçelik-LG’nin tüm kadrosu, önce ﬂirketin
2008 vizyonunu dinledi, ard›ndan
yöneticilerinin ritimleriyle bu duyuruyu kutlad›.

Ortak hedef, ortak giysi
Bu gösterinin mimar› Hakan Bulgurlu,
Koç Toplulu¤u’nun en genç profesyoneli.
1972’de do¤an Bulgurlu, yüksek ö¤renim için
gitti¤i ABD’den 1994’te döndü. Koç Toplulu¤u’nun Ram D›ﬂ Ticaret ﬂirketinde çal›ﬂmaya baﬂlad›. Ertesi y›l Toplulu¤un
Çin’deki ba¤lant›lar›n› organize etmek
üzere Hong Kong’a yerleﬂti. K›sa sürede
faaliyetini art›ran irtibat ofisi, Ram Pacific
ad›yla ﬂirketleﬂti, Bulgurlu da ﬂirketin genel müdürü oldu. 2007’de ise ArçelikLG’nin genel müdürlü¤ünü üstlendi.
Burada, Uzakdo¤u’da edindi¤i yönetim
felsefesini uygulamaya baﬂlad›. 2008 vizyonunu çal›ﬂanlarla paylaﬂt›klar› yarat›c›
etkinlik de, onun fikriydi. Bizi üzerinde
bir yelekle, yani yöneticiler dahil tüm çal›ﬂanlar›n iﬂ baﬂ›ndayken giydi¤i ortak giysiyle karﬂ›layan Hakan Bulgurlu ile Arçelik-LG’nin 2008 vizyonunu konuﬂtuk:
2007 sizin için nas›l bir y›ld›?
Beyaz eﬂya aç›s›ndan zor bir y›ld›. Ama klima öyle bir ürün ki, hava s›cakl›¤› yükselince ne ekonomik kriz ne seçim önemli
oluyor; herkes serinlemek istiyor. Geçen y›l
Türkiye’de 580 bin klima satt›k, 400 bin
de ihracat yapt›k, bu çok iyi bir sonuçtu.
ﬁirketin yeni vizyonunu anlat›r m›s›n›z?
ﬁirketimizin geçmiﬂ vizyonu 1 milyon adet
klima üretmekti. Bunun s›n›rlay›c› bir rakam oldu¤unu düﬂündük. Bu yüzden yeni
vizyonumuzu, iklimlendirme alan›nda ilk
tercih olmak ﬂeklinde belirledik. Orta¤›m›z LG, dünyada klima alan›nda bir numara. Biz de Türkiye’de pazar lideriyiz.
Dolay›s›yla bu vizyon, gerçekçi bir hedef.
“‹lk tercih olma” vizyonu ev tipi klima
için mi geçerli?
De¤il. En k›sa zamanda ticari klima pazar›na girmek amac›nday›z. Ev tipi, yani
split klimalarda Avrupa ve Ortado¤u’daki
en büyük fabrikay›z. Ama split klimalarda
zamanla bir doyum noktas› oluﬂaca¤› belli. Daha bugünden talep, ticari klimalara,
yani inﬂaat aﬂamas›nda binaya yerleﬂtirilen
so¤utma sistemlerine do¤ru kay›yor.
Amac›m›z bu ürünleri burada üretmek ve

ticari sistemler alan›na girmek. Bu iﬂ çok
yüksek teknoloji gerektiriyor, biz de bugünden çal›ﬂmalara baﬂlad›k. 200 milyon
dolar civar›ndaki Türkiye pazar›nda, iki y›l
içinde yüzde 50 pazar pay› hedefliyoruz.
2008 y›l›na iliﬂkin öngörüleriniz neler?
Türkiye’de cari aç›k ciddi bir problem. Bu
y›l bir yavaﬂlama beklentisi var. Öngörüm, beyaz eﬂya sektörü için zorlu bir y›l
olaca¤› yönünde. Dolar›n de¤er kayb› ihracatta bizleri zorlayacak. Fakat biz maliyeti düﬂürerek, üretim adedini art›rarak
bir üretim ekonomisi yakalayacak ve ihracatla büyüyece¤iz. Bugün nas›l her arabada bir klima varsa, evlerde de olaca¤›na
inan›yorum. Küresel ›s›nma ile beraber,
refah seviyesi artt›kça klima bir beklenti
haline geliyor. Türkiye’de penetrasyon
oran› çok düﬂük; yüzde 9. Pazar henüz
çok yeni ve küçük. Buna dayanarak, durgunluktan çok fazla etkilenmeyece¤imiz
görüﬂündeyim. Kuruldu¤undan bu yana
her y›l yüzde 30-35 büyümüﬂ bir ﬂirketiz
ve bu sürecektir.
Yeni ürünleriniz de iddial› m›?
2008’de çok ilginç ve yenilikçi bir ürün
gam›m›z var. Enerji tasarrufuna yönelik
“inverter” serisi klimalar›m›z, eksi 15 derecede bile, üstelik kombiden yüzde 28
daha az enerji tüketerek evi ›s›tabiliyor.
“Inverter” klimalar›n farkl› odalarda ayr›
ünitelerle ›s›tma veya so¤utma yapabilen
modelleri var; bu da yüzde 60 enerji tasarrufu demek. Yani bu y›l enerji tasarrufu
konusunda büyük bir at›l›m yapt›k. Bir
baﬂka yenili¤imiz de estetik klimalar. Aynal›, çerçeveli ürünler yap›yoruz. Bu çerçevelere de istedi¤iniz tablo veya foto¤raf›
koyabiliyorsunuz. Klima çarpmas›na karﬂ›, çerçeve klimalara üç yönden hava üfleme özelli¤i kazand›rd›k. Aﬂa¤›ya, sa¤a ve
sola hava üfleyen bu klimalar› uyku moduna geçirdi¤inizde, sadece yanlardan hava veriyor. Klima d›ﬂ ünitelerinin yaratt›¤›
görüntü kirlili¤ine çözüm olarak da, “tek
d›ﬂ ünite-çoklu iç ünite” sistemini geliﬂtirdik. Bir hastanenin dokuz odas› veya bir
okulun dokuz s›n›f›, tek d›ﬂ üniteyle iklimlendirilebilecek. Amac›m›z, yaﬂam ka-

litesine katk› veren ürünler. Bu yüzden sadece Türkiye de¤il, Avrupa pazar›nda da
hep ilkleri yapman›n peﬂindeyiz.
Küresel ›s›nman›n hedeflerinize etkisi
var m›?
Az enerji tüketmeye yöneldik. Kulland›¤›m›z plasti¤in gerikazan›lmas›na, gazlar›n
da atmosfere zarar vermeyen gazlar olmas›na dikkat ediyoruz. Türkiye’de R 22
ad›nda, kullan›m› kademeli olarak 2010’a
kadar kald›r›lacak bir gaz kullan›l›yor. Yerine daha pahal› ama atmosfere zarar vermeyen A 410 gaz› kullan›lacak. Biz gönüllü olarak daha bu y›ldan birçok ürünümüzde A 410 gaz› kullanmaya baﬂlad›k.
Yönetim felsefenizden söz eder misiniz?
Uzakdo¤u’da hâkim olan anlay›ﬂa göre,
bir iﬂçi ile bir yönetici aras›nda çok fark
yoktur. Bunu burada k›smen uyguluyoruz. Hedeflerimize ulaﬂabilmek için beraber mücadele etmek zorunday›z. Yeleklerimiz de bu beraberli¤i simgeliyor. Tüm
çal›ﬂanlarla fikirlerimizi paylaﬂ›r, herkesten de öneri bekleriz. Burada en önemli
ﬂey fark yaratmakt›r. Biz bu fark›n her çal›ﬂandan gelmesini talep ediyoruz ve baﬂar›l› olanlar› ödüllendiriyoruz. Zaten tak›m
ruhu, aﬂa¤›dan yukar›ya geliﬂiyor.
Son olarak bugün ﬂirketin sahip oldu¤u
yeri özetler misiniz?
Bizim gücümüz, markalar›m›z›n gücü, tüketicide uyand›rd›¤› güven, bayi teﬂkilat›m›zdan geliyor. Servisimiz muazzam bir iﬂ
yap›yor. Geçti¤imiz yaz, günde 10 bin klima monte ettik. Dünyada bunu yapabilen
baﬂka hiçbir marka, hiçbir ülke yok. Biz de
bu servis gücüne uygun, yenilikçi bir anlay›ﬂla iklimlendirme çözümleri üretmek
amac›nday›z. ‹leriye yönelik, güneﬂ enerjisi
veya jeotermal enerjiyle çal›ﬂan klima projelerimiz var. Bu amaçlara sad›k kalarak büyümemize h›zlanarak devam edece¤iz.
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s tratejik sat›nalma yönetimi

Sat›n al›rken nas›l

Arçelik’in yeni bir kazanç kap›s› var; “sat›nalma”. Teknolojideki
baﬂdöndürücü de¤iﬂimin ard›ndan koﬂan, dört senedir Promena ile
stratejik “sat›nalma” projeleri geliﬂtiren Arçelik, “F›r›n ve Buzdolab›
Cam Parça ‹halesi”nden 2.5 milyon dolar tasarruf etti
rçelik, Promena ile yürüttü¤ü online “F›r›n ve
Buzdolab› Cam Parça ‹halesi”nde 2.5 milyon dolar net tasarruf ederek, Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç’un “De¤iﬂim tehdit
de¤il, f›rsatt›r” ça¤r›s›n›n do¤rulu¤unu kan›tlad›.
Arçelik için sat›n al›rken kazanman›n yolu, kuruluﬂlar›n tüm sat›n alma iﬂlemlerini en uygun koﬂullarda yapabilmesi için al›c›
ﬂirketlere dan›ﬂmanl›k hizmeti veren, teknik aç›dan da bütün
sorumlulu¤u üstlenen Promena ile üç ayl›k bir ön haz›rl›ktan
geçmiﬂti. Projenin zorluklar› vard›. F›r›n ve buzdolab› üretimi
için “direkt malzeme” kategorisinde olan cam ürünler, ürün kalitesini do¤rudan etkiledi¤i için di¤er “sat›nalma” kategorilerine
göre daha stratejik öneme sahipti. Ayr›ca fiyat, teslimat süresi,
kalite ve hizmet seviyesi gibi birçok baﬂka unsurun da de¤erlendirilmesi gerekti¤i için, online aç›k eksiltme yöntemiyle al›m› en
zor kategorilerin baﬂ›ndayd›. Öte yandan yüksek tutarl› “direkt
malzeme” al›mlar›, online ortamda aç›k eksiltme yöntemiyle yap›ld›¤›nda, proje getirisi de ayn› oranda art›yordu.

A

Promena ile ilk iﬂbirli¤i de¤il
Bu, Arçelik’in Promena ile ilk mesai arkadaﬂl›¤› de¤ildi. ‹lk ad›m›, Yat›r›mlar ve Endüstriyel Al›mlardan Sorumlu Sat›nalma
Yöneticisi R›fat Ertan, plastik enjeksiyon kal›plar› al›m›yla atm›ﬂt›. Ard›ndan Plastik Sat›nalma Yöneticisi U¤ur Öz ve Metal Sat›nalma Yöneticisi ‹lhan Gökalan’›n toz boya, cam ve alüminyum
hammadde al›m›, Ürün Temin Yöneticisi Kani Tibet’in yurtd›ﬂ›
ürün al›m› gelmiﬂti. Bizden Haberler, dört senedir Promena ile
stratejik “sat›nalma” projeleri geliﬂtiren Arçelik’in en son hayata
geçirdi¤i cam ihalesinin öyküsünü, Sat›nalma Direktörü Ferhat
Erçetin, Plastik Sat›nalma Departman› Yöneticisi U¤ur Öz ile
ekibinden Murat Ergüler ve Yasemin Kaya’dan dinledi.
Genel hatlar›yla Arçelik’in stratejik “sat›nalma” projesine
yaklaﬂ›m›n› ve geliﬂme sürecini de¤erlendirebilir misiniz?
Ferhat Erçetin: Arçelik, stratejik “sat›nalma” projesiyle 2007’de
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toplam cirosu 114 milyon dolar› bulan 240 online ihale gerçekleﬂtirdi; bu projelerden toplam 5.7 milyon dolar tasarruf sa¤lad›. Yat›r›m mallar›n›n ihale süreciyle baﬂlayan online ihale projesi, ﬂirket içinde sistematik ﬂekilde yayg›nlaﬂt›r›ld›. Arçelik, ilgili tüm tedarikçilerinin de bu projeye dahil olmalar›n› sa¤lad›.

“Direkt malzeme” al›m›ndaki online
ihale deneyimlerinizi anlat›r m›s›n›z?
U¤ur Öz: Online aç›k eksiltme, çok titiz
bir ön haz›rl›k süreci gerektiriyor. ‹haleye
konu her al›m kalemi, net bir ﬂekilde tan›mlanm›ﬂ olmal›. Bu ihalede cam al›m›n›
zorlaﬂt›ran faktörlerden biri, malzeme say›s›n›n çok olmas›yd›. 600-700 cam çeﬂidi
olmas› ve talebe göre tedarikçilerimizden
bu ürünlerde de¤iﬂiklik yapmalar›n› istememiz, çok kapsaml› bir ihale haz›rl›k süreci gerektiriyordu. Yaklaﬂ›k üç ayl›k bu
haz›rl›k sonunda, ihale bilgileri ve firmalardan ald›¤›m›z teklifleri Promena’ya gönderdik. Promena da bilgileri elektronik ortama
aktard›, ard›ndan firmalar›n sisteme adaptasyonunu sa¤lad›. Online ihale yönetimini
Promena ekibi yapt›, ihale sonras›nda da
raporlar›n› göndererek sonuçlar› resmileﬂtirdi. ‹haleleri iki y›ll›k al›m için yapt›¤›m›zdan, toplam 39 milyon dolarl›k al›mda
yüzde 6.61’lik indirim sa¤lad›k. Yani 2 milyon 577 bin dolar ﬂirket kasas›nda kald›.
Tedarikçi ﬂirketlerinizin yaklaﬂ›m› nas›l?
Yasemin Kaya: “Sat›nalma” projesine davet etti¤imiz firmalar›n bizimle çal›ﬂabilecek yetkinli¤e sahip ve onay sürecinden
geçmiﬂ olmalar› iﬂimizi kolaylaﬂt›rd›. En et-

kin pazarl›k yöntemi, rekabeti eﬂzamanl›
yaratmaya dayan›yor. Online teklif toplama ve aç›k eksiltme yöntemleri, kat›lan
tüm tedarikçilere rekabet içindeki pozisyonlar›n› eﬂzamanl›, net ve tam olarak gösteriyor. Özellikle bu büyüklükteki al›mlarda al›c› ve sat›c› taraf›nda hiç soru iﬂareti
oluﬂmamal›. Elektronik “sat›nalma”n›n
sa¤lad›¤› ﬂeffafl›k, “sat›nalma” ekibi olarak
bizi ve tedarikçilerimizi rahat ettirdi. Sat›c›
firmalar ﬂeffafl›k ilkesinden emin olduklar›
ölçüde ihaleyi kazanmaya daha iyi odaklan›yor. Bu da Arçelik aç›s›ndan maliyet ve
zaman tasarrufuna dönüﬂüyor.
Murat Ergüler: Ayr›ca yap›lan denetimlerde de bu büyüklükte bir al›m›n elektronik
ortamda aç›k rekabete dayal› yap›lmas› ve
Promena’n›n online ihale raporu, bizim
için yararl›. ‹hale komisyonumuz da aç›k
eksiltmeyi izledi¤i için, gelinen nokta konusunda herkesin içi rahat ediyor. Online
ihale, hem iﬂletmelerdeki yöneticileri, hem
bizi ve yöneticilerimizi, hem de tedarikçileri ayn› noktada birleﬂtiriyor.
Online sat›n alma projeniz çok baﬂar›l›
oldu. Nelere dikkat edilmesi gerekiyor?
Murat Ergüler: Online aç›k eksiltme yöntemi tedarikçi firmalar aras›nda rekabeti ar-

t›rd›¤› için baz› firmalar direnç gösterebiliyor. Al›c› ﬂirket olarak proje süresince sa¤lam bir duruﬂ sergilemek gerekiyor. Yöneticilerimizle birlikte, ihaleye kat›lan firmalar›n ciddiyetimizi anlamalar›n› sa¤lad›k.
Böylece tedarikçiler de ciddiyetle yaklaﬂt›.
Firma seçimi de çok önemli. Seçilen firmalar›n hepsi, ihaleyi kazand›¤› takdirde iﬂi
yapabilecek nitelikte ve birbirine denk olmal›. Ayr›ca ihaleden önce firmalara, online ihalede verebilecekleri en düﬂük fiyatlar› hesaplayabilmelerine yeterli süre tan›nmal›. ﬁartname de net ve anlaﬂ›l›r olmal›.
Tüm “sat›nalma” stratejiniz aç›s›ndan
online ihaleleri de¤erlendirir misiniz?
Ferhat Erçetin: Arçelik olarak yaklaﬂ›k
5500 firmayla iﬂ yap›yoruz. Bunlardan
1500 kadar› do¤rudan ürünlerimizle ilgili
al›mlar; 4 bin kadar› da endirekt ve yat›r›m
mal› al›mlar›n› kaps›yor. Her alanda kazanç ve risklerin yay›l›m› farkl›d›r. Bu sektörlerde baﬂar› sa¤lamak için hem kendi
içimizde hem de firmalarda haz›rl›k yap›lmal›. Birbirinden çok farkl› özelliklere sahip sektörlerde sat›nalma yap›yoruz. Baﬂar›y› azami k›lmak ve kaynaklar›m›z› en etkin ﬂekilde kullanmak için bu sektörleri
stratejik aç›dan konumland›r›yoruz.
Stratejik konumland›rma, ilgili sektörde
yapt›¤›m›z “sat›nalma” büyüklü¤ünün toplam iﬂ hacmimize etkisi ve sektördeki “sat›nalma” kompleksli¤ine göre gerçekleﬂtiriliyor. Biz, malzeme gruplar›n› Stratejik, Kald›raç, Kritik ve Taktik olarak dört ana kümeye ay›r›yoruz. Bu ana kümeler için fiyat,
maliyet, risk ve de¤er yönetimi konular›nda alt stratejilerimizi oluﬂturuyoruz. Her
malzeme grubu “sat›nalma” aç›s›ndan farkl› çözüm ve yaklaﬂ›mlar gerektirebiliyor.
Elektronik al›mlarda iﬂe, kolay kazan›m
olarak nitelendirdi¤imiz konularla baﬂlad›k
ve iyi örneklerle geliﬂtirmeye çal›ﬂ›yoruz.
Bu konuda sa¤lanacak baﬂar› tek baﬂ›na
“sat›nalma” departmanlar›na ait de¤il. “Sat›nalma” alan›nda globalleﬂirken, bir yandan yeni ö¤rendi¤imiz alternatif kaynaklar› iﬂletmelere dahil etmeye çal›ﬂ›yor öte
yandan eldeki kaynaklar› geliﬂtirerek rekabetçili¤i art›rmaya çal›ﬂ›yoruz. Rekabetçilik, tek baﬂ›na hiçbir taraf›n elinde de¤ildir.
Olay›n bütününü iyi görüp en verimli rekabetçili¤i ortaya ç›kart›rsan›z, önde gelenlerin içinde yer alabilirsiniz. Bu kadar büyük bir dünyada en ucuz kaynaklar›n hepsini bir araya getiremezsiniz. Aramak kesin
gerekli; arayacaks›n›z, geliﬂtireceksiniz, rekabete ortak edip kazanç sa¤layacaks›n›z;
kazanacaks›n›z.
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i çimizden biri

Ford Bayii ‹lhan K›l›çaslan ile

geçmiﬂten bugüne

60 y›ll›k yolculuk
“Vehbi Bey hep ilkleri yapard›. 1951’de ilk Ford bayi toplant›s›n› Ankara’da
baﬂlatt›. Bayi say›s› o kadar azd› ki, büyük bir masa etraf›nda her bayi, isminin
yaz›l› oldu¤u sandalyeye otururdu. Gala yemekleri mutlaka tarihi Ankara
Palas’ta verilir, üst düzey devlet yöneticileri, bakanlar da davet edilirdi”

B

aﬂta Ford olmak üzere Koç Toplulu¤u’nun pek çok ﬂirketiyle bayilik iliﬂkisi olan ‹lhan K›l›çarslan, 1948 y›l›nda
babas› Mustafa K›l›çarslan’la baﬂlayan bu iliﬂkiyi Bizden
Haberler’e anlatt›.

Uzun y›llard›r Ford bayiisiniz, bunun öyküsünü anlat›r m›s›n›z?
Ailemizde ilk Ford bayisi merhum pederimiz Mustafa K›l›çaslan’d›r.
1948 y›l›nda Ankara Koç Ticaret A.ﬁ.’nin Ford bayili¤i verdi¤i ilk iller
aras›nda Malatya da vard›r. Babamdan sonra ikinci kuﬂak olarak iﬂe
ben devam ettim, tabiat›yla kardeﬂlerim Turhan ve Ayhan da iﬂle ilgileniyorlar. Merhum kardeﬂim Orhan K›l›çaslan da 1995’teki vefat›na
kadar ﬂirketimizde yedek parça, lastik iﬂlerini yürüttü. Ancak iﬂin baﬂ›nda ﬂu anda büyük o¤lum Ali Nurhan var. ﬁimdi s›rada dördüncü
kuﬂak var; torunum Burhan bu y›l üniversiteyi bitiriyor. Durumu o zaman de¤erlendirece¤iz. Di¤er o¤lum Levent K›l›çaslan ise, 27 y›ld›r ‹stanbul’da ortaklar›yla kurmuﬂ olduklar› Atal A.ﬁ. ile Arçelik ve Beko
A.ﬁ. mamullerinin ülke genelinde nakliyesini ve da¤›t›m›n› yap›yor.
60 y›l öncesinin otomotiv piyasas› ile bugünü karﬂ›laﬂt›r›r m›s›n›z?
Önce bir an›m› anlatmak isterim, 1950’li y›llarda Ford bayii olarak Ankara Koç Ticaret A.ﬁ.’ye ba¤l›yd›k. ﬁirketin baﬂ›nda Mösyö Bernar Nahum bulunuyordu. Bir gün iﬂyerimizin önünde beﬂ-alt› adet çeﬂitli
Ford vas›talar› gelip durdu. O tarihlerde trafik problem de¤ildi, vas›ta
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azd›, her yerde park edilebiliyordu. Bunlar da ne, diye merak ederken o vas›talardan birinden inen görevli elinde evrakla
iﬂyerimize girdi. Vas›talar› Ankara’dan bize getirdiklerini söyledi. Bir yanl›ﬂl›k oldu¤undan kesin emindik. O zaman telefonlar manyetoluydu, santraller arac› oluyordu; neticede Mösyö Nahum’a ulaﬂt›k
ve durumu anlatt›k. “Evet, sipariﬂiniz
yok, ama ben gönderdim. Sizden hemen
para m› istiyoruz, satamazsan›z iade edersiniz!” dedi. ‹ade edebilir miydik, mümkün müydü? Tabii satabilmek için gerekli çabay› baﬂlatm›ﬂt›k. Düﬂünüyorum da,
Mösyö Bernar di¤er bayilere bu ﬂekilde
davran›r m›yd›, zannetmiyorum!
Otomotiv piyasas› nas›l bir süreçten
geçti?
60 y›l önce, geri kalm›ﬂ, kalk›nma için çaba sarf eden bir ülkenin otomotiv piyasas› tabiat›yla yok denecek kadar azd›. Malatya’y› misal al›rsak iki-üç adet eski model hususi binek otomobil, yedi-sekiz
adet eski taksi, 10-15 kadar 2.5 tonluk
benzinli kamyon vard›. Neredeyse hiç ﬂehirleraras› asfalt yol olmad›¤› gibi olanlar
da ulaﬂ›m› menfi yönde etkilerdi.
1950’den sonra baz› yat›r›mlar ve devlette birikmiﬂ döviz olmas› nedeniyle de bir
iki sene rahat ithalat yap›labildi. Otomobilde bir k›p›rdanma, çift dingil yüksek
tonajl› kamyonlar gelmeye baﬂlad›. Döviz
tükenmeye baﬂlay›nca otomotiv piyasas›
yine durgunlu¤a girdi. O y›llarda bayilik
ﬂartlar› o kadar zor de¤ildi. Uygun bir
dükkân› olan hatta baﬂka emtia satan bir
kimse bayi olabiliyordu. ‹thalatç› firmalar
güvendikleri bayilerine konsinye oto verebiliyorlard›. Sat›ﬂlar azd›, bayinin yedek
parça sat›ﬂ, servis açma zorunluluklar›
yoktu.
Yayg›nl›k nas›l sa¤land›?
Merhum Vehbi Bey anlat›rd›. O y›l epeyce otomotiv sat›ﬂ› yapm›ﬂ, memnuniyetini, baﬂar›s›n› söylüyor. Avrupa’da bir
Ford bayisi ile bir toplant›da karﬂ›laﬂm›ﬂ.
Sat›ﬂ baﬂar›s›n› söyleyecek ama, önce karﬂ›s›ndaki bayiye o y›l ne kadar sat›ﬂ yapt›¤›n› sormuﬂ. Adam sat›ﬂ adedini söyleyince bakm›ﬂ ki kendi sat›ﬂ›n›n 15-20
misli, o zaman suspus olmuﬂ, söylememiﬂ. Bunu kendine has gülüﬂüyle anlat›rd›. Vehbi Bey Ankara Ford Bayili¤i’ni
1926 y›llar›nda alm›ﬂt›, yan›lm›yorsam
sadece Ankara ve çevresine satabiliyormuﬂ o s›ralarda. Daha sonraki y›llarda

Samsun ve civar›na Ford Bayili¤i’ni Süleyman Balkan Bey’e vermiﬂ. Adana’da
Ford Bayili¤i Güney Motorlar› ﬂirketindeydi. Daha sonraki y›llarda Vehbi Bey’e
çeﬂitli illere bayilikler verme yetkisi tan›nm›ﬂ. Merhum Bernar Nahum Ankara
Koç Ticaret A.ﬁ. Genel Müdürü olarak
bayi tespiti seyahatine ç›km›ﬂt›. Malatya’dan da birçok müracaat yap›lm›ﬂt›. ‹leri görüﬂlü merhum babam›z Mustafa K›l›çaslan daha önceleri oto lasti¤i bayilikleri alm›ﬂt›. Bernar Nahum Bey tereddütsüz bayili¤i bize verdi.
‹lk bayi toplant›lar› nas›l yap›l›yordu?
Vehbi Bey hep ilkleri yapard›. 1951’de ilk
Ford Bayi Toplant›s›’n› Ankara’da baﬂlatt›.
Bayi say›s› o kadar azd› ki, büyük bir masa etraf›nda her bayi isminin yaz›l› oldu¤u
sandalyeye otururdu. Gala yemekleri Ankara’da mutlaka tarihi Ankara Palas’ta verilirdi. Bu toplant›lara üst düzey devlet
yöneticileri ve bakanlar da davet edilirdi.
Tabii zaman içinde bayiler artt›kça büyük
otel salonlar›nda toplant›lar yap›lmaya
baﬂland›. ‹lk bayi toplant›lar›n›n bir özelli¤i de, bu toplant›lara eﬂsiz kat›lmam›zd›,
daha sonralar› ﬂartlar de¤iﬂti, toplant›lar
büyük kentlerde ve turistik merkezlerde
yap›l›r ve eﬂler de kat›l›r oldu. Daha sonra Koç Grubu d›ﬂ›ndaki di¤er baz› ﬂirketler de bu toplant›lar› örnek al›p bayi-müﬂteri toplant›lar› yapmaya baﬂlad›lar.
Vehbi Koç ile iliﬂkileriniz nas›l geliﬂti?
1948’de Ford bayisi olduktan sonra tabiat› ile ilk olarak babam›z Mustafa K›l›çaslan Vehbi Bey’le tan›ﬂt›. Vehbi Bey ak›ll›,
dikkatli, takipçi oldu¤u için kendince ﬂa-

h›slar hakk›nda verdi¤i notlar› vard›. Bu
cümleden olarak merhum pederim, ben
ve ailemize öyle zannediyorum ki müspet
not vermiﬂti. Nitekim 1959’da Otosan
kuruldu¤unda bayilerden birkaç›n› Otosan’a ortak ald›. Tabii baﬂta biz vard›k.
1960’l› y›llarda yeni kurulan Aygaz, Royal
Lastikleri Tevzi A.ﬁ., Döktaﬂ, Kav Orman
Sanayi A.ﬁ., Koç Yat›r›m A.ﬁ., Koç Holding A.ﬁ. gibi ﬂirketlere kendi arzusu ve
teklifiyle K›l›çaslanlar olarak bizi ortak etti. O zaman borsa-kota gibi iﬂlemler yoktu. Bu ortakl›klar›m›z halen devam ediyor. Koç Ticaret A.ﬁ. ile baﬂlayan Ford bayili¤imiz sonras› Vehbi Bey’i tan›mam›zla
baﬂlayan iliﬂkimiz daha sonra dostlu¤a
dönüﬂtü ve halen Koç Ailesi olarak devam
ediyor.
Baban›zdan sonra sizin Vehbi Bey’le
iliﬂkiniz nas›l devam etti?
Vehbi Bey’le ilk olarak 1951 y›l›nda Ankara Ticaret Odas›’nda yap›lan Ford Bayi
Toplant›s›’nda tan›ﬂt›m. O zaman Vehbi
Bey Ankara Ticaret Odas› Baﬂkan› idi. Bu
tan›ﬂ›kl›k iﬂ hayat› d›ﬂ›nda sonradan aile
dostlu¤una dönüﬂtü. Vefat›ndan sonra da
aile mensuplar›yla dostlu¤umuz devam
ediyor. Koç Ailesi; Rahmi Koç Bey’in,
‹nan K›raç Bey’in, Mustafa Koç’un evlenme törenlerine; Mustafa, Ömer, Ali
Koç’un sünnet dü¤ünlerine beni ve ailemi
davet ederek onurland›rm›ﬂlard›r.
1980’in Eylül ay›nda Rahmi Koç Bey, Divan Otel’de s›n›rl› say›da yak›n dostlar› ve
akrabalar›n›n davetli oldu¤u 50’nci yaﬂ
günü kutlamas›na bizzat Malatya’ya telefon açarak beni ve eﬂimi davet etmek suretiyle nezaketini lütfetmiﬂtir.

Vehbi Koç’la an›lar...
1966 Haziran ay› ortalar›nda Keban Baraj›’n›n temel atma töreni yap›lacakt›. Dönemin baﬂbakan› Say›n Süleyman Demirel, Vehbi Bey’i özel olarak törene davet
etmiﬂ ve kendi uça¤› ile götürece¤ini söylemiﬂ. Koç Holding’in o zamanki Genel
Koordinatörü Merhum Hulki Alisbah Bey de otomobille Malatya’ya gelecek, tören
günü birlikte Keban’a gidece¤iz, sonra Vehbi Bey’i de alarak Elaz›¤’a geçece¤iz.
Elaz›¤’da Sümerbank Fabrikas› havuz baﬂ›nda 100 kiﬂilik bir ziyafet verdik. Gece
güzel geçiyordu. Vehbi Bey, vali, belediye baﬂkan›, banka müdürleri, iﬂadamlar›yla tatl› tatl› sohbet ediyordu. O s›rada Malatyaspor’un ‹kinci Lig’e ç›kmas› dolay›s›yla ﬂiddetle paraya ihtiyac› vard›. Yard›m toplamak amac›yla bankalara teberru
makbuzlar› verilmiﬂti. Gecenin bir vaktinde bir banka müdürü Vehbi Bey’e gelerek,
“Malatyaspor’a ne kadar yard›m lütfedeceksiniz?” dedi. Vehbi Bey bu beklenmedik durum karﬂ›s›nda müdüre ﬂöyle bir bakarak, “Bu gibi iﬂlerle Hulki Bey ilgilenir”
dedi. Müdür Bey durumu Hulki Bey’e söyleyince o da cevaben, “Vehbi Bey olmayacak iﬂleri bana havale eder!” deyince masadan kahkahalar yükselmiﬂti.
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pralinler

500 karat
Divan Pastaneleri,
farkl› marka konseptiyle
tamamen yenilendi. Yeni
konseptin en belirgin
özelli¤i, pastanelerin bir
mücevherat dükkân›
ﬂeklinde tasarlanmas›.
2 milyon dolar maliyetli
tasar›m süreci iki y›lda
tamamlanacak
26
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d›m att›¤›n›z bu ma¤aza, dekorasyonuyla, sunumuyla, gizemiyle
bir mücevherat dükkân›. Ama bir farkla. Buradaki mücevherler,
gözünüze oldu¤undan daha fazla dama¤›n›za hitap ediyor. Bu ilginç karﬂ›lama sizleri, Divan’›n tüm birimlerinde, farkl› ﬂekillerde bekliyor. Çünkü Divan kendisini, sadece pastanesiyle de¤il,
50 y›ll›k birikiminin verdi¤i güvenle tamamen yeniliyor.
Divan yeni yüzünü, 6 bin Avrupal› aristokrat›n kat›ld›¤› geleneksel “Kahveciler Balosu”nda da Türkiyeyi temsil ederek gösterdi.
Divan’a çikolata dünyas›ndan ad›m atal›m... Divan Pastaneleri, Divan Pazarlama ekibi ve Maybe Design endüstriyel tasar›m ekibince tasarlanan yeni marka konseptiyle tamamen yenilendi. Bu çal›ﬂma, Türk lüks çikolata ve pastane
sektöründe bir markan›n A'dan Z'ye modern tasar›m anlay›ﬂ›yla yeni bir kimlik kazanmas› aç›s›ndan bir ilk. Marka mimarisinde, Divan'›n yar›m asr› aﬂan
köklü geçmiﬂi, kaliteli-güvenilir marka alg›s› ve müﬂteri sadakati ön planda
tutuldu. Ürünler ve markan›n her anlamda duyulara hitap etmesi hedeflendi.
Yeni konseptin en belirgin özelli¤i, Divan Pastaneleri’nin bir mücevherat dükkân› ﬂeklinde tasarlanmas›. ‹ki y›la yay›lacak bu de¤iﬂim süreci, tek tek ürün-

lerin incelenmesi, çikolata içeriklerine uygun formlar›n belirlenmesi, bunlar›n kutular içinde en cazip sunumuyla baﬂlad›.
Türkiye’de tek, yurtd›ﬂ›nda ise örnekleri
say›l› olan bu uygulamada art›k ürünler,
özel display ünitelerinde sunuluyor. Dükkânlar›n iç ve d›ﬂ dizaynlar› da bir mücevherat dükkân› gibi. Seçilen malzeme ve tasar›m›yla özel, seçkin, lüks... Display ve
ayd›nlatma üniteleri ile parke gibi dekorasyon malzemeleri, uzun araﬂt›rmalar sonucu yurtd›ﬂ›ndan sa¤land›. Mekân dekorasyonunda, ça¤daﬂ, köklü, zamanüstü bir
marka de¤eri oluﬂturmak amac›yla mermer gibi sayg›n bir geçmiﬂe sahip ama ayn› zamanda ahﬂap gibi s›cakl›¤› olan özel
malzemeler kullan›ld›. Çikolatada kal›p-el
yap›m› oran› yüzde 30-70 oran›nda tutuldu. Böylece markan›n lüks ve özel üretim
gerçe¤i pekiﬂtirildi.
Kutular›n kâ¤›tlar› bile özel; Türkiye'de ilk
defa kullan›ld›. Çünkü yeni konseptte ambalaj çok önemli. Bu önem, ambalaj›n günümüzde ürün kadar de¤er taﬂ›d›¤› saptamas›na dayan›yor. Bu kadar özenle tasarlanan ambalajlar ise sade ve ﬂ›k. Tüm çikolata kutular› için tek bir desen var. Kahve-

rengi zemin üzerinde Divan'›n bir klasik
oldu¤unu anlatan çelenk logosunun farkl›
bak›ﬂ aç›lar›yla uygulanmas›. Tüm lokum
çeﬂitleri için de ﬂ›k bir tasar›m› olan tek bir
kutu kullan›ld›.
Personel k›yafetleri de de¤iﬂti. K›yafetler,
ana ürün olan çikolatan›n renk skalas›n›
taﬂ›yor ve renk, dizayn aç›s›ndan aç›lm›ﬂ
bir kutu izlenimi yarat›yor.
Bu konseptle mevcut 10 pastane yeniden
yarat›lacak. Yeni aç›lan Anadoluhisar› pastanesini de ‹stinye izleyecek.

Restoranlara da yeni konsept
Divan Pastanelerindeki bu de¤iﬂim, restoranlara farkl› ﬂekillerde yans›yacak. Bunun
ilk örne¤i, Anadoluhisar›’nda Life ad›yla

aç›lan yeni konsept restoran. Çi¤dem Simavi’nin, Anadoluhisar›’ndaki yeni ma¤azas› Suav’›n aç›l›ﬂ› için verdi¤i davetle, “Life” da konuklar›na “merhaba” demiﬂ oldu.
Avrupa’n›n en yenilikçi tasar›mc›lar› aras›nda gösterilen Jeanet Honig’in buluﬂu
olan özel zemin uygulamas›, floral formu
ve pozitif renkleriyle sizi günlük hayat›n
yorucu ritminden ar›nd›racak Life’daki ö¤le yeme¤i mönüsü, yaban mantarlar› çorbas›, organik yeﬂillikler ve ac›l› misket limon soslu atlantik somonu, karidesli ve
sebzeli çin mant›s›, ev yap›m› deniz mahsulleri fettucini gibi özel tatlardan oluﬂuyor. Divan’›n di¤er restoranlar› da bu de¤iﬂim sürecinde farkl› konseptlerde Divanseverler ile buluﬂacak.

“Hofburg Saray›’nda Divan rüzgâr›”
Divan Türk mutfa¤›n› Avrupa sosyetesiyle de buluﬂturdu. Avusturya’da
51 y›ld›r düzenlenen geleneksel Viyana Kahveciler Birli¤i Balosu her
y›l farkl› ülkelerin kahve konseptlerini konu ederken, Türkiye’nin Avusturya Büyükelçisi Selim Yenel’in giriﬂimleriyle bu y›l “Kaffe Ala Turca”
konseptinin iﬂlenmesine karar verildi. Avusturya’n›n en prestijli ikinci
balosu olarak kabul edilen, kraliyet aileleri mensuplar›n›n da aralar›nda bulundu¤u 6 bin Avrupal› aristokrat› ünlü Hofburg Saray›’nda buluﬂturan geleneksel balo, Avusturya Cumhurbaﬂkan› Heinz Fischer ve
Türkiye Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül'ün himayesinde düzenlendi.
Balonun Türkiye ile ilgili bölümü, Viyana Büyükelçisi Selim Yenel, ‹stanbul Kültür ve Sanat Vakf› (‹KSV), Avrupa Birli¤i ‹letiﬂim Grubu
(AB‹G) taraf›ndan organize edildi. Türkiye’yi temsil edecek marka
olarak da Divan seçildi.
Teklif Divan’a geldi¤inde son derece olumlu karﬂ›land› ve hemen ortak iﬂbirli¤iyle çal›ﬂmalara baﬂland›. Balo Komitesi ‹stanbul’a geldi,
toplant›lar düzenlendi, ard›ndan Divan mutfak ve yönetim ekibi Viyana’ya giderek son detaylar› kararlaﬂt›rd›.
Türkiye’ye ayr›lan balo alan›nda nas›l bir dekorasyon yap›laca¤› konusunda Divan’›n endüstriyel tasar›m firmas› Maybe Design, Divan
Pazarlama ekibi ve balonun resmi tasar›m ofisi Atelier Christof Cremer ortak bir çal›ﬂma düzenledi. Balonun resmi lokal catering ve servis operasyonunu yürüten Inter Continental Wien ile de Divan mutfak
ekibi çeﬂitli toplant›larla mönüyü oluﬂturdu. Mönüde Türk mutfa¤› ön
planda tutuldu. Balo, Divan Salonu’nda düzenlenen VIP aç›l›ﬂ kokteyli ile baﬂlad› ve sabah 05.00’e kadar sürdü. Çikolata, lokum, Türk
kahvesi görselleri ve Osmanl› çini desenleriyle donat›lan salondaki
sahne arkas› ise Bo¤az manzaras›yla kapl›yd›. Konuklara dürüm,
mercimek köfte, sucuklu kiﬂ, somonlu ve krem peynirli simit, suböre¤i,

baklava, sütlaç, prenses badem ve lokum ikram edildi. Divan’a Kurukahveci Mehmet Efendi ve Arçelik de destek verdi. Türk kahveleri Arçelik Telve ile, çaylar da Arçelik Tiryaki ile yap›ld›. Gece boyunca
Candan Erçetin, Kerem Görsev, Ayhan Sicimo¤lu, DJ Yakuza ve Türkiye Devlet Opera ve Bale dansç›lar› sahne ald›.
Tüm konuklar›n zarafetleriyle dikkat çekti¤i gecede, Divan ekibinin k›yafetleri de ünlü moda tasar›mc›s› Özlem Süer taraf›ndan haz›rland›.
Divan’› temsilen baloya Genel Müdür Yard›mc›s› Burak Atay, proje lideri Esra Ekﬂi, Corporate Executive Chef Hubert Bourdon, Pastaneler
Üretim Müdürü ve Mutfaklar Koordinatörü Marc Pauquet, Divan Lokantas› Executive Chef’i Ça¤la Önal, Divan Pastanesi Pasta ve Çikolata ﬁefi Yasemin Hande Buyruk ve pasta ustas› Turabi Metin kat›ld›.
Tüm ziyaretçiler Divan salonundan son derece memnun ayr›ld›. Balo
Komitesi ve Türkiye Büyükelçili¤i de sonuçtan mutluydu.
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k ültürel vizyon

Ça¤daﬂ
sanat
müzesi
geliyor

VEHB‹ KOÇ VAKFI KÜLTÜR SANAT DANIﬁMANI MEL‹H FEREL‹

‹stanbul’a, yeni bir
“kültürel ve sanatsal
yaﬂam merkezi” geliyor.
Türkiye’nin ilk özel
müzesi olan Sadberk
Han›m Müzesi, yeni
yap›s›yla güncel sanat›n
belle¤inin
oluﬂturulmas›nda
en önemli ad›mlar›
atmaya haz›rlan›yor

ürkiye’nin ilk özel müzesi olan Sadberk Han›m Müzesi hem içerik, hem de biçimsel de¤iﬂimiyle Türkiye’nin en önemli kültür ve güncel sanat bellek merkezi olacak. Çal›ﬂmalar› tüm h›z›yla devam eden projeyle ilgili olarak Vehbi Koç Vakf› Kültür Sanat Dan›ﬂman› Melih Fereli ile
konuﬂtuk. Türkiye’de güncel sanat konusunda daha yap›lmas› gereken çok fazla ﬂey oldu¤unu
söyleyen Fereli, “Koç Toplulu¤u’nun geçen y›lki onuncu edisyondan itibaren ‹stanbul Bienali’nin 10 y›l süreyle ana sponsorlu¤unu üstlenmiﬂ olmas›n› çok önemsiyorum. Ayr›ca YKY taraf›ndan yay›mlanmakta olan ‘Türkiye’de Güncel Sanat’ adl› sanatç› monografileri dizisi ile buna paralel olarak ‘‹stiklal Maceras›’ ad› alt›nda Kaz›m Taﬂkent Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergiler dizisini, Türk güncel sanat›n›n yurtd›ﬂ›nda tan›t›lmas›n› hedefleyen ve aç›l›ﬂ› Nisan ay› baﬂ›nda yap›lacak Berlin’deki TANAS Galerisi’ni Koç Toplulu¤u’nun güncel sanat konusundaki kararl› öncülü¤ünün kan›t› olarak de¤erlendiriyorum” diyor.

T
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60’l› y›llardan itibaren Türkiye’de plastik sanatlar alan›nda ciddi de¤iﬂiklikler
ve çok büyük hareketlenmelerin yaﬂand›¤›n› görüyoruz. Bu de¤iﬂimi nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Geliﬂim sürecine bakt›¤›m›zda, çok önemli temel taﬂlar›n›n Cumhuriyet’in ilan›ndan
sonra konuldu¤unu gözlemliyoruz. Ne var
ki, bizde de devlet eliyle kurgulanm›ﬂ sanat üretim altyap›s›n›n yan› baﬂ›m›zdaki
Sovyet rejiminin sanata yaklaﬂ›m›ndan nasibini ald›¤›n› söylemek mümkün. Sonraki
de¤iﬂimle sanatsal üretim, devletin kurgulamas›ndan uzaklaﬂ›p çok daha özgür, de¤iﬂime aç›k bir kulvara girilmesiyle ivme
kazand›. Bu ba¤lamda çok önemli bir temel unsur, 1973’te ‹stanbul Kültür ve Sanat Vakf›’n›n (‹KSV) kurulmas› ve ‹stanbul
Festivali’nin baﬂlamas›yla oldu. ‹stanbul
Festivali’nin baﬂlang›çta müzik a¤›rl›kl›,
ancak y›llar içinde her disiplini kapsayan
bir festivaller dizisine dönüﬂmesi, de¤iﬂime aç›k, sanat› kucaklayan bir kitlenin
oluﬂmas› aç›s›ndan büyük bir ﬂans bence.
‹KSV sadece bir sanat piyasas›n›n oluﬂmas›n› de¤il, sponsorluk kavram›n› da
getirdi de¤il mi?
Evet. ‹KSV’nin, sponsorlu¤un ﬂövalyelik olmad›¤›n›, ortak amaçlar›n kotar›lmas›na
yönelik bir birlikteli¤in söz konusu oldu¤unu anlatabilmesi epey zaman ald› muhakkak ki. Ancak, sanat camias›nda hamilik,
hiçbir zaman bir ticari beklentiyle olmam›ﬂt›r. Bu arada özellikle galerici giriﬂimci
ile sanatç›n›n daha kolay bir araya gelebiliyor olmas› piyasay› çok canland›rd›.
Böyle bir canl›l›¤›n oluﬂmas› sanatç›
aç›s›ndan ne gibi olanaklar getirdi, mesela 40’l›, 50’li y›llara göre ana ak›m›n
d›ﬂ›nda kalmak daha m› kolay?
Tabii ki, çünkü insanlar›n sanata bak›ﬂ›
önyarg›lardan uzaklaﬂmaya baﬂlad›. Toplum sanatç›lar›n son derece eleﬂtirel, güncel konulara dokunan ve üstelik önemli
bir kesime ayk›r› gelebilecek yaklaﬂ›mlarla
eserler yaratabilece¤ini görür oldu. Sesin,
›ﬂ›¤›n hatta organik malzemelerin bir araya getirilmesinin do¤al olarak alg›land›¤›
bir dönemdeyiz.
Türkiye’de güncel sanat› hangi dönemden
ve hangi sanatç›larla baﬂlat›yorsunuz?
Bunun için, ülkemizde küratörlük yapan
uzmanlar›n görüﬂlerinin al›nmas› gerekir.
Türkiye’de güncel ve özellikle kavramsal
sanat faaliyeti 20. yy ortalar›nda ancak
baﬂlayabildi ve biraz kopyac›l›k, biraz Bat›

öykünmesi ﬂeklinde alg›land›¤› için ne yaz›k ki kolay kabul görmedi. Ama buna
ra¤men gerçekten öncü sanatç›lar›m›z ortaya ç›kt›; Mübin Orhon, Altan Gürman,
Sarkis, Füsun Onur gibi öncüler...
1960’lardan itibaren bir güncel sanat belle¤inin oluﬂmaya baﬂlad›¤› söylenebilir;
bana göre bu bellek Altan Gürman ile baﬂlat›labilir, Sarkis, Füsun Onur, Gülsün Karamustafa, Ayﬂe Erkmen, Hale Tenger üzerinden sürdürülerek günümüze taﬂ›nabilir. Orta ve genç kuﬂakta da özellikle yurtd›ﬂ›nda sivrilmiﬂ sanatç›lar›m›z var Kutlu¤
Ataman, Halil Alt›ndere, Aydan Murtezao¤lu, Bülent ﬁangar, Esra Ersen, Nevin
Alada¤ ve daha onlarca sanatç›m›z gibi.
Bu belle¤in içeri¤i nas›l oluﬂturulacak?
Soruya her küratörün verece¤i cevap san›r›m farkl› olacakt›r. Vehbi Koç Vakf›
(VKV) çat›s› alt›nda yapmaya çal›ﬂt›¤›m›z
böyle bir belle¤i oluﬂturmak. Türkiye’de
güncel sanat koleksiyoncusu çok az. He-

Melih Fereli kimdir?
Melih Fereli, 1948’de ‹stanbul’da do¤du.
‹stanbul Lisesi ve Robert Kolej’deki e¤itimini takiben Virginia Tech’te yüksek lisans e¤itimini tamamlad›. Lucas Industries ﬂirketler grubunun yönetim kadrosunda görev yapt›. Tüm sanat disiplinleriyle
yak›n iliﬂkide olmakla birlikte klasik müzikle yo¤un olarak ilgilenen Fereli, yönetim kurulunda da görev yapt›¤› Philharmonia Chorus/London kadrosunda tenor
olarak yer ald›. 1993’te Nejat Eczac›baﬂ›’n›n davetiyle ‹KSV Genel Müdürü oldu.
1998’de, ‹ngiltere Kraliçesi II. Elizabeth
taraf›ndan Türk-‹ngiliz kültürel iliﬂkilerine
hizmetlerinden ötürü, Britanya ‹mparatorlu¤u Büyük Niﬂan› ile ödüllendirildi.
2000’de Mozart’›n Saraydan K›z Kaç›rma operas› üzerine, Sir John Tooley ve
Peter Maniura (BBC) ile birlikte “Mozart
Türkiye’de” filminin yönetici yap›mc›l›¤›n›
üstlendi. 2000’de Washington’da yap›lan Kültür ve Diplomasi Konferans›’nda
Türkiye’yi temsilen Beyaz Saray’a davet
edildi. 2001’de ‹KSV’deki görevinden
ayr›ld›. Halen “sanat yönetim dan›ﬂman›”
olarak çal›ﬂan Fereli, ayn› zamanda ‹TÜM‹AM Dr. Erol Üçer Müzik ‹leri Araﬂt›rma Merkezi ö¤retim kadrosunda.

defledi¤imiz sanatsal bellekte yer almas›
gerekti¤ini düﬂündü¤ümüz eserlerin büyük ço¤unlu¤u daha çok yurtd›ﬂ›ndaki
koleksiyonlarda ve baz›lar› sanatç›lar›n
kendisinde. Hedefimiz, bu belle¤in “olmazsa olmaz”lar›n› toparlayabilmek ve
bunlar› bir Ça¤daﬂ Türk Sanat› Müzesi çat›s› alt›nda sergileyebilmek.
Müze ile ilgili biraz daha bilgi verir misiniz?
Burada esas amaç VKV’nin yönetiminde
olan Sadberk Han›m Müzesi’ni daha merkezi ve ça¤daﬂ müzecili¤in daha kolay uygulanabilece¤i yeni bir yere taﬂ›mak. Sadberk Han›m Müzesi Türkiye’nin ilk özel
müzesi; bu ba¤lamda Koç Ailesi çok
önemli bir giriﬂimcilik örne¤i oluﬂturuyor.
‹ki tarihi binadan oluﬂan müzede ça¤daﬂ
müzecilik yapman›z çok zor; eserlerin korunmas› için gerekli ›s›-nem oran›n› düzenlemeniz, yang›na ve h›rs›zl›¤a karﬂ› korunman›z, eserlerin sergilenmesi, ziyaretçilerin güvenli¤i için gerekli düzenlemenin yap›lmas› ve daha birçok konuda altyap› güçlükleri söz konusu.
Tarihi binalar›n kendilerinin de sanat
eserleri oldu¤u düﬂünülürse, zaten
üzerlerinde de¤iﬂiklik yap›lmas› da
mümkün de¤il…
Çok do¤ru, yap›ya sayg›dan ötürü de bir
ﬂey yapam›yorsunuz. Sadberk Han›m
Müzesi çok güzel ama o dönemin k›s›tlamalar›n› da içeren bir giriﬂim. Koç Ailesi
sözünü etti¤im k›s›tlamalardan bu koleksiyonlar› kurtarmak, hem ça¤daﬂ müzecili¤i uygulayabilmek hem de anlaml› bir
ﬂekilde geniﬂlemeyi sa¤layabilmek aç›s›ndan yeni bir alan aray›ﬂ› içine girdi. Bu taﬂ›nmada yap›lacak önemli eklemelerden
biri de, Türk ça¤daﬂ sanat›na odaklanan
ancak kendini ülkemiz ça¤daﬂ sanat›yla s›n›rlamayan bir koleksiyonun da sergilenebilece¤i bir baﬂka yap›n›n bu kampusta
yer almas›. Tasarlanan proje içinde, bugün
ça¤daﬂ müzelerin birer kültürel ve sanatsal
yaﬂam merkezi haline geldi¤ini unutmamak laz›m; çeﬂitli sahne sanatlar› gösterilerinin yer alaca¤›, film gösterimlerinin yap›laca¤›, kütüphanelerin bulundu¤u, CD,
DVD izleyebilece¤iniz, birtak›m e¤itim
programlar›n›n canl› bir ﬂekilde sunuldu¤u unsurlar›yla, heykel bahçeleri, kafeleri,
restoranlar›, kitap/CD/DVD/hediyelik eﬂya
dükkanlar›yla uzun zaman geçirebilece¤iniz bir konsept art›k dünyada uygulan›yor. Biz de bunu en iyi ﬂekilde kotarmaya
çal›ﬂac¤›z.
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“Okul benim her ﬂeyim;
içti¤im su, ald›¤›m nefes”
“Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesinin “MeLeK”leri, okuluna içti¤i su, ald›¤›
nefes gibi bakan çocuklar için “yapabileceklerinin en iyisini” konuﬂmak üzere
Nakkaﬂtepe’de buluﬂtu. Ülkenin dört bir yan›ndan gelip, projeye duyduklar› inançla
kenetlenen “MeLeK”ler, herkesin de meselenin bir yan›ndan tutmas›n› istiyor

B

üyüdü¤ünde ne olaca¤›n› sordu¤unuzda bir çocuk ne cevap verir?
Doktor… Avukat… Mühendis… ‹tfaiyeci…
Yeniden soral›m; “Büyüyünce ne olacaks›n?”
“Babam bize bakm›yor. Bursu al›nca anneme verece¤im. ‹leride elektrik bölümünde okuyaca¤›m ve robot yapaca¤›m.”
ﬁimdi bir baﬂka cevap: “‹ki abim var. Günübirlik iﬂler yap›yorlar.
Ben onlar gibi olmayaca¤›m. Okuyup meslek sahibi olaca¤›m.” Ve
bir baﬂkas›: “Ailem 12 kiﬂi. Çocuklu¤um köyde geçti… Okumay›
niye mi bu kadar çok istiyorum. Bir gün meslek sahibi olaca¤›m, k›zlardan hiçbir ﬂey olmaz diyenlere inat. Okumay› b›rakmayaca¤›m,
çünkü okul benim her ﬂeyim; içti¤im su, ald›¤›m nefes... Yaﬂam›mdaki tek umut ›ﬂ›¤›, ona sar›lmaktan baﬂka çarem yok. ﬁimdi umut
›ﬂ›¤›m› daha da ayd›nlatan meslek lisesini kendi meselesi, memleket
meselesi gören birileri ç›kt›. Teﬂekkürler Vehbi Koç Vakf›!” Bir tane
daha: “Maddi imkâns›zl›klarla bo¤uﬂuyor, bir taraftan da Bingöl
Meslek Lisesi’nde okuyorum. Gelecekte ne mi olaca¤›m? Profesör!”
Koç Toplulu¤u’nun 2006-2007 ö¤retim y›l›nda baﬂlatt›¤› “Mes-

30

lek Lisesi Memleket Meselesi” projesi kapsam›nda art›k pek çok
çocu¤un gelecekle ilgili umudu var. Bu umudun gerçe¤e dönüﬂmesinde arac›, burs alan ö¤rencilere e¤itimleri süresince yol
gösterecek a¤abey ve ablalar› olan Meslek Lisesi Koçlar›, kendilerine yak›ﬂt›r›lan adlar›yla “MeLeK”ler, geçti¤imiz ay ‹stanbul’da, Koç Holding’de buluﬂtu. Birbirlerine deneyimlerini aktaracak, çocuklara nas›l daha yararl› olacaklar› konusunda seminer ve atölye çal›ﬂmalar›na kat›lacaklard›. Türkiye’nin dört
bir yan›ndan yola ç›km›ﬂlard› ve bir araya geldiklerinde oluﬂturduklar› ekip ruhu, heyecan vericiydi.

Türkiye’nin üstün yetenekli çocuklar› nerede?
Koç Holding’de buluﬂan MeLeK’ler hem proje hem de kendileri için son derece verimli bir gün geçirdiler. Toplant›n›n ilk bölümünde projenin geldi¤i nokta ayr›nt›lar›yla aktar›ld›. Ça¤daﬂ
Yaﬂam› Destekleme Derne¤i Baﬂkan› Prof. Dr. Türkan Saylan’›n
gönüllü çal›ﬂma tecrübelerini aktard›¤› konuﬂmas› ise “MeLeK”lerin üstlendi¤i sorumluluk aç›s›ndan ciddi argümanlar

MeLeK’ler de mutlu
Mustafa Solak (Tüpraﬂ Batman-‹nsan Kaynaklar›): Daha önce Batman Endüstri Meslek Lisesi’nde psikolojik dan›ﬂmand›m. Tüpraﬂ’ta çal›ﬂ›rken, yine
bu okuldan burs verilecek ö¤rencilerin seçimi
konusunda görev ald›m. Okul bu y›l ilk kez k›z
ö¤renci ald›, ben de onlara öncelik verdim.
Batman’da okuyan k›z ö¤renci çok az, ve de
meslek lisesine giden k›z hiç yoktu. Bu çocuklar›n teﬂvik edilmesi laz›md›. ﬁimdi dört k›z ö¤renciye Vehbi Koç Vakf›’nca burs veriliyor, geriye kalan üç k›z ö¤renci için de biz Tüpraﬂ Batman Rafinerisi olarak aram›zda para toplayarak katk› yap›yoruz. Meslek liselerinin imaj›n›n
de¤iﬂtirilmesi, bunun için de baﬂar›l› ö¤rencilerin bu liseleri tercihi sa¤lanmal›. Bu proje meslek liselerinin kaderini de¤iﬂtirecek.
Barlas Erkan (Ford Otosan-Teknik E¤itim Ekip Lideri):
Projede hem ﬂirket sorumlusu hem de MLK’y›m.
Ben de bir okulun sorumlulu¤unu ald›m. Böyle
bir amaca hizmet etmek gerçekten mutlu ediyor
beni. Çocuklara belli bir hedefe do¤ru yol gösteriyor olman›n verdi¤i heyecan› ve mutlulu¤u
anlatmak gerçekten çok zor.
Ahmet Çulha (Demir Export Sivas-Elektrik Bölüm Sorumlusu): Bursiyer MLK seçimi çok heyecanl› bir
süreçti. Bu proje sorumluluk duygumuzu, tahmin etti¤imizden daha fazla ortaya ç›kartt›.
Çocuklar çok samimi, ö¤retmenlerinden daha
fazlas›ym›ﬂ›z gibi davran›yorlar.

verir nitelikteydi. Bu projelerle gençlere sa¤lanacak ça¤daﬂ e¤itimin Türkiye’nin gelece¤ini
belirleyece¤ini vurgulayan Prof. Dr. Saylan,
“MeLeK”lere ﬂöyle seslendi: “‹statistiklere göre üstün yetenekli çocuklar›n bir ülkenin genel nüfusa oran› yüzde 10’dur. Peki Türkiye’nin üstün yetenekli çocuklar› nerede? Bu
co¤rafyan›n dünya genelinden fark› m› var,
ilahi bir kararla art›k burada bu çocuklar›n
ç›kmamas›na m› karar verildi? ‹ﬂte bu projeyle bu çocuklar›n bulunmas› ve e¤itime kazand›r›lmas› mümkün. Sizlere büyük görevler
düﬂüyor.”
Genç Türk gurusu Sinan Yaman’›n “iç’ten lider motivasyonu” konuﬂmas› ise “MeLeK”lerin hem kendi hayat›nda hem gençlerle yapacaklar› çal›ﬂmalarda yararlanacaklar› pek çok
ipucunu bar›nd›r›yordu. Koç Toplulu¤u Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali Y.
Koç’un projede yer alan ﬂirket sorumlular›na
sertifikalar›n› takdiminin ard›ndan geçilen
atölye çal›ﬂmalar›nda “MeLeK”ler, adeta ilkö¤retim y›llar›na döndü ve oluﬂturulan gruplarda, at›k ve eliﬂi malzemeleriyle projeyi, gelecek perspektiflerini ve ö¤rencilerle kurduklar› iliﬂkileri anlatan çal›ﬂmalar yapt›lar. Bu çal›ﬂmalar›n›n sahnede tek tek anlat›lmas›, gü-

nün en keyifli an›yd›. Her bir “MeLeK”, nas›l
bir Türkiye’de yaﬂamak istedi¤ini gösterdi.

“MeLeK”lerin hayat› da de¤iﬂti
Hemen tüm “MeLeK”ler, ö¤rencileriyle iﬂ saatleri d›ﬂ›nda, gerekirse özel hayatlar›ndan da
feragat ederek ilgilenmeye haz›rd›. Ö¤rencilerle girdikleri iliﬂkinin bir baﬂka önemli yan›
ise sadece ö¤rencilerin de¤il, kendilerinin de
de¤iﬂti¤ini saptam›ﬂ olmalar›yd›. Atölye çal›ﬂmas› s›ras›nda bir “MeLeK”, hayat›ndaki de¤iﬂimi ﬂöyle anlat›yordu:
“O çocuklarla ilgilenirken, ailelerinin onlarla
ne kadar az ilgilendi¤ini fark ettim ve o zaman kendi çocuklar›mla daha fazla ilgilenmem gerekti¤ini anlad›m.” Geçti¤imiz e¤itim
döneminde Türkiye’nin hemen her kentinde
183 okulda yürütülen projeye, bu y›l 67 yeni okul daha eklendi. Yedi y›l›n sonunda toplam 8 bin ö¤renciye dört y›ll›k e¤itimleri boyunca burs verilmiﬂ olmas› planlan›yor. Baﬂar›l› ancak deste¤e gereksinim duyan çocuklara verilen burslar, okullar›n altyap›lar›na yap›lan yard›m, staj deste¤i ve çocuklara yeni
bir hayat perspektifi sunan “MeLeK”leriyle
proje, “Bu memlekette iyi hiçbir ﬂey olmaz!”
diyenlere bile umut veriyor.

ﬁirin Aykut (Talya Oteli Antalya-Banket Koordinatörü):
Merkez Turizm Otelcilik Okulu benim okulum.
Ö¤renci seçiminde baﬂlang›çta çok zorland›k
ama okul müdürleri, ö¤retmenler ve merkezdeki arkadaﬂlardan ald›¤›m›z kriterlerle çok yerinde seçimler yapt›k. Hepsi son derece baﬂar›l› çocuklard›. Keﬂke hepsini alabilseydik. Seçimlerden sonraki ilk karﬂ›laﬂma ise gerçekten
çok heyecanl›yd›, çünkü cevab›m›z›n olumlu
mu olumsuz mu oldu¤unu bilmiyorlard›, onlara
meslektaﬂ›m›z gibi davrand›¤›m›z› gördüklerinde çok mutlu oldular.
Ahmet Üçok (Birleﬂik Motor ‹zmir Temsilcili¤i-ﬁube Müdürü): Her gün bir denizy›ld›z›n› olmas› gerekti¤i yere ulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yoruz. Çevrede böyle
bir deste¤i bekleyen çok denizy›ld›z› var ama
bizim denize att›klar›m›z›n hayat›nda ciddi de¤iﬂiklikler oluyor, tabii bizim de. Bursiyerlerimizin ço¤una ailesi yeterince zaman ay›rm›yor. Bunlar› gördükten sonra k›z›ma daha fazla süre ay›rmam gerekti¤ini anlad›m.
Banu Kalay Erton (Tofaﬂ ‹stanbul-Kurumsal ‹letiﬂim Direktörü): Bence Türkiye için en önemli proje bu.
Baﬂtan beri arzumuz, çocuklara sadece burs
verip kenara çekilmek de¤il, her an geliﬂtirici
yeni bir ad›m daha atmakt›. Çocuklar›n vizyonlar›n› geniﬂletebilmek, bir nebze de olsa onlar›
sanatla tan›ﬂt›rman›n çok çok önemli oldu¤u
kan›s›nday›m. Koç Holding’in bu projeyi sürekli ileri götürmek için bir ﬂeyler yapmas›ndan ayr›ca gurur duyuyorum.
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Atatürk ve Cumhuriyet’in
ilk döneminde kad›nlar
ygaz, 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü dolay›s›yla,
Dolmabahçe Saray›’nda
düzenlenen “Atatürk ve
Cumhuriyet’in ‹lk Döneminde Kad›nlar” adl› serginin sponsorlu¤unu üstlendi. Milli Saraylar iﬂbirli¤i ile
3. Boyut Proje Üretim ve ‹letiﬂim Merkezi’nin düzenledi¤i sergi, Türkiye’de kad›nlar›n toplumsal hayata kat›l›m sürecini yans›tan bir belgesel niteli¤indeydi.
Yo¤un ilgiyle karﬂ›lanan, Atatürk’ün bir
toplumun ilerlemesinde kad›na verdi¤i
de¤eri ortaya koyan sergide, kad›nlar›n
kültür, sanat, spor ve bilim alanlar›nda
varl›k göstermeye baﬂlad›¤› y›llar, foto¤raf karelerinde yeniden yaﬂat›ld›. Atatürk’ün özel deste¤i ve Türkiye Cumhuriyeti’nin teﬂvikleriyle kendi alanlar›nda
ilk ve öncü olan kad›nlar›m›zdan, Uluslararas› baﬂar›lara imza atm›ﬂ tarih profe-

A
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Genç Cumhuriyet ile
birlikte kad›nlar›n sosyal
hayata kat›lmalar›n›n
öyküsü, 8 Mart Kad›nlar
Günü dolay›s›yla
Aygaz sponsorlu¤unda
aç›lan sergide izlendi.
Sergilenen 50
foto¤raf›n ortak yönü,
bu de¤iﬂimi sa¤layan
Mustafa Kemal
Atatürk’tü

sörü Afet ‹nan, doktor Kamile ﬁevki,
zoolog Faz›la ﬁevket, ilk kad›n havac›m›z Sabiha Gökçen, Dünya Güzellik Yar›ﬂmas›’nda birinci olan Keriman Halis,
yazarlar Halide Nusret ve ﬁükûfe Nihal,
tiyatro sanatç›s› Bedia Muvahhit ve daha
nice kad›n.
“Atatürk ve Cumhuriyet’in ‹lk Döneminde Kad›nlar” sergisi, iﬂte bu öncü
kad›nlar›n, Meclis’te, cephede, resmi
toplant›larda ve sosyal hayat›n farkl›
alanlar›ndaki anlar›n› ölümsüzleﬂtirme
ve onlar›n hayat›n› bir belge olarak gelece¤e aktarma iﬂlevini taﬂ›d›. Çeﬂitli arﬂivlerden derlenerek oluﬂturulan sergideki 50 foto¤raf›n ortak özelli¤i ise hepsinde Mustafa Kemal Atatürk’ün de yer
almas›yd›. Türk kad›n›n›n tarihindeki
bu önemli döneme tan›kl›k etmek amac› taﬂ›yan sergi, 8-23 Mart tarihleri aras›nda ziyaret edildi.

Rachmaninoff ve Brahms’tan

Diyarbak›r’daki annelere

ürkiye Aile Sa¤l›¤› ve Planlamas› (TAP) Vakf›, Diyarbak›r’da yürüttü¤ü “Güvenli Annelik Program›”na
destek kapsam›nda iki ünlü sanatç›y› a¤›rlad›.
Ev sahipli¤ini TAP Vakf› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Caroline Koç ile Yönetim Kurulu Üyesi Dalia Garih’in yapt›¤› “Rachmaninoff ve Brahms’›n notalar›” konseri
11 Mart Sal› günü ‹stanbul’da ‹ﬂ Sanat’tayd›. Alexander Rudin’in yönetti¤i
‹stanbul Devlet Senfoni Orkestras›’na,
ayn› zamanda o¤lu olan piyanist Ivan
Rudin eﬂlik etti. Rachmaninoff’un 2. Piyano Konçertosu ile Brahms’›n 1. Senfonisi’nin seslendirildi¤i konserin geliri
TAP Vakf›’n›n yürüttü¤ü Güvenli Annelik Program›’nda kullan›lacak. TAP Vakf›, “Sa¤l›kl› nesiller için, önce sa¤l›kl› aile, sa¤l›kl› gebelik ve sa¤l›kl› bebek üçgeni”ni temel al›yor. Bu çerçevede 2004 y›l›nda baﬂlat›lan Güvenli Annelik Program›’nda Sa¤l›k Bakanl›¤› ile birlikte anne
adaylar› ve lo¤usa dönemindeki anneler
bilinçlendiriliyor ve sa¤l›k kontrollerinden geçmeleri sa¤lan›yor.

T

TAP Vakf›,
Diyarbak›r’da binden
fazla hiç sa¤l›k
kontrolüne gitmemiﬂ
anne aday›n›n
bil¤ilendirildi¤i, sa¤l›k
kontrolünde, geçirildi¤i
“Güvenli Annelik
Program›”na kaynak
temini için ‹stanbul’da
konser düzenledi
‹stanbul’da baﬂlat›lan ve daha sonra
Düzce ve Diyarbak›r’a taﬂ›nan Güvenli
Annelik Program›’nda bugüne kadar 50
bin anneye hamilelik ve lo¤usa dönemlerinde ulaﬂ›ld›. Yaln›zca Diyarbak›r’da
binden fazla hiç sa¤l›k kontrolüne git-

memiﬂ anne aday› bilinçlendirildi, sa¤l›k
kontrollerinden geçirildi. Program çerçevesinde baﬂlat›lan “Dikkat Bebek Var”
kampanyas›yla da Türkiye’de 500 bin
hamilelik ça¤›nda olan genç anne aday›n›n bilinçlendirilmesi sa¤land›.
Diyarbak›r’›n ard›ndan bu y›l Trabzon
ve Giresun’da baﬂlat›lacak program,
2009’da Erzurum, Kars, Van, Mersin’de;
2010 y›l›nda ise Ad›yaman, Ordu, Erzincan, ﬁanl›urfa’da hayata geçirilecek.
TAP Vakf›’nda yürütülen ikinci büyük
proje de halk e¤itim merkezlerinde üreme sa¤l›¤› konusunda yap›lan çal›ﬂmalar. Do¤uda 35 ilde yürütülen bu proje
kapsam›nda halk e¤itim merkezindeki
ö¤retmenler e¤itilerek, genç k›zlar› ve
anne adaylar›n› bilinçlendirme çal›ﬂmalar› yürütüyorlar. Bu proje ﬂimdi Bat› illerinde de baﬂlat›lacak.
1985 y›l›nda, Koç Toplulu¤u’nun kurucusu Vehbi Koç önderli¤inde bir grup
iﬂadam›, sanayici ve bilim adam› taraf›ndan kurulan Türkiye Aile Sa¤l›¤› ve
Planlamas› Vakf›, 20 y›l› aﬂk›n süredir
üreme sa¤l›¤› ve aile planlamas› konusunda hizmet veriyor.
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d ivan sohbetleri

Sonsuza
kadar
ö¤renci!
53. Eurovision ﬁark›
Yar›ﬂmas›’nda
Türkiye’yi temsil
edecek olan Mor
ve Ötesi’nin
üyelerinden Kerem
Kabaday› ile günlük
hayat, gençli¤in
yönelimleri, meslek
tan›mlar› üzerine bir
sohbet yapt›k
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E

urovision ﬁark› Yar›ﬂmas›’na çok az bir süre kala, Mor ve Ötesi grubundan Kerem
Kabaday› ile ya¤murlu bir ‹stanbul gününde Elmada¤ Divan’da, içinde bolca ne olacak bu gençlerin hali, azca yar›ﬂma stresi olan bir sohbet yapt›k.

Çok farkl› bir disiplinde e¤itim görmüﬂsünüz, müzik nas›l baﬂlad› hayat›n›zda?
Müzi¤e nas›l baﬂlad›¤›m› hat›rlam›yorum, ama Harun’la herhalde 13 ya da 14 yaﬂ›m›zdayken, ayn› dönemde müzik yapmak istedi¤imizi fark ettik. ‹kimiz de enstrüman çalam›yorduk ve “Acaba, enstrüman çalmadan müzik yapabilir miyiz?” diye düﬂündük. Hayat›mda hiç e¤itimini almak
istemedi¤im alan, müzik oldu; iyi bir müzisyen olmak de¤il, sadece müzik yapmak istiyordum.
Bu biraz tembellikten, biraz da as›l ö¤renmek istedi¤im alanlara daha fazla zaman ay›rmak istememden kaynaklan›yordu. Yani, müzik benim için ilgi ve ifade alanlar›ndan biriydi sadece.
Koç Üniversitesi ‹ﬂletme bölümü mezunusunuz; ama sonras›nda seçti¤iniz lisans ve doktora baﬂl›klar› oldukça de¤iﬂik.
‹ﬂletme okurken son dönem ald›¤›m bir ders ne okumak iste¤im konusunda zihnimi açm›ﬂt›. Halen de Koç Üniversitesi’nde sanat ve sanat tarihi dersleri veren Lüsyen ﬁenocak’tan sanat tarihi
dersleri ald›m, mezun olduktan sonra da bu konuya devam etmeye karar verdim. Çünkü ilk defa o zaman ekonomi d›ﬂ›nda ilgimi çeken bir alan keﬂfetmiﬂ oldum.

Seçti¤iniz alanlar düﬂünülürse, iﬂletme
okuman›z biraz tuhaf de¤il mi?
Asl›nda biraz ÖSYM’nin hediyesi oldu; ilk
ﬂoku atlatt›ktan sonra, ders program›n› ﬂekillendirirken ö¤renebilece¤im maksimum malzemeyi, finans› ve ekonomiyi ö¤renmeye çal›ﬂt›m. Bunlar› kullanman›n iki
yolu var; birincisi -özellikle finans bilginiz
iyiyse- mümkün oldu¤u kadar para kazanmaya çal›ﬂmak, ikincisi de etrafta neler
olup bitti¤ini altyap›ya inerek ö¤renmeye
çal›ﬂmak. Ben okulda ö¤rendiklerimi ikinci yönde kullanmaya çal›ﬂt›m.
Doktoran›za devam ediyorsunuz; son
derece spesifik bir uzmanl›k alan› seçmiﬂsiniz ama bir yandan müzikte profesyonel bir noktaya gitmiﬂsiniz; geldi¤iniz noktada seçiminiz hâlâ ayn› m›?
Ben iki taraf› da meslek olarak görmüyorum; akademisyenlik bir meslek de¤il, asl›nda sonsuza kadar uzat›lm›ﬂ ö¤rencilik
gibi bir ﬂey. Gerçekten yapt›¤› iﬂi seven hocalar›m›n dedi¤i gibi, okulda kalmak, sonsuza kadar ö¤rencili¤e devam etmek demek oluyor. Ben de daha yeni 30 yaﬂ›ma
bast›m ama okula ö¤renci olarak gitti¤im
zaman, hayat›n birazc›k daha güzel oldu¤unu hissediyorum. Pek çok insan akademik disiplin içinde yaﬂamaktan s›k›l›yor
ama ben devam etti¤i yere kadar devam
edebilirim. Baﬂa dönersek, benim için müzik de akademik hayat›m da meslek de¤il,
zaten kendime tam olarak “Ben müzisyenim” de diyemiyorum, sadece grupça yapt›¤›m›z müzi¤in be¤enilmesi bizi Eurovision için aday haline getirdi. Ama Eurovision’a gidiyor olmam›z bizim müzi¤imize
bak›ﬂ›m›zda bir de¤iﬂiklik yaratmad›.
KoçFest’le pek çok üniversiteyi kapsayan bir turne gerçekleﬂtirmiﬂtiniz; ö¤rencilikle iliﬂkisini hiç kesmeyen biri
olarak ö¤rencilerle ilgili gözlemleriniz
neler oldu?
Sadece o turneden de¤il, Koç Üniversitesi’nde iki dönem ders de verdim. O dönemdeki izlenimlerimi, turnedeki gözlemlerim de destekledi. Üniversiteler toptan
bir dönüﬂüm geçiriyorlar. Beﬂeri bilimlerin
gittikçe önem kaybetmesi, daha çok teknik ve özellikle de sermaye ile alakal› iﬂkollar›na iﬂgücü yetiﬂtiren bölümlerin ön
plana ç›kart›lmas›, üniversitelerin alt›n›
boﬂaltan bir süreç yaratt›. Ö¤renciler de
buna ﬂu ﬂekilde uyum sa¤l›yorlar: sürekli
ergenlik halinin üniversitelere yans›d›¤›n›
düﬂünüyorum. Ö¤renciler art›k haftada
25-30 sayfa bile okumak istemiyorlar, zu-

lüm gibi geliyor onlara. Kimsenin hakk›n› yemek istemem, belki de ekrandan çok
fazla ﬂey okuduklar› için... 1998 y›l›nda
‹TÜ’yü ilk gördü¤üm gün, ö¤renci ﬂenli¤inde çalmaya gelmiﬂtik. Ö¤renci gruplar›n›n kendilerinin düzenledi¤i bir ﬂenlikti
bu; ö¤rencilerin ö¤renciler için bir ﬂeyler
yapt›¤› bu organizasyonlar döneminin
üzerinden bir dalga geçti ve üniversite
ﬂenlikleri çok farkl› bir hale geldi. ‹nsanlara dayat›lan e¤lence biçimi -hani “Fahrenheit 451”deki dönüﬂüm gibi- daha çok
fiziksel aktivite… Özgün bir ﬂeyler üretmek de¤il, var olan ürünleri farkl› ﬂekilde
tüketmeye yönelik e¤lence biçimi yerleﬂiyor giderek.
Sponsorla çal›ﬂman›n avantajlar› neler?
Bizim daha önce de sponsorlarla ç›kt›¤›m›z turneler oldu, hiçbirinde grup ya da
kiﬂisel olarak sorun yaﬂamad›k, ancak
sponsorun konserlere ve tüm turneye yaklaﬂ›m› aç›s›ndan bizim için Koç grubu ayr›
bir yerde duruyor. Hem giriﬂilen iﬂe verdikleri önem hem de bize gösterilen sayg›
aç›s›ndan, pek çok turneden çok farkl›yd›.
O zamanki medya söyleﬂilerimizde de bunu söylemiﬂtik ve baz› muhalif kesimlerden de, “Neden sponsorunuzu övüyorsunuz?” diye tepki de görmüﬂtük. Sonuçta
insanlar›n hakk›n› yememek gerekiyor,
gerçekten teknik olanaklar aç›s›ndan da,
turnenin seyri aç›s›ndan da san›r›m bizim
kat›ld›¤›m›z en temiz yürüyen, her üniversitede de en az 30-40 bin dinleyiciye ulaﬂ-

t›¤›m›z çok iyi bir turneydi KoçFest’le yapt›¤›m›z çal›ﬂma.
Gelelim Eurovision’a; yar›ﬂmaya hakim
olan “milli maç” havas› ile nas›l baﬂ ediyorsunuz?
Bizim en çekindi¤imiz yan asl›nda Eurovision sürecinde bu milli maç ya da milli dava alg›s›yd›. Oturup kendi aram›zda böyle alg›lanan bir meseleyi biz nas›l s›rtlar›z
diye epey düﬂündük, çünkü bizim belli bir
hayat görüﬂümüz; politik bak›ﬂ›m›z var.
Bu duruﬂumuz içinde bizden beklenebilecekler var, bizim de yapabileceklerimiz
ama bir de hiç yapamayaca¤›m›z ﬂeyler
var. O s›n›r nas›l etki eder diye oturup konuﬂtuk. Geçmiﬂ y›llarda Avrupa’ya adeta
ak›nc›lar yollan›yormuﬂ gibi alg›lanmas›nda bir boﬂ b›rak›lm›ﬂl›k ya da bas›n›n bu iﬂi
böyle paketlemesinin etkili oldu¤unu
düﬂündük ve ilk bas›n aç›klamas›ndan bugüne kadar bizim belirledi¤imiz ﬂekilde
gitti Eurovision tart›ﬂmalar›. TRT’de de
böyle bir milliyetçi paketleme olmad›¤›n›
görünce rahat ettik. Sonuçta da meselenin
bu kadar milliyetçi duygularla alg›lanmas›n› biraz da olsa da¤›tm›ﬂ olduk.
Böylesi bir havan›n ard›ndan yar›ﬂmay›
kazan›rsan›z sizin yapaca¤›n›z aç›klama
ne olurdu?
Geçti¤imiz y›llar› da düﬂünürsek, Türkiye’nin toplumsal alanda yaﬂad›¤› güven
kayb›, tek tek bireylerin ülkenin sorunlar›n›n çözümünün d›ﬂar›da oldu¤una dair
inançlar›n›n yükselmesi, hepimizin hayat
alanlar›n› daraltan, zorlaﬂt›ran, bizi fakirleﬂtiren bir süreç oldu. Bütün bu Eurovision sürecinden ç›karmak istedi¤imiz ve
e¤er baﬂar›l› olursak gelip aç›klamaktan
mutluluk duyaca¤›m›z ﬂey, Türk’ün
Türk’ten baﬂka dostu vard›r, Türkiye’nin
sorunlar›n› da, çözümlerini de d›ﬂar›da
aramaya gerek yok; herkesin biraz kendine güvenmesi, ait oldu¤u cemaate karﬂ› sesini yükseltip hay›r demesi, yabanc›ya
düﬂman de¤il, tan›ﬂ›lmam›ﬂ kiﬂi olarak
bakmak gerekti¤i.

Kerem Kabaday› kimdir?
Amatör olarak davul çalmaya 1990 y›l›nda baﬂlad›. 1995’te, Harun Tekin (vokal/gitar),
Derin Esmer (vokal/gitar) ve Alper Tekin (bas) ile birlikte Türk alternatif rock müzik grubu
Mor ve Ötesi’ni kurdu. 2000 y›l›nda, Koç Üniversitesi ‹ﬂletme bölümünden mezun oldu.
2001-2004 y›llar› aras›nda Bo¤aziçi Üniversitesi Tarih bölümünde, mimari, kentleﬂme ve
ça¤daﬂ sanat kuramlar› üzerine yüksek lisans program›na devam etti. 2002-2004 aras›nda, Koç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde ö¤retim görevlisi olarak çal›ﬂt›. 2004 y›l›nda bu görevinden istifa ederek, ‹stanbul Teknik Üniversitesi Taﬂk›ﬂla Kampusu’nda Mimarl›k Tarihi Anabilim Dal›nda doktora çal›ﬂmas›na baﬂlad›.
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Mutlulu¤unuzun
kayna¤›n›

biliyor musunuz?
Bilimsel Nöralterapi Derne¤i
Baﬂkan› Dr. Hüseyin Nazl›kul’a
göre mutlulu¤un adresi
ba¤›rsaklar: “Mutlu olmak için
serotonin hormonuna ihtiyac›m›z
var. Serotoninin büyük k›sm›
ba¤›rsaklarda üretiliyor. Ba¤›rsak
sistemi yük alt›ndaysa, kiﬂi
serotonin ihtiyac›n› karﬂ›layamaz,
o zaman da mutlu olamaz”

S

on y›llarda en s›k duydu¤umuz sözcüklerden biri detoks... Vücudumuzun toksinlerden ar›nmas› anlam›na geliyor. Asl›nda vücudumuz karaci¤er, böbrekler,
ba¤›rsaklar, akci¤er, ter ve lenf yoluyla zararl› maddelerden kendisini ar›nd›r›yor. Ancak tar›mda kullan›lan zehirli maddeler, a¤›r metaller, g›dalardaki katk› maddeleri, sigara, alkol, elektromanyetik kirlilik karﬂ›s›nda vücudumuz bu toksinlerin bir k›sm›n› tek baﬂ›na atamaz hale geliyor.
D›ﬂar›dan bir yard›m gerekiyor. O zaman gelsin detoks haplar›,
detoks içecekleri, detoks diyetleri... Her ﬂey bu kadar basit mi?
Bilimsel Nöralterapi Derne¤i Baﬂkan› Dr. Hüseyin Nazl›kul’a göre, toksinlerden ar›nmak sadece sulu besinler almakla veya lavmanla olacak ﬂey de¤il. Dr. Hüseyin Nazl›kul detoksla ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.
Detoks nedir?
Önce, neden detoksa ihtiyaç oldu¤unu anlatmakta fayda var.
21. yüzy›lda yaﬂ›yoruz ve bedenimizde olmamas› gereken bir
sürü toksin birikiyor. Fazla hareket etmiyoruz. Meyve ve sebzeler bir sürü iﬂlemden geçiyor. Ürünün ömrünü uzatmak için
katk› maddeleri konuyor. G›dalardaki kimyasallar, artan petrokimya ürünleri, yaﬂad›¤›m›z ortamdaki elektronik ve kimyasal
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Detoksifikasyonda
kullan›lan yöntemler
toksinler, bedenimizde birikiyor. Bedenimiz kendi kendini temizlemede yavaﬂ kal›yor. Toksik maddeler ba¤›rsak floram›z›
bozuyor. Ba¤›rsaklar görevini yapamaz
hale geliyor ve ba¤›ﬂ›kl›k sistemimiz zay›fl›yor.
Vücudun detoksa ihtiyac› oldu¤u nas›l
saptan›yor?
Kiﬂinin bedeninin ne zaman detoksifiye
edilmesi gerekti¤i, metabolizmas›yla ilgilidir. Ancak vücutta s›n›r› aﬂm›ﬂ toksin seviyesi mutlaka bir yerden kendisini hissettirir. T›bbi verilerin d›ﬂ›nda, hiçbir nedene
ba¤l› olmayan baﬂ, s›rt ve boyun a¤r›lar›,
uykusuzluk, kronik yorgunluk, eklem a¤r›lar› gibi belirtilerle bedenin detoksa ihtiyac› oldu¤unu anlayabiliriz.
Ayr›ca sürekli kab›zl›k, sindirim sistemi
yaralar›, sinüs t›kan›kl›klar› gibi sorunlar›n da detoksifikasyon ihtiyac›n›n göstergeleri oldu¤u günümüzde aç›kça belirtilmekte. Ço¤u kez kabul etmesek de “bat›n”›n (kar›n bölgesi) ikinci ad› duygusal
beyindir ve bizim mutlu olmam›z için serotonin hormonuna ihtiyac›m›z var. Serotoninin büyük k›sm› ba¤›rsaklarda üretiliyor. Yani ba¤›rsak sistemi bir yük alt›ndaysa kiﬂinin serotonin ihtiyac›n› karﬂ›lamas› mümkün de¤il. O zaman da kiﬂinin
mutlu olmas› mümkün de¤il.
Ba¤›rsaklara çok haks›zl›k etmiﬂiz bugüne kadar...
Kesinlikle. Onun için ba¤›rsaklar›n temizlenmesi önemli. Ancak ﬂunu da gözden
kaç›rmayal›m, bu tek baﬂ›na hiçbir zaman
çözüm de¤il. Detoks programlar› kiﬂiye
özgü olmal›. Örne¤in a¤›r toksinler sigara
menﬂeli ise, sigarayla ilgili bir detoks yap›lmal›. Kiﬂideki yaﬂam kalitesinin de¤iﬂmesi bir ameliyat sonras› ortaya ç›km›ﬂsa,
ba¤›rsak floras›n› ne kadar düzenlerseniz
düzenleyin, o bedendeki iletiﬂim hatas›
olan kesme yerini nöralterapi ile düzenlemedi¤iniz sürece bedenin kendisini tekrar
toparlamas› mümkün olmuyor. Oysa detoks kamuoyunda ba¤›rsaklar›n boﬂalt›m›yla eﬂanlaml› gibi görülüyor.
Detoksifikasyon tek baﬂ›na bir beslenme
bozuklu¤u de¤ildir. Ba¤›rsaklar›n temizlenmesi ve düzenlemesi çok önemlidir
ama d›ﬂk› analizi yap›lmadan, ba¤›rsak
floras› tespit edilmeden, eksik ya da fazlal›¤›n nereden kaynakland›¤› bilinmeden
yap›lan ba¤›rsak temizli¤i, tek baﬂ›na çözüm de¤ildir. Türkiye’de bir eczane, baharatç› ya da bir parfümeride poﬂetler

• Özel diyetlerle vücudu ar›nd›rma
• Belli sürelerde doktor
kontrolünde su içilmesi veya
sulu diyetler yap›lmas›
Nöral terapi
Lokal anestezi alt›nda bir regülasyon
tedavisi; vejetatif sinir sisteminin
iletiﬂimini düzenler.
Manyetik alan tedavisi
Bedende tüm hücre içinde veya ba¤
dokusu içinde yerleﬂmiﬂ zararl› y›k›m
ürünlerini mobilize eder.
Ortomoleküler t›p
Dönemsel vitamin, mineral takviyesi.
• Sebze suyu ve meyve suyu rejimleri
• Vücudu toksinden ar›nd›ran vitamin,
amino asit ve fitoterapi denilen ﬂifal›
bitkilerle desteklenmesi.
Biofoton tedavisi
Hormon ve hücreleri etkilemek için
›ﬂ›¤›n iyileﬂtirici gücü kullan›l›r.
• Siyah çay veya kahve yerine bitki
çaylar› ya da bitki rejimlerine
yönlendirme.
Homeopatik tedaviler
Birikerek toksifikasyon yaratan a¤›r
metallerin eser düzeyde verilerek
bedenden at›lmas›.
• Sauna, hamam, kapl›ca veya
hipertermik seanslar (terleme).
Kolon hidroterapi
Lavman›n daha disipline edilmiﬂ hali.
Öncesinde d›ﬂk› analizi yap›lmal›,
ba¤›rsak floras›n›n boyutu görülmeli.
Lavmanda ba¤›rsaklara masaj
yapamazs›n›z. Kolon hidroterapide
ise ba¤›rsaklar suyla doluyken
yap›lan özel bir masajla, uzun
zamand›r iç çepere yap›lm›ﬂ
zararl› maddeler at›l›r.
• Ozon uygulamalar›.

içinde detoks ürünlerine rastlars›n›z. Bir
kere vücuttan neyi atacaks›n›z, vücudu
neden ar›nd›racaks›n›z? Vücutta neyin
fazla oldu¤unu nas›l sapt›yorsunuz? Kiﬂinin detoksifikasyona ihtiyac› olup olmad›¤›n›; kiﬂinin öyküsünü bilen, fizik muayenesini di¤er veriler eﬂli¤inde yapan ve
bu iﬂi bilen bir hekim saptay›p yapabilir.
Detoks tek baﬂ›na lavman ya da bitkisel
ürünlerin al›nmas› de¤ildir. Bu iﬂ sadece
enginar kapsülleri içilerek veya belli otlar›n kaynat›larak içilmesi ile olmayaca¤› gibi s›rf ba¤›rsak temizlemesi ile de olmayacak bir ﬂey.
Detoks uygulamas› hangi s›kl›kta yap›l›r?
Kiﬂide bir kez bir düzelme sa¤lam›ﬂsak, alt› ay sonra kontrol amaçl› ça¤›r›r›z. E¤er
her ﬂey düzgün ise olay bitmiﬂtir. Zaten
bir kez o programa girmiﬂ insan eski beslenme al›ﬂkanl›klar›n›, hareketsiz yaﬂam›n›
terk edecektir, kendisiyle daha bar›ﬂ›k olacakt›r. Son olarak ﬂunu söylemek istiyorum: Bizler yürümeyi, hareket etmeyi
unuttuk. Beslenme konusunda çok dikkatli de¤iliz. Bunlar ister istemez ba¤›rsak
yap›s›n› bozuyor. Ba¤›rsaklar da yeteri kadar boﬂalmad›¤› için orada birikmeler
meydana geliyor. E¤er ciddi bir kronik
hastal›¤›n›z yoksa, y›lda bir hafta, içmelere gitmek, o ac› sular› içmek faydal›d›r. En
az lavman kadar faydas›n› görürsünüz
ama kolon hidroterapi lavman de¤ildir.
Özel yap›lan masajlarla ba¤›rsaklar›n regüle edilme iﬂlemidir; buna ek olarak bozulmuﬂ olan bir ba¤›rsak floras›n› s›rf boﬂaltmak de¤il, e¤er ba¤›rsak floras›n›n
dengesinde bir bozulma varsa onun tekrar
düzeltilmesi iﬂlemidir. 35 yaﬂ›na gelmiﬂ
her insan›n öncelikle y›lda bir kez kapsaml› d›ﬂk› analizi ile ba¤›rsak floras›n›n
durumunu görmesi gerekir.

Dr. Hüseyin Nazl›kul kimdir?
1963’te do¤an Hüseyin Nazl›kul, Frankfurt am Main Wolfgang Johann Goethe Üniversitesi T›p Fakültesi’nde baﬂlad›¤› yüksekö¤renimini ‹.Ü. Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi’nde tamamlad›. Frankfurt W.J.G. Üniversitesi T›p Fakültesi’nde “Perinatal Dönemde
AIDS” konusunda doktora yapt›. 1995-1998 aras›nda Hofheim Hiperbarik Oksijen
Merkezi’nde “Tamamlay›c› T›p” yöntemleri baﬂta olmak üzere, beslenme, a¤r› tedavisi, yara iyileﬂmesi, spor, koruyucu hekimlik çal›ﬂmalar› yapt›. 1996’dan beri aktif koruyucu hekimlik kapsam›nda nöralterapi baﬂta olmak üzere, sporcu beslenmesi, ozon
tedavisi, hipnoz, manyetik alan tedavi, manuel terapi, akupunktur, detoks, meditasyon,
ortomoleküler t›p ve biyolojik t›p konusunda pek çok bilimsel çal›ﬂmada yer ald›. Bilimsel Tamamlay›c› T›p ve Regülasyon Derne¤i, Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derne¤i’nin kurucu üyesi ve baﬂkan› olan Nazl›kul, evli ve iki çocuk babas›.
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s por vizyon

Spor ekonomisinin ünlü ismi Colin Smith:

“Spor sadece
sp r de¤ildir”

“Spor, insan›n en do¤al
ihtiyac›, al›ﬂkanl›¤›d›r. Olas›
bir ekonomik durgunlu¤un
en son hissedilece¤i sektör,
spor olacakt›r. ‹nsanlar
giyime daha az para
harcayabilir ama maçlar›
mutlaka izler. Bu reklam ve
büyük bir ekonomi
demektir”
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azarlama trendlerinden olan Sports Marketing, Sports
Sponsorship ve Sports Broadcasting uygulamalar›na yön
veren kurumlar ve sektör profesyonelleri “Going for
Gold, the Business of Sports” konferans›nda bir araya geldi. Spor ekonomisinin dünya çap›nda önde gelen ismi
Colin Smith, “Going for Gold, the Business of Sport” paneli için Türkiye’deydi. Avustralyal› ekonomist ile “sporun ekonomisi”ni konuﬂtuk.
Spor endüstrisinin geldi¤i noktay› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Öncelikle bütün dallar›yla spor bir oyundur. Ama içindeki ekonomik
faktörlerin her geçen gün artan a¤›rl›¤›n› düﬂünürseniz, ayn› zamanda
günümüzde çok büyük bir sektördür. Bunu en basit olarak taraftar heyecan›yla bilet ya da forma sat›ﬂlar›ndan milyonlarca dolarl›k transfer
ya da sponsorluk anlaﬂmalar›na kadar de¤erlendirmek gerekiyor. Kabullenmeliyiz ki spor, art›k sadece spor de¤ildir. Mesela Amerika’da
spor ekonomisinin büyüklü¤ü geçen y›l 400 milyar dolara ulaﬂt›. Bu
de¤er her ﬂeyi ifade etmeye yeterli de¤il mi? Bu kadar büyük bir ekonomi söz konusu oldu¤unda da kurum ve markalar›n bundan uzak
kalmas› mümkün de¤il. Sponsorsuz olimpiyatlar, ﬂampiyonalar dönemi çok gerilerde kald›. Organizasyonlar›n çap› o kadar geniﬂledi ki, art›k bunlar› gerçekleﬂtirmeye amatör heyecanlar›n yetmesi mümkün de¤il. Biliyorsunuz ki sponsor markalar, maçlar sayesinde milyonlar›n

gözünde görünür k›l›nd›. Sponsorluk,
marka ile taraftar aras›nda duygusal bir
ba¤ kurulmas›n› da sa¤l›yor. Mesela Nike
sponsorlu¤a her y›l milyonlarca dolar ay›r›yor ama bu sayede amblemi dünyan›n
her yerinde tan›n›yor, marka de¤eri ve sat›ﬂ› bu tan›n›rl›kla art›yor. Bu örne¤i birçok markaya uyarlayabiliriz.
Sporda paran›n bu a¤›rl›¤› amatör heyecanlar› törpülemiyor mu?
‹stedi¤i kadar para olsun, sonunda mücadele edenler insan. Beyniyle düﬂünüyor, kaslar›yla mesafe al›yor ya da mücadele ediyor. Etraf›nda dönen para etraf›nda kald›¤› sürece böyle bir sorun olaca¤›n› düﬂünmem, ama içine girmemesi gerek. Ne kastetti¤imi anl›yorsunuz... Bu
iki unsur giderek büyürken, birbirlerine
feda edilmemeli. Sporun mücadele yan›,
geliﬂmiﬂ projelerle finansal olarak daha
iyi organize ediliyorsa, bunun anlam›
bence ekonomideki “win win” (kazan kazan) felsefesidir. Örne¤in futbol iyi tak›mlarla, iyi oyuncularla büyür, ard›ndan
yay›n haklar›, sponsorluklar› gibi sektörler yarat›r ve geliﬂtirir. Bu geliﬂme, sonunda futbolun da çap›n› büyütür. Di¤er
spor dallar› da öyle... Birbirini tetikleyen
faktörlerle her iki taraf da büyür, “kazan
kazan” durumu ortaya ç›kar. Paral›
TV’ler ve radyo gibi maçlar›n yay›nland›¤› bas›n kuruluﬂlar› d›ﬂ›nda, bu ekonomi,
kulüp ürünlerinin sat›ld›¤› perakendecilik, bilet sat›ﬂlar› ve sponsorluklar gibi
pek çok alan› kaps›yor.
ﬁu s›ralar dünya çap›nda ekonomik
dalgalanmalar yaﬂan›yor. Dünya bir
ekonomik krize girerse sporda bir duraklama dönemi yaﬂanaca¤›n› m› düﬂünmeliyiz?
Spor öyle do¤al bir ﬂey ki, tamamen insan
olmakla ilgili. ‹nsanlar›n en do¤al ihtiyaç
ve al›ﬂkanl›klar›ndand›r. ‹ﬂte bu nedenle
spor, olas› bir ekonomik durgunlu¤un en
son hissedilece¤i sektör olacakt›r. ‹nsanlar giyimine daha az para harcayabilir
ama spor karﬂ›laﬂmalar›n› mutlaka izler.
Zaten yay›nc› kuruluﬂlar da spor olaylar›n› e¤lenceli oldu¤u için de¤il, insanlar›
sürekli çekebildi¤i için yay›nlamak ister.
Bu da, reklam potansiyelidir.
Özellikle son y›llarda ‹ngiltere'de d›ﬂar›dan gelip kulüp sat›n alan zenginler,
spor ruhuna karﬂ› tehlikeli ad›mlar atm›yor mu?
Zenginlerin futbol kulübü almas›nda bir

sorun yok. Problem, onu bir futbol kulübü olarak de¤il de piyasadaki bir ürün
olarak görmesinde bence. Futbol kulüpleri kâr edebilece¤iniz birer yat›r›m arac›
olamaz, olmamal›. Çünkü o zaman futbolun as›l de¤erleri tehlikeye giriyor. Futbol
bir kâr arac› de¤il, güzel bir oyundur.
Dengeyi koruyabilmeli, futbolu ya da geneliyle düﬂünürsek, sporu temiz tutabilmeliyiz. Kulüplere yat›r›m yapmak çok
da kârl› bir iﬂ de¤il. Ancak, ekonomik olarak geri dönüﬂler al›nd›¤› muhakkak. Biliyoruz ki bu kulüp sahibi yat›r›mc›lar, fanatik futbol merakl›s› de¤il. Siz Abramovich’in milyonlar› futbol aﬂk›yla m› harcad›¤›n› san›yorsunuz? Bence bütün çal›ﬂmalar› Abramovich markas›n› güçlendirmek içindi. Chelsea onun için iyi bir tan›t›m unsuru oldu, bütün Avrupa ismini
ö¤rendi. Ama kabul etmeliyiz ki profesyonel kulüplerin ve sporun her zaman
paraya, yat›r›ma ve sonuç olarak zenginlere ihtiyaçlar› var.
Avrupa Futbol ﬁampiyonas› arifesinde
ülkemizde en çok, Türk vatandaﬂl›¤›na
geçen Brezilyal› oyuncular›n durumu
tart›ﬂ›l›yor. Yabanc› oyuncular›n milli
tak›mlarda yer almas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bu uygulama özellikle Avrupa’da çok ilgi
topluyor. Hat›rlarsan›z, Fransa Avrupa
ﬁampiyonu oldu¤unda ekibin neredeyse
tamam›, sonradan Frans›z vatandaﬂ› olmuﬂ futbolculard›. Ama ﬂampiyon olan
Fransa’yd›. Ülkenize gelen kaliteli yabanc› futbolcular, seviyenize mutlaka önemli
katk›lar yap›yordur. Bu, bence geleneksel
milliyetçili¤in üzerinde de¤erlendirilmesi
gereken bir durum. Çünkü bu oyuncularla gelen baﬂar› ülkenizin marka de¤eri-

ni yükseltiyorsa, gerisini düﬂünmemek
gerek. Unutmayal›m, söz konusu olan bir
spor karﬂ›laﬂmas›. Ancak savaﬂlarda askerlerin kimli¤i önemli olabilir...
Formula 1 ile ﬁampiyonlar Ligi’ni karﬂ›laﬂt›rabilir misiniz?
Futbol ve otomobil yar›ﬂlar›nda zirveyi
gösteren iki organizasyonu birbirleriyle
k›yaslamak oldukça zor. ‹kisinin de çok
büyük potansiyeli var ancak Formula 1’in
futbolla k›yaslanabilecek durumda olmad›¤›n› söyleyebilirim. ﬁampiyonlar Ligi,
tüm dünyan›n takip etti¤i, çok daha büyük bir organizasyon.
Ford’un ﬁampiyonlar Ligi’ne y›llard›r
yapt›¤› sponsorlu¤u nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bu sponsorlu¤un çok de¤erli geri dönüﬂleri oldu¤unu ve bunun etkilerinin gelecek y›llarda daha da geliﬂece¤ini düﬂünüyorum. Ford zaten dünya çap›nda popüler modeller üreten çok büyük bir ﬂirket.
Otomobil sahipleri, futbolla özdeﬂleﬂmiﬂ
bir markay› kendilerine giderek daha yak›n buluyor ve markaya ba¤›ml›l›klar› art›yor. Bunun etkilerini görebilen di¤er
otomobil markalar› da Dünya Kupas› ve
Avrupa Futbol ﬁampiyonas›’na sponsor
olabilmek için yar›ﬂ›yor. Ford’un bunu
di¤er markalardan daha önce gördü¤ü
söylenebilir. Futbol organizasyonlar›na
sponsor olmak, tenise, yat yar›ﬂ›, bisiklet
ya da kayak yar›ﬂlar›na sponsor olmaktan
daha büyük çapl› hedefler oldu¤unu gösteriyor. Yayg›n sat›ﬂ hedefi olan markalardan olan Ford, sponsorluk için yayg›n
olarak takip edilen futbolu tercih ediyor.
Di¤er seçenekler daha s›n›rl› kitlelere
ulaﬂ›yor.

Colin Smith kimdir?
Colin Smith, özellikle Sports Marketing alan›nda dan›ﬂmanl›k hizmeti veren küresel strateji firmas› L.E.K.'nin, spor medya ve e¤lence konusunda fahri dan›ﬂman›.
Kapsaml› bir stratejik dan›ﬂmanl›k deneyimine sahip, ayn› zamanda ﬂirket birleﬂmeleri ve devirleri, yeniden yap›lanma, kârl›l›¤›n art›r›lmas›, stratejik de¤erlendirmeler, performans ölçümleri ve paydaﬂ de¤eri konular›nda üst düzey yönetici rolü
üstlenmiﬂ durumda; çok say›da endüstri kolunda hizmet veriyor.
Stüdyo ve d›ﬂ mekân yay›nlar›nda lider olan Global Television’un baﬂkan›, önde
gelen çok kanall› bir radyo ﬂirketi olan MCM Entertainment’›n Baﬂkan› ve Director
of Southern Cross Broadcasting'in yöneticisi. Ayn› zamanda Güney Avustralya Ticaret Elçisi, Rowing Australia’n›n Müdürü ve St James Ethics Centre üyesidir. Spor
Medya Haklar›, Spor Sponsorlu¤u, Birleﬂme ve Devir üzerine konferanslar veriyor.
Harvard ‹ﬂletme Fakültesi MBA ve ISPM derecelerine sahip ekonomist, 1974-78 y›llar› aras›nda kürek dal›nda baﬂar›l› bir sporcu olarak 1974 Dünya ﬁampiyonu
olan ekibin de üyesiydi.
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ord ile yollarda

“Da¤daki
özgürlük
hissinin
eﬂi yok”
Koç Üniversitesi
Matematik bölümü
ö¤rencisi ve okulun Da¤c›l›k
Kulübü e¤itmenlerinden
Murat Onsekizo¤lu ile
gerçekleﬂtirdikleri e¤itim
ve faaliyetleri konuﬂtuk
40

izi ve Da¤c›l›k Kulübü’nü biraz tan›yabilir
miyiz?
Koç Üniversitesi Matematik bölümü son s›n›f
ö¤rencisiyim. Geçen sene okul bünyesindeki Da¤c›l›k Kulübü’nün baﬂkanl›¤›n› yapt›m. Ondan
önceki iki sene de yönetim kurulunda bulundum. Son iki y›ld›r ayn› zamanda Da¤c›l›k Kulübü’nün e¤itmenli¤ini yap›yorum. Aram›za yeni
kat›lan arkadaﬂlara kaya t›rman›ﬂ› ve
k›ﬂ kampç›l›¤› konular›nda e¤itimler
veriyoruz. Ama bu y›l kendimi biraz
daha geri çektim. Çünkü da¤c›l›k faaliyetlerine birlikte baﬂlad›¤›m›z ve
her aﬂamay› birlikte geçti¤imiz partnerim Cem Gürbüz ile e¤itmenli¤e
baﬂlad›k.

S

Ders yo¤unlu¤unun içinde bu faaliyetler zor olmuyor mu?
Sevince oluyor desem yeridir. Da¤c›l›k gerçekten çok zaman alan bir ﬂey.
ﬁuras› bir gerçek ki biz gerçek da¤c›lar kadar faaliyet yapam›yoruz. Ger-

çek da¤c› dedi¤imiz adam, ayda bir
da¤da olabiliyor. Bizim tabii böyle
olam›yor, sezonda iki ya da üç kamp
yapt›¤›m›z zaman kendimizi çok
mutlu hissediyoruz. Derslerimiz gerçekten çok yo¤un. Yani izinlerle bu
iﬂleri halledemiyoruz. Okul yönetimi
bizi daima destekler, dekanl›¤›m›z
her zaman arkam›zdad›r. Maddi konularda hiçbir zaman s›k›nt› yaﬂamad›k ama derslere devam zorunlulu¤umuz var. O nedenle yeni gelen arkadaﬂlara hep, “Biz bunu profesyonel
da¤c›lar yetiﬂtirmek ya da olmak ad›na de¤il, sadece profesyonel iﬂimizin
yan›nda bir e¤lence, hobi olarak görmeliyiz” diyorum.
Bu merak nas›l baﬂlad›?
Haz›rl›k s›n›f›ndayken kaya t›rman›ﬂ›yla baﬂlad›. Okulda e¤itimler vard›,
e¤itmenimiz de Güneﬂ Ergüden’di.
E¤itime gittim, orada çok samimi iki
arkadaﬂ›m› gördüm. ‹lk e¤itimlerimizi ald›k. Etap geçerken bir iki korkutucu bölüm vard›. Zaten o bölümler,
birçok kiﬂi için yol ayr›m› oluyor.

his, zirvede bulutlar›n üzerinde oluyorsunuz. 11 saat dizinize kadar karda yürüdükten ve yaklaﬂ›k 3 bin metreye ç›kt›ktan sonra hava biraz ters çarpmaya baﬂl›yor, azalan oksijen zorluyor. ‹lk tecrübemiz oldu¤u için de hayli zorluydu.
Kamp için nerelere gidiyorsunuz?
K›ﬂ kamp› için en çok Ni¤de Alada¤lar’a
gidiyoruz. Y›lda bir kez e¤itim kamp› düzenliyoruz. Alada¤lar’da k›ﬂ kamp› oldukça zorlu geçiyor. Onun d›ﬂ›nda Yalova
Erikli Yaylas›’na, Gebze’de Ball›kayalar’a
gidiyoruz. Ball›kayalar, kaya t›rman›ﬂ› konusunda çok önemli bir pozisyonda. Menekﬂe Vadisi, Abant, Gölcük ve Yedigöller
gibi yörelere de genelde okulun tümünün
kat›ld›¤› gezilerle gidiyoruz.

Ben devam ettim... Mehmet, Cem ve ben
s›k s›k gitmeye devam ettik. Ama sonra
Mehmet çok fazla zaman ay›ramad›, biz
de Cem’le baﬂ baﬂa kald›k. Çok keyif ald›k
bu iﬂten. O yaz› t›rmanarak geçirdik; sonra kamplara da kat›lmaya baﬂlad›k. Zaten
bu iﬂe bir yerinden baﬂlay›nca hiçbir aﬂamas›ndan geri kalmak istemiyorsun. Kaya
t›rman›ﬂ›n›n ard›ndan da¤c›l›¤a merak sald›m. Da¤larda geceleri y›ld›zlar› izlemek,
sessizlik ve kamp ortam› beni ba¤lad›.
Sonra k›ﬂ kamp›na gittik, e¤itimimi de
Ni¤de Alada¤lar’da Cem ile beraber ald›m.
‹kimizin de bu iﬂe bu kadar s›k› ba¤l› olmas› bizi motive etti. O da bizim okuldan,
Endüstri Mühendisli¤i son s›n›f ö¤rencisi.
K›ﬂ kamp› e¤itimlerinden sonra ilgimiz
iyice artt› ve kulübün yönetim kuruluna
girdik. Yönetim kurulundan sonra da e¤itmenli¤e do¤ru bir prosesin içinde yer ald›k. Geçen y›lki k›ﬂ kamp›n›n ard›ndan
Cem ile zirve faaliyeti yapmaya karar verdik. Alada¤lar’da Güzeller zirvesine t›rmand›k. Bizimle gelen arkadaﬂlar›m›z e¤itim al›rken, ben, Cem ve onun a¤abeyi
Bora Gürbüz, Güzeller zirvesi yapt›k. Bu
hakikaten baﬂka yerde tad›lamayacak bir

Onlar› risklere nas›l haz›rl›yorsunuz?
Öncelikle yürüyüﬂler düzenliyoruz. 150
kiﬂilik kat›l›mlarla do¤adan keyif alabilece¤imiz yerlere gidiyoruz. Okulumuzda
300 ö¤renci oldu¤u düﬂünülürse, bu kat›l›m oldukça iyi bir yüzde. Bazen sadece
yürüyüﬂ yap›yoruz, bazen de arkadaﬂlar›m›z›n limitlerini zorluyoruz. Böylece gerçekten do¤ada zaman geçirmekten zevk
alanlar öne ç›kmaya baﬂl›yor. Onlardan
kamp ya da da¤c›l›kla ilgili talepler geldikçe, organizasyonu büyütüyoruz. Teorik
kamp e¤itimlerimiz genelde okulda yap›l›yor. ‹ki üç saatlik kamp e¤itimlerinden
sonra Menekﬂe Vadisi ya da Ball›kayalar
gibi yerlerde sonbahar kamp› düzenliyoruz. Sonbahar kamp›n›, k›ﬂ kamp›na haz›rl›k olarak görüyoruz. Biraz daha ileri
aﬂamalara geçti¤inizde kampç›l›k ve zirve
faaliyetleri tehlikeli olabiliyor. Bizim için
her zaman en önemli unsurlar, e¤itim ve
iﬂin tekni¤ini kavramak. Önceli¤imiz de
tabii ki güvenlik. Bu kamplarda ﬂartlar çok
zorlu olmasa da, kat›lanlar› sanki k›ﬂ kamp›ndaym›ﬂcas›na e¤itime tabi tutuyoruz.
Geceleri habersiz uyand›rarak, so¤u¤a
karﬂ› al›ﬂt›rmaya çal›ﬂarak, çetin ﬂartlarda
yürüyüﬂ yaparak, çad›r kurarak, ateﬂ yakarak da¤da yaﬂamaya al›ﬂt›r›yoruz. Bu,
“Da¤da ve do¤ada nas›l hayatta kal›n›r?”
e¤itiminde merakl› olup öne ç›kanlarla da
k›ﬂ kamp›na gidiyoruz.
Profesyonel destek al›yor musunuz?
Tabii. Da¤c›l›kta en önemli unsur tecrübe.
Baﬂka kurumlardan da, okulumuzdan
mezun a¤abeylerimizden de yard›m al›yoruz. Da¤da uyum istedi¤imiz bir kural var:
“Bir insan da¤da sizden bir gün bile fazla
tecrübeliyse, onun sözünü dinleyin.” Bu

hiyerarﬂi de¤il, bilgi ve tecrübenin önemidir. Da¤ faaliyetlerimizle ilgili olarak High
Works firmas›n› kurmuﬂ olan Güneﬂ Ergüden ve Bora Gürbüz bizim e¤itmenlerimizdi. En çok onlardan yard›m al›yoruz.
Hacettepe Üniversitesi’nden de bir e¤itmenimiz var; Mustafa Nalbant. Onlardan
biriyle k›ﬂ kamp› için Ni¤de Alada¤lar’a gidiyoruz.
K›ﬂ kamp›nda neler ö¤retiliyor?
Alada¤lar’da, k›ﬂ koﬂullar›nda nas›l yaﬂan›r, kar ma¤aras› nas›l kaz›l›r, kazma ve
krampon nas›l kullan›l›r, bir zirve faaliyetine nas›l gidilir, ne zorluklarla karﬂ›laﬂ›l›r
gibi kapsaml› bir e¤itim veriyoruz. Üçdört günlük e¤itimden sonra bu iﬂi yapmak isteyenler tamamen belirlenmiﬂ oluyor. Bahar dönemi baﬂlad›¤›nda tekrar bir
kamp yap›yoruz. Ama bu e¤itim içermiyor, amac›m›z daha çok do¤ayla buluﬂmuﬂ olmak. Bence as›l zevkli bölüm olan
kaya t›rman›ﬂ› o zaman baﬂl›yor. Da¤c›l›¤a
göre daha az çetrefilli olan kaya t›rman›ﬂ›,
haz›rlanm›ﬂ belli rotalarda yap›l›yor. Kaya
t›rman›ﬂ› yaz boyu sürüyor.
Belli zorluklar›na karﬂ›n da¤c›l›¤› bu
kadar çekici k›lan ne?
Huzur, özgürlük ve do¤an›n ortas›nda olma hissi beni çok mutlu ediyor. Fiziksel
zorluklar› ve tehlikesiyle her t›rman›ﬂ, sizin için bir mücadele haline geliyor. Bazen
rüyalar›n›zda bile t›rman›yorsunuz.
Mezuniyet sonras› planlar aras›nda
da¤c›l›¤›n yeri nedir?
Da¤c›l›¤› bir meslek ya da hayat›m› üzerine kurabilece¤im bir unsur olarak görmedim. Bir banka ya da çokuluslu finansal
hizmetler veren bir dan›ﬂmanl›k firmas›nda çal›ﬂmay› düﬂünüyorum. Zaten iﬂ baﬂvurular› da baﬂlad›. Matematikçi oldu¤um
için de kendimi buna haz›r hissediyorum.
Da¤c›l›k, elbette unutulmaz bir hobi olarak yerini koruyacak. Tabii arkam›zdan
gelecek arkadaﬂlara her zaman bilgi ve birikimimle yard›mc› olmak isterim.
Ford C-Max’i nas›l buldunuz?
C-Max, bence oldukça geniﬂ ve fonksiyonel bir araç. Kabinin geniﬂli¤i, bagaj›n büyüklü¤ü önemli avantajlar. Rahat koltuklar›n›n istenildi¤i gibi katlanabilmesi, kabini
taﬂ›yaca¤›n›z eﬂyaya göre düzenleyebilmeyi
sa¤l›yor. Ford C-Max, kamp yolculuklar›nda yolun bitti¤i yere kadar tüm ekipmanlar›m›z› taﬂ›maya imkân verebilir.
Ama oradan sonra do¤ayla baﬂ baﬂay›z.
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K›z›lderililer Türk mü?

B

undan birkaç y›l önce Amazon kad›nlar›n›n Samsunlu
oldu¤u iddia edilmiﬂti. Bir
ara Eskimolar›n da Türk oldu¤unu söyledi birileri. Son
zamanlarda “Türk” olanlar ise malum
olundu¤u üzere K›z›lderililer!.. Bulundu¤um damda “Oturan Bo¤a” misali
oturup, Türk usulü ba¤daﬂ kurarak gökyüzüne do¤ru bak›yor ve kendi kendime soruyorum: “Yüce Ulu Manitu aﬂk›na K›z›lderililer Türk olabilir mi?”
Amerika’daki Indiana Üniversitesi’nden
Prof. Denis Sinor bundan bir süre önce
yapt›¤› aç›klamayla K›z›lderililerin Türk
kökenli olma olas›l›¤›ndan bahsetti. K›z›lderililerin Cengiz Han’dan kaçan
O¤uz Türkleri oldu¤u söyleniyor. Altay
Da¤lar›’ndan öylesine kaçm›ﬂlar ki ta
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Amerika’da alm›ﬂlar solu¤u! Yap›lan
araﬂt›rmalarda K›z›lderililerin DNA’s›yla
Türklerin DNA’s› birbirine çok yak›n
ç›km›ﬂ! Acaba filmler kar›ﬂm›ﬂ olabilir
mi diye düﬂünüyor insan… Hani bizde
çok s›k olur ya, en baﬂta da eski Türk
filmlerinde. Asl›nda benzerlikleri biraz
düﬂünmekte yarar var.
Bak›n K›z›lderili ﬂeflerine “Reis” diyoruz.
Eh bizde de çete ﬂeflerine genellikle “Reis” denir! Bu biiir… Sonra önemli bir
benzerlik de ﬂu “Dumanla haberleﬂme”
konusunda. Malum K›z›lderililer birbirleriyle dumanla haberleﬂirler. Bugün ülkemizdeki herhangi bir k›raathaneye girerseniz orada dumandan göz gözü görmez bir haldeyken bile birbirleriye konuﬂabilen genç ve iﬂsiz Türkleri görebilirsiniz. Eh bu da ikiii…

Gelelim ﬂimdi K›z›lderililerin “Bar›ﬂ Çubu¤u” tüttürme vaziyetine… Dünya
üzerinde pek çok ülke insan› sigaray›
toptan terk ederken, her geçen gün dünyan›n en fazla sigara içen halklar›ndan
biri olan Türk halk› da “tüttürmeye” bay›l›yor. Dünyada sigaray› en fazla içen
toplumlardan biri olarak bizim de aram›zda dumanla haberleﬂti¤imizi rahatl›kla söyleyebiliriz. Eh bu da üç…
Bilindi¤i gibi K›z›lderililer çad›rda yaﬂarlar. Özellikle deprem ya da herhangi bir
do¤al afet sonras›nda çad›rda yaﬂamaya
baﬂlayan insanlar›m›z konutlar›n›n bir
türlü bitmemesi nedeniyle çad›r hayat›n› zorunlu olarak benimseyip hayatlar›n› çad›rda noktalayabilirler. Ya da öyle
evlerde yaﬂar›z ki, o evler için de çad›rdan farks›z diyebiliriz. Eh bu da dört…
K›z›lderililer ata binmeyi pek sever.
Türklerin atla iliﬂkisi art›k atalar› gibi
binmek düzeyinde olmasa da alt›l›
ganyan düzeyinde son aya¤a dek sürmektedir. Bir K›z›lderili kad›n› bile erke¤i kadar ok atar. Türk kad›n› ok atamasa da, mutfaktan eline geçirdi¤i
“oklava”y› gayet h›zla atabilir!.. Bunlara da beﬂ diyelim…
Mohavk K›z›lderililerinin Anadolu’da
oynanan ve aras›nda “Uzun Eﬂek” oyununun da bulundu¤u çocuk oyunlar›n›n 12’sinden 11’ini bilmelerine ne diyeceksiniz?.. Bilmedikleri o tek oyun
“Kovboyculuk” olabilir mi? Oldu mu
sana alt›››…
Sonra hiç dikkat ettiniz mi, K›z›lderililerle Türklerin kilim motifleri bile nerdeyse ayn›… Bir K›z›lderili gün içerisinde epeyce “Ugh” derken, bir Türk
gün içersinde epeyce “Oof” çeker. Al
sana yediiii…
Yaln›zca bir nokta var ki, oras› pek benzemiyor… Derinin rengi… Zira Türkler
en esmer hallerinde bile genellikle “Beyaz adam” k›vam›ndalar… Eh bu kadar
benzerli¤in üstüne o kadarc›k fark da olsun di mi ama? Gerekirse renk vermeyiz, o fark› da kapat›r›z sonuçta… Ya da
ﬂöyle deriz: “Biz K›z›lderiliyiz ama küçük bir fark›m›z var, K›z›lderililerin soluk benizli cinsindeniz!..”
Ugh! Damda Oturan Mizahç› var bu yaz›y› bitirmek… Gelecek aya dek sa¤l›cakla kal›n Ulu Manitu aﬂk›na!

