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arihi miras›m›za ne kadap sahip ç›kabiliyo-
ruz? Bu soruya olumlu bir yan›t verenimiz ne-
redeyse yok gibidir... Her kar›fl topra¤›m›z,
adeta üzeri örtülmüfl bir aç›k hava müzesi ni-
teli¤inde ve topra¤a vurulan her kazman›n,

kald›r›lan hemen her tafl›n alt›ndan bir tarih ç›k›yor ortaya...
Üzerinde oturdu¤umuz dünyan›n bu en zengin tarih hazinesi sadece bizim de¤il, ayn› zaman-
da insanl›¤›n ortak miras›. Bir anlamda biz, bu dünya miras›n›n sahibi olmaktan çok koruyu-
cusuyuz. Dolay›s›yla da bu tablo, ortak miras›n aç›¤a ç›kar›lmas› ve korunmas› konusunda çok
daha büyük bir sorumlulu¤u gerektiriyor. ‹flte bu sorumlulu¤un gere¤ine uygun bir anlay›flla Veh-
bi Koç Vakf›’n›n bu y›lki ödülü, ülkemiz arkeolojisinde fark yaratan çal›flmalar›yla öne ç›kan bir
bilim adam›na verildi. Yürüttü¤ü “Trakya -Marmara Projesi” ile ödüle lay›k görülen arkeolog
Prof. Dr. Mehmet Özdo¤an’›n bu çal›flmas›, Yak›ndo¤u ile Avrupa kültür co¤rafyas›n›n arkelo-
jik anlamdaki kay›p halkas›n›n ortaya ç›kar›lmas› aç›s›ndan büyük bir önem tafl›yor. 
Ülkemizdeki say›s›z antik yerleflimlerden biri de Afrodisias... Bu antik kent, özellikle mermer
heykel ve kabartma sanatlar›ndaki ünüyle de an›l›yor. Merhum Sevgi Gönül, iflte ço¤u günü-
müze kadar büyük ölçüde korunarak ulaflabilmifl bu kentin eflsiz eserlerinin aç›¤a ç›kar›larak
sergilenmesine yönelik, sa¤l›¤›nda önemli çal›flmalara imza att›. Ancak, bafllatt›¤› bu çaban›n
sonucunu görmeye ömrü vefa etmedi. Onun bu hayalini vefat›ndan sonra da olsa gerçeklefl-
tirmifl olduk ve uzun u¤rafl›lar sonucu yap›m› tamamlanan sergi salonunun aç›l›fl›n› 31 May›s’ta
gerçeklefltirdik; bu amaçla kurulan Geyre Vakf›’n›n baflkanl›¤›n›, Sevgi Gönül’ün vefat›ndan
sonra üstlenen Ömer Koç’un da dedi¤i gibi, bir gözümüz a¤larken bir gözümüz gülerek... 
Koç Toplulu¤u art›k Türkiye toplam ihracat›n›n yüzde 10’unu tek bafl›na gerçeklefltiriyor. “‹hra-
cat 1000 Araflt›rmas›”n›n verilerine göre, listeye giren 14 flirketimizin 2007 y›l› ihracatlar› top-
lam› 10.7 milyar dolara yaklafl›yor. Türkiye vergi s›ralamas›ndaki liderli¤imiz gibi ihracattaki
bu konumumuz da bize büyük gurur veriyor. 
Yüksek petrol fiyatlar› dünya gündemindeki yerini koruyor. Petrol fiyatlar›ndaki her 1 dolarl›k
art›fl, Türkiye’ye 200 milyon dolara mal oluyor. Opet Genel Müdürü Cüneyt A¤ca ile yapt›¤›-
m›z söyleflide bu tart›flmaya da de¤indik. 
Ve bir de üzücü haberimiz var: Türk otomotiv sektörünün öncüsü Tofafl’›n ilk genel müdürü Gui-
seppe Guarnero’yu kaybettik... Ailesine ve camiam›za baflsa¤l›¤› diliyor ve Guarnero’yu flük-
ranla yâd ediyoruz...

Ali Y. Koç
Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan›
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üresel vizyonk

hracat›n zirvesi bu y›l Koç
Toplulu¤u flirketleri ara-
s›nda el de¤ifltirdi. Petrol
fiyatlar›n›n art›fl› sonucu
tüketimin azalmas›yla

birlikte geçen y›l›n ihracat birincisi
Tüprafl bu y›l ikinci s›rada yer al›rken,
birincilik koltu¤una Ford Otosan otur-
du. Türkiye ihracat›n›n yüzde 10’unu
Koç Toplulu¤u flirketlerinin gerçeklefl-
tirdi¤i hesapland›.
Bu sonuçlar, Türkiye ‹hracat Mecli-
si’nin (T‹M) himayesinde Turkishtime
araflt›rma ekibi taraf›ndan yap›lan “‹h-
racat 1000” araflt›rmas›na ait. Araflt›r-
ma, ‹hracatç› Birlikleri veritaban›ndaki
ihracat kay›t rakamlar›ndan hareketle,
bin firmayla irtibat kurularak yap›ld›.
300 sayfal›k bir kitap olarak yay›mla-
nan araflt›rma, geçti¤imiz y›l yüzde
23.5 art›flla 106 milyar dolara ulaflan
ihracat›n liderlerini belirledi.
‹hracat 1000 listesinde dikkati en çok
çeken geliflmelerden biri Koç Toplulu-
¤u flirketlerinin paylar›n›n h›zla artma-
s› oldu. Bu y›l listede Koç Toplulu-
¤u’nun 14 firmas› var; Ford Otosan,
Tüprafl, Tofafl, Arçelik, Beko, Ram,
Türk Traktör, Arçelik-LG, Otokar,
RMK Marine, Aygaz, Tat, Beldeyama ve
Demir Export. Bu 14 flirketin toplam
ihracat›, tüm listenin yüzde 15’i tuta-

r›nda. Bu çerçevede Koç Holding Tür-
kiye ihracat›n›n yüzde 10’unu tek bafl›-
na gerçeklefltiryor.

Otomotivi Otosan,
Otosan’› Transit yükseltti
Araflt›rmaya göre 2001 krizinden sonraki
y›llarda üst üste yüzde 30’luk seviyelerde
artan ihracat, 2005 ve 2006 y›llar›nda
yüzde 25’ler seviyesinde geliflme göstere-
bildi. 2007 y›l›nda iç pazar›n daralma
e¤ilimine girmesi ve kur avantaj›n›n tek-
rar ihracatç›n›n lehine dönmesiyle, ihra-
cat art›fl›n›n yüzde 20’nin üzerine ç›kt›¤›
görüldü. Bu art›flta baz› sektörlerin daha
etkili oldu¤u, bunlar›n bafl›nda da oto-
motivin geldi¤i belirtilen araflt›rma de-
¤erlendirmesinde flöyle denildi:
“Otomotiv ana sanayiinin ihracat› geçti-
¤imiz y›l yüzde 29 artarken, yan sanayi-
de ihracat art›fl› yüzde 37 seviyesinde ol-
du. Sektörde bu art›fl›n sa¤lanmas›nda en
büyük pay, flüphesiz Ford Otosan’a ait.
Ford Otosan ihracat›n› bir önceki y›la gö-
re yüzde 40 art›rarak 2 milyar 441 mil-
yon dolardan 3 milyar 413 milyon dola-
ra ç›kard›. Adet baz›nda bakarsak, hepsi
ticari araç olan ihracat›n 2006’da 185
binden 2007’de 222 bine ç›kt›¤› görülü-
yor. Bu miktar›n 135 bini Transit mode-
linden kaynaklan›yor ki, iflte 2007’nin
as›l ihracat flampiyonu bu araçt›r, diyebi-

liriz. Transit ihracat›ndaki adet bazl› yüz-
de 32’lik bu art›flta Avrupa Birli¤i ülkele-
rinin otomotiv pazar›ndaki canl›l›¤› etki-
li olsa da, Rusya pazar›nda h›zla geliflen
talebi de belirtmek laz›m. Adet baz›nda
ihracat›n yüzde 20 artmas›na karfl›n do-
lar baz›nda yüzde 40 artmas›n›n sebebi
ise euro/dolar paritesindeki de¤iflim.”

Tüprafl’›n kâr› artacak
2006’n›n ihracat birincisi Tüprafl ise
2007’de ihracat›n› yüzde 9 art›rarak ikin-
ci s›rada yer ald›. Turkishtime araflt›rma
ekibi bu e¤ilimi flöyle de¤erlendiriyor:
“Tüprafl’›n önceki y›l zirveye yerleflme-
sinde iki faktör etkili oldu. Petrol fiyatla-
r›ndaki h›zl› yükselifl ve kapasite art›r›m›-
n› tamamlamas›yla sat›fllar›n artmas›.
2007’de ihracat›n sadece yüzde 9 artma-
s›n›n nedeni ise yine petrol fiyatlar›ndaki
art›flt›. Fiyat›n çok yükselmesinden dola-
y› talep azalmaya bafllad›. Sat›fllardaki

‹

‹hracat 1000 araflt›rmas› tamamland›

‹hracat›n yüzde 10’unu
Koç Toplulu¤u yap›yor
T‹M’in himayesinde Turkishtime’›n alan›n
liderlerini belirlemek için yapt›¤› “‹hracat 1000”
araflt›rmas›, Türkiye ihracat›n›n yüzde 10’unu Koç
Toplulu¤u’nun yapt›¤›n› gösterdi. ‹lk bin flirket
aras›nda 14 Koç Toplulu¤u flirketi yer al›rken, ipi
Ford Otosan gö¤üsledi. Tüprafl da ikinci s›rada



durgunlu¤un flirketin kârl›l›¤›na etkisi
yok. Benzin ve motorinde sene ortas›ndan
itibaren düflük kaliteli ürünlerin tüketil-
mesinin yasaklanmas›yla, Tüprafl’›n kârl›l›-
¤› daha da artacak.”
Turkishtime’›n araflt›rmas›nda ihracat›n ilk
10 lideri aras›na giren Koç Toplulu¤u flir-
ketlerinden biri de Tofafl. Türkiye otomotiv
endüstrisinin en köklü kurulufllar›ndan
Tofafl, 2003 y›l›nda “‹hracat 1000” listesin-
de sekizinci s›radayken, son listede yedinci
s›rada yer al›yor. Araflt›rman›n de¤erlendir-
me k›sm›nda, geçti¤imiz y›l dolar baz›nda
yüzde 26 ihracat art›fl› gerçeklefltiren To-
fafl’›n ihracat›nda as›l hareketlenmenin bu

y›l  yaflanaca¤› öngörüsünde bulunuluyor.
Bu öngörünün dayana¤› flöyle aç›klan›yor:
“Geçti¤imiz y›l Tofafl ciddi bir dönüflüm
içine girdi. Binek segmentte Linea’n›n, ti-
cari segmentte ise Minicargo Projesi’nin
üretimine geçilmesi hem sat›fllar hem de
kârl›l›k aç›s›ndan Tofafl’›n ivmesini art›ra-
cak. Doblo’ya göre  Linea’n›n kârl›l›¤› yüz-
de 3, Minicargo’nun ise yüzde 3.5 daha
yüksek. Geçti¤imiz y›l›n sonlar›na do¤ru
Linea ile birlikte bu dönüflümün etkileri
görülmeye baflland› ancak dedi¤imiz gibi,
as›l bu sene Tofafl’›n ihracat gelirlerinde
ciddi art›fllar olacak.”   
“‹hracat 1000” listesinde ilk 10 firman›n
ihracat›n›n toplam› bütün listenin yüzde
30’unu olufltururken, bu mebla¤ Türki-
ye’nin toplam ihracat›n›n da yüzde 21’ine
denk geliyor. Her y›l 40 bin kadar flirketin
ihracat yapt›¤› dikkate al›n›rsa, sadece 10
firman›n ihracat›n beflte birini hayata ge-
çirdi¤i görülüyor.

5

2007 2006 Firma 2007 ihracat 2007 ihracat     
(milyon $) art›fl› (%)

1 3 Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 3.413 39.8
2 1 Tüprafl 3.337 9
7 7 Tofafl 1.529 26.2
8 8 Arçelik 1.424 49
32 17 Beko 312 -30.4
58 16 RAM D›fl Ticaret 154 -69.8
62 74 Türk Traktör 147 29
100 154 Arçelik LG Klima 103 75.7
179 92 Otokar 64 31.6
181 184 RMK Marine 63 26.1
293 239 Aygaz 45 13.4
520 483 Tat 25 13.4
568 376 Beldeyama 23 -14.7
912 - Demir Export 15 96.6

Koç Toplulu¤u’nun ‹hracat 1000 listesindeki yeri

Türkiye’nin en çok ihracat yapan
flirketi Ford Otosan, bu birincili¤i

yine bir Koç Toplulu¤u flirketi olan
Tüprafl’tan devrald›.
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karyak›t da¤›t›m sektöründe h›zla bü-
yüyerek üçüncü s›raya yerleflen
Opet’in genel müdürü Cüneyt A¤ca,
Bizden Haberler’e varil fiyat› 140 do-
lara ulaflan petrol piyasas›ndaki gelifl-

meleri, enerji sektörünü ve hedeflerini anlatt›.

Petrol fiyatlar›n›n h›zl› yükseliflini ve bunun
olas› sonuçlar›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Talep elastikiyeti düflük petrol fiyatlar›n› arz›n
belirlemesi piyasa kurallar›n›n bir sonucu mu?
Öncelikle, petrol fiyatlar›n›n yükseliflinin nede-
nini biraz irdelemek laz›m. Artan talebe karfl›l›k
yeni kaynaklar›n bulunamay›fl› veya piyasaya arz
edilemeyifli nedeniyle temelde dünyadaki petrol
üretimi ile tüketimi aras›nda çok s›k›fl›k bir den-
ge var. Bu yüzden dünyan›n herhangi bir yerin-

A

“Petrolde
spekülasyonla

belirlenen
fiyatlarda da

ticaret sürüyor.
Bu, özellikle

Uzakdo¤u’da Çin
ve Hindistan

nedeniyle artan
talepten

kaynaklan›yor. Bu
ülkeler yüksek

fiyatlar› sübvanse
etti¤inden,

üretim-tüketim
dengesine

yans›m›yordu.
Ama art›k

ekonomileri
sübvansiyonu

tafl›m›yor,  talepte
daralma olabilir” 

Cüneyt A¤ca:

“Petrol fiyat›
yüzde 40 fliflkin”
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de petrol üretimiyle ilgili teknik veya politik
bir sorun oldu¤unda, bu hemen fiyatlara
yans›yor. Bunun yan› s›ra son dönemde de-
¤iflmekte olan bir durum da var; ABD’de
emlak piyasas›ndaki kriz ve bunun bankala-
ra yans›mas›, bu piyasalarda faal olan fon
yöneticilerinin kaynaklar›n› geliflmekte olan
ülkelere ve emtia piyasalar›na, petrol, metal
gibi ürünlerin vadeli kontratlar›na aktarma-
s›na neden oldu. fiu anda günde 85 milyon
varil kadar bir petrol üretimi ve tüketimi
var. Oysa, bunun 10 kat› kadar vadeli ifllem
yap›l›yor. Yap›lan ifl asl›nda vadeli ifllemlerin
temel mant›¤›n›, hedging ifllemini afl›yor,
yani bir dengesizlik söz konusu. Fonlar,
a¤›rl›kla da arz talep s›k›fl›kl›¤› yüzünden fi-
yatlara duyarl› oldu¤u için yat›r›mlar›n› pet-
rolde de¤erlendiriyor ve fiyat›n yükselifli ya
da düflüflüne göre pozisyon al›yor. Mesela
üretici ülkelerden biri arz› art›raca¤›n› aç›k-
lay›nca fiyatlar düflüyor; hemen ard›ndan
büyük fonlardan biri bir rapor yay›nl›yor ve
“petrolün varil fiyat› 150 dolar olacak” di-
yor, fiyatlar tekrar yükseliyor. ‹lginç olan flu
ki bu spekülasyonlarla belirlenen fiyatlarda
da ticaret devam ediyor. Bu özellikle Uzak-
do¤u’da, Çin ve Hindistan nedeniyle artan
talepten kaynaklan›yor. Uzakdo¤u ülkeleri,
son günlere kadar bu yüksek fiyatlar› süb-
vanse ediyor, iç fiyata yans›tm›yordu. Bu
yüzden de fiyatlar›n, üretim-tüketim denge-
sine gerekti¤i gibi yans›mamas› söz
konusuydu. Ancak son birkaç hafta içinde
öncelikle Malezya, Endonezya ve Tayland
gibi ülkeler, ard›ndan Hindistan ve son ola-
rak da geçti¤imiz günlerde Çin iç piyasada
fiyatlar› art›rd›. Çünkü art›k kendi ekono-
mileri bu sübvansiyonlar› tafl›yamaz hale
geldi. Böyle olunca talepte yavafl yavafl bir
daralma olacak.

Bu sübvansiyonlar ortadan kalkt›¤›nda
petrolün varil fiyat› 100 dolar›n alt›na dü-
fler mi? Hangi fiyat ola¤an kabul edilir?
Normalde flu anki 135-140 dolar seviye-
sinde seyreden varil fiyatlar›nda yüzde 30-
40 aras›nda bir fliflkinlik var. Asl›nda olma-
s› gereken fiyat 80-90 dolar. Çünkü bir
yandan da bu fiyatta üretim yapabilecek fle-
kilde yat›r›m yapmak laz›m. Pek çok faktör
bunu etkiliyor, mesela demir çelik fiyatlar›-
n›n artmas›, petrol sahalar›nda demir çelik
kullan›ld›¤› için üretim maliyetini art›r›yor.
Petrol fiyatlar› 25-30 dolarken, bir varili
üretmenin maliyeti 2-3 dolard›, flimdi bir
varilin maliyeti 30-40 dolarlara ç›kt›. Bu-
nun için orada da bir denge laz›m. Talebin
fiyat nedeniyle daralmas› söz konusu olur-
sa fiyatlar›n bir miktar afla¤›ya inmesi söz
konusu olabilir. 

Bir de varil fiyat›n›n 200-250 dolara ç›ka-
ca¤›n› söyleyen tahminciler var. Bu sevi-
yelerde ne olur, petrolün varili 250 dolar
olabilir mi? Bu fiyatla petrol sadece par-
fümerilerde mi sat›l›r?
Bu olmas› gerekenin çok üzerinde bir fiyat.
Ancak olmayacak demek de mümkün de-
¤il. Çünkü “Petrol fiyat› ne olacak?” soru-
sunun cevab›n› bilebilmek için; “dünyada
arz-talep dengesi nas›l geliflecek, hangi sa-
hada bir s›k›nt› olacak, üretim artacak m›,
nerede f›rt›na olacak, nerede grev olacak,
yeni rafineri yat›r›mlar› nas›l geliflecek, si-
yasi birtak›m rahats›zl›klar veya savafllar
olacak m›?” gibi hususlar›n hepsini bilmek
gerekiyor. Bütün bunlar›n üzerine fonlar›n
kendilerini nas›l pozisyonlad›¤›n› bilmek
gerekiyor. Bu yüzden tahmin etmek nere-
deyse imkâns›z. Ama flu öngörülebilir; fi-
yatlar 200 dolar da olsa, 250 dolar da olsa
bu sübvanse edilmeden tüketiciye yans›t›-
l›rsa talep daralmas› hemen hemen kaç›n›l-
maz olur; nitekim yavafl yavafl görülmeye
bafllad› bile. Buradaki sorun sübvansiyon
ve fonlar›n spekülatif hareketleri. Bir di¤er
etken de dolar kuru. Dolar›n bu kadar za-
y›flamas›, fiyatlar›n iki kat›na ç›kmas›na
neden oldu. Euro baz›nda bir analiz yapt›-
¤›n›zda, asl›nda fiyat art›fl› yüzde 50’lerde.
Euro ile ifllem yapan ülkelerde tüketimi
do¤rudan etkilememesinin nedeni de bu.
Efektif olarak petrole 140 dolar ödemiyor-
lar. Türkiye’de de benzer durum geçerli.

“Dünyan›n en pahal› benzini” diye geçiyor
ama bunun büyük bölümü vergiden olu-
fluyor. Dolar kuru da nispeten düflük sey-
retti¤i için dünyada petrol fiyatlar›n›n art›fl›
bizde do¤rudan ve ayn› oranda pompaya
yans›m›yor. Çünkü a¤›rl›kl› olarak vergi.
Fiyat›n yar›s› kadar bir bölüm iki kat›na da
ç›ksa bu toplamda yüzde elli fiyat art›fl› de-
mek. Tabii Avrupa ülkelerinde de vergiler
yüksek. Hükümetler, akaryak›t ürünlerini
bir vergi toplama arac› olarak kullan›yor. 

Petrol ve do¤algaz fiyatlar›ndaki art›fl›n
ülkemiz ekonomisine yans›mas› ile ilgili
ne söyleyebilirsiniz? Olumsuz etkileri as-
gariye indirmek için ne gibi tedbirler al›-
nabilir?
Petrolün varilindeki 1 dolarl›k art›fl, Türki-
ye’de y›ll›k 200 milyon dolarl›k ilave bir fa-
turaya neden oluyor -ki, art›k günde üç befl
dolarl›k oynamalar ola¤an hale geldi. Vergi-
lerin yüksekli¤i nedeniyle fiyat art›fllar› ayn›
flekilde tüketiciye yans›masa da sonuçta
pompa fiyat›nda ciddi bir art›fl var. Bu da ta-
lebi etkiliyor. Örne¤in 2006’dan 2007’ye
Türkiye’de akaryak›t piyasas› yüzde 6-8 se-
viyesinde büyümüflken, bu y›l pek büyüme
olacak gibi gözükmüyor. Talepte bir daral-
ma var. Akaryak›t fiyat› sonuçta hemen her
fleyin maliyetinde önemli bir kalem. Nite-
kim, enflasyondaki art›fla da etkisi var. Bu
bir realite, ülkemizdeki tüketimi, cari aç›¤›-
m›z›, enflasyonu flu veya bu flekilde etkili-
yor. Bunu giderebilecek bir fley maalesef
yok. Keflke Türkiye’nin kendi kaynaklar› ol-
sayd› da bunu karfl›layabilseydi. Ancak pet-
rol ve do¤algazda yurtd›fl›na ba¤›ml›y›z. 

Bu çerçevede Türkiye’nin uzun vadeli
enerji politikas›n›n unsurlar› neler olma-
l›d›r?
Halen ülkemizde üretilen elektri¤in yüzde
50’si do¤algazla çal›flan santrallerden elde
edilmekte. ‹lk akla gelen; d›fla ba¤›ml› oldu-
¤umuz bu kayna¤›n oran›n› azalt›p müm-
kün oldu¤unca yerli kaynaklara a¤›rl›k ver-
mek, kömür kullan›m›n› art›rmak, hidro-

“Petrolün varilindeki 
1 dolarl›k art›fl Türkiye’de

y›ll›k 200 milyon dolarl›k bir
faturaya neden oluyor, ki

art›k günde üç befl 
dolarl›k oynamalar ola¤an

hale geldi”

1962 y›l›nda Erzincan’da dünyaya gelen Cüneyt A¤ca, ilk ve ortaö¤renimini Ankara’da ta-
mamlad›ktan sonra üniversite e¤itimi için 1980’de ABD’ye gitti. University of Southern Cali-
fornia Petrol Mühendisli¤i bölümünde lisans, University of Texas’ta ise yüksek lisans›n› tamam-
lad›. Amerika’da University of Texas at Austin’de Petrol Mühendisli¤i bölümünde araflt›rma
asistan› olarak bir süre çal›flt›ktan sonra 1987’de yurda dönen A¤ca, Türkiye Petrolleri A.O
(TPAO) Üretim ve Yurtd›fl› Projeler Gruplar›nda Proje Müdürü ve Grup Baflkan Yard›mc›s› gö-
revlerinde bulundu. Cüneyt A¤ca, 2000 y›l›nda kat›ld›¤› Koç Toplulu¤u’nda, Holding Enerji
Grubu Koordinatörü olarak görev yapt›. 2007 bafl›nda Opet Genel Müdürlü¤ü’ne atanana
kadar, Koç Enerji Grubu’nun gerçeklefltirdi¤i Opet ortakl›¤›, BOS’un sat›fl› ve Tüprafl’›n al›m›
gibi büyük projelerde aktif olarak yer ald›. Cüneyt A¤ca evli ve bir çocuk babas›.

Cüneyt A¤ca kimdir?
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üresel vizyonk

elektrik enerjisi üretimini art›rmak olur. An-
cak, bunun ne kadar mümkün olaca¤› da
kaynaklar›n miktar›, yeri ve verimi gibi un-
surlara ba¤l›. Rüzgâr ve günefl enerjisi gibi
kaynaklar da henüz çok çok küçük. Di¤er
d›fla ba¤›ml› oldu¤umuz, faturas›n›n bizim
için de çok yüksek oldu¤u petrol ile ilgili
olarak ise ne yaz›k ki bir alternatifimiz yok.
Bu konuda yap›labilecek tek fley ise gerek
milli, gerekse özel flirketlerimizin bu kayna-
¤a sahip ülkelerdeki üretim projelerinde yer
alabilmeleri, yani petrole kayna¤›nda sahip
olabilmeleri. Bu çok kolay bir fley de¤il,
çünkü çokuluslu petrol flirketleri genelde
bunlar› sahipleniyor. Ancak devlet bu konu-
daki politikas›n› kamu ve özel flirketleri bir-
likte teflvik edip destekleyecek flekilde olufl-
turursa gerçekleflme ihtimali yüksek olur. 

Opet’te bir yenilenme olacak m›? K›sa ve
orta vadeli hedefleriniz neler?
Koç Toplulu¤u’nun Opet’e ortakl›¤› 2002
y›l›n›n sonlar›nda oldu. Ortakl›k görüflmele-
rinin bafl›ndan itibaren de iflin içindeyim.
Koç Enerji Grubu’ndaki görevim nedeniyle
flirketi yak›ndan biliyor ve takip ediyordum.
Ocak ortas›ndan beri de genel müdür olarak
görev yap›yorum. Opet sektörün en h›zl›
büyüyen flirketi. Büyüdükçe bayi say›m›z
art›yor. Bayilerle daha yak›n irtibat kurabile-
cek flekilde sat›fl ekibimizi, bölgelerimizi ge-
nifllettik, yeni bir organizasyon yapt›k. Bu
y›l girece¤imiz yeni bir alan jet yak›t›. Bu-
nun için haz›rl›klar›m›z› yapt›k. Sektördeki
birkaç büyük flirketle altyap›y› paylaflmak
üzere bir operasyonel ortakl›k yap›yoruz.
Türkiye’de hava tafl›mac›l›¤› çok h›zl› geliflti.
Turizm artt›kça sürekli artan bir uçak trafi¤i
de var. Türkiye önemli bir nokta. Büyüme-
ye aç›k bir alan. Bir de ürün gam›m›z› ta-
mamlayan bir proje. Bu sene bafllatt›¤›m›z
yeni bir madeni ya¤ fabrikas› yap›m› proje-
miz var. Avrupa’n›n en modern madeni ya¤
üretim tesisini yap›yoruz. Bu alanda da bü-
yüyece¤iz. Uluslararas› akaryak›t ticareti fa-
aliyetlerimizi gelifltirmek üzere de yeni bir
yap›lanma çerçevesinde ‹ngiltere ofisimizin
yan› s›ra Singapur’a bir ofis aç›yoruz. Orta
vadede ise yukar›da sözünü etti¤im bir pet-
rol üretim projesine Koç Enerji Grubu’nun
kat›l›m› söz konusu olursa biz de Opet ola-
rak yer almay› planl›yoruz.

Sektördeki hedefiniz ne?
Opet sektördeki üçüncü büyük flirket.
Opet’in özelli¤i genç bir flirket olarak çok k›-
sa sürede bu noktaya gelmesi. Di¤er flirketle-
re bakt›¤›n›zda, genelde çokuluslu veya ya-
banc› ortakl› firmalar. Opet bunlar›n içinde
15 y›ll›k ve tamamen yerli bir firma olarak

yüzde 16 civar›nda pazar pay›na ulaflt›. Koç
Toplulu¤u’nun temel hedefi ve felsefesi do¤-
rultusunda, içinde bulundu¤umuz sektörün
birincisi ya da ikincisi olmak için çal›fl›yoruz.
fiimdilik üçüncüyüz ama hedefimiz bu.

Akaryak›t sektöründe kay›t d›fl› ekonomi
yüksek. Koç Toplulu¤u’nun kay›t d›fl›
ekonomiye karfl› savafl açt›¤› da biliniyor.
Bu anlamda Opet bu cephenin en önemli
noktalar›ndan biri mi?
Elbette, Koç Toplulu¤u bu konuda çok has-
sas. Kay›t d›fl›l›k üzerinde ulusal marker uy-
gulamas›n›n önemli etkisi oldu. EPDK’n›n
çok s›k› denetimleri var. Biz, bütün depola-
r›m›z› elektronik olarak merkezi bir sistem-
le ayr›nt›l› takip edebiliyoruz. Ürün nereden
giriyor, nas›l giriyor, nas›l ç›k›yor, bunu
ad›m ad›m izliyoruz. Bu sistem ülke geneli-
ne yay›l›p, gerek flirketler, gerekse de yetki-
liler taraf›ndan s›k› bir flekilde takip edilirse,
kay›t d›fl›l›k iyice azal›r diye düflünüyoruz. 

Marmara Ere¤lisi projesinden de söz
eder misiniz?
Marmara Ere¤lisi, 850 bin metreküp depo-
lama kapasitesiyle flu an Türkiye’nin en bü-
yük tesisi. Halihaz›rda 240 bin metreküplük
ilave inflaat›m›z da devam ediyor. Bu y›l
içinde tamamlay›p 1 milyon metreküpün
üzerine ç›kaca¤›z.  Tesisin önemli bir di¤er
unsuru da  uluslararas› ticaret. Bunun için
yabanc› firmalarla görüflmelerimiz oluyor,
tanklar›m›z› kiralama ya da iflbirli¤i fleklinde
çal›flabiliyoruz. Örne¤in, bir firma ürününü
Karadeniz’den getirip tesislerimizde depolu-
yor, müflterileri buldu¤unda da oradan nak-
ledebiliyor. Depolama bizim sektörümüzde
yayg›n bir faaliyet. Biz bunu gelifltirmeyi
planl›yoruz. Önümüzdeki dönemde bura-
daki kapasiteyi daha da art›rmak üzere çal›fl-
malar›m›z var. 

Türkiye’deki istasyon say›s› bak›m›ndan
durumunuz nedir?

‹stasyon say›s› önemli bir gösterge, ne kadar
çok istasyon varsa o kadar çok ulafl›labili-
yorsunuz. Ama daha önemlisi “network op-
timizasyonu” dedi¤imiz, istasyonlar›n da¤›-
l›m› ve nerede oldu¤u. Opet birkaç y›ldan
beri eksik oldu¤u büyük flehirlerdeki net-
work’ünü tamamlamak için yat›r›m yap›yor.
Tabii büyük flehirlerde iyi yerlerdeki istas-
yonlar›n maliyeti yüksek oluyor ama sat›fla
önemli katk› sa¤l›yor. Biz, Opet ve Sunpet
olarak iki markayla hareket ediyoruz. Opet
daha çok flehirlerde yay›lm›fl durumda,
Sunpet ise daha çok Anadolu’da, daha kü-
çük yerlerde bulunuyor. Bugün itibar›yla
716 Opet, 578 Sunpet istasyonumuz var. 

Koç Toplulu¤u flirketleri Tüprafl, Arçelik
ve Aygaz’la birlikte kamuoyunda ve fikir
önderleri nezdinde enerji verimlili¤i ko-
nusunda düzenlenen projelere kurumsal
sponsor olarak destek veriyorsunuz? Koç
Enerji Grubu içinde tüketici ile daha çok
karfl›laflan flirketlerden birisiniz. Enerji
verimlili¤i de Koç Toplulu¤u’nun genel
olarak üzerinde durdu¤u önemli bir yak-
lafl›m. Bu anlamda Opet neler yap›yor?
Do¤ru. Biz, akaryak›t da¤›tan, dolay›s›yla tü-
ketici ile daha çok karfl›laflan konumunday›z.
Aygaz bunun LPG aya¤›n› yürütüyor. Tüprafl
da rafineri flirketimiz. Bu yap› içinde enerji
verimlili¤ini genifl çapl› düflünmek gerekiyor.
Baflta söyledi¤im gibi, enerjide d›fla ba¤›ml›-
y›z. Biz e¤er enerjiyi daha verimli olarak kul-
lanabilirsek – ki, bu elektrik için, do¤algaz
için de geçerli- ülke ekonomisine fayda sa¤la-
m›fl olabiliriz. 
Koç Enerji Grubu olarak bu sektörün en bü-
yük oyuncusuyuz. Opet olarak da bu sorum-
luluk çerçevesinde enerji verimlili¤ine yakla-
fl›yor ve destek veriyoruz. Benzer kapsamda
sektörümüzde sosyal sorumlulu¤a en fazla
önem veren ve Yeflil Yol, Tarihe Sayg›, Temiz
Tuvalet ve Örnek Köy gibi projeleri de bafla-
r›yla gerçeklefltiren bir flirket olmaktan da gu-
rur duyuyoruz. 

Marmara Ere¤lisi Depolama tesisi





y›n gündemia

rkeoloji dünyas› gururlu.
Her y›l e¤itim, sa¤l›k, kültür
alanlar›ndan birinde üstün
baflar›l› kifli veya kurumlara

verilen Vehbi Koç Ödülü’ne bu y›l, ar-
keoloji alan›nda fark yaratan projeler
hayata geçiren Prof. Dr. Mehmet Özdo-
¤an lay›k görüldü. Prof. Dr. Özdo¤an
da, Seçici Kurul Baflkan› Prof. Dr. Ha-
luk Abbaso¤lu da, bu ödülün, baflar›l›
çal›flmalar› yurtd›fl›nda takdir edilen
ancak ülkesinde yeterince dikkat çek-
meyen Türk arkeolojisini de onurlan-
d›rd›¤›n› vurgulad›.
Yedinci Vehbi Koç Ödül’ünün töreni, 2
Haziran Pazartesi günü Rahmi M. Koç

Müzesi’nde yap›ld›. Vehbi Koç’un “Aile-
me, memleketime ve yaflad›¤›m ça¤a hiz-
met etti¤im inanc›yla büyük bir huzur
duyuyorum” sözlerinin yaz›ld›¤› kürsüye
ilk ç›kan Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç, ödülün hem
Koç Ailesi hem Topluluk için tafl›d›¤›
önemi anlatt›. Mustafa V. Koç, Vehbi
Koç’un ülkesinin geliflimi için en çok ih-
tiyaç duyulan alanlardan e¤itime, sa¤l›-
¤a, kültüre verdi¤i önemle, sundu¤u kat-
k›larla ifl dünyas›na sosyal sorumlulukta
da öncü ve örnek oldu¤unu belirtti:
“2002’de verilmeye bafllanan ödülün ç›-
k›fl noktas› da bu üç alanda ülkemizin
önünü açan ve çal›flmalar›yla fark yara-

tan de¤erli kifli ve kurumlar› destekle-
mek. Ödülümüz her y›l s›ras›yla bu üç
alandan birinde veriliyor. Bu y›lki ödül
‘kültür’ alan›nda. Ülkemizin ileriye git-
mesi, ekonomide ve ticarette oldu¤u gi-
bi sosyal ve kültürel alanlarda geliflmeyi
de zorunlu k›l›yor. Topluluk olarak bu
bilinçle kültür ve sanata önemli kaynak-
lar ay›r›yoruz. Binlerce y›ll›k tarihi ve
kültürel hazineye sahip olabiliriz. Ancak
toplum bu de¤erleri tan›m›yor, bilmiyor,
fark etmiyorsa, dolay›s›yla korumuyorsa
bu zenginlikler yok olmaya mahkûm-
dur.  Bunda Bakanl›¤›m›z kadar biz özel
sektöre de önemli görevler düfltü¤üne
inan›yoruz.”

A

Vehbi Koç Ödülü Türk 
arkeolojisini onurland›rd›

Yedinci Vehbi Koç Ödülü, Yak›ndo¤u ve Avrupa kültürlerinin
temas noktas› olan Trakya’daki tarihöncesi döneme iliflkin
çal›flmalar› dolay›s›yla Prof. Dr. Mehmet Özdo¤an’a verildi Yaki bbirinenam›
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“Gençlerin baflar› öykülerine 
ihtiyac› var”
Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay
da tarihi zenginliklerin korunmas›nda
özel sektörü deste¤e ça¤›rd›. Günay “Koç
Toplulu¤u’nun ifl alan›ndaki baflar›lar›na
koflut olarak e¤itim, sa¤l›k ve kültür ala-
n›nda ülkemize önemli katk›larda bulu-
nan Vehbi Koç Vakf›’na, devletin ve hü-
kümetin bir görevlisi olarak milletim ad›-
na flükranlar›m› sunuyorum” sözleriyle
bafllad›¤› konuflmas›na flöyle devam etti:
“Türkiye  arkeoloji alan›nda zengin bir
ülke, ancak geçmifl ihmaller nedeniyle
yapacak çok ifl var. Kamunun bunlar›n
hepsinin alt›ndan kalkmas› mümkün de-
¤il. Kifli ve kurumlar›n daha fazla katk›
yapmas› gerekiyor. Kamu ve özel sektör
bu alanda birlikte çal›flabilirsek, ülkemi-
ze ve dünyaya karfl› önemli bir görevi ye-
rine getiririz. Türkiye önemli bir co¤raf-
yan›n üzerinde, genç bir nüfusu bar›nd›-
r›yor; ve bu genç nüfusun gelece¤e gü-
venle bakmak için daha çok baflar› öykü-
sünü görmeye ve alk›fllamaya ihtiyaçlar›
var.  Çünkü  baflar›, umudu teflvik eden
önemli bir etkendir.”

100 bin dolarl›k ödülü
K›rklareli için kullanacak
Vehbi Koç Vakf› Baflkan› Semahat Arsel’in
ödülün gerekçelerini aç›klamas› için kür-
süye davet etti¤i ‹stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Bafl-
kan› Prof. Dr. Haluk Abbaso¤lu, “Ülke-
mizde arkeolojik çal›flmalar, Bat› ülkele-
rinde oldu¤u gibi toplumun de¤iflik ke-
simlerinin ilgisini henüz yeterince çeke-
medi. Buna karfl›n kurdu¤u müze ve ens-
titülerden sonra Vakf›n ülkemiz için bü-
yük anlam tafl›yan ödülü bu y›l arkeoloji
alan›nda vermesi, arkeoloji bilimi ve arke-
ologlar için heyecan verici ve ivme kazan-
d›ran büyük bir onurdur” dedi. 
Prof. Dr. Mehmet Özdo¤an onur duydu-
¤u ödülü kendi ad›na de¤il, bilimsel dü-
zeyi giderek dünya çap›na ç›kan Türk ar-
keolojisi ve bunu sa¤layan meslektafllar›

Arkeolog Prof. Dr. Mehmet Özdo¤an, kendisine ödül ka-
zand›ran projeyi yürüttü¤ü bölgenin önemini aç›klarken,
“Trakya, Yak›ndo¤u ile Avrupa kültür co¤rafyas›n›n temas
noktas›. Atatürk’ün bafllatt›¤› bölgenin araflt›r›lmas› giriflimi
yar›m kal›nca, Yak›ndo¤u ile Avrupa kültürleri bir türlü bir-
birine ba¤lanam›yor, boflluklar doldurulam›yor” diyor. Bu
ve di¤er projelerini dinlemek için ziyaret etti¤imiz Prof. Dr.
Özdo¤an, bizi Sultanahmet’te, 1700’lerin bafl›ndan bu ya-
na atalar›n›n yaflad›¤› evinde karfl›l›yor. Her köflesi tarihle
dolu bu evin restoran veya otel olmamas› için, t›pk› arke-
oloji alan›nda gösterdi¤ine benzer bir inat ve kararl›l›kla di-
renen Özdo¤an, ayn› zamanda “Herkesin Mehmet A¤abe-
yi” olarak tan›mlanmay› hak eden bir tevazuya sahip.
Vehbi Koç Ödülü’ne de¤er görülmesine neden olan baflar›-
lar› söz konusu oldu¤unda bile, “Biz” diye konufluyor, bi-
lim ad›na seviniyor. Amerikan Bilimler Akademisi’ne üye
kabul edilen ikinci Türk bilimadam› olan Özdo¤an, ‹stanbul
Üniversitesi Prehistorya bölümünden mezun olduktan son-
ra lisans tezini Kumtepe, doktora tezini ise Fikirtepe kaz›-
lar› üzerine verdi. Günümüz uygarl›¤›n›n temelini oluflturan
neolitik döneme odaklanan çal›flmalar›nda, tar›m ve hay-
vanc›l›¤a dayal› yerleflik yaflam›n›n Bat›'ya aktar›lma biçim-
leri üzerinde duran Özdo¤an, ‹stanbul Üniversitesi Arkeolo-
ji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dal› Baflkan›. 

Vehbi Koç Vakf› Ödülü’nün anlam› nedir sizce? 
Bu, arkeolojinin son y›llarda bilimsel olarak ulaflt›¤› düzeyin
ödüllendirilmesidir. Uzun süren bir dura¤anl›ktan sonra son
y›llar, heyecanla yeni araflt›rmalara giriflilen, uluslararas›
platformdaki geliflmelerin yak›ndan takip edildi¤i bir dö-

nem oldu. Bu aç›dan arkeoloji ad›na hak edilmifl, onurlan-
d›r›c› bir ödül. Ülkesinde de¤il de yurtd›fl›nda aferin almaya
al›flk›n olan arkeoloji için motive edici ayn› zamanda. 

Vehbi Koç Vakf›’n›n arkeoloji ve kültür miras›
alan›ndaki katk›lar›n› de¤erlendirebilir misiniz?
Koç Vakf›’n›n bu alanda birçok çal›flmas› var. Akdeniz Me-
deniyetleri Araflt›rma Enstitüsü’nü be¤eniyle izliyorum.
Hem kültür miras›n› koruyor hem de verdikleri burslarla bu
bilincin gençlere aktar›m›n› sa¤l›yor. Koç Üniversitesi, Türki-
ye’de çok ihtiyaç duyulan “Kültürel Miras Yönetimi”ni aka-
demik program›na ald›. Takdirle izledi¤im çal›flmalar. 

Arkeolojinin Türkiye’ye “ra¤men” yap›ld›¤›n›
söylüyorsunuz. Türkiye’de arkeolog olmak ne-
dir size göre?
Türkiye’de arkeoloji ve arkeolog hakk›nda yanl›fl alg›lama-
dan kaynakl› bir sorun var. Baz›lar› bizi macerac› ve esra-
rengiz insanlar gibi görüyor; baz›lar› ise yapt›¤›m›z ifli anti-
kac›l›k ya da definecilik san›yor. Amac›m›z bilgiyi üretmek;
geçmiflten gelen ölü bilgiyi, kullan›labilir, aktif bilgiye çevir-
mek; günümüzün foto¤raf›na katk›da bulunmak ve gelece-
¤e projeksiyon tutmak. Türkiye’de bilimsel arkeolojinin çok
iyi yetiflmifl bir kadrosu, köklü bir gelene¤i, arkadan gelen
iyi bir alt kadrosu var. Ama bu alg› yanl›fl› yüzünden, di¤er
ayaklar da zorlan›yor. Ça¤dafl yaflam›n baz› gerekleri ile
geçmiflin korunmas› aras›nda karfl›tl›k oldu¤u düflünülüyor
ve herkes, özellikle yerel yönetimler bizi ça¤dafl geliflme-
nin düflman› gibi görüyor. Dünyadaki arkeoloji alg›s› ise
geçmiflin izlerinin günümüzle bütünleflmesine dayan›yor. 

“Türkiye’de arkeoloji ve arkeolog
hakk›nda yanl›fl alg›lamadan kaynakl› bir
sorun var. Baz›lar› bizi macerac› ve
esrarengiz insanlar gibi görüyor. Bizim
amac›m›z bilgiyi üretmek; geçmiflten
gelen ölü bilgiyi, kullan›labilir aktif
bilgiye çevirmek”

“Bizi antikac›, 
macerac›, defineci 
sananlar var” 
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Seçici Kurul Baflkan› Prof. Dr. Haluk Abbaso¤lu, ödül için 80'nin üze-
rinde kaz› çal›flmas›na, 220’yi aflk›n yay›na imza atan Prof. Dr. Meh-
met Özdo¤an’›n seçilmesi gerekçesini flöyle özetledi:
“• Halen sürdürdü¤ü Trakya-Marmara Projesi: Marmara Bölgesi ve
özellikle Trakya, tarih öncesi arkeolojisi bak›m›ndan hemen hiç arafl-
t›r›lmam›flt›. Bu çal›flmayla bölgenin paleolitik ça¤ ile demir ça¤a ka-
dar olan kültürel çeflitlili¤inin ilk somut verileri ortaya ç›kt›.
• Arkeometriyi oluflturdu. Do¤a ve fen bilim dallar› ile kültür tarihi
aras›ndaki arayüzü ve bilimsel arkeolojinin h›zla geliflen bu alan›n›n
ülkemize kazand›r›lmas› konusunda yo¤un bir çaba sarf etti.
• ‹stanbul Bo¤az›’n›n aç›l›fl›, Marmara Denizi’nin geliflimi ve bunlar›n
kültürel ortama etkileri konusunda çok say›da uluslararas› proje olu-
flumu içinde, son olarak da ‹stanbul Yenikap› Marmaray çal›flmalar›-
n›n jeoarkeoloji de¤erlendirme grubu içinde yer ald›. 

• Bilimadam› olarak arkeolojinin tarihsel geliflimi, arkeoloji politika-
lar›n›n oluflturulmas› ve bunun topluma aktar›lmas›nda kültürel miras
yönetimini hayata geçirdi. Bu kapsamda uluslararas› arkeoloji birlik-
lerine ve çal›flma gruplar›na -baz›lar›na kurucu üye olarak- kat›ld›,
dünya arkeolojisi içinde Türk arkeolojisinin yeri konusunda yeni bir
tart›flma platfomu bafllatt›. 
• Çal›flmalar› nedeniyle önemli kurullara seçildi; Alman Arkeoloji
Enstitisü, Türk Eskiça¤ Bilimler Enstitüsü üyeli¤i ile Türkiye Bilimler
Akademisi asli üyeli¤i ve 2005 y›l›nda ABD Bilim Akedemisi yaban-
c› asli üyeli¤i. Bu akademiye asli üye üç Türk bilimadam›ndan biridir. 
• Arazi çal›flmas› yap›p, bunlar› topluma kazand›rmakla yetinmedi,
sonuçlar›n yorumlanarak kuram haline dönüfltürülmesi ve böylelikle
kültür tarihine katk› yapmas›yla da uluslararas› düzeyde tan›nan ve
görüflleri her platformda tart›fl›lan de¤erli bir bilim adam› oldu.”

Marmara’ya ›fl›k tuttu

Osman Hamdi Bey ile bafllayan arkeolojide
Cumhuriyet’ten sonra hangi geliflmeler oldu? 
Cumhuriyet öncesinde arkeoloji çal›flmalar›, Bat›l›laflma
gayretinin sonucu ama elit bir kitleyle s›n›rl›yd›. Cumhuri-
yet’in ilk dönemlerinde ise geçmifle muazzam yat›r›m yap›-
l›yor. Atatürk’ün özel merak› var arkeolojiye. 1924’te ilk
kaz›y› yapt›r›yor. Topluma yay›lmas› için halkevleri, Türk
Ocaklar› ve Köy Enstitüleri, bölgelerindeki kültür varl›klar›-
n›n envanterini yapmak üzere görevlendiriliyor. 1926-
27’de kültür miras›n›n korunmas›yla ilgili k›lavuz kitaplar ç›-
kart›l›yor. Halkevlerinde küçük müzeler aç›l›yor. Alman-
ya’dan gelen hocalara üniversitelerde kürsü veriliyor. Ama
bu süreç, Atatürk’ün ölümünden sonra h›z›n› kaybediyor.
1960’lara kadar tamamen dura¤an bir sürece giriliyor. Ta
ki 1968’deki Keban kaz›s›na kadar…

Türk arkeoloji ve özel tarihiniz aç›s›ndan dö-
nüm noktas› olan Keban kaz›s›n›n önemi nedir? 
Projenin mimarlar› Kemal Kurdafl, Halet Çambel ve Robert
Braidwood idi. Onlar sayesinde, arkeoloji bir at›l›m yaflad›.
1970’ler dünyada kültür miras›n›n en yo¤un tart›fl›ld›¤› y›l-
lard› ama Türkiye hiçbir toplant›ya kat›lm›yordu. Buna ra¤-
men bilimsel arkeoloji, Keban projesi ile bir s›çrama nokta-
s› yakalad›. O güne kadar 17-20 aras›nda gerçekleflen ka-
z› say›s›, deneyim paylaflmayan çal›flmalar anlam›na geli-
yordu. Keban’da ise 21 kaz› 3-5 km arayla topland›. Her-
kes birbirini gördü, farkl› yöntemler, deneyimler paylafl›ld›.
Bu büyük bir dinamizm getirdi. Keban’da ilk defa kaz›lara
50’ye yak›n ö¤renci kat›ld›. Bu önemli bir dinamizm getir-
di. Ça¤dafl belgeleme yöntemleri de ilk kez uyguland›. 

‹kinci dönüm noktas› da Çayönü kaz›s›...
Kendi alan›nda uluslararas› bir de¤iflimde bafl› çeken bilim
insanlar› vard›r. Benim büyük flans›m, bu niteli¤i tafl›yan
isimlerin ö¤rencisi olmamd›. Halen 93 yafl›nda olan ve ara-
zide çal›flmaya devam eden Halet Çambel, arkeolojinin sos-
yal bir bilim oldu¤unu, sosyal bilimlerle iç içe olmas› gerek-
ti¤ini kabul ettirdi. Braidwood arkeolojik buluntular›n sosyo-
lojik önem tafl›d›¤›n›, günümüz yaflam›na etkileri bulundu-

¤unu dünyaya anlatt›. ‹flte bu isimler, Çayönü kaz›lar›nda
sadece arkeologlar›n de¤il sosyal bilimcilerin, do¤a ve fen
bilimcilerinin de bulunmas›n› sa¤lad›. Geçmifli anlaman›n bir
yöntemi olarak hep birlikte çal›flt›k. 

Neolitik toplumlar›n Avrupa’ya yay›lmas› ko-
nusunda yeni bir bak›fl aç›s› ortaya koydu¤unuz
Trakya kaz›lar›ndan söz eder misiniz?
Trakya, Yak›ndo¤u ile Avrupa kültür co¤rafyas›n›n temas
noktas›. Tarihin her döneminde Do¤u ile Bat› aras›ndaki ilifl-
ki noktas› burada olmufltur. Atatürk de 1934’te Arif Müfit
Mansel’i Trakya araflt›rmalar› için görevlendiriyor ama ya-
r›m kalan bu çal›flmadan sonra bölge hiç araflt›r›lm›yor. Bu
yüzden Yak›ndo¤u ile Avrupa kültürleri bir türlü birbirine
ba¤lanam›yor, boflluklar doldurulam›yordu. 1980’de kaz›-
ya bafllad›¤›mda iki y›ll›k bir proje yapm›flt›m ama hâlâ ora-
day›m. Buluntular, eski sorular›n yanl›fl oldu¤unu, düz, line-
er bir geliflmenin olmad›¤›n› gösterdi. Ayn› anda göç, istila,
adaptasyon gibi farkl› süreçler birlikte yaflanm›fl. Kültür en-
vanteri çal›flmam›z da var. Sonuçlardan memnunum.

Arkeolojinin gelece¤ini nas›l görüyorsunuz?
Arkeolojideki dura¤anl›k son dönemde k›r›ld›. Anadolu’da
birçok üniversitede arkeoloji bölümleri aç›ld›. Bu ve yurtd›-
fl›nda ö¤renim gören kufla¤›n canland›r›c› bir etkisi oldu.
Dünya Bankas›’n›n ekonomik yat›r›m yapan bütün flirketle-
re kültür miraslar›n› gözetme zorunlulu¤u getirmesi ise en
önemli etken. Bundan sonras› için Türkiye sadece alt›na im-
za koydu¤u sözleflmelere uysa, yeterli olur. Örne¤in
1999’da imzalanan Malta Sözleflmesi’ne göre her türlü
yat›r›m söz konusu oldu¤unda, bölgede arkeolojik araflt›r-
malar›n yap›lmas› ve belgelenmesi gerekir. Bu araflt›rmala-
r›n maliyeti yat›r›mc› kurulufla aittir. Türk flirketleri yurtd›fl›n-
da yat›r›m yapt›klar› zaman bu yapt›r›ma uyuyor ama yur-
tiçinde uyulmuyor. Çünkü Türkiye’nin kültür envanteri yok.
Avrupa’da ise kültür envanteri tamd›r ve yeni yöntemlerle
sürekli güncellenir. Dile¤im odur ki, Türkiye de kültür en-
vanterini ç›kars›n ve bunca tarihsel zenginli¤i ile kültürel mi-
ras yönetimi platformunda yerini als›n.

ad›na ald›¤›n› söyledi:
“Yeni kuflaklar son birkaç y›lda, içine ka-
panm›fl ve daha çok tan›msal düzeyde
kalm›fl Türk arkeolojisini baflka boyuta ta-
fl›d›. Türk arkeolojisi kabuklar›n› k›rd›,
art›k kuram yarat›yor, arkeolojinin neden
yap›ld›¤› sorusunu daha sa¤l›kl› yan›tl›-
yor. Türkiye’deki bilimsel arkeoloji, bu-
gün dünyada en h›zl› ilerleyen arkeoloji-
lerden biri. Genç kuflak bizi çoktan geçti,
ileriye umutla bakmam›z› sa¤l›yor. Bu
ödül de bunu taçland›r›yor.”
Öztoprak ald›¤› ödül çekini, Trakya çal›fl-
malar›n›n önemli bölümünün yürütüldü-
¤ü K›rklareli’deki projeleri için kullanaca-
¤›n› söyledi.

Tekirda¤ Toptepe kaz›s›, MÖ 4800 y›llar›na 
ait kad›n biçimli depo kapa¤›.



aradenizliler, ev gelifltirme
perakendecili¤i ile bulufltu.
Anadolu’ya yay›lmay› planla-
yan Koçtafl, bu strateji do¤-
rultusunda Karadeniz’e ilk

ad›m› att›. Trabzon’da 21 Haziran’da
hizmete giren ma¤azan›n hemen ard›n-
dan da, 24 Haziran’da Edirnekap› ma¤a-
zas› kap›lar›n› ‹stanbullulara açt›. 2008
için hedefini 22 ma¤aza olarak belirle-
yen Koçtafl, böylece 18 ma¤azaya ulaflt›.
2012 hedefi ise 68 ma¤aza.
Edirnekap›’daki aç›l›fl töreninde konu-
flan Koç Holding Yönetim Kurulu Baflka-
n› Mustafa V. Koç, Koçtafl’›n baflar›s›yla
heyecanland›klar›n› belirterek, “Yapt›¤›-
m›z tüm tüketici araflt›rmalar›, Koçtafl’›n
geliflen Türkiye ekonomisindeki üstlen-
di¤i rolü çok iyi bir flekilde ortaya koyu-
yor. Türk tüketicisinin kaliteli ve ça¤dafl
hizmete gösterdi¤i teveccühün en iyi ka-
n›t› Koçtafl” dedi. Koçtafl’›n, özellikle son

üç y›ld›r h›zl› bir büyüme stratejisi izle-
di¤ini hat›rlatan Mustafa V. Koç, flöyle
devam etti:
“Türkiye ekonomisinin önündeki en
önemli sorunlardan biri, bildi¤iniz gibi
istihdamd›r. Özellikle de genç nüfusu-
muzun istihdam› sadece ekonomik aç›-
dan de¤il, sosyal aç›dan da gelece¤imiz
için büyük önem tafl›yor. Perakende sek-
törü, bu genç nüfusun istihdam› aç›s›n-
dan büyük f›rsatlar sunan bir alan. Sek-
tör, yap›s› gere¤i son derece dinamik ve
hareketli bir ifl alan›d›r. Yüksek enerjili
ve yüksek motivasyonlu gençlerimiz
için, perakende çok önemli kariyer f›r-
satlar› sunar. Biz, özellikle Anadolu’nun
de¤iflik illerinde açt›¤›m›z Koçtafl ma¤a-
zalar›nda, özellikle gençler için nas›l bir
umut oldu¤umuzu çok yak›ndan görü-
yoruz. Herhangi bir ilde Koçtafl yat›r›m›-
n›n olmas›, baflka yat›r›mlar için de itici
güç oluyor. Sevinerek görüyoruz ki,

Koçtafl’›n ma¤aza açt›¤› illerde yat›r›mlar
birbirini izliyor. 
Gençlerimiz çal›flmak istiyor. Güçlü flir-
ketlerde, ça¤dafl çal›flma ortamlar›nda
‘en iyisini’ vermek için hevesliler. Sevi-
nerek ifade etmeliyim ki, aç›lan her yeni
Koçtafl ma¤azas› ayn› zamanda istihdam
demek, özellikle de gençler için yeni bir
umut demek.” 
2005 y›l›ndan bu yana h›zl› ma¤azalafl-
ma sürecine giren ve 2007’de befl ma¤a-
za açan Koçtafl’›n Trabzon’da hizmete gi-
ren 17. ma¤azas›nda 70 kifli istihdam
ediliyor. Trabzon Forum Al›flverifl Mer-
kezi içinde yer alan ma¤aza, 4 bin met-
rekarelik sat›fl alan›na sahip. ‹stanbul’un
dördüncü, Türkiye’nin 18. Koçtafl’› olan
Edirnekap› ma¤azas›nda da 100 kifli is-
tihdam ediliyor. 6 bin metrekarelik sat›fl
alan›na sahip yeni ma¤azayla birlikte,
Koçtafl’›n toplam sat›fl alan› büyüklü¤ü
94 bin 600 metrekareye ulaflt›.

Koçtafl ifl umudunu yay›yor
Mustafa V. Koç; Karadeniz’e ilk ad›m›n› atarak Trabzon’da, üç gün sonra da
‹stanbul Edirnekap›’da ma¤aza açan Koçtafl’›n, gitti¤i yerde yat›r›m› ve
bununla birlikte gençli¤in ifl umudunu art›rd›¤›n› söyledi

K
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oç Üniversitesi 2008 Mezuni-
yet Töreni, 14 Haziran’da Ru-
melifeneri Kampüsü’nde ya-
p›ld›. Koç Üniversitesi’nin
mezuniyet konuflmac›s›, 12

y›ld›r dünyan›n en prestijli üniversite ve
hastanesi olan Johns Hopkins’in rektörlü-
¤ünü yürüten Prof. William R. Brody idi.
Rahmi M. Koç sözü, kendisinin de mezu-
nu oldu¤u ve fleref doktoras› payesiyle
ödüllendirildi¤i Johns Hopkins Üniversi-
tesi’nin rektörü Brody’e devretmeden ön-
ce mezunlara flu ö¤ütleri verdi: “Sevgili
gençler, geçti¤imiz sene Cumhurbaflkan›
seçtik. Demokrasimiz bu s›navlardan yü-
zünün ak›yla ç›kt›. Churchill ne demifl?
‘Demokrasi, en kötü idare tarz›n›n, en iyi-
sidir.’ Demokrasi olmayan ülkelerin ne
halde olduklar›n› her gün görüyoruz.
Atatürk ilke ve ink›laplar›n›n erozyona
u¤ramas›na müsamaha göstermemeliyiz.
Laik cumhuriyetten taviz vermemeliyiz.
Yüzümüzü daima Bat›’ya çevirmeliyiz.
Dünyay› yak›ndan izleyin. Prensipleriniz-
den taviz vermeyin. Ne pahas›na olursa
olsun aç›k sözlü olun. Tenkit yapmaktan
korkmay›n; tenkit edilince de ezilmeyin,
bundan yararlan›n. Hatalar›m›z sizi h›rs-
land›rs›n ve teflvik etsin. Karar vermekten
çekinmeyin. H›rs›n›z mant›¤›n›z›n önüne
geçmesin. Ne ifl yaparsan›z severek yap›n.
S›radan de¤il de¤iflik bir insan olun. Her
zaman pozitif düflünün.”
Brody de sözlerine  Rahmi M. Koç’a öv-
güyle bafllad›: “Rahmi Bey, günümüz

dünyas›ndaki az say›daki gerçek vizyon
sahibi hay›rseverlerdendir.  Hay›rseverli-
¤in sadece günümüze yard›m etmekle
kalmay›p, gelece¤i de flekillendirdi¤i ve
hepimizi daha iyi bir dünyaya do¤ru gö-
türdü¤ü görüflündedir.”  
Brody ard›ndan da mezunlarla gelecek ve
flans hakk›ndaki  görüfllerini paylaflt›:
“Bugün mezunlara büyük bir kesinlikle
söyleyebilece¤im bir fley var, o da gelece-
¤in bilinmez oldu¤udur. ‹kincisi de, bu
bilinmezli¤in belki de iyi bir fley oldu¤u-
dur. Bugün size biraz flanstan, özellikle de
iyi flanstan söz etmek istiyorum. 1970 y›l-
lar›n›n bafllar›nda Harvard sosyolo¤u
Christopher Jencks, baz› insanlar baflar›l›
olurken neden di¤erleri olam›yor sorusu-
nu araflt›ran bir çal›flma yürütmüfl. 20 y›l-
da 5 bin aileyi izlemifl. Baflar›l› olanlarla,
baflar›l› olmayanlar› ay›rt eden sadece iki
özellik bulmufl. Birincisi iflbafl›ndaki yet-
kinlik, yani insanlar›n yapt›klar› iflte ne
kadar iyi olduklar›ym›fl. ‹kinci faktör ise
flans unsuru olmufl. Jencks ve arkadafllar›
‘fians unsurunun gelir konusunda en az
yetkinlik kadar etkisi oldu¤unu düflün-
mekteyiz’  demifl. fians ile flanss›zl›¤› ay›rt
edebilme s›rr›n›n bir bölümü, zihniyeti-
mizi de¤ifltirebilme yetene¤imizden kay-
naklan›r -do¤ru f›rsat karfl›m›za geldi¤in-
de hedeflerimizi ve beklentilerimizi, hatta
mesle¤imizi de¤ifltirebilmek. Louis Paste-
ur’e göre  ‘fians, haz›rl›kl› kafalara güler’
ve ben bugün burada haz›r olan zihinle-
rin oluflturdu¤u bir deniz görmekteyim.”

K
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Koç Holding fieref Baflkan› 
Rahmi M. Koç (solda) ile 

mezunu oldu¤u Johns Hopkins
Üniversitesi’nin Rektörü 
Prof. William R. Brody.

Koç Üniversitesi 2008
mezunlar›, okullar›na,
iki tecrübeli a¤›zdan, 
Rahmi M. Koç ve Johns
Hopkins Üniversitesi
Rektörü William
Brody’den gelen
ö¤ütlerle veda etti:
Pozitif olun, farkl› olun,
flans›n›za flans verin

Gençlere 
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dnan Menderes Üniversite-
si’nce verilen “fahri bilim
doktoru” cüppesini giyen Koç
Holding fieref Baflkan› Rahmi
M. Koç, katk›lar›yla yap›lan

fizik laboratuvar›n› hizmete açarken, ül-
kemizde e¤itimin teorik düzeyde kalma-
s›ndan yak›nd›, y›lmadan yap›lacak de-
neylerle Türk bilim dünyas›ndan gelecek
icatlar› bekledi¤ini söyledi.
Rahmi M. Koç, fahri doktora payesi ne-
deniyle çok mutlu oldu¤unu, iftihar etti-
¤ini ancak en çok, üniversitenin web si-
tesinde yer alan “Atatürk ink›lap ve ilke-
lerine s›ms›k› ba¤l› ö¤renciler yetifltir-
mek hedefi”ni okudu¤unda sevindi¤ini
anlatt›. 
“Bir ö¤rencinin doktora almas› sekiz se-
ne sürüyor. Oysa ben burada sekiz daki-
ka konuflma yaparak doktor olaca¤›m”
diyen Koç, ard›ndan da ekledi: “Ama ne
var ki benim de 50 y›ll›k bir çal›flma tec-
rübem var.”
Rahmi M. Koç konuflmas›nda önce eko-
nomi ve çevre sorunlar› çerçevesinde bir
dünya turu att›: “Dünyam›z global oldu.

Enternasyonel bir ifl idare ediyorsan›z,
geliflmeleri takip etmeden iflinize yön
vermek art›k imkâns›z hale geldi. Pet-
rolün varili 126 dolar› geçti, 200 dolara
vuraca¤›ndan bahsediliyor. Alt›n›n onsu
bin dolar› geçmiflti. Amerika’da bafllayan
mortgage krizi nedeniyle dünya ekono-
misinden 600 milyar dolardan fazla bir
k›ymetin kaybolaca¤›n› söylüyorlar. Bu-
nun da dünya ekonomisinin büyümesi-
ni yüzde 1 kayba u¤rataca¤› düflünülü-
yor. Her gün de¤iflen flartlar sa¤l›kl› bir
tahmin yapmay› mümkün k›lm›yor. Ha-
vas›na, suyuna geldi¤imizde, dünyada
olmad›k ve bilinmedik, eskiden istatis-
tiklere geçmeyen geliflmeler yaflan›yor.
Bu hengâmede flirketleri, sektörleri, ül-
keleri planl› ve programl› flekilde idare
etmek, art›k cambazl›k haline geldi.
Yanl›fl bir hareket, bir memleketin, bir
bölgenin, bir flirketin varl›¤›n› yok ede-
biliyor. Dolay›s›yla ister Amerika’da, is-
ter Japonya’da, ister Türkiye’de yaflay›n,
çok dikkatli olman›z laz›m.”
Rahmi M. Koç ard›ndan da, elektronun
keflfinden moleküler biyolojiye kadar

ad›m ad›m dünyay› dönüfltüren bilim ve
teknoloji geliflmelerini s›ralad›. Koç, kat-
k›lar›yla Adnan Menderes Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’nde yap›lan fizik la-
boratuvar›n›n aç›l›fl›ndan hemen önce
flunlar› söyledi:
“Biraz sonra açaca¤›m›z laboratuvar ben-
ce çok mühim. Zira birçok okulda ö¤-
renciler daha ziyade teorik bilgilerle teç-
hiz ediliyor. Oysa bunlar›n prati¤e dö-
nüflmesi ancak b›kmadan usanmadan
yap›lan laboratuvar çal›flmalar›, deneyle-
ri ile olabilir. Türkiye’de daha ziyade bi-
limin ve sanayinin takipçisi olduk. Yeni
yeni baz› konularda öncülük yapar hale
gelebildik. Ben buradan bir umutla ay-
r›lmak istiyorum. ‹nflallah ileride ben-
den sonra açaca¤›n›z di¤er laboratuvar-
lardan tüm bilimlerde bulufllar yapacak
gençler yetiflecek. Türk sanayi ve üniver-
siteleri de uygulamalara katk›da buluna-
cak ve dünya ülkeleri aras›nda öne geçe-
ce¤iz. Bütün arzum o ki, Türk bilim
adamlar›n›n da icat yapabilmeleridir.
Bunun için Ar-Ge’ye ciddi yat›r›mlar ya-
p›lmal›.” 

“Türkiye, bilim ve sanayinin takipçisi oldu,  yeni yeni baz› konularda
öncülük yapar hale gelebildi. Bütün arzum Türk bilim adamlar›n›n da
icat yapabilmeleri. Bunun için Ar-Ge’ye ciddi yat›r›mlar yap›lmal›.
Türk sanayi ve üniversiteleri uygulamalara katk›da bulunmal›”

A

alt›n ö¤ütler

Rahmi M. Koç, 
Koç Üniversitesi ve 
Adnan Menderes
Üniversitesi’ndeki törenlerde
ö¤rencilere seslendi



16

frodisias’›n, günün ötesin-
deki kent tasar›m›, 300 y›l
süreyle ürün vermifl eykel
okulunun ola¤anüstü
ürünleriyle büyüledi¤i in-

sanlar aras›nda Koç Holding Yönetim Ku-
rulu Üyesi Sevgi Gönül de vard›. Her Afro-
disisas tutkunu gibi Gönül de, antik kent-
ten ç›kar›lan ancak yersizlikten sergilene-
meyip depoda tutulan say›s›z kabartma
için yeni bir müze istiyordu. Baflkan› oldu-
¤u, 1987’den beri antik kentin hizmetin-
deki Geyre Vakf›, onun bu iste¤ini yerine
getirdi. Sit alan›nda müze kurman›n yasal
zorlu¤u, özel bir projeyle afl›ld›. Mimar
Cengiz Bektafl’›n alana zarar vermeyecek
flekilde tasarlad›¤› yap›n›n zeminindeki
cam bölme, alttaki antik kent kal›n›lar›n›
da gösteriyordu. Salon bitti, 24 y›ld›r de-
poda tutulan kabartmalar yerlefltirildi, her
birinin yan›na öyküsü as›ld›, bu çal›flmaya
destek veren Afrodisias tutkunlar›n›n isim-
leri yaz›ld› ve 31 May›s’ta kap›lar törenle
aç›ld›. Bu mutlu buluflmada Afrodisias
dostlar› aras›nda Sevgi Gönül yoktu ama
ismi yeni salonu süslüyordu: “Sebasteion
Sevgi Gönül Salonu.”
Geyre Vakf› Baflkan› Ömer M. Koç da aç›-
l›fl konuflmas›nda bu yoksunlu¤u ama ay-
n› zamanda duyulan mutlulu¤u, Afrodisi-
as dostlar›na flöyle ifade ediyordu: "Bu yö-
rede yayg›n olan özdeyiflle, bir gözüm gü-
lerken bir gözüm a¤l›yor. Gülen gözüm
bu projeyi aln›m›z›n ak›yla hayata geçir-

mifl oldu¤umuz içindir. A¤layan gözüm
ise çok arzu etmesine ra¤men bu projenin
gerçekleflmesini görememifl olan rahmetli
halam Sevgi Gönül içindir. Ama eminim
ki o da yüzünden hiç eksik olmayan te-
bessümüyle manen bizimle birlikte ve biz-
leri seyrediyor."

Geyre Vakf› yöneticisi
Mesut Ilg›m büyüyü anlatt›
Bu muhteflem antik kent ve onun etraf›nda
kenetlenen iflbirli¤inin öyküsünü, yine bir
Afrodisisas dostu olan, 35 y›l Koç Hol-
ding’de yöneticilik yapan, Geyre Vakf› Yö-
netim Kurulu Üyesi Mesut Ilg›m’dan dinle-
dik. 50 y›ll›k amatör ve ödüllü foto¤rafç›,
28 y›ld›r her evresini görüntüledi¤i Afrodi-
sias’tan 25 bini aflk›n dia bask›s› olan Ilg›m,
antik kentin büyüsünü anlatt›.

Uzun y›llar yöneticilik yapt›n›z. Çok za-
man isteyen bu mesle¤i sürdürürken, Af-
rodisias ile yollar›n›z nas›l bulufltu? 
Hakl›s›n›z, yöneticilik görev ve sorumlulu-
¤u ciddi vakit al›yor. Ama bir yöneticinin
böylesi u¤rafl›lar› olmas›n›, kurucumuz
Vehbi Koç da arzu eder, desteklerdi. Afro-
disias ile buluflmam ise 30 sene önce bir ta-
til dönüflü oldu; her sene en az bir kez,
emekli oldu¤um 2001’den itibaren senede
iki hatta daha fazla say›da ziyaretle sürdü. 

Afrodisias antik kentini tan›t›r m›s›n›z? 
Kaz›lar› bafllatan Prof. Kenan Erim, “Onu

anlamak için, o heykellerle diyalog kurabil-
mek, Afrodisias’›n börtü böce¤iyle konufla-
bilmek laz›m” derdi. Afrodisias’› bir dergi-
nin s›n›rlar› içinde bütün özellikleriyle an-
latmak kolay de¤il. Ama özetlemek gerekir-
se, MÖ 2. yüzy›ldan MS 3. yüzy›l›n sonuna
kadar en parlak dönemini yaflam›fl. MS 300
civar›nda ise imparator Diocletian, Afrodisi-
as halk›na vergi muafiyeti tan›m›fl. ‹nsanlar

A

ültürel vizyonk

Sevgi Gönül’ün vasiyeti Sebasteion kabartmalar›,
Geyre Vakf› taraf›ndan yapt›r›lan Sebasteion 
Sevgi Gönül Salonu’nda sergilenmeye baflland›

“Sevgi Gönül
tebessümle
Afrodisias’›
seyrediyor“

Geyre Vakf› Baflkan› Ömer M. Koç, Sevgi Gönül’ün
Afrodisias rüyas›n› gerçe¤e dönüfltürdü.
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kendini sanata adam›fl, flehir adeta aç›k hava
heykelcilik okulu haline gelmifl. Alt›n ça¤,
Pagan dönemden H›ristiyanl›¤a geçiflle sona
ermifl. “Haç›n flehri” anlam›na gelen “Stavro-
polis” ad›n› alm›fl. Afrodisias’›n tarih sahne-
sinden silinmesi ise depremlerle olmufl. 

Tutkunlar›n›n ifadesinden öyle anlafl›l›-
yor ki Afrodisias’›n insanlar üzerinde bü-
yüleyici etkisi var. Onu di¤er antik kent-
lerden farkl› k›lan nedir? 
En önemli etkisi, gerek sit alan›nda mevcut
yap›lar›n konumu, gerek Sebasteion ka-
bartmalar›n›n (rölyef) benzersizlikleridir.
Kurucular›, en az›ndan günümüz modern
kent tasar›mc›lar›n›n pek ço¤undan  daha
ileri görüfllü. Kentin tasar›m›, karolaj siste-
mi üzerine oturtulup uygulanm›fl. Yani fle-
hir surlar› içindeki 500 hektardan büyük
alan karelere bölünmüfl, bütün önemli ya-
p›lar ve meskenler bu kareler içine yerleflti-
rilmifl. Temiz su ve pis su altyap›s› da bu
karolaj sistemine oturtulmufl. Sosyal yafla-
m›n yo¤unlaflt›¤› mekânlar›n boyutlar›, gü-
nün ihtiyac›na göre de¤il flehrin geliflimi
düflünülerek tasarlanm›fl. Kentte 8-10 bin
kifli varken stadyum 30 bin kiflilik.
Bir baflka özellik de, zaman içinde bir hey-
kelcilik okulunun oluflmas›. Bu da tesadüfi
de¤il. Hemen yak›nlar›nda çok kaliteli mer-
mer yataklar› ve z›mpara tafl› kaynaklar› var. 
Sorunuzun son k›sm›na gelirsek, bir kez bu
antik kenti ziyaret etmifl her entellektüelin,
“görerek” geçirdi¤i birkaç saatten sonra bu
antik kente ba¤lanmas› kaç›n›lmaz.

Görmekten kast›m nedir? Bir sütun bafll›-
¤›nda stilize edilmifl akantus yapraklar› gö-
rürsünüz. Dikkatle bakarsan›z, flakac› tafl
ustas›n›n yapraklar aras›na gizledi¤i kerten-
keleyi de görebilirsiniz! Bitmedi. Yaprakla-
r›n aras›ndan uzanan bir y›lan da kertenke-
leyi ensesinden yakalam›flt›r; ya da kabart-
malar›n derinlikleri hesaplan›rken, gün bo-
yunca güneflin izleyece¤i yol da hesaplan›p,
gölgelerin etkisinin en üst düzeyde olmas›
sa¤lanm›fl.
‹flte bu nedenle dünyan›n pek çok yerinde
“Afrodisias dostlar›” var.

Sebasteion Sevgi Gönül Salonu aç›l›fl›yla
son bulan iflbirli¤inin öyküsü nedir?
1979’dan itibaren Prof. Kenan Erim,  kentte
Julio Claudius soyuna adanm›fl bir tap›nak
kompleksi için kaz› yapt›. Tap›nakta, aslen
200 civar›nda oldu¤u san›lan, Yunan mitolo-
jisi ve tanr›laflt›r›lm›fl Romal› imparatorlar›n
yaflam›ndan sahneler içeren 75 kabartma
bulundu. Önce uzun seneler kaz› evinin bah-
çesinde, ard›ndan bir depoda bekletildiler. 

Geyre Vakf› ne zaman devreye girdi?
Geyre Vakf›’n›n kuruluflu 80’li y›llar›n sonla-
r›nda, Prof. Kenan Erim’in bir avuç Afro-
disias sevdal›s›na yapt›¤› bir öneriyle oldu.
‹lk ve kurucu baflkan›m›z büyükelçi Fuat
Bayramo¤lu’ndan sonra, ikinci baflkan rah-
metli Sevgi Gönül bu yar›fl› sürdürdü. fiim-
dilerde Ömer M. Koç bu hizmeti gönüllü ve
çok baflar›l› sürdürüyor.
Vak›f senelerce, kabartmalar›n sergilenebi-

lece¤i bir ortam›n yarat›lmas› için araflt›rma
yapt›. Nihayet 2006’da mühendis ve mimar
Cengiz Bektafl görevlendirildi. Bütün yap›-
y›, alttaki arkeolojik katmanlara zarar ver-
meyecek biçimde tasarlayarak çelik ayaklar
üzerine oturttu. fiubat 2007’de inflas›na
bafllanan bina, dokuz ayda tamamland›. D›fl
kaplamay› oluflturan klinker kaplamalar,
bölgedeki çömlekçilerden etkilenerek seçil-
di. Vak›f olarak bu uygulamaya, “Tarihi mi-
rasa sayg›” diyoruz. Yeni salona yerlefltirilen
kabartmalardan 12’sinin birebir kopyas›
yap›larak, halen süren ve tap›na¤›n bir k›s-
m›n›n orijinal haline getirilece¤i anastylo-
sis’de (eski haline getirme) kullan›lacak.
Üzüntümüz, özellikle Sevgi Gönül’ün çok
arzu etti¤i halde bu muhteflem eseri göre-
memesi. Ama öyle inan›yorum ki bu eseri
bir yerlerden izliyor ve her zamanki gülüm-
semesiyle öte alemdeki yaflam›n› mutlu bir
flekilde sürdürüyor.

Afrodisias’taki çal›flmalar yeterli mi?
Vakf› olarak üzerimize düflen görevi büyük
bir titizlik ve dirayetle sürdürüyoruz. Pek çok
projemiz var. En önemlilerinden biri de, Af-
rodisyas’› içine alacak bir Alan koruma plan›-
n› yaflama geçirmek. Birkaç y›ld›r çal›fl›yoruz.
Zira yaflamlar›n› bu yörede sürdüren çevre
köy ve yerleflimlerdeki insanlar da bu hazine-
yi koruma konusunda duyarl› olmal›. Yük-
sek maliyetlerinin karfl›lanmas› için de sivil
toplum kurulufllar›na önemli görevler düflü-
yor. Dile¤im, Afrodisias’›n bir kompleks ola-
rak, pilot bir proje olarak özellefltirilmesi.



nline ihale yönteminin,
sadece standart ürünle-
rin al›nabilece¤i ve sade-
ce fiyatlar›n karfl›laflt›r›la-

bilece¤i bir yöntem oldu¤una dair ço¤u
kiflinin sahip oldu¤u bir önyarg›ya siz de
sahipseniz, Ford Otosan’›n baflar› hikâye-
sini okuduktan sonra düflüncelerinizin
de¤iflece¤ine inan›yoruz.
Ford Otosan Sat›nalma Müdürlü¤ü, 108
kiflinin çal›flt›¤›, 10 bin civar› araç parças›
ve 150 bin kalem endüstriyel malzemey-
le birlikte talep edilen tüm bak›m, hizmet
ve yat›r›m al›mlar›n› yapan büyük bir
ekip. Ürün temininde yaflanacak en ufak
bir gecikme çok büyük maddi kay›plara

yol açaca¤› için, burada çal›flan uzmanlar
tasarruf etmek için özveriyle çal›fl›yor ve
zamanla yar›fl›yorlar. 
Ford Otosan ilk online ihalesini 16 Nisan
2003’te, “ifl elbiseleri” konusunda hayata
geçirdi. Al›m hacmi yaklafl›k 150 bin do-
lar seviyesindeydi ve yüzde 8 oran›nda
tasarruf sa¤land›. Sonuç Ford Otosan aç›-
s›ndan tatmin edici olmakla birlikte, hali-
haz›rda oturmufl olan bir sat›nalma pro-
sesi ile yepyeni online ihale sistemini bü-
tünlefltirme konusunda zorlan›laca¤› dü-
flünülmüfltü. Ama Ford Otosan Sat›nalma
yetkilileri ve Promena’n›n iflbirli¤i içeri-
sindeki çal›flma tutumu, yeni sisteme ge-
çifl sürecinde çok katk› sa¤lad›. 

Art›k tedarikçiler de benimsiyor
2003 y›l›n›n sonunda elde edilen yüzde
16’l›k tasarrufun yan›nda, ölçülemeyen
ama avantaj› her anlamda hissedilen iflgü-
cü ve zaman tasarrufunu da göz ard› et-
memek gerekir. Stratejik sat›nalma hiz-
metlerinin en büyük art›lar›ndan biri de,
sat›nalma yetkililerine kendi as›l ifllerine
odaklanmalar› ve ifl gelifltirmeleri için da-
ha fazla zaman b›rakmas›d›r. Uygulama-
n›n kolayl›¤›, fleffafl›¤› ve al›m sürecinin
k›salmas› sonucunda, online ihale yönte-
mi tedarikçiler aras›nda da giderek be-
nimsenen bir yöntem oldu.
2002 y›l›nda sat›nalma departmanlar›n›
stratejik sat›nalma yöntemi ile tan›flt›ran

O

Ford Otosan online
ihalede neler kazand›?
Promena, 2002 y›l›ndan bu yana Ford Otosan ile yaklafl›k 400 adet online
ihaleyi hayata geçirdi. Ford Otosan online ihaleler ile paran›n yan› s›ra 
zaman ve iflgücü de kazand›
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tratejik sat›nalma yönetimis

Can Yarman (Sat›nalma Mühendisi), ‹lker Çorgunda¤ (Sat›nalma Müdür Yrd.), Süleyman Serin (Sat›nalma Müdür
Yard›mc›s›), Jale ‹stemi Çatalyürek (Sat›nalma Mühendisi), Cem Sancak (Sat›nalma Müdür Yard›mc›s›), Ertan Akkan
(Sat›nalma Müdürü), Yüksel Bilen (Sat›nalma Müdürü), Ahmet K›nay (Sat›nalmadan Sorumlu Genel Müdür Yrd.),
Vedat Okyar (Sat›nalma Yöneticisi), Zekeriya Uzak (Ekip lideri),  Melike Erbafl› (Promena-Müflteri Temsilcisi)



ve zamanla sistemin bir parças› haline ge-
tiren Promena, Ford Otosan Sat›nalma
Müdürlü¤ü Yat›r›mlar ve Endüstriyel
Al›mlar Bölümü ile bugüne kadar yakla-
fl›k 400 adet online ihale gerçeklefltirdi.
Sehpa, fikstür ve tezgâh al›mlar›ndan, ro-
bot ve kaynak makinesi al›mlar›na kadar
çok çeflitli konularda al›mlar›n› stratejik
sat›nalma yöntemiyle gerçeklefltiren Ford
Otosan ekibi, afla¤›da bahsi geçen çok
stratejik bir projede de online ihale yön-
teminden faydalanarak, elde edilmesi zor
bir baflar›ya imza att›. Endüstriyel malze-
me al›mlar›yla bafllayan bu online ihale
süreci, giderek daha da benimsendi ve bu
yaz›da örnekleri sunulan direkt malzeme
al›mlar›nda da bu yöntem kullan›lmaya
baflland›.

‹ki-üç aydan, bir- iki haftaya...
Örneklerimizden biri elektrik-mekanik-
inflaat bak›m sözleflmesi hizmetleri ihalele-
riydi. Bu ihalelerde yat›r›m, hizmet, en-
düstri malzemeleri ve makina yedek par-
çalar› söz konusuydu. Ford Otosan Sat›-
nalma Müdürü Ertan Akkan ile Sat›nalma
Müdür Yard›mc›s› Süleyman Serin, sorula-
r›m›z üzerine ihale sürecini anlatt›: 

Bu tür hizmet al›mlar›n› klasik yöntem-
lerle yapt›¤›n›z dönemde ne gibi zorluk-
larla karfl›lafl›yordunuz?
EErrttaann  AAkkkkaann:: Bu tür bak›m iflleriyle ilgili
klasik yöntemlerle teklif topland›¤›nda,
yüzlerce malzeme için birim fiyat ve iflçilik
fiyat› ayr› ayr› al›n›r, uzun süren kontrol-
lerden geçirilir ve revize fiyatlar geldi¤in-
de, tekliflerin do¤rulu¤undan emin olmak
için yeniden ayn› incelemeler yap›l›rd›. ‹ki
ya da üç ay devam eden bu süreçte iflgücü
ve zamandan kaybediliyor, dokümantas-
yon yükü ve takibi giderek a¤›rlafl›yordu.
Ancak bu al›mlar online ihale sürecine ak-
tar›ld›¤›nda, prosesi k›saltacak ve verimli-
lik yaratacak bir formül bulundu. 
Malzemeler gruplara ayr›ld› ve Excel tab-
lolar›nda her malzeme için tedarikçilere fi-
yat girdirildi. ‹halede 800 adedi malzeme
fiyat› olmak üzere, montaj/demontaj fiyat-
lar› ile birlikte 2400 adet fiyat gruplanarak
Excel tablosunda her grup için ortalama
bir fiyat hesapland›. Firmalar, Promena
sistemine bu ortalama fiyatlar› girdiler ve
ihale s›ras›nda bu fiyatlardan yapt›klar› in-
dirim oranlar› grubun alt›ndaki birim fi-
yatlara yans›t›ld›. Böylelikle nihai birim fi-
yatlar elde edilmifl oldu. 
Online ihale sonucunda elde etti¤iniz
tasarruf miktar› ne seviyedeydi?

Süleyman Serin: Haz›rl›klara bafllamam›z
ve online ihaleyi tamamlamam›z aras›nda,
bir-iki haftal›k bir zaman geçti. Eskiye
oranla çok k›sa sürede sonuç al›nd› ve top-
lam 1 milyon 750 bin YTL’lik elektrik-me-
kanik ve inflaat al›m›nda ortalama yüzde
37 oran›nda tasarruf sa¤land›. Doküman-
tasyondan ve iflgücünden elde etti¤imiz ta-
sarrufu tam ölçemiyoruz ama oldukça
önemli miktarda.

“Avantaj sadece fiyatta de¤il”
‹kinci örne¤imiz “cross carbeam” ihalesi.
Bu ihalenin al›m konusu ise sac, gövde ve
flasi parçalar›.  ‹halenin geliflimi ve avantaj-
lar›n› Ford Otosan Sat›nalma Müdürü  Yü-
cel Bilen ve yard›mc›s› ‹lker Çorgun-
da¤’dan ö¤reniyoruz...

Bize biraz bu ihale sürecinden ve sonra-
s›nda elde etti¤iniz avantajlardan bah-
seder misiniz?
Yüksel Bilen: Araçtaki ön konsolu tutan
büyük parça olan “cross carbeam” üretici-
sini seçmek için yap›lan ihalede birim fi-
yat hesaplamas›nda kullan›lan bütün tek-
nik ve ticari parametreler, Promena siste-
mine tan›mland›. Online ihalelerde sade-
ce fiyatlar›n karfl›laflt›r›lmad›¤›, fiyat d›-
fl›ndaki parametrelerin de fiyat› etkiler bi-
rer unsur olarak sisteme tan›t›labilece¤i
görülmüfl oldu. Bu ihale sonucunda, Ford
Otosan olarak bizim için önemli olan bü-
tün parametreleri karfl›laflt›rabildik. ‹hale
tarihinden siparifl tarihine yap›lmas› gere-
ken bir art›fl varsa, art›fl›n sa¤l›kl› bir fle-
kilde nas›l yap›laca¤›, parametrelerin aç›-
l›m›ndan kolayl›kla anlafl›labildi.

‹lker Çorgunda¤: fieffaf bir ortamda elde
edilen fiyatlar sabitlendi¤i için, seçilen yan
sanayi firmas›yla uzun vadeli birlikteli¤i-
mizi daha sa¤lam temellere oturtmay› ba-
flard›k. Bu durumu flöyle özetleyebiliriz.
Online ihale, teknik ve ticari olarak eflit
durumda olan yan sanayi firmalar›n›n re-

kabet edebilecekleri bir ortam ve bu orta-
m›n ticaretteki kaygan zemine karfl› koru-
yucu özelli¤i var.

“Bürokrasi azald›”
Üçüncü örne¤imiz V227 na-mca ›p kal›p-
lar› ihalesini Ford Otosan Sat›nalma Mü-
dür Yard›mc›s› Cem Sancak ve sat›nlama
mühendisi Zekeriya Uzak’tan dinliyoruz.

Online ihaleye haz›rlan›rken nelere dik-
kat ettiniz?
Cem Sancak: “Ip kal›plar›” dedi¤imiz
malzemeler, yeni üretece¤imiz, Avrupa ile
beraber ilk defa Amerika’ya da ihraç edile-
cek Ford Transit Connect arac›n›n içinde-
ki ön konsolu oluflturan parçalar›n kal›pla-
r›d›r. Ön konsol, yaklafl›k 30 farkl› plastik
enjeksiyon kal›ptan ç›kan parçalar›n bir-
leflmesiyle oluflan büyük ve oldukça
kompleks bir parçad›r. Toplam büyüklü-
¤ü yaklafl›k 2 milyon 500 bin euro olan
ihalede, mebla¤ çok büyük  oldu¤u için
riskimiz de büyüktü. Her ad›m›m›z› do¤-
ru atmam›z gerekiyordu. Öncelikle bütün
teknik, ticari ve idari flartlar› içeren çok de-
tayl› bir flartname haz›rlad›k. Firmalara bu
flartnameyi verirken, her firmaya eflit me-
safede durdu¤umuzu, ihale sonucuna gö-
re firma seçimini yapaca¤›m›z› gösterdik.
Çünkü gerçekten de davet etti¤imiz bütün
firmalar, bu ifli yapacak kapasitedeydi. Bu
durum zaten ihaledeki rekabeti de olumlu
yönde etkiledi. Sonuç olarak bu online sis-
tem, teknik ve ticari aç›dan herkese eflit
mesafede durmam›z› kolaylaflt›rd›¤› gibi,
yüzde 7.83 oran›nda indirim de sa¤land›. 

Zekeriya Uzak: Online ihalenin, kurum
içindeki bürokrasiyi ve ka¤›t ifllerini azalt-
t›¤›, onay mekanizmas›n›n h›zl› ifllemesini
sa¤lad›¤› bir gerçek. Promena’n›n ihale s›-
ras›ndaki imalatç›larla olan iletiflim ve ça-
l›flmalar› ayn› zamanda ihale bittikten son-
ra gönderdi¤i raporunun bizi bu aç›dan
oldukça rahatlatt›¤›n› da eklemeliyim. 
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Stratejik sat›nalman›n en büyük art›lar›ndan biri de,
sat›nalma yetkililerine as›l ifllerine odaklanmalar› ve 
ifl gelifltirmeleri için daha fazla zaman b›rakmas›.
Uygulaman›n kolayl›¤›, fleffafl›¤› ve al›m sürecinin
k›salmas› nedeniyle online ihale yöntemi, tedarikçiler
aras›nda da giderek benimsenen bir yöntem oldu
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33 y›l boyunca bir çocuk dergisi
olarak yay›mlanan efsanevi Do¤an
Kardefl, art›k dokuzuncu sanat›n
farkl› türlerini bir araya getiren bir
çizgi roman dergisi

letiflimi

Do¤an
Kardefl
büyüdü

o¤an Kardefl’in ülküsü, ço-
cuklara iyi, üstün zevk, kül-
tür, do¤ruluk ve yaflama se-
vinci afl›lamakt›. Daima ö¤-
retici, terbiye edici ama çok

bilmifl olmadan, hep e¤lenceli, sevimli,
hatta komikti” diyor eski okurlar›n “Selma
Ablas›” Selma Emiro¤lu. O 20 y›l dergiyi
öyküleriyle süslerken, Do¤an Kardefl’in
kapaklar›n› çizen kardefli Yalç›n Emiro¤lu
da, art›k dozuncu sanat olarak görülen
çizgi romandaki geliflmenin hakk›n› tes-
lim ediyor: “B›rakal›m bu ifli çok iyi ya-
panlar yaps›n.” 33 y›l kesintisiz yay›m›yla
nesilden nesile geçen Do¤an Kardefl, art›k
bir çocuk dergisi de¤il, çizgi roman dergi-
si olarak raflar› süslüyor. 
Yap› Kredi Bankas›’n›n kurucusu Kâz›m
Taflkent’in 1939’da bir kazada kaybetti¤i
10 yafl›ndaki o¤lu Do¤an’›n ad›n› tafl›yan
dergi, iki kufla¤›n hayat›na kitap, hikâye,
çizgi roman ve karikatürü soktu, onlar›
yaflad›klar› dünya ile ilgilenmeye yönlen-
dirdi. 1978’de okurlar›na veda eden Do-
¤an Kardefl yeniden kitapç›larda. Ama bu
kez sayfalar›nda Kahraman Ozan Hügo,
‹kiz Kardefller, Profesör Tonton, Hayvan-
lar Çiftli¤i de¤il, kovboy Blueberry, Black-
sad, Okko, Gecelerin Efendisi, Tetikçi var. 
Editörü Deniz K. Pala, 33 y›l boyunca ço-
cuklar›n en yak›n arkadafl› haline gelen,
ciltlenip nesilden nesile aktar›lan Do¤an

Kardefl’in art›k birçocuk de¤il, çizgi ro-
man dergisi olarak haz›rland›¤›n› söylü-
yor. Pala, Do¤an Kardefl’in bir efsaneye
dönüflmesinin s›rr› olarak, çok uzun süre
yay›mlanmas›n›, ayr›ca interaktif say›labi-
lecek yay›nc›l›k anlay›fl›n› gösteriyor. Der-
gi düzenli müsamereler, yar›flmalar, ço-
cuk kurultay› düzenliyor, okuyucular›na
köfleler ay›r›yordu. Hatta dergiye fliir gön-
deren, gösterilerde konser veren minikler
aras›nda ‹dil Biret, Selim ‹leri, Suna Kan
gibi günümüz sanatç›lar› da vard›.
Peki derginin bu efsanevi konsepti neden
devam etmedi? Pala bu ruhun 1988’de ye-
niden canland›r›lmaya çal›fl›ld›¤›n›, ancak
ikinci giriflimin yürümedi¤ini hat›rlat›yor:
“Dergi yönetimi 1993’te, sürekli s›navlara
haz›rlanan, televizyon izleyen, giderek da-
ha az okuyan  çocuklara veda etmek zo-
runda kald›.” Pala, derginin yeni format›-
n›n seçimini de flöyle anlat›yor: “Yap› Kre-
di Yay›nlar›'n›n bafl›nda, çok merakl› ol-
du¤u  çizgi roman türünde yay›mc›l›k tec-
rübesi de bulunan Raflit Çavafl var. Bir çiz-
gi roman dergisi ç›karmak zaten uzun za-
mand›r yay›nevinin planlar› aras›ndayd›.
Böylece bankan›n kurucusu Kaz›m Tafl-
kent'in o¤lu Do¤an'›n ad›n›n yeniden ya-
flat›labilece¤ini düflündük. Dergide birer
klasik say›labilecek seriler de, modern
maceralar da var.” Pala dergide yerli çizgi
roman da yay›mlanaca¤› müjdesini verdi.

D“
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“O dergi bizim için ç›km›flt›”
Yap› Kredi Kültür Merkezi’nde geçen y›l
aç›lan Do¤an Kardefl sergisi, her yafltan
insan› çeken say›l› sergilerdendi. Dergi
kapaklar›nda imzas› olan mimar Yalç›n
Emiro¤lu eski Do¤an Kardefl’i anlatt›. 

Do¤an Kardefl’le nas›l tan›flt›n›z?
Kardeflim Selma Emiro¤lu çok cevval bir
k›zd›. Resimleri, yaflad›¤›m›z ‹zmir’de
meflhur olmufltu. Annem resimleri, döne-
min en önemli karikatüristlerinden Cemal
Nadir’e gönderdi; bir hafta sonra cevap
geldi: “K›z› hemen ‹stanbul’a getirin!” Gö-
türdüler! Cemal Nadir, Selma’y› himayesi-
ne ald›. Ev ziyaretleri de bafllam›flt›. O s›-
rada ben borulara barut doldurup, patla-
t›yorum. “Ne yap›yor bu?” diye sormufl,
bizimkiler de “Komflular› topa tutuyor…”
demifller. “Getirin bakal›m flu topçuyu”
demifl. Annemler resim yapt›¤›m› söyleyin-
ce, beni de yan›na ald›. Biz bafllad›k resim
çal›flmaya. Bir süre sonra arkadafl›n›n
mecmua ç›kard›¤›n›, Selma ve benim ora-
ya çizece¤imizi söyledi. Önceleri mecmu-
adaki öykülere resimler çiziyordum, sonra
“Sen kitap kapaklar› yap!” dediler. Vedat
Bey’e askere gidece¤imi söyledi¤imde,
“Ee, ne olacak ifller flimdi?” dedi. Ben de,
“Ne olacak, yapmaya devam ederim!”
dedim. Öyküleri gönderiyorlar, çizip tren-
le ‹stanbul’a yolluyordum.

Do¤an Kardefl’te e¤leniyor muydunuz?
Hem de nas›l e¤lenirdik! Vedat Nedim
müthifl bir adamd›. Baz› prensipleri vard›;
hayvan öldürülmeyecek, sigara içilmeye-

cek, kötü söz kullan›lmayacak gibi. Altan
Erbulak, Mustafa Eremektar (M›st›k), ben
Vedat Bey’in odas›na t›rnak kontrolüne
giderdik. T›rna¤› sar› olan› “Sigara içiyor-
sun, köftehor!” diye paylard›.

Do¤an Kardefl’in o günün gençleri için
anlam› neydi?
Birincisi, annelerimizin zaman›nda Yedi
Gün, Ayda Bir mecmualar› vard›. Onlar›n
içinden kendimize yak›flt›rd›¤›m›z ufak te-
fek konularla ilgilenirdik. Çünkü baflka bir
kayna¤›m›z yoktu. Derken, Do¤an Kardefl
patlad›. Bir kere fleklen bizi cezbetmiflti. ‹yi
bir bask›s› vard›, renkliydi. Bafll›klarda bi-
le resimsel ifade olurdu. Oradaki resimler-
le, o mecmuayla bütünleflirdik. Herhalde
bizi en çok etkileyen yan›, “bizim için” ç›-
kan ilk mecmua olmas›yd›. Yazanlar çi-
zenler de bizden kimselerdi. O zamanlar
“krafl” falan gibi yumruk, kafa vurma ses-
leri yok, kavga dövüfl yok. Çizimlerdeki
bütün hayvanlar kardefl. Mecmuan›n ge-
nelinde bar›fl, kardefllik, do¤a sevgisi var-
d›. Mecmuada bu vard› ama sosyal çevre-
sinde de hep beraber bir fleyler yapmak,
dayan›flma kültürü sürerdi. 

Bugünkü karikatür dergilerini nas›l de-
¤erlendiriyorsunuz?
Kemanc› day›m Bethoven’in keman kon-
çertosunu çal›yordu, sonra b›rakt›. “Suna
Kan’lar ç›kt›ktan sonra bize ne yapmak
düfler” dedi. Bizler yapaca¤›m›z› yapt›k ve
devrettik. B›rak›l›m bu ifli çok iyi yapanlar
yaps›n ve biz de bundan keyif alal›m.

“Okuyucular›n
‘Semra Ablas›’
oldum”

Nesilleri büyüten Do¤an Kardefl’in en ün-
lü çizerlerinden biri, bir genç k›zd›. Bugün
bile kad›n çizerlerin say›s› son derece az-
ken, 1940’lar›n sonunda bir genç k›z›n
Türkiye’nin en sevilen yay›nlar›ndan biri-
nin en sevilen çizerlerinden olmas›n›n öy-
küsünü, kardefli Yalç›n Emiro¤lu’ndan
dinledik.  Semra Emiro¤lu’na da çocukla-
r›n Do¤an Kardefl sayesinde hangi de¤er-
lerle donand›¤›n› sorduk.

Do¤an Kardefl’te ne zamandan itibaren,
ne kadar süreyle çizdiniz? 
Karikatüre 1943’te, henüz 15 yafl›nda iken
profesyonel olarak Amcabey dergisinde
bafllad›m. 1945’te de Do¤an Kardefl dergi-
sine çizer olarak kat›ld›m. Bu u¤rafl› baz›
kesintilerle 1966’ya kadar sürdü.

Çiziminiz çocuklara ne ö¤üt veriyordu?
Do¤an Kardefl’in ülküsü, çocuklara iyi, üs-
tün zevk, kültür, do¤ruluk ve yaflama se-
vinci afl›lamakt›. Yafl›m çok gençti, çocuk
dünyas›ndan henüz kopmam›flt›m denebi-
lir. Böylece çizgilerimin derginin beklenti-
lerine hemen uymas› zor olmad›. Daima
ö¤retici, terbiye edici bir hava içinde, yine
de çok bilmifl olmadan çizgilerimde hep
e¤lenceli, sevimli, hatta komik olmaya
özen gösterdim. Burada karikatüristli¤im
yard›ma geldi. Çizgilerim bugün cartoon
denen bir biçime girdi. K›sa zamanda ülke
çap›nda Do¤an Kardefl okuyucular›n›n
Selma Abla’s› olmufltum.

Okuyucular›n›zla iliflkiniz nas›l?
O küçük okuyucular aras›ndan ilerde pek
çok sanat, ilim, ifl ve politika adam› ç›kt›.
Bugün beklenmedik yerlerde, zamanlarda
eski okuyucular›mla karfl›lafl›yorum ve ba-
z›lar›yla y›llar sonra tan›fl›yorum. Neredey-
se hepsi benim yafl›mdalar ve Do¤an Kar-
defl’i özlemle an›yorlar. Ben de, bu dergi
galiba gerçekten tekti diyebiliyorum. 

Hâlâ çiziyor musunuz?
Evet… Yaflam›mda ikinci u¤rafl› olan kon-
ser ve opera flark›c›l›¤› sonucu 26 y›ld›r Al-
manya’da flan pedagogu olarak çal›fl›yo-
rum. Bunun d›fl›nda karikatür beni, ben
onu b›rakam›yoruz bir türlü. Sürekli ol-
masa da çiziyorum. 
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ayata dairh

nlü yazar Dan Brown’un
“Melekler ve fieytanlar” ad-
l› roman›nda karmafl›k bir
komploya mekan olarak
seçti¤i CERN (Avrupa

Nükleer Araflt›rmalar Merkezi) ve Büyük
Hadron Çarp›flt›r›c›s› (LHC), A¤ustos
ay›nda evrenin oluflumunun s›rlar›n› çöze-
cek deneylere haz›rlan›yor. CERN’deki
AL‹CE deneyine kat›lacak Y›ld›z Teknik
Üniversitesi Yüksek Enerji Fizi¤i Grubu
Baflkan› Prof. Dr. Metin Subafl› ile deney-
leri, olas› etkilerini ve parçac›k fizi¤inin
yaflant›m›zdaki yerini konufltuk. 

CERN’de hangi deneyler yap›lacak?
Dört ayr› deney var;  ATLAS, AL‹CE, CMS
ve LHCb. Bunlar, LHC’nin çeflitli noktala-
r›ndaki dört detektör istasyonunu simgeli-
yor. Her biri, evrenin oluflumu, geliflimi ve
evreni yöneten kuvvetler hakk›ndaki so-
rular› yan›tlamak için ölçümler yapacak.

‹lki AL‹CE deneyi. Evrenin ilk oluflum sü-
recini inceleyecek. Haziran’dayd›, A¤us-
tos’a ertelendi. Grubumuz bu deneyde.

Bu deney nas›l gerçeklefltirilecek?
Deney, Büyük Hadron Çarp›flt›r›c›s› deni-
len bir iyon h›zland›r›c›s›nda yap›l›yor.
Parçac›klar, yerin alt›nda 27 kilometrelik
dairesel bir yol üzerinde, birbirine z›t yön-
de döndürülerek ve her bir turda enerjile-
ri artarak öyle bir enerjiye gelecekler ki, o
enerjide çarp›flt›klar›nda evrenin oluflu-
muna neden olan “Big Bang” yani “Büyük
Patlama”, laboratuvar ortam›nda, gözle
görülemeyecek bir hacim (yar›çap› 10-15
m) içinde meydana gelecek. Biz de bu pat-
lamadan, bir saniyenin milyonda biri za-
man sonra, atomu oluflturan temel tane-
cikleri gözleyecek, maddenin nas›l kütle
edindi¤ini, evreni yöneten kuvvetleri, y›l-
d›zlar›n, galaksilerin, planetlerin nas›l
olufltu¤unu anlamaya çal›flaca¤›z. 

Bu dört deneyin ayr›nt›lar› nedir?
ALICE deneyi, bafllang›çta protonlar› çar-
p›flt›rarak çok yüksek s›cakl›kta (güneflin
100 bin misli) “Big Bang”i oluflturmay› he-
defliyor. Deneyde sa¤lanacak bilgilerle, da-
ha sonra kurflun iyonlar› çarp›flt›r›lacak.
Hangi deney yap›lacaksa, çarp›flmalar o
deneye ait detektör sisteminin merkezinde
oluflturulacak. Her bir detektör sistemi, ev-
renle ilgili sorular›m›za yan›t aramak ama-
c›yla yap›land›r›ld›. Deneyler için 27 kilo-
metrelik yeralt› tünelindeki dairesel huzme
hatt› uzay so¤uklu¤unda, yani eksi 271 de-
recede tutulmak zorunda. Çünkü çok bü-
yük bir yar›çap› olan bir halka üzerinde,
yüklü parçac›klar bu e¤ri yoldan ayr›lma-
dan ayn› iz üzerinde h›zland›r›lmal›. Dola-
y›s›yla bu bükülmeyi sa¤layabilmek için
fliddetli manyetik alanlara ihtiyaç var.
Manyetik alanlar› da, huzme hatt›n› çevre-
leyen, süper iletkenlerden yap›lm›fl bobin-
lerden ak›m geçirerek sa¤layabiliyoruz.

Ü

Proton parçac›klar›, 
yeralt›ndaki 

27 kilometrelik dairesel
yolda z›t yönde öyle bir

enerjiyle dönecek ki,
çarp›flt›klar›nda, kâinat›

oluflturan “Büyük
Patlama”n›n küçük

örne¤i yaflanacak. Bilim
bu patlamayla madde,

karfl›-madde, y›ld›zlar,
galaksiler, karanl›k

madde, kara deliklerin
nas›l olufltu¤unu

aç›klamaya çal›flacak

Laboratuvar ortam›nda
kâinat yarat›labilecek mi?
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Türkiye deneylerin neresinde?
Türkiye’den Ankara, Do¤ufl, Bo¤aziçi, OD-
TÜ, Y›ld›z Teknik ve Çukurova üniversite-
leri de¤iflik deneylerde yer al›yor. Kat›l›m
için küçük bir katk› pay› ödüyorlar. Asl›nda
CERN’in sponsorlu¤unu 20 AB ülkesi yap›-
yor. Dolay›s›yla, yürütme ve yönetim de on-
lar›n yetkisinde. Türkiye; ABD, Hindistan,
‹srail, Japonya ve Rusya Federasyonu ile
birlikte gözlemci statüsünde. Bizim CERN’e
üye olma sürecimiz -ki Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu, Nisan’daki giriflimiyle bu
süreci bafllatt›- t›pk› AB’ye üye olmam›zda-
kine benziyor. Para vermek yetmiyor, ora-
daki ifllerde görev alabilecek bir bilimsel po-
tansiyeli ve altyap›ya gelifltirmeliyiz.

Daha fazla kat›l›m mümkün müydü?
Daha önce CERN’e kat›lmak konusunda
yetkiyi Türkiye’de TÜB‹TAK elinde tutu-
yordu. O zaman fizikçiler anlaflam›yordu,
kendilerini yetkili görenler “CERN’e kat›l-
mam›z için erken, deneylere katk›da bulu-
nacak durumda de¤iliz” diyordu. Di¤er
gruptakiler ise yeterli birikimin oldu¤unu,
insanlar›n bu deneylere katk›lar›n› art›rabil-
meleri için önce bu havuza atlamalar› ge-
rekti¤ini savunuyordu. Ayr›ca CERN’e ya-
p›lacak 15-20 milyon dolarl›k y›ll›k ödenti-
nin de bafllang›çta, ülkemizde parçac›k fizi-
¤i alan›nda altyap› oluflturulmas›nda kulla-
n›labilece¤i biliniyordu. 

Deneyler hayat›m›zda neyi etkileyecek?
Bugün web diye and›¤›m›z internet üzerin-
den bilgi paylafl›m› (www), CERN’deki bi-
lim adamlar› aras›nda bilgi paylafl›m›n› sa¤-
lamak için kuruldu ve bugün hayat›m›z›n
bir parças›. Bu teknolojik geliflmeler dünya-
m›za yeni ufuklar aç›yor. fiimdi, web’den
sonra gelen “Grid” diye bir bulufl var. Grid
sayesinde binlerce bilgisayardaki ifllemcileri
ve haf›za depolar›n› tek bir bilgisayardan
kullanmak mümkün. Halen CERN’de çal›-
flan bilim adamlar›, verilere kendi laboratu-
varlar›ndaki bilgisayarlardan eriflme imkan›
buluyor. Hem veriler paylafl›l›yor hem de
CERN bilgisayarlar›n› paylaflarak tek bir sü-
per bilgisayar gibi kullan›yorlar. Bu, bilim
insanlar›na karmafl›k hesaplar için ola¤a-
nüstü bir imkan sa¤l›yor. Geçti¤imiz aylar-
da Ankara’da, CERN- CMS ve ATLAS de-
neylerinde çal›flanlar için Ulusal Akademik
A¤ ve Bilgi Merkezi üzerinden Grid eriflimi
sa¤lanmas› amac›yla çal›flmalar bafllat›ld›.
CERN’deki yerel Grid zaten çal›fl›yor. O sa-
yede örne¤in olas› f›rt›nalar›n önceden be-
lirlendi¤ini, baz› yeni tah›l genlerinin, vi-
rüslerin incelendi¤ini biliyoruz. K›sacas›
dünyadaki en büyük bilgisayarla 100 y›l sü-
recek olan bir çal›flma, Grid sayesinde bir-
iki saatte yap›labiliyor. CERN’in yeni Grid
projesi (Bilim ‹çin GRID) gerçekleflti¤inde,
dünya üzerinde pek çok merkezdeki bilgi-
sayarlar›n gücünü ve haf›za depolar›n› ken-
di bilgisayar›m›zdan kullanabilece¤iz.

CERN deneyi karadelik oluflturacak m›?
Karadelik, uzayda, etki alan›na giren tüm
parçac›klar›, hatta ›fl›¤› bile içine çeken bir
kütle çekim alan›. Çok büyük, örne¤in gü-
nefl kütlesinin 1 milyar misli kütleye sahip
bir madde. Dünya büyüklü¤ünde küçük
bir hacimde yo¤unlaflt›¤› zaman müthifl bir

çekim gücüne sahip oluyor. “Karadelik”
denmesinin nedeni de, bu yo¤un kütlenin
›fl›ma yapmad›¤› için görünmemesi.
CERN’deki deneylerde ise yap›sal olarak
farkl› olmakla beraber mikro karadelikler
oluflabilir. Bu tür karadelikler zaten  galak-
silerden gelen yüksek enerjili parçac›klar
nedeniyle üst atmosferde de olufluyor. An-
cak bunlar›n çevresindekileri yutmas› falan
söz konusu de¤il. Hawking teorisine göre
bu tür karadeliklerin fliddetli gama ›fl›mas›
sonucu, saniyenin çok çok küçük dilimle-
rinde buharlaflaca¤›n› söyleyebiliriz.  

Peki ad› s›k s›k geçen karfl› madde nedir?
Evren oluflurken madde, karfl›-madde (an-
ti-madde) ile birlikte olufltu. Madde ile kar-
fl› maddeyi flöyle aç›klayabiliriz. Bir kumsal-
da, elinde kürekle kumdan kale yapan bir
çocuk düflünelim; y›¤›lan kum maddeyi,
kaz›lan çukur karfl› maddeyi gösteriyor di-
yebiliriz. Asl›nda, fizikçiler anti maddeyi la-
boratuvarda ürettiler. Elektron-anti elek-
tron (pozitron) ve proton-anti proton de-
neysel olarak gözlenmifl durumda. Normal-
de bunlar birlefltiklerinde geride bir ›fl›ma
b›rakarak yok olmalar› gerekiyor. O zaman,
“Biz niye var›z?” sorusu hemen akla geliyor.
Yani evren oluflurken maddeyle birlikte or-
taya ç›kan karfl› madde nereye gitti, bilmi-
yoruz. Deneylerde böyle sorulara da yan›t
bulunmaya çal›fl›lacak.

Gölbafl›’nda bir h›zland›r›c› var...
San›yorum 1999’da Ankara Üniversitesi li-
derli¤inde bir Türk h›zland›r›c›s› projesi
DPT’ye sunuldu. Projede pek çok üniversi-
teden 70’e yak›n araflt›r›c› yer al›yor. Amaç,
küçük bir h›zland›r›c›n›n Gölbafl› civar›nda
infla edilmesi. Olursa Türkiye’de parçac›k
fizi¤iyle ilgilenenler deneyim kazanacak.

Türkiye’de teorik fizi¤in durumu nas›l?
Üniversitelerimizin belki de en büyük talih-
sizli¤i, toplumun önüne hep bilim d›fl›
olaylarla ç›kar›lmalar›. Oysa çok zor koflul-
larda araflt›rma yapan akademisyenlerin
toplumun ilgi ve deste¤ine ihtiyac› var. 
Üniversitelerimizde çok say›da parçac›k fi-
zikçisi var. Ankara’da yap›lmak istenen
Türk h›zland›r›c›s› projesi, yüksek enerji fi-
zi¤i alan›nda deneysel çal›flanlar için büyük
bir umut. Çünkü, ülkemizde, b›rak›n yük-
sek enerji fizi¤ini, düflük enerjilerdeki reak-
siyonlar›n oluflturulabilece¤i bir tek h›zlan-
d›r›c› bile yok. H›zland›r›c› yap›ld›¤›nda ve
ülke CERN’e do¤rudan üye oldu¤unda ça-
l›flmalar›m›z büyük bir ivme kazanacak.
Çünkü p›r›l p›r›l gençlerimiz ve onlar› yön-
lendirebilecek yeterli hocalar›m›z var. 
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ayata dairh

y›l boyunca genel müdür
yard›mc›s› olarak birlikte
çal›flt›¤› Erdo¤an Karako-
yunlu, Guiseppe Guarne-

ro’yu, “Baflta Vehbi Koç olmak üzere
Koç Holding’deki bütün yöneticilerin
takdirini kazanm›fl, çal›flkan, dürüst,
diplomat bir yaklafl›mla gerekti¤inde
Türkler ile ‹talyanlar aras›nda iliflkileri
yak›nlaflt›ran” bir yönetici olarak tarif
etti. Erdo¤an Karakoyunlu, Koç Hol-
ding’in Türkiye’de bir otomobil fabri-
kas› kurup ve uygun ortak olarak da Fi-
at ile temasa geçmesinden bafllayarak,
Guarnero’nun Tofafl’la buluflmas›n›
Bizden Haberler’e anlatt›:
“Fiat’la uzun süren görüflmelerden son-
ra, Türkiye’de imalat söz konusu oldu-
¤una göre burada bu üretimi yapacak
bir flirketin kurulmas› konusunda bir
mutabakata var›ld›. Bu mutabakat
1968 y›l›n›n Ekim ay›nda bir ticari an-
laflmaya döküldü ve Fiat’la ortak olarak
Tofafl flirketi kuruldu. Yönetim kadrosu
konusunda Koç Holding ile Fiat aras›n-

da bir protokol imzaland›; bu prokolün
esaslar› uygulamaya geçti. Bu mukave-
leye göre; flirketin genel müdürü ‹tal-
yan, genel müdür yard›mc›s› Türk, fab-
rika müdürü ‹talyan, fabrika müdür
yard›mc›s›n›n da Türk olmas› esas›nda
ortaklar mutabakata vard›. Bunun uy-
gulamas› olarak; flirketin genel müdür-
lü¤ünü yapmak üzere ‹talya’dan Gui-
seppe Guarnero tayin edildi. Ben de
genel müdür yard›mc›s› oldum. Böyle-
ce Say›n Guarnero ile Tofafl’ta 14 y›l
boyunca sürecek olan ifl iliflkimiz baflla-
m›fl oldu.”

“‹nsana de¤er verirdi,
bir kont gibi giyinirdi”
Guarnero ile 14 y›l boyunca oldukça
yak›n bir iliflki içinde olduklar›n› belir-
ten Karakoyunlu, aralar›nda hiçbir gö-
rüfl fark› olmadan son derece uyumlu
çal›flmalar yapt›klar›n› anlat›yor:
“Say›n Guarnero Koç Holding’deki bü-
tün yöneticilerin takdirini kazanm›fl,
çal›flkan, dürüst, diplomatvari bir yak-

lafl›mla son derece baflar›l› olarak, ge-
rekti¤inde Türkler ile ‹talyanlar aras›n-
da iliflkilerin s›cak olmas›n› sa¤lad›.
Takdir edilmesinin, sevilmesinin en
önemli nedenlerinden biri de budur.
‹nsana de¤er veren, örnek bir genel
müdürdü. Yaflamay›, yemeyi, içmeyi
çok severdi. Bir kont gibiydi; giyimine
çok özen gösterirdi. Eldiveni ve bir 
fötr flapkas› hep olurdu. Otomobil kul-
lan›rken bir polis görse hemen ona yol
verir, sanki cumhurbaflkan› geçiyor-
muflças›na sayg›yla selamlar ve bundan
da zevk al›rd›.” 
Karakoyunlu, Guarnero’nun emekli ol-
du¤unda çok sevdi¤i Türkiye’ye yerlefl-
meyi düflündü¤ünü, ancak ailesi Porte-
kiz’de yaflad›¤› için tercihini Potekiz’-
den yana kullad›¤›n› söylüyor. Türkiye
ile ilgisini hiç kesmeyen Guarnero,
dostlar›yla sürekli mektuplafl›yordu.
Tofafl’›n tarihine ilk genel müdür ola-
rak damgas›n› vuran Guarnero’nun
ölümü, Tofafl çal›flanlar› ve yöneticileri
aras›nda büyük üzüntü yaratt›.

Tofafl’›n ilk genel müdürü olan ve bu görevini 14 y›l sürdüren Guiseppe Guarnero,
Türkiye’den ayr›ld›ktan sonra yerleflti¤i Portekiz’de hayata veda etti

14

Tofafl 
ilk genel 
müdürünü
kaybetti
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üresel ›s›nman›n etkileri öyle-
sine kap›m›za dayand› ki, y›l-
lard›r bu tehlikeyi duyurmaya
çal›flan sivil toplum örgütleri,
daha h›zl› ve etkili sonuç ala-

bilmek için güç birli¤i yapmaya karar ver-
di. Türkiye’nin iki dev sivil toplum örgütü
TURMEPA ve TEMA Vakf› Türkiye’yi ka-
radan ve denizden kat ederek çevre bilin-
cini yaymaya çal›flacak. Ancak öncelikle
bu hedefe varmak için gerekli kayna¤› sa¤-
layacak olan iki sivil toplum örgütü, bafl-
latt›¤› kampanyayla destekleri bekliyor. 
Küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤ine kar-
fl›, ilk kez iki sivil toplum kuruluflu el ele
verdi. Söz konusu tehlikelere karfl› al›na-
bilecek önlemlerin bafl›nda bitki örtüsü-
nün ve denizlerin korunmas› geliyor. Bu
amaçla, mücadele konular› ormanlar›n,
meralar›n, tar›m alanlar›n›n, biyolojik çe-
flitlili¤in korunmas› olan TEMA Vakf› ile
mücadele konusu denizlerin korunmas›
olan TURMEPA ele ele vererek “Neler ya-
pabiliriz?” konusunda ortak e¤itim çal›fl-
malar› yapacaklar.
Yurt çap›nda 810 bin kifliye e¤itim vererek
çevre konusunda önemli bir ad›m atmak
amac›yla iflbirli¤i yapan TURMEPA ve TE-
MA Vakf›, 5 Haziran Dünya Çevre Gü-
nü’nde “Gelece¤imiz Erimesin” slogan›yla
ba¤›fl kampanyas› bafllatt›. Kampanya’n›n
duyurusu bir bas›n toplant›s›yla yap›ld›.
TEMA Kaynak Gelifltirme ve Halkla ‹liflki-
ler Bölüm Baflkan› Yeflim Beyla ve TURME-
PA Genel Sekreter Yard›mc›s› Dr. Jülide
Ergin, kampanya hakk›nda bilgi verdi. Ye-
flim Beyla, “Gelece¤imiz Erimesin” kam-
panyas›n›n hayata geçmesi için kayna¤a
ihtiyaç duyduklar›n› belirtti, “Kampanya-
m›za destek vermek isteyenler 4014’e k›sa
mesaj gönderebilirler. Gerekli kayna¤› bul-
mam›z durumunda Eylül ay›nda çal›flma-
lar›m›za bafllayaca¤›z” dedi. Dr. Jülide Er-

gin ise küresel ›s›nman›n bir çevre sorunu
olmaktan ç›karak tehdit unsuru haline gel-
di¤ini hat›rlatt› ve flu uyar›da bundu: “BM
verilerine göre 2050’de 300 bin kifli küre-
sel iklim de¤ifliklikleri nedeniyle ölecek.” 
Toplanan ba¤›fllarla yurt çap›nda çevre
konusunda bilinçlendirme çal›flmalar›
bafllayacak. TEMA E¤itim TIR’› ve TUR-
MEPA E¤itim Teknesi’yle gönüllü ekip-
ler, üç y›l boyunca 81 il ve çevre ilçeler-
de küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤i
konusunda bizi bekleyen tehditlerle ilgi-
li bilgi verecek, toplum olarak yap›lmas›
gerekenler konusunda bireyleri bilinç-
lendirmek üzere önemli çal›flmalar ger-
çeklefltirecek.
Dünya Çevre Günü’nde bafllat›lan ba¤›fl
kampanyas›na ilk günden itibaren çok sa-
y›da çevreye duyarl› kifli ve kurulufl destek
verdi. Kampanyada hedeflenen bütçeye
ulaflmak için 2 milyon YTL daha gereki-
yor. Kampanyaya ba¤›fl yapmak için Avea,
Turkcell veya Vodafone hatlar›ndan
4014’e SMS at›labiliyor veya Vak›flar Ban-
kas›, ‹fl Bankas›, Yap› Kredi Bankas›, Zira-
at Bankas› Levent flubelerindeki özel he-
saplara ba¤›fl yap›labiliyor. Kampanyayla
ilgili ayr›nt›l› bilgi www.tema.org.tr veya

www.turmepa.org.tr internet adreslerin-
den al›nabiliyor.

Umut deniz ve kara bitkilerinde
Küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤ine ne-
den olan sera gazlar›n›n en bafl›nda kar-
bondioksit geliyor. O nedenle, bol miktar-
da üretilen bu gaz›n, atmosferde tüketil-
mesi tek ç›kar yol olarak görünüyor. Bu
konuda ilk akla gelen önlem, milyarlarca
ton karbondioksiti fotosentezle tüketen
ormanlar›n, meralar›n ve yeflil alanlar›n
korunmas›, alanlar›n›n geniflletilmesi. Bir
hektarl›k bir orman bir y›lda 12-30 ton
karbondioksit ba¤l›yor. Karada yaflayan
tüm bitkiler y›lda 41-69 milyar ton kar-
bondioksit tüketiyor. 
Atmosferdeki karbondioksit gaz›n› yok
eden ikinci kaynak ise denizlerdeki bitki-
sel planktonlar. Y›lda 38-60 milyar ton
karbondioksit tüketiyorlar. Küresel ›s›nma
ve iklim de¤iflikli¤ine neden olan karbon-
dioksit gaz›n›n yar›s› karadaki bitkiler, ya-
r›s› da denizlerdeki bitkisel planktonlarca
yok ediliyor. 
Su ve karalarda yaflayan bütün yeflil bitki-
ler y›lda toplam 79-129 milyar ton kar-
bondioksit tüketiyor. 

TURMEPA ve TEMA el ele

K

ÇEVRE ‹Ç‹N B‹R ‹LK

TURMEPA ve TEMA Vakf›, küresel ›s›nma ve iklim
de¤iflikliklerinin etkilerini azaltmak amac›yla “Gelece¤imiz
Erimesin” slogan›yla ülke genelinde e¤itim kampanyas›
bafllatt›. Koç Toplulu¤u kampanyaya 300 bin YTL destek verdi

kSosyal Sorumlulu
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evilip say›ld›¤›m›z›, bize
de¤er verildi¤ini ve bafl-
kalar› taraf›ndan düflü-
nüldü¤ümüzü fark ettik.
Bu, gelece¤e daha güven

ve umutla bakmam›z› sa¤lad›.” Batmanl›
Meryem Tufan, Tüprafl’›n sosyal sorum-
luluk projesi “100 Güleryüz” ile hayata
haz›rlanan 100 çocuk ve gençten biri. Bir
y›l boyunca sosyallefltirmek, yaflam dene-
yimlerini art›rmak, yaln›z olmad›klar›n›
göstermek amac›yla seçilen ö¤rencileri,
ö¤retmenleri ve aileleriyle sinema, tiyat-
ro, flenlik gibi sosyal etkinliklerde bulufl-
turan Tüprafl, OKS ve ÖSS s›navlar› ön-

cesinde bir piknikle nokta koydu¤u “100
Güleryüz” projesini, önümüzdeki e¤itim
döneminde yayg›nlaflt›racak.
Tüprafl’›n bu projesi, kurumsal faaliyetle-
rini ihtiyaç ve beklentilere göre yeniden
düzenleyebilmek için, rafinerilerinin bu-
lundu¤u iller de dahil olmak üzere ülke
genelinde kurumsal itibar ve alg› ölçü-
müyle bafllad›. fiirket, verilen mesajlar
do¤rultusunda iletiflim stratejisini olufl-
turdu. Bu stratejide öncelik, kurumsal
sosyal sorumluluk projelerindeydi ve bu
anlay›flla bafllat›lan giriflime fiemsiye Ha-
reketi ad› verildi. fiemsiye Hareketi’nin
ilk ad›m› da, flirketin ilk rafinerisinin ku-

ruldu¤u kentte, “Batman’da 100 Güler-
yüz” projesi olarak hayata geçti.
‹tibar ve alg› ölçümündeki gençlere ilifl-
kin analizler gösteriyordu ki, ailelerin
ço¤u köyden göç etmiflti. Çocuklar sos-
yal yaflam alanlar›nda var olam›yor, ya-
banc›laflma yafl›yorlard›. Gençler yafla-
d›¤› kenti benimseyemiyor, sonuçta sos-
yal yaflam becerisi gelifltiremiyorlar, top-
lumsal uyum süreçleri uzuyordu.
Aileler ise çok çocuklu ve zorlu yaflam
koflullar› nedeniyle çocuklar›yla yeteri
kadar özel zaman geçirmiyorlard›. Ortaya
ç›kan sorunlar›n çözümünde fliddetin
kullan›lmas›, çocuklar kadar aileleri de

“S

osyal sorumluluks

Tüprafl, Batmanl› 100 ilkö¤retim ve lise ö¤rencisinin yaln›zl›k 
duygusunu, bir y›la yayd›¤› sosyal etkinlikler,

ö¤renci-aile-ö¤retmen dayan›flmas›yla aflt›

“Sevildik, say›ld›k,
düflünüldük”
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etkiliyor, aile içi iletiflim sa¤l›kl› yürümü-
yordu. Ö¤retmenlere gelince, kiflisel geli-
flimlerini sa¤layacak kaynaklar ve sosyal
yaflam alanlar› s›n›rl›yd›. Ö¤rencileri ve
onlar›n aileleriyle fakl› ortamlarda iletiflim
kurma olanaklar› yoktu. Tükenmifllik
duygusuyla verimlilikleri düflüyordu. Pro-
je bu analizler üzerinde yükselecekti. 

Alt› gönüllüyle bafllad›
Batman Rafinerisi’nden Mustafa Solak li-
derli¤inde fiahin K›ran, Veli Aky›ld›z, Hül-
ya Özdemir, Meral Alp, Cemal Maran-
goz’dan oluflan alt› gönüllü, 15 bin YTL’lik

bir proje haz›rlad›. Batman Valili¤i ve Mil-
li E¤itim ‹l Müdürlü¤ü ile yap›lan toplan-
t›da, en çok göç alan kenar mahalleler ve
sosyo-ekonomik düzeyi düflük bölgeler
belirlendi. Öncelik OKS ve ÖSS s›nav›na
girecek ö¤renciler ile Koç Vakf› Bursu alan
baflar›l› ö¤rencilere verildi. K›z ö¤renci sa-
y›s› yüksek tutuldu. Bu seçimin nedeni, s›-
nav arifesindeki ö¤rencilerin s›navlar ne-
deniyle kayg› ve stres düzeylerinin yüksek
olmas›, motivasyona ve sosyal etkinliklere
daha çok ihtiyaç duymalar›yd›. Yahya Ke-
mal Beyatl› Lisesi, Petrol Lisesi, So¤uksu
‹lkö¤retim Okulu, Zorköy ‹lkö¤retim
Okulu’ndan 20’fler, Batman Endüstri Mes-
lek Lisesi ve Batman Ticaret Meslek Lise-
si’nden 10’ar ö¤renci seçildi.
Tüprafll›lar›n mesleki birikimleri ile yaflam
görgülerini ö¤rencilere aktarmak üzere

haz›rlanan projenin ikinci hedefi ailelerdi.
Ailelerin, çocuklar›n duygusal ve psikolo-
jik gereksinimlerini karfl›layabilecek bi-
çimde bilinçlenmesine katk› için e¤itim
programlar› haz›rland›. Sinema günleri, ti-
yatro gösterimi, müzik dinletisi, spor kar-
fl›laflmalar›, 23 Nisan Çocuk Bayram› et-
kinlikleri ve piknik organizasyonlar› dü-
zenlendi. Rafineride çal›flan mühendisler
meslek koçlar› seçilerek, ö¤renciler aras›n-
da iletiflim ve dan›flma a¤› oluflturuldu.

“K›z›ma dair endiflelerim azald›”
Projenin her aflama ve etkinli¤inde yo¤un
duygusal anlar yaflan›yordu. Bu, bazen bir
ö¤retmenin mektubu oluyordu, bazen bir
annenin çocu¤uyla ilk kez kat›ld›¤› tiyatro
oyununa verdi¤i tepki: “K›z›mla ilk kez ti-
yatroya geliyorum. Yüzündeki sevinci gör-
düm. Art›k bir sürü abla ve abisi var. Ar-
t›k onun en do¤ruyu seçece¤ine inan›yo-
rum. Art›k ona dair endiflelerim daha az.”
Çocuklar kendilerine gösterilen özene,
özenle karfl›l›k veriyorlard›. Onlar›n tan›fl-
ma kokteylindeki nezaketleri, gelece¤e da-
ir beklentilerinin zenginli¤i, ola¤anüstü
hayal dünyalar› nedeniyle heyecan duyan
proje ekibi de minnet duyuyordu: “Bizleri
de zenginlefltirdiler. Bu süreç içinde bera-
ber gelifltik.”
Proje, Tüprafl Genel Müdürü Yavuz Erkut
ile iflbirli¤i gelifltirilen taraflar›n da kat›ld›-
¤› final etkinli¤i pikni¤iyle son buldu.
“Batman’›n 100 Güleryüz”ü 2008 OKS ve
ÖSS s›navlar›na güçlü bir moral ve özgü-
venle girdi. Tüprafl’›n “100 Güleryüz”ü ile
iliflkisi hayat boyu sürecek. Onlar, önü-
müzdeki y›l›n yeni “güleryüz”lerine dan›fl-
manl›k yapacak. Tüprafl da projesini ya-
k›n gelecekte, rafinerilerinin bulundu¤u
‹zmit / Körfez, ‹zmir / Alia¤a ve K›r›kka-
le’de yayg›nlaflt›racak. 

Proje yönetim ekibinin düzenledi¤i çocuk flenli¤ine kat›lan bir okulun ö¤retmeninden, Sema A¤-
rag’dan gelen mektubu okuyal›m. 
“Bütün oyunlar› bir arada ilk kez gören, hangi oyuna koflaca¤›n› flafl›r›p etraf›n›zda dolafl›p du-
ran bir sürü çocu¤u, gözleri ›fl›ldarken hiç gördünüz mü? Mutluluktan ne a¤r›yan karn›n›, ne s›-
caktan dönen bafl›n› önemseyen, ‘Ö¤retmenim, ben o ekme¤in içindekinden istiyorum’ diyen
o masum yüzü… Üzerinde k›rm›z› fistan›, solmufl çorab›, y›rt›lm›fl ayakkab›s›yla, kocaman kur-
delesiyle, en güzel k›yafeti geceden haz›rlam›fl çocu¤un bayram sevincine tan›k oldunuz mu?
Hiç tan›mad›¤›n›z çocuklar›n ellerinin s›cakl›¤›n› avuçlar›n›zda hissettiniz mi? Köyün kavurucu
s›ca¤›ndan sararm›fl saçlar›n›n tenine bu kadar yak›flan›n›, gözlerinin ak›n›n bu kadar beyaz
olan›n› hiç gördünüz mü? ‘Ö¤retmenim kalbim h›zl› çarp›yor’ dedi¤inde korkarak ellerinizi kal-
bine götürdü¤ünüz çocu¤a ‘Seni doktor amcaya göstereyim’ dedi¤inizde, ‘Yok ö¤retmenim,
hani bunlar›n hepsine bineceksiniz, bütün bunlar› yiyeceksiniz dedin ya, kalbim ondan h›zl›
çarp›yor’ dedi¤ini duydu¤unuz oldu mu? Ben flansl›y›m, benim oldu. Hayat›m›n en güzel gü-
nünü yaflad›m. Gönüllü olarak kat›ld›m ve gönülden kat›ld›m. Teflekkür ederim.”

“Ö¤retmenim kalbim h›zl› çarp›yor”

“Gelece¤e daha güvenle bak›yoruz”
Meryem Tufan (lise ö¤rencisi): “Tüprafl e¤itimin sosyal boyutunu bize sa¤layarak bu alandaki ek-
sikli¤imizin giderilmesini sa¤lad›. Bu etkinli¤in en önemli amac› kan›mca flehir kültürünün olum-
lu boyutunu kazanmam›z ve yaflamam›z. fiehir yaflam›n›n vazgeçilmezleri olan tiyatro, sinema,
gezi gibi faaliyetleri gerçeklefltirdik. Etkinli¤in bir di¤er hedefi de aileleri, ö¤retmenleri bu tür
faaliyetlere katarak bütünleflmelerini sa¤lamakt›. Sonuç olarak bu etkinli¤in as›l amac› olan ö¤-
rencilere yönelik olmas› bizleri mutlu etti. O an sevilip say›ld›¤›m›z›, bize de¤er verildi¤ini ve
baflkalar› taraf›ndan düflünüldü¤ümüzü fark ettik. Bu da bizlere, gelece¤e daha güven ve umut-
la bakabilmemizde yard›mc› oldu. Tüprafl’a bu proje için arkadafllar›m ad›na teflekkürlerimi su-
nuyorum.” 

“Unutmayaca¤›z”
Zeynelabidin Maslak (lise ö¤rencisi): “Tüprafl’›n Sosyal Yaflam› Destekleme Projesi’nde yer almaktan
büyük bir mutluluk duydum. Projede ailemize de yer verilmesi bizleri sevindirdi. Proje kapsa-
m›nda bizi ve ailelerimizin farkl› ö¤renciler ve aileleriyle tan›flmas› gibi güzel ortamlar olufltu.
Bu projelerin devam etmesini ve ayn› güzellikte genifl bir alana yay›lmas›n› isterim. Çünkü bu
tip projeler, gelece¤imizde kuraca¤›m›z ortamlar aç›s›ndan rahat olmam›z› sa¤layacakt›r. Tüp-
rafl’›n bu projesinin bizler ve ailelerimiz ad›na unutulmayaca¤›n› ve bilhassa gelecek yaflant›-
m›zda bir güzellik olarak hat›rlanaca¤›n› söylemek isterim.”

Ö¤renciler minnettar
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Tofafl Ana Bayii Poyraz Otomotiv, süt
koruma tanklar› olmad›¤› için ürününü
ucuz fiyata arac›ya satan befl köye ortak
tank yapt›rd›. Art›k sütler istenilen
zamanda, uygun fiyata sat›labiliyor 

ofafl/Fiat’›n ‹zmir ve Ayd›n
Ana Bayii Poyraz Otomotiv
Sanayi  ve Ticaret Limited
fiirketi  Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Selami Özpoyraz, çekir-

dekten yetiflmifl bir ifladam›. fiimdi de
Koç Üniversitesi ‹flletme bölümünü biti-
ren o¤lunu ikinci kuflak Koç’lu olarak ifl
hayat›na haz›rlayan Özpoyraz ile kariyeri-
ni, “Daha da art›r›lmas› gerekir” dedi¤i
sosyal sorumluluk projelerini konufltuk.    

Sizi tan›yabilir miyiz?
Manisal›y›m. 10 Ocak 1957’te Manisa’n›n
Demirci ilçesinde do¤dum. Bir do¤al afet-
le birlikte memleketimizden ayr›ld›k. Ka-
sabam›zdaki depremden sonra 1967 y›-
l›nda ‹zmir’e geldim. E¤itimimi ‹zmir’de
sürdürdüm. Halkla iliflkiler e¤itimi gör-
düm. 1982 y›l›nda Ege Üniversitesi Halk-
la ‹liflkiler bölümünden mezun oldum.
Evliyim ve bir o¤lum var. 

Ticaret hayat›n›za nas›l bafllad›n›z?
1967-1970 y›llar› aras›nda seyyar sat›c›l›k
yapt›m.  1967 y›l›nda henüz 10 yafl›nday-
d›m. Hem çal›fl›p hem okuyordum. Üç
sene devam etti. 1970 y›l›nda, babam›n
yönlendirmesiyle bir karara vard›m. Ba-
bam, “Seyyar sat›c›l›¤›n sonu yok, bir
meslek edin” demiflti. Bunun üzerinde
düflündüm. Otomobil her zaman gelifl-
meye haz›r bir sektördü, her y›l yeni mo-
deller ç›kar›l›yordu, her zaman yedek
parça ihtiyac› vard›. Bu gerekçeleri dikka-
te alarak seçimimi yapt›m. Ülkeyi ad›m

ad›m gezerek, yedek parça ve civata pa-
zarlamac›l›¤› yapmaya bafllad›m. Bu ara-
da e¤itimime devam ediyordum. 
Ancak 1973 y›l›n›n sonunda ifl hayat›mda
yerleflik düzene geçtim. ‹zmir 1. Sanayi
Sitesi’nde küçük bir dükkânda peraken-
de olarak yedek parça sat›yordum. 1976
y›l›ndan itibaren art›k ‹zmir’e ve genel
olarak Ege Bölgesi’ne toptan yedek parça
sat›fl› yapar hale gelmifltik. Kardeflim
Mehmet Özpoyraz ile birlikte 1985 y›l›n-
da Poyraz Otomotiv Limited fiirketi’ni
kurduk. Koç Toplulu¤u flirketlerinden
Egemak A.fi., Ormak A.fi., Günoto A.fi.,
Ottar A.fi., Tormak A.fi. firmalar›ndan ye-
dek parça al›p, da¤›t›m›n› yap›yorduk. 
Daha önce ailenizde Koç Toplulu¤u
ile çal›flan kimse var m›yd›?  Sizin Koç
Toplulu¤u ile yollar›n›z nas›l kesiflti?
Ailemizde Koç Toplulu¤u ile çal›flan
kimse yoktu. Ailede ilk biziz. Servisçi-
li¤in ön plana ç›kt›¤›n› görünce, yetkili
servis ve de yetkili otomobil sat›c›s› ol-
mak için Tofafl’a müracaat ettik. Tale-
bimiz olumlu karfl›land›. 1992 y›l›nda
Tofafl yetkili sat›c›s› olarak faaliyetleri-
mize devam ettik. Ayn› y›llarda eflim
fiafak Özpoyraz ile birlikte sigorta flir-
keti kurup Koç Allianz acentesi olduk.
Ard›ndan da faaliyet gösterdi¤imiz 1.
Sanayi Sitesi’nden, plazalarda 3S faali-
yetlerine geçme aray›fllar›m›z do¤rultu-
sunda 1998 y›l›nda flimdiki bulundu-
¤umuz yer olan havaliman› yan›ndaki
plazam›za tafl›nd›k. Artan giderlerle
müflteri memnuniyetini en üst seviyeye

ç›kartabilmek için 2002 y›l›nda ‹zmir
Tofafl Ana Bayii olduk. Ama bununla
kalmad›. Markam›za olan ba¤›ml›l›¤›-
m›z ve markam›z›n tercih edilebilir ol-
mas›ndaki gayretlerimiz Tofafl’› mem-
nun etti ki, 2004 y›l›nda Ayd›n ilinde
de Tofafl Ana Bayii olduk.

Bölgenizdeki ticari a¤›rl›¤›n›z› ö¤rene-
bilir miyiz?
Uzun y›llard›r Ayd›n’da müflteri mem-
nuniyetinde hem sat›fl hem de serviste
Türkiye birincili¤imiz halen devam edi-
yor. ‹zmir’de 2006 y›l›nda araç sat›fl›nda
en yüksek sat›fl adetlerine ulaflarak Tür-
kiye birincisi olduk. 2007 y›l›nda gün-
lük 100 araç kapasiteli, befl y›ld›zl› yeni
servis istasyonumuzu Sarn›ç’ta devreye
ald›k. 2008 Aral›k ay›ndan itibaren de
Çeflme’de sat›fl ve servis hizmetini veri-
yor olaca¤›z.
Bünyemizde 206 kifli istihdam ediliyor.

T

Poyraz Otomotiv 
sosyal proje bekliyor 
Poyraz Otomotiv 
sosyal proje bekliyor 
Poyraz Otomotiv 
sosyal proje bekliyor 
Poyraz Otomotiv 
sosyal proje bekliyor 
Poyraz Otomotiv 
sosyal proje bekliyor 

“Müflteri memnuniyetini 
üst seviyeye ç›karabilmek

için 2002‘de ‹zmir Tofafl Ana
Bayii olduk. Markam›z›n

tercih edilebilir olmas›ndaki
gayretimiz Tofafl’› memnun
etti ki, 2004’te Ayd›n’da da

Ana Bayii olduk”
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Fiat bayra¤›n› daha yukar›lara tafl›mak
için gayret gösteriyoruz. 2008 Haziran
ay›nda Fiat toptan yedek parça sat›fl›na
bafllad›k. Tofafl’›n araç sat›fllar›ndaki
a¤›rl›¤›m›z yüzde 4’tür. Ancak hedefimiz
yüzde 5’e yükselmek. Fiat’a inan›yoruz.
Yeni modellerimizin de tüketiciye sunul-
mas›yla farkl› bir kesime daha ulaflm›fl
bulunuyoruz. 2006 y›l›nda flirketlere
uzun dönem kiralama ifline girerek Fiat
marka araçlar› hiç kullanmam›fl firmala-
r›n araçlar›m›z› kullanmas›n› sa¤lad›k.
fiu an kiralama yapt›¤›m›z araç adedi
1500’ü geçti.

Koç Toplulu¤u’nun bünyesinde faali-
yet göstermenin size sa¤lad›¤› avan-
tajlar nelerdir?
Koç Toplulu¤u ile çal›flmaktan çok mem-
nunuz. Özellikle Vehbi Koç’un “Ülkem
varsa ben de var›m” sözüne bakarak, de-
vaml› ifllerimizi gelifltirmek, daha çok ifl
imkân› yaratmak, ekonomimize daha faz-
la katk› sa¤lamak için y›l›n 365 günü çal›-
fl›yoruz. Bayi olarak Koç Ailesi’nin bir par-
ças› olmak toplumda bizlere iyi bir ko-
num sa¤l›yor. Halk›n gözünde güvenilir
bir yer sa¤l›yor.

Bayi portal›n› takip ediyor musunuz?
Evet. Koç Toplulu¤u’nun bayi portal›n› ta-
kip ediyoruz. Bu sayede de aram›zdaki ifl
imkânlar›n› art›r›yoruz.

Ailenizde Koç bayili¤i konusunda sizi

izleyen bir ikinci kuflak var m›?
Ailemizin Koç Toplulu¤u ile çal›flan ilk
fertleri, kardeflim ve eflim ile birlikte biziz.
Kardeflimle çal›fl›yorum; eflim de Özpoyraz
Sigorta Limited fiirketi’nin Yönetim Kurulu
Baflkan›. ‹kinci kuflak olarak ise o¤lum Ali
Özpoyraz yetifliyor. Koç Üniversitesi ‹fllet-
me bölümünü bitirdi. Ard›ndan da Toyo-
ta’da staj yapt›. Halen ‹stanbul Birmot’ta sa-
t›fl dan›flman› olarak görev yap›yor.

Ailece “Koç Ailesi”ndesiniz. Peki o¤lu-
nuz neden sizinle çal›flm›yor?
Çal›flacak ama henüz buna üç y›l var. Çün-
kü flirketleflme nas›l oluyor, flirket yap›s›
nedir, bütün bunlar› Birmot’ta görmesini
istedik. Orada di¤er çal›flanlarla eflit koflul-
larda olacak. Oysa kendi flirketinde geç gel-
se “Niye geç geldin?” diyen olmaz, çal›flma-
sa “Niye çal›flmad›n?” diyen olmaz. Dolay›-
s›yla bu piflme dönemini bekliyoruz.

Sizinle ayn› ifle giriflen gençlere, baflar›
yolunda neler öneriyorsunuz?
Sektöre yeni giren gençlere tavsiyem, bu
sektörün yok olmayaca¤› seçtikleri bu
sektörden zevk alacaklar›, araçlar›n gelifli-
mi muhakkak artaca¤›ndan dolay› baflar›l›
olmak için satt›klar› ürünü çok iyi tan›ma-
lar› ve müflterinin neyi arzulad›¤›n› çok iyi
tahmin etmeleri gerekiyor. 

Koç Toplulu¤u’nun sosyal sorumluluk
projelerine kat›l›yor musunuz?
“Ülkem ‹çin” projesi kapsam›nda iki proje
gerçeklefltirdik. Bunlardan ilki Yunus Em-
re ‹lkokulu tamirat›, ikincisi Çak›rbeyli
Köyü Süt Toplama Üniteleri idi.

“Ülkem ‹çin” projesi 2006 y›l›nda bafllat›l-
d›. Biz de kat›lacakt›k. Ayd›n fiube Müdü-
rümüz Murat Durukan, Ayd›n’da Koç
Holding’e ba¤l› olan bayilerle bir araya ge-
lerek, “Nerede, ne yapabiliriz?” konusun-
da fikirlerini ald›. Valilikten de bilgi ve
destek al›nd›. Sonunda, 2006 y›l›nda en
yard›ma ihtiyaç duyan okul olan Yunus
Emre ‹lkö¤retim Okulu’nda tadilat yap›l-
mas› karar›na var›ld›. 
2007’de projeye deste¤e devam edece¤i-
mizi duyflurduk. Vali Bey bizi davet etti
ve Ayd›n’a ba¤l› befl köyden gelen ortak
flikâyeti aktard›. Bu köylerdeki süt üreti-
cisi köylüler, ürünlerini uzun süre koru-
yam›yorlard›. Arac›lar da bu f›rsatla, bu

köyleri dolafl›p, köylülerin koruyama-
d›klar› sütleri de¤erinden az paraya top-
luyorlard›. Köylüler, Vali Bey’i ziyaret
ederek durumlar›n› anlatm›fllar, Vali
Bey de Ayd›n fiube Müdürümüz Murat
Durukan’a.. Murat Bey’in giriflimiyle, bu
köylerin ortak kullanaca¤› süt toplama
ve muhafaza tank›n› yapt›rd›k. Kapasi-
tesi 1 ton olan tank, befl köyün de sütle-
rini al›yor. Sütler bu tankta istenildi¤i
kadar saklanabiliyor. Köylüler de art›k
istedikleri zaman oradan sat›fl yapabili-
yor. Köylüler tank bittikten sonra hep
birlikte ziyaretimize geldiler. Ola¤anüs-
tü memnun olduklar›n›, ürettikleri ürü-
nün de de¤er kazand›¤›n› söylediler. 
“Ülkem ‹çin” projesinin yeni konseptine
de kat›ld›k.
Gerçekten dünyan›n en güzel toprakla-
r›nda yafl›yoruz. Asya ile Avrupa’y› bir-
lefltiren ülkemizin ve  insanlar›m›z›n k›y-
metini bilip, “Ülkem varsa biz de var›z”
sözünü ilke edinmeliyiz. “Ülkem ‹çin”
Koç Holding’in en iyi yapt›¤› ifllerden bi-
ridir. Bu tür projelerin daha da art›r›lma-
s›n› istiyoruz.

“Dünyan›n en güzel
topraklar›nda yafl›yoruz.

Ülkemizin ve  insanlar›m›z›n
k›ymetini bilip, ‘Ülkem varsa

biz de var›z’ sözünü ilke
edinmeliyiz. ‘Ülkem ‹çin’

Koç Holding’in en iyi yapt›¤›
ifllerden biridir. Bu tür

projelerin daha da
art›r›lmas›n› istiyoruz”
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ivan Sohbetleri’nin bu ayki
konu¤u ünlü popçu Mirke-
lam’d›. 1995 y›l›nda “Her
Gece” isimli parças›yla tan›-
nan ve sevilen Mirkelam,

son albümünü iki y›l önce ç›kard›. Dil-
lerden düflmeyen pek çok parçan›n söz
yazar› ve bestecisi de olan Mirkelam ile
Harbiye Divan’›n fl›k atmosferinde ko-
nufltuk. Mirkelam müzi¤i, hedeflerini,
yaflam›, kültürü ve daha pek çok fleyi
anlatt›. 

Son albümünüz uzun bir aradan
sonra 2006’da ç›kt›…
Evet, üç senede bir albüm geliyor. Be-
nim çal›flmalar›m uzun sürüyor. ‹nsan-
lar› sarsacak flark›lar›n ancak befl y›l ka-
dar bir arayla ç›kabilece¤ini düflünüyo-
rum. Öte yandan bir Türkiye gerçe¤i
var. Türkiye müzik piyasas›nda yap›lan
ifller h›zla tükeniyor. Bu nedenle de y›l-
da bir albüm ç›kar›lmas› gerekti¤ini
düflünüyorum. Parçalar art›k CD alma-
dan tüketiliyor, internetten indirilip o
gece her yere yans›yor. 

“Sahne tozunu” ilk kez Saint Joseph
Lisesi orkestras›yla m› tatt›n›z?
Solistleri yoktu, ben solistleri oldum. He-
avy metal çal›yorlard›. Gerçi baflkalar›n-
dan bir iki flark› çalard›k, dördü befli
kendi flark›lar›m›z olurdu. Alet yok, mik-
rofon kötü… Ama “ilk sahne tozu yut-
mak” dedi¤iniz fley o olsa gerek. Sahneye
ç›kmak çok büyük heyecan olurdu: ne
söyledi¤inizi duyard›n›z ne de baflka bir
fleyi. Konser sanki bir saniye sürerdi.
Çok zevkliydi... 

Müzi¤e nas›l bafllad›n›z?
Orta sonda anneannem s›n›f geçme hedi-
yesi olarak bir klasik gitar alm›flt›. Kad›-
köy’deki bir sazc›dan, sesi ç›kmayan bir
gitard›. ‹lk bestelerim o gitarla bafllad›.
Ortaokuldan beri deneyerek yan›larak
bir fleyler bulmaya çal›fl›yorum… Babam

ivan sohbetlerid

D

Mirkelam:

“Hayat çok basit. Bu 
basitlik beni ço¤u zaman
s›k›yor. Ben asl›nda
s›k›nt›dan bir fleyler
yap›yorum. Hayat›
güzellefltirmek istiyorum”

“Koç Holding’de
çal›flmaya
bafllayacakt›m...”
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da öyleydi; avukatt›, film çekerdi; akorde-
on, piyano çalard›. Bana hayat›n basitli¤i
içindeki dehlizi, o dehlizin içindeki basit-
li¤i o ö¤retti. Ben de kelimelerle oynaya-
rak bu basitli¤i bulmaya çal›fl›yorum. 

Sizle ilgili herkesin söyledi¤i ortak fley
“samimiyet”. Neden böyle?
Kendinizi anlatabilmek önemli bir fley.
Samimiyet, basitlik de, kendinizi iyi an-
latabilmek aç›s›ndan bir avantaj. Benim
kendimi anlatma flans›m var, çünkü
kendi bestelerimi yap›yor ve sözlerimi
yaz›yorum. Sizin hayaliniz gerçekse,
onu iyi oluflturduysan›z, mesela “Koko-
reç” dedi¤iniz anda bile samimiyetin al-
g›lanmamas›na imkân yok. Ben sahneye
ç›kt›¤›m zaman e¤lenmek istiyorum.
E¤er ben e¤lenirsem e¤lendirebiliyo-
rum; ben duygusalsam dirleyenler de
ortam da duygusal oluyor. Yapt›¤›m ifli,
hiçbir zaman “profesyonel bir ifl” gibi
görmedim.  

Kendinizi nas›l tan›mlars›n›z? Kad›köy-
lü bir müzisyen…
Kendimi ‹stanbullu diye görürüm. Ço-
cuklu¤um, gençli¤im Kad›köy’de geçti.
Ama gençli¤imin bir bölümü de Beyo¤-
lu’ndayd›. Hem de Beyo¤lu’nun daha zor
zamanlar›nda, 86-87 y›llar›nda. Barlar
falan yoktu henüz, saz evleri vard›. Çün-
kü hepimizin bildi¤i gibi Türkiye’de mü-
zik de, politika gibi, spor gibi kesintiye
u¤ruyor. Bunun için de üst üste bir fley-
ler eklenemiyor. Rock müzik bir yere ka-
dar geliyor, sonra Cem Karaca yurtd›fl›na
ç›kmak zorunda kal›yor. Müzi¤ime
gelince, bizler alaturka ile rock’› birleflti-
ren insanlar›z. Tavla ile alaturka ve
punk’› bir araya getiren… 1999’da,
ancak 2008’de çal›nan funk müzi¤i ‹s-
kender ile biz bulmufltuk. 1995’te daha
dünyada yokken, rai müzi¤ine rock mü-
zi¤i katm›flt›k. Bunlar bilgisizlik
nedeniyle konuflulmad›¤› için, “Anadolu

rock” diyor, baflka bir fley demiyorlar.
Ben müzik hayat›mda hep yeni bir fleyler
yapmaya çal›fl›yorum.

Gelece¤e ne b›rakmak istiyorsunuz?
‹nsanlar›n seçimleri 10 y›l sonra, 20 y›l
sonra çocuklar›n›n yönlerini çiziyor.
Herhangi bir durum, bizim 20 y›l önce,
10 y›l önce seçtiklerimizle ilgili. Bunun
bilincinde olmak laz›m. Seçti¤iniz her
fley, söyledi¤iniz her fley çok önemli. 

Kendinizi müzikte nas›l bir çizgiye
oturtuyorsunuz?
Müzikte insan›n kendisini bir yerlere
koymas› zor. Müzi¤im pop gibi görünse
de asl›nda popun üzerinde bir müzik ya-
p›yorum. Müzi¤i, müzi¤in kalitesi belir-
ler, ben ne desem bofl. Müzi¤in
kalitesinde taklit de önemli bir faktördür.
Müzikte taklit olmas› laz›m, ancak onun
üzerine de bir fleyler konulmas› laz›m.
Örne¤in ben hayat›mda babam› taklit edi-
yorum ve üzerine bir fley ekliyorum. Mü-
zikte de öyle bir kopya laz›m, üzerine bir
milim bile ekleseniz, baflka bir fley oluyor. 

‹lk albümünüz ç›kt›¤›nda herkes onu
konuflmaya bafllad›. Siz ne hissettiniz?
Ben pek popülerli¤i isteyen biri de¤il-
dim. “Hay Allah ünlü oldum” dedi¤im
bir zaman oldu. Tam o günlerde Gözte-
pe’de kal›yordum. Bir bakkala
gidiyorum, bir duvar›n üzerinde oturan
gençler birbirlerine beni gösterdiler, “‹fl-
te o çocuk de¤il mi?” diye. Orda “Ne ya-
paca¤›m flimdi?” dedim. Çok zor bir dö-
nemdi benim için, çünkü amac›m popü-
ler olmak de¤ildi, müzik yapmakt›. Bel-
ki yapt›¤›m›z müzik bu kadar onaylan-
masayd›, baflka yere gidecekti, daha iyi
bir fley olacakt›. Bundan kurtulmaya ça-
l›fl›yorum. Ne mi yap›yorum? Samimiyet
kuruyorum, daha fazla Beyo¤lu’nda,
daha fazla insanlar›n aras›nda oluyorum,
daha fazla istedi¤imi yap›yorum... Bu bir

seçim asl›nda; insanlardan uzaklaflarak
çok popüler olmak ya da insanlar›n ara-
s›nda devam etmek… 

Müzi¤in neresindesiniz ve nereye git-
meyi düflünüyorsunuz? 
Bunu kabiliyetleriniz ve enerjiniz belirli-
yor. D›flar›dan flark› almad›¤›m için bir
y›l›m› maddi ve manevi olarak kendim
yarat›yorum; hayallerimle, anlatacakla-
r›mla, insanlara sunacaklar›mla… Farkl›
bir yoldan gidilebilece¤ini ispat etmek;
amac›m o. Hayat›n çok basit oldu¤una
inan›yorum ve bu basitlik beni ço¤u za-
man s›k›yor. Ben asl›nda s›k›nt›dan bir
fleyler yap›yorum. Hayat› güzellefltirmek
istiyorum. Müzi¤imle elimden geldi¤in-
ce farkl› yollardan kendi hazinemi defl-
meye çal›fl›yorum. Bir dahaki seneye
farkl› bir fley yapmam laz›m. Bunu hisse-
diyorum. Bestecili¤imin en iyi zamanla-
r›n› yaflad›¤›m› düflünüyorum.

Türk müzi¤ine nas›l bak›yorsunuz?
Biz bu zenginli¤i kullanm›yoruz. Tek tip
hiçbir zaman ifle yaram›yor. ‹lerlemenizi
farkl›l›k sa¤l›yor. Tart›flmadan ayn› fley-
leri düflünüp, ayn› fleyleri onaylarsak, s›-
radan bir ülke oluruz. Fransa gibi… Her
fley mükemmel ama sanki hep ayn› saba-
ha kalk›yorlar... Ancak çeflitlili¤i, gerili-
mi çok iyi kullanman›z gerekir, yoksa si-
zi yok edebilir. Çok güzel bir ülkede ya-
fl›yoruz, bunu devam m› ettirece¤iz yok
mu edece¤iz? Sadece s›n›rlar ve bayrak
de¤il müzik, resim, roman, yaflam flekli,
kültürü de kapsayarak söylüyorum… 

Koç Spor fienli¤i kapan›fl konserinde
çocuklarla iletiflim kurmaya özen gös-
terdiniz...
Bu biraz gelece¤i seçmekle biraz da  e¤-
lenmekle ilgili. Benim amac›m e¤lendir-
mek. Sahneye iletiflim kurmak için ç›k›-
yorum, “Karfl›mda duran herkesi e¤len-
dirmek üzere oraday›m” diye düflünüyo-
rum. Çocuklar da bir fleyler almal›.
Hem neredeyse benim yolum da Koç
Toplulu¤u ile kesifliyordu. Bir dönem
ansiklopedi sat›yordum. Koç Holding’in
Nakkafltepe’deki merkezinde kitap sergi-
si açm›flt›m. Sergiyi gezen bir müdürle
s›cak bir sohbete giriflmifltik. Bana ya-
banc› dil ve bilgisayar› bilip bilmedi¤imi
sormufltu. Sonuç olarak ben mühendi-
sim. Koç’ta çal›flmay› da içimden geçir-
dim ama olmad›. Belki ben de orda çal›-
flacakt›m ama o zaman Mirkelam olma-
yacakt›m. 

Fergan Mirkelam kimdir?
20 May›s 1966 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Ortaokul y›llar›ndan beri müzikle ilgilendi.
‹lk olarak Saint Joseph Lisesi orkestras›nda solist olarak yer ald›. 1986 y›l›nda
Eurovision Türkiye elemelerine kat›ld›. Bir çok sanatç›n›n albümünde, besteleriyle ya da
geri vokal olarak yer ald›. 1990 y›l›nda “Karfl›l›ks›z Çek” adl› flark›s›yla Kufladas› Alt›n
Güvercin Yar›flmas›'na kat›ld› ve ikinci oldu. 1994 y›l›nda özel radyolar›n aç›lmas›yla,
çeflikli radyo kanallar›nda DJ olarak çal›flt›. 1995 y›l›nda ç›kard›¤› ilk albümüyle çok iyi
bir sat›fl grafi¤i yakalad›. Özellikle “Her Gece” ve “Tavla” isimli flark›ya çekti¤i klibi
büyük ses getirdi. 1998 y›l›nda ikinci albümü “Joker”, 2001 y›l›nda üçüncü albümü
“Unutulmaz” ç›kt›. "Kalbimde Parmak ‹zin Var" adl› albümü 2004’te, "Mutlu Olmak
‹stiyorum" isimli son albümü de 2006 y›l›nda yay›mland›.
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Ödüllü Divan Bodrum Palmira’n›n
mutfa¤› geçti¤imiz y›l oldu¤u gibi bu y›l
da, ABD’de Stratford Üniversitesi’nin
aflç›l›k bölümünden onur ö¤rencisi
olarak mezun olan Ça¤la Önal’a emanet.
Sürpriz tatlar, konuklar› bekliyor 

Divan Bodrum
Palmira keyfi 
bir y›la yay›ld›

kalite 2005 “En iyi Butik
Otel”, Conde Nast Johansens
2006 Butik Oteller Kategori-
si’nde “Avrupa ve Akdeniz’in
En Büyüleyici Oteli” ödülleri-

ni alan, 2007’de Superbrand Internatio-
nal taraf›ndan Türkiye’nin “Cool-
brand”lerinden biri seçilen ve son olarak
da Gecce Oscar’lar› 2007-08 taraf›ndan
“En iyi Bodrum Oteli” ödülüne lay›k gö-
rülen Divan Bodrum Palmira, bu ödüllü
hizmetini art›k tüm y›la yayacak. 
Divan Bodrum Palmira’n›n bir özelli¤ini
mercek alt›na almadan önce, di¤er özel-
likleri hakk›nda bir özet yapal›m. 2008
sezonu itibar›yla y›l boyu kap›lar›n› ka-
patmamas› karar› al›nan otelde ayr›ca bir
dizi yenilik yap›ld›. Sahil Bar ve Havuz

Bar yenilendi. Sahil Bar, genifl oturma
bölümü ve mozaik tafllarla dekore
edilmifl yeni yüzüyle hizmette. Yeniler
listesinde mutfak ve mönüler de var.  Di-
van Bodrum Palmira’n›n konuklar› bu
yaz canl› ›stakoz akvaryumundan fayda-
lanabilecek, LifeCo Detox’un Saf marka-
s›na ait sa¤l›kl› snack’ler ve içecekleri se-
çebilecek. Tüm bu yeniliklere ek olarak
her çarflamba gecesi fief’in Masas›  ad› ve-
rilen özel bir uygulama yap›lacak. Bir
gün önceden rezervasyon yapt›ran 10
kifli, flef Ça¤la Önal’›n haz›rlad›¤› befl çe-
flit özel yemek, sommelier eflli¤inde özel
flarap tadacak. Butik tatil oteli olmas›n›n
yan› s›ra üst düzey yöneticiler için
“work&leisure” hizmeti sunan Divan
Bodrum Palmira’n›n dikkat çekmek iste-

di¤imiz özelli¤i de, Göltürkbükü’nün
tek kad›n flef aflç›s› olan Ça¤la Önal.

“Elinin hamuruyla” mutfakta!
Gönlünce seyahat etmek, toprakla u¤-
raflmak, tahtaya biçim vermek, resim
yapmak… Herkesin bir emeklilik haya-
li vard›r. Ça¤la Önal’›n fark›, emeklilik
hayalini öne almas›, hayat›n›n bafllang›-
c›na yerlefltirmesi. Ekonomi e¤itimi gör-
dü¤ü halde, daha çocukken gönlünü çe-
len aflç›l›¤› meslek edinmifl. Önal, evin-
de mutfaktan ç›kamayan ama profesyo-
nel anlamda mutfa¤a giremeyen kad›n-
lar› temsilen, kendisine kap›lar›n› açan
Divan Bodrum Palmira’n›n flef aflç›s›.
Önal’dan aflç›l›k kepini giyiflinin öykü-
sünü dinledik.

S
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Y›ld›z Üniversitesi ‹ktisat bölümünü bi-
tirdiniz ama flimdi Göltürkbükü’nün ilk
kad›n yönetici flefisiniz. Mutfa¤a ilginiz
ne zaman bafllad›?
Çocuklu¤umdan beri mutfa¤a ilgim dik-
kat çekerdi. Annem ben lisedeyken çal›fl-
maya bafllay›nca, okuldan sonra solu¤u
mutfakta al›rd›m. Hayalim emeklilikte
mutfak ifline girip, restoran›m› açmakt›.
Üniversite y›llar›mda branfl›mla ilgili de¤i-
flik ifllerde çal›flt›m. Amerika’da aflç›l›k ifli-
ne çok önem verildi¤ini ve okullar›n çok
disiplinli oldu¤unu gördüm. Bu ifle, e¤iti-
mini görerek, okulda ö¤renerek bafllama-
ya karar verdim. Ailem deli oldu¤umu dü-
flünüp karfl› ç›kt›. Ama sonunda yine deli
oldu¤uma karar verip kabul ettiler. Çün-
kü, “Belki sonradan vazgeçer” umutlar›
vard›. Ama ben mutlu bir deliyim.

Stratford Üniversitesi Aflç›l›k bölü-
münden onur ö¤rencisi olarak mezun
olup Hyatt Oteli’nde bafllad›n›z. ‹lk iflte
aflç›l›k seçiminizi sorgulad›n›z m›? 
Hyatt Oteli benim için çok iyi bir deneyim
oldu. Çünkü dünyan›n neresinde olursa-
n›z olun, ne yaz›k ki mutfakta erkek ço-
¤unlu¤u var. Hyatt Oteli’nde çok fazla ya-
banc› uyruklu aflç› çal›fl›yordu. Çal›flanla-
r›n ço¤u “zorunluluk” nedeniyle bu ifli ya-
p›yordu ve  dolay›s›yla da benim meslek
aflk›ma anlam veremediler. ‹lk zamanlarda
sürekli, bu ifli yapamayaca¤›m, bu tempo-
ya dayanamayaca¤›m söylendi. Y›lmad›m!
Hyatt’ta so¤ukla bafllay›p, çok k›sa sürede
ana yemek sote ve ›zgaraya geçtim. Bu
mesle¤i seçti¤ime hiç piflman olmad›m.
Zor oldu¤unu biliyordum. Ama herkes “ifl
bitse de evime gidip hobimle ilgilensem”
derken, benim iflim zaten hobimdi. 

Türkiye’ye neden döndünüz? 
Sekiz y›l›n sonunda art›k bir karar verme-
liydim;  ya art›k kesinlikle Türkiye’ye dön-
meyecek ya da art›k Türkiye’de kalacak-
t›m. Türkiye’de bu meslekte çal›flman›n
çok kolay olmayaca¤›n› biliyordum. Bu
sebepten daha fazla ertelemeden, gelip
mesle¤imi ülkemde yap›p yapamayaca¤›-
m› görmek istedim. ‹yi ki de gelmiflim.

Divan ile yollar›n›z nas›l bulufltu?
Türkiye’ye geldikten bir ay sonra Divan
Kurumsal Yönetici fiefi Hubert Bourdon
görüflmek istedi. Divan’dan önce birkaç
yerle daha görüflmüfltüm. Kimileri onlar
için çok fazla oldu¤umu, kimileri ise öz-
geçmiflime bile bakmadan bayan oldu¤um
için bu ifli kald›ramayaca¤›m› söyledi. fief
Bourdon’la tan›flt›ktan sonra, do¤ru yerde

oldu¤umu anlad›m. Divan’daki köklü de-
¤iflimlerden ve hayalini kurdu¤um çal›fl-
ma ortam›n›n oluflturulmas›ndan bahsetti
ve bu konuda bana yard›mc› olaca¤›n›
söyledi, oldu da. Böylece Divan ‹stanbul
Oteli’nde  Divan Lokantas›’n›n flefi olarak
ifle bafllad›m. Otel müdürümüz Murat
Gün’ün sonsuz deste¤iyle, geçen sene
Temmuz ay›ndan beri Divan Bodrum Pal-
mira’n›n yönetici flefli¤ini yap›yorum.

Özellikle Türkiye gibi geleneksel kal›p-
lar›n yer yer ifl dünyas›nda da hüküm
sürdü¤ü bir co¤rafyada “mutfaktaki ka-
d›n yönetici” olmak nas›l bir durumdu? 
San›r›m birçok sektörde kad›nlar bu zor-
luklar› yafl›yor. Ama özellikle bizim mes-
lekte, evde kad›n›n görevi olmas›na ra¤-
men, profesyonel anlamda kad›n flef yeni
yeni sektöre giriyor. ‹lk ifle bafllad›¤›m za-
manda benim için “Acaba kimin tan›d›¤›”
diyorlard›. Tan›d›kça, bu ifle ne kadar
emek, zaman ay›rd›¤›m› ve ne kadar çok
sevdi¤imi anlay›nca beni aralar›na ald›lar.
Hâlâ birini ifle al›rken “Bayanla çal›fl›r m›-
s›n?” diye soruyorum. Benimle çal›flanlar
da mutlu olmal›, çünkü yemekler, sevgiy-
le ve mutlulukla yap›l›nca çok daha lez-
zetli. Ruh hali, kesinlikle yeme¤e yans›yor.

Divan Bodrum Palmira’n›n konuklar›n›
nas›l bir mutfak bekliyor? 
Geçen sene Temmuz ay›nda bafllad›¤›m-
da, mönü zaten haz›rd›. Güzel bir mönüy-
dü. Fakat bu seneki mönü bana ait. Otel
mönüsü oldu¤u için ve misafirlerimiz biz-
lerle uzun süreli kald›¤› için, baz› klasik
yemeklerimize devam ettik ama yeni lez-

zetler de ekledik. Akdeniz mutfa¤› sunu-
yoruz. Mönümü  olufltururken sadelikten
yola ç›kt›m. Yemekler a¤›r soslar alt›nda
kaybolmuyor, kendi lezzetleriyle servis
ediliyor. Taze ürünlerle yap›lm›fl her ye-
mek, benim için çok özeldir. Ege’nin ni-
metlerinden faydalanmak istedim. Kafes
kuzu pirzola, bu¤dayl› Ege otlar›yla servis
ediliyor; jumbo yengeç köftemi sadece
Bodrum baharatlar›yla tatland›r›yorum. 

Hangi yeme¤i yapmay›, hangi yeme¤i
yemeyi, nas›l bir servisi seviyorsunuz?
A¤›r soslar alt›nda kalm›fl yemeklerden
hofllanmad›¤›m› söylemifltim. Patl›can
patl›can tad›nda, bal›k bal›k tad›nda olma-
l›. Ustaca gizlenmifl baharatl›, yerken “Bu-
nun içine ne konulmus acaba” dedirten
yemekleri severim. Deniz mahsullerini
çok severim ama etsiz de yapamazd›m.
Yemek yemek benim için yemek yapmak
kadar büyük bir keyif. Bu nedenle rahat
edece¤im, çok kurallar› olmayan casual
servisten daha fazla keyif al›yorum.  

Aflç›l›k mesle¤inde bir “kad›n olarak”
çal›fl›rken, bulundu¤unuz kurumun ba-
flar›n›zda önemi oluyor mu? 
Bence büyük etkisi var. Özellikle Divan,
bu konuda öncü. Bizim üç tane bayan fle-
fimiz var. Divan ailesi olarak bize sonsuz
destekte bulunuyorlar. Baflka bir kurum
ya da iflletmede bu rahatl›k ve deste¤i bu-
labilece¤imizden flüpheliyim.

Bir Koç Toplulu¤u flirketinde çal›flma-
n›n size sa¤lad›¤› avantajlar var m›?
Koç Toplulu¤u her zaman kalitenin gös-
tergesidir. Tabii ki her iflletme kâr etmek
ve iflletmesinin baflar›ya ulaflmas›n› ister.
Ama Koç Toplulu¤u’nda öncelik kalitedir.
Bunun sonucu olarak en kaliteli ürünü
kullanabilme flans›na sahibim. Zaten aksi
bir duruma da izin verilmez. Bütün bun-
lar benim daha kaliteli ve güzel ürün ç›ka-
rabilmeme yard›mc› oluyor. 
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imi yar›fllara kat›ld›, kimi yar›flç› ar-
kadafllar›n› destekledi. Ama 20 y›ld›r
sürdürülen ve art›k “Koç Olimpiyat-
lar›” diye an›lan bu organizasyonda
rolleri ne olursa olsun tüm Koç Top-

lulu¤u çal›flanlar› bir ay boyunca ayn› heyecan›
yaflad›. Bu heyecan 10 May›s’ta ‹stanbul’daki Ya-
p› Kredi Ba¤larbafl› Korusu’nu ›s›tan ilkbahar gü-
nefli alt›nda bafllad›. 70 Koç Toplulu¤u flirketin-
den 3 bini aflk›n amatör sporcu, befl ayr› flehirde,
resmi hakemlerin yönetti¤i karfl›laflmalarda fut-
bol, basketbol, atletizm, voleybol, tenis, masa te-
nisi, satranç ve yüzme branfllar›nda yar›flt›. Ayr›-
ca bu y›l ilk kez deneme mahiyetinde Bursa’da
Bowling Yar›flmas› düzenlendi. 
Koç Toplulu¤u’nun tak›m ruhuyla sürdürülen
yar›flmalar 15 Haziran’da yine Yap› Kredi Ba¤lar-
bafl› Korusu’nda düzenlenen madalya töreniyle
sona erdi. Hoparlörlerden “We Are The Champi-
on” yükselirken, kürsüye ç›karak madalya alan
sporcular›n sevinci eflsizdi. Yine de kimse üzül-
medi. Çünkü flenlik, bafllang›ç hedefleri olan
“dürüst ve düzgün rekabete” çoktan  ulaflm›flt›.
Amatör sporcular, aileleri ve çal›flma arkafllar›,
ödül töreninin ard›ndan pikni¤e bafllarken, sa-
natç› Mirkelam da art›k coflkulu alk›fllar aras›nda
sahneydi.
Amatör sporcular› ve çal›flt›klar› flirketleri se-
vindiren, Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i Organi-
zasyon Komitesi Baflkan› Emre Görgün taraf›n-
dan sunulan tören, flenli¤e kat›lan flirketlerin
birbirinden farkl› ve çarp›c› spor k›yafetleriyle,
bando eflli¤inde yap›lan “seromoniyle” bafllad›.
Seremoninin ard›ndan kürsüye ç›kan Koç Top-
lulu¤u CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu, flenli¤in
Koç mensuplar›n›n birbirini yak›ndan tan›ma-

s›n›, bu ailenin s›cakl›¤›n› yürekten hissetmesi-
ni sa¤lad›¤›n› anlatt›, “Kazananlar ve kaybeden-
ler oldu ama tüm arkadafllar›m›z centilmence
yar›flt›” dedi. 
fienli¤in ilk ödülü “en iyi eflofman” tasar›m›na
verildi. Bu ödülü, turuncu, lacivert ve beyaz
renklerin hakim oldu¤u eflofmanla Ford Otosan
ald›. Eflofman› ise as›l ifli kamyon tasar›m› yap-
mak olan Engin Okumufl tasarlam›fl. Ard›ndan
s›rayla tüm dallarda birincilik, ikincilik, üçün-
cülük ve centilmenlik ödülleri verildi. ‹stanbul,
Ankara, ‹zmir, Adana ve Bursa’da yap›lan karfl›-
laflmalar sonucunda tak›mlarda en fazla birinci-
lik ödülünü Arçelik ald›. Arçelik yedi birincilik-
le sevinirken, Ford Otosan ve Yap› Kredi alt›flar
birincilik kupas›n› kucaklad›. ‹ki birincilik de
Koç Bilgi Grubu’nun oldu. Ayr›ca, Enerji  Gru-
bu flirketlerinden Aygaz ve Tüprafl ikifler, Opet
ise bir birincilik ödülüyle flenlikten ayr›ld›.
2008 “Koç Olimpiyatlar›”ndan Tofafl, Otokar ve
Koç Allianz’›n da birer birincili¤i var. ‹kincilik
ödüllerinde de en önde Ford Otosan geliyor.
Ford Otosan sekiz ödül al›rken, ard›ndan alt›
ödülle Yap› Kredi, dörder ödülle Tofafl ve Arçe-
lik geldi. Yüzme, tenis, atletizm alan›ndaki bi-
reysel birinciliklerde de Yap› Kredi 13, Ford
Otosan 11, Koçfinans alt›, Tüprafl ve Opet dört,
Koçtafl ve RMK Marine iki, Koç Bilgi Grubu bir
ödül alarak baflar›ya imza att›lar.     
Ödüller da¤›t›ld›ktan sonra sporcular, aileleriy-
le birlikte güneflli bir günün tad›n› ç›kar›rken,
sahneye ç›kan ünlü pop y›ld›z› Mirkelam’›n flar-
k›lar›yla da dans ederek yorgunluklar›n› att›lar.
Konserin ard›ndan küçük çocuklar Ba¤larbafl›
Korusu’nun dört bir yan›n› doldururken, aileler
de lezzetli köfte, sucuk, sosis eflli¤indeki pikni-
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¤i akflam saatlerine kadar sürdürdü. 
Ödül töreni ard›ndan konufltu¤umuz, bafl-
lang›c›ndan beri Koç Toplulu¤u Spor fien-
li¤i’ni yöneten Organizasyon Komitesi Bafl-
kan› Emre Görgün, flenli¤i ilk kez 1989’da
11 flirket ve 350 sporcuyla bafllatt›klar›n›

hat›rlatt›. 20 y›l sonra bugün ‹stanbul’da
28, Ankara’da dokuz, Bursa’da dokuz, ‹z-
mir’de 11 ve Adana’da 13 olmak üzere 70
flirketle yar›flmalar yap›ld›¤›n› hat›rlatan
Görgün, flenli¤in çal›flanlar aras›nda birlik-
teli¤i güçlendirdi¤ine dikkat çekti. Gör-

gün, “Birbiriyle sadece telefonla konuflan
insanlar, yar›flmalarda bir araya geliyor, ta-
n›fl›yor ve arkadafll›k ba¤lar›n› güçlendiri-
yor. Koç Spor fienli¤i tak›m ruhunu gelifl-
tirdi¤i kadar, amatör spor ruhunu da yafla-
t›yor” dedi.

“Yar›flç›lar keyifle ayr›ld›”
‹smet Narin (Ford Otosan Futbol Tak›m› Menajeri): 

“Her y›l sab›rs›zl›kla bekliyoruz”
“Organizasyonu her y›l sab›rs›zl›kla bek-
liyoruz. fiampiyonlu¤u da bulunan futbol
tak›m›m›z, daha ziyade imalat›n içinden
gelen arkadafllar›m›zdan olufluyor. Bu,
onlar için de gurur kayna¤›. Fabrika
içinde tak›m çal›flmas›na yönelik e¤itim-
lerin, tak›m ruhunun bu baflar›da etkisi
var. Aileleri de iflin içine katarak, birlikte
organizasyonlar yaparak bu tak›m ruhu-
nu destekliyoruz. fienli¤in tak›m oyunu
d›fl›nda kiflilere katt›¤› çok fley var. Bu or-
ganizasyona kat›ld›¤›m›z için mutluyuz.”

Ayfle Demirkol (Yap› Kredi Bankas›-Tenis 

Tek Bayanlar Birincisi): “Turnuva çal›flanlar›n
dayan›flmas›n› art›r›yor”
“1996 y›l›ndan beri bu turnuvaya ka-
t›l›yorum. Bahreyn’de çal›flt›¤›m befl

y›l d›fl›nda her y›l turnuvalarda yer al-
d›m. Amatör olarak tenis oynuyorum.
Bu turnuvada kat›ld›¤›m her y›l birinci
oldum. Ama as›l önemli olan bulundu-
¤umuz kurumda, iflin d›fl›nda bir fley
yap›yor olmak ve baflar› kazanmak.
Bu çok güzel. Turnuva Koç Toplulu¤u
çal›flanlar› aras›nda iletiflimi ve daya-
n›flmay› da art›r›yor. Teniste, pek çok
kifliyle uzun y›llara dayanan dostluk-
lar›m›z var.”

Burcu Cihan Ifl›k (Aygaz-Tenis Tek 
Bayanlar): “Motivasyon yarat›yor”
“Spor fienlikleri’ne dört y›ld›r tenis ve
voleybol dal›nda kat›l›yorum. Karfl›-
laflmalarda Koç Toplulu¤u’ndaki di-
¤er arkadafllarla tan›flma f›rsat›m›z
oluyor. Ayr›ca teniste böyle bir bafla-
r› elde etmek, Aygaz’› bu flekilde tem-

sil etmek beni mutlu ediyor, hem de
motivasyon yarat›yor.”

Yakup Kaya (Ford Otosan Satranç 
Tak›m› Kaptan›): “Spor iliflkisini 
ziyaretlere dönüfltürdük”
“Satranç karfl›laflmalar›n›n bu orga-
nizasyonda yer ald›¤› 2004’ten beri
flenli¤e kat›l›yoruz. Geçmifl y›llarda
çok iyi derecelerimiz yoktu ama bu
y›l hem flirketimize kat›lan iyi oyuncu-
lar hem de baflar›l› bir haz›rl›k devre-
siyle kazand›k. Turnuvalar özellikle
Tofafl, Arçelik Eskiflehir ve Koç Bilgi
Teknolojileri’ndeki arkadafllar›m›zla
iyi iliflkiler kurmam›z› sa¤lad›. Geç-
mifl y›llarda bu iliflkiyi karfl›l›kl› ziya-
retlere de dönüfltürdük. Tüprafl, To-
fafl, Arçelik’teki arkadafllarla bir ara-
ya gelece¤iz.

� Satranç: Kahraman Ferhat (F. Otosan)

� Yüzme: Sevcan Balc› (F. Otosan),
Hüsnur Kuter (F. Otosan), Nida Çavun
(Yap› Kredi), Mine Ç›kr›kç› (Koçfinans),
Erman Erol (Tüprafl), Volkan Arkun
(Opet), Orhan Cenk Ura¤ (Opet), Kutay
Duman (Koçfinans), Ercan Tekin (Yap›
Kredi), Mehmet Ali Kutan (Opet), Semih
Polat (F. Otosan), Mete Çelebican
(Koçfinans), Hande Melek Altay (F.
Otosan), Enes Akan (F. Otosan), Ceyhun
Y›ldam (Koçtafl), Salih Tanr›över (RMK
Marine), Cenk Özyönüm (Koçfinans),
Atilla Erdiner (Yap› Kredi), Gültekin
Hanl›o¤lu (F. Otosan), Ulvi Esin (RMK
Marine)

� Tenis: Ayfle Demirkol (Yap› Kredi),
Kaan Göker (Yap› Kredi), ‹smail Çelik
(Koç Bilgi Grubu), Medeni Karpat (F.
Otosan), Kaan Göker - Can Özyurt
(Yap› Kredi), Tayfun Bayaz›t - Luca
Rubaga (Yap› Kredi)

� Atletizm: Lale Saydemir (Tüprafl),
Cihan Arslanbulut (Yap› Kredi), Hakan
Yafldal (Yap› Kredi), Erdinç Battal (F.
Otosan), Metin Aksoy (Yap› Kredi),
Orhan Y›ld›z (F. Otosan), Ömer fiahin
(Yap› Kredi)

“KOÇ OL‹MP‹YATLARI”NDA TAKIMLARIN DERECE SIRALAMASI B‹REYSEL B‹R‹NC‹L‹KLER

BÖLGE BRANfi B‹R‹NC‹ ‹K‹NC‹ ÜÇÜNCÜ CENT‹LMEN

‹stanbul En güzel eflofman (Ford Otosan)
‹stanbul Satranç Kahraman Ferhat (Ford Otosan 1) Tunç Ercan (Tofafl A) Salman Memet (Ford Otosan 1)
‹stanbul Satranç tak›m Ford Otosan 1 Tofafl A Arçelik Eskiflehir
‹stanbul Byn voleybol Yap› Kredi Ford Otosan Arçelik KBG
‹stanbul Erk voleybol Koç Bilgi Grubu (KBG) Yap› Kredi Arçelik Ford Otosan
‹stanbul Basketbol Opet Ford Otosan Tüprafl Aygaz
‹stanbul Futbol Otokar Arçelik Ford Otosan Koçtafl
‹stanbul Masa tenisi Arçelik Ford Otosan Tüprafl Koç Holding
‹stanbul Yüzme tak›m Ford Otosan Koçfinans Opet
‹stanbul Atletizm tak›m Yap› Kredi Ford Otosan Tüprafl
‹stanbul Bayan tenis Ayfle Demirkol (YKB) Yaprak Korkmaz (F. Otosan) Burcu Cihan Ifl›k (Aygaz)
‹stanbul 35 - tek erk Kaan Göker (YKB) Fikret Anla¤an (F. Otosan) Serhat Filiz (YKB)
‹stanbul 35 - 45 tek erk ‹smail Çelik (KBG) Can Özyurt (YKB) Özcan Atasoy (Tüprafl)
‹stanbul 45 + tek erk Medeni Karpat (F. Otosan ) Engin Okvuran (F. Otosan) Osman Günayd›n (YKB)
‹stanbul 40 - çift erk Kaan Göker-Can Özyurt (YKB) Medeni Karpat-Fikret Anla¤an (F. Otosan) Cömert Varl›k-‹smail Çelik (KBG)
‹stanbul 40 + çift erk Tayfun Bayaz›t-Luca Rubaga (YKB) Osman Günayd›n-Turgut Polat (YKB) Medeni karpat-Burak Gökçelik (F. Otosan)
Adana Futbol Arçelik Tüketici Hizmetleri      Aygaz Dörtyol Terminal            Arçelik Lojistik                              Opet
Adana Basketbol Arçelik Tüketici Hizmetleri Yap› Kredi Bölge Yap› Kredi fiube                                      Yap› Kredi Bölge
Bursa Futbol Ford Otosan (‹nönü) Tofafl Arçelik Eskiflehir Yap› Kredi 
Bursa Basketbol Koç Allianz Tofafl Arçelik Eskiflehir Ford Otosan
Bursa Voleybol Tofafl Fabrika Arçelik Eskiflehir Arçelik Tüketici Hizmetleri Eskiflehir Eskiflehir Tüketici Hizmetleri
Ankara Futbol Arçelik Ankara Türk Traktör Arçelik Bolu Avis-Birmot-Otokoç
Ankara Basketbol Arçelik Bolu Arçelik Ankara Türk Traktör Yap› Kredi
Ankara Voleybol Arçelik Ankara Yap› Kredi Türk Traktör Avis-Birmot-Otokoç
Ankara Masa tenisi Arçelik Bolu Tüprafl Türk Traktör Yap› Kredi
‹zmir Futbol Aygaz Tüprafl 2. tak›m Tüprafl 1. tak›m Mogaz 
‹zmir Basketbol Tüprafl Aygaz Opet Yap› Kredi Bankac›l›k
‹zmir Voleybol Aygaz Yap› Kredi Bankac›l›k Tüprafl Arçelik
‹zmir Masa tenisi Tüprafl Arçelik Aygaz Opet
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aflakflehir’deki olimpik havuzda finifl düdü¤ü çald›¤›nda ‹ngiliz Milli
Tak›m›’n› 3-2 yenen Türkiye Sualt› Hokeyi Erkek Milli Tak›m› Avru-
pa fiampiyonlu¤u’nu ilan etti. Ayn› gün Bayan Milli Tak›m› da Avru-
pa üçüncüsü oldu. Bu, geçen y›l kazan›lan dünya ikincili¤inden bu
yana en iyi dereceydi.

Kazan›lan dereceler Türkiye Sualt› Sporlar› Federasyonu’nun giderek yükselen
ve dünya taraf›ndan yak›ndan izlenen baflar›l› grafi¤inin de bir göstergesi. Milli
tak›m›n bu baflar›s›n›n öyküsü üç buçuk y›l öncesine uzan›yor. 2004 y›l›na ka-
dar “kâ¤›t üzerinde” varl›k gösteren federasyon baflkanl›¤›na deneyimli bir dalg›ç
olan A. ‹nk›lap Obruk’un seçilmesiyle bafllayan bu süreç, k›sa sürede al›nan ba-
flar›lar ve flampiyonlukla noktaland›. Bu geliflmenin dünya için nas›l bir “sürpriz
oldu¤unu” gözleyenlerden biri de Dünya Sualt› Sporlar› Konfederasyonu
(CMAS) Baflkan› Achille Ferrero’ydu. 

“Seçmelerde çok ciddi akademik destek ald›k”
Z›pk›nla bal›k avlama, sualt› ragbisi, serbest dal›fl, havuzda hedef vurma gibi 12
dalda faaliyet gösteren Türkiye Sualt› Sporlar› Federasyonu Baflkan› A. ‹nk›lap
Obruk, k›sa sürede sa¤lanan baflar›y› bilimsel çal›flmaya ba¤l›yor. Milli tak›m›n
oluflturulmas› üzerinde çok durdu¤unu anlatan Obruk, “Çok ciddi akademik
destek alarak seçme yapt›k. Ferdi sporlarda seçme kolay, en iyi 10 kifliyi al›rs›-
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n›z. Ancak tak›m oyunu farkl› uyumlu
oyuncular› seçmeniz laz›m. Sporcular›m›-
z› puanlad›k, birbirleriyle uyumlar›na, fi-
zik kondisyonlar›na, nefes kondisyonlar›-
na, sürat ve teknik gibi özelliklerine bak-
t›k” diyerek özetliyor bu süreci. Oluflturu-
lan aday milli tak›mlar tekrar tekrar bir
arada çal›flt›ktan sonra ortaya ç›kan milli
tak›m ile baflar›lar art arda gelmeye baflla-
m›fl. ‹lk kez gidilen Marsilya’daki Avrupa
fiampiyonas›’nda erkekler beflincilik, ba-
yanlar da alt›nc›l›k derecesini alm›fl. Ar-
d›ndan dünya ikincilikleri elde edilmifl.  
A. ‹nkilap Obruk, “Birden baflar› gelince,
baflar›s›zl›¤›n üzerine do¤ru yolda oldu-
¤umuzu anlad›m” diyor. 

Nefes kondisyonu flart
Dünya Sualt› Sporlar› Konfederasyonu
Baflkan› Achille Ferrero da yak›ndan izle-
di¤i bu baflar›y› “Bizim için sürpriz” diye
de¤erlendiriyor. Ferrero sualt› sporlar›n-
da kaliteye dayanan büyük bir de¤iflim
oldu¤unu vurguluyor ve bu de¤iflimde
Türkiye’nin de önemli pay› oldu¤unu
söylüyor. 

Türkiye’de sualt› sporlar›na ba¤l›
tescilli 12 branflta yaklafl›k 84 ku-
lüp faaliyet gösteriyor. Bunlar›n
40’tan fazlas› ise sualt› hokeyi ile
ilgileniyor. Düzenlenen bölge
flampiyonalar› ve Türkiye flampi-
yonalar› ilgi çekiyor.
Havuz dibindeki kurflundan kü-
çük bir topu kaleden geçirmeye
dayanan sualt› hokeyi, sporcula-
r›n baz› özelliklere sahip olmas›n›
da gerektiriyor. Örne¤in oyuncu-
lar›n yüksek nefes kondisyonu ve
akci¤er kapasitesi olmas› flart. Bu-
na ra¤men tam kale çizgisinin
önünde gol atmak üzereyken,
nefesi biterek vurufl yapamadan
su üzerine ç›kan oyuncular da
var! Hep birlikte ak›n yapan
sporcular birbirlerini çok iyi izle-
mek ve nefeslerinin, güçlerinin ne kadar
dayanaca¤›n› bilmek zorunda. Buna bir
de kalelerini savunan rakip oyuncular›
ekledi¤inizde, sualt›nda paletlerin birbiri-
ne çarpt›¤›, nefes nefese bir mücadele maç
boyunca sürüp gidiyor.

“Türkiye bu spordaki kaliteyi art›rd›”
Dünya Sualt› Sporlar› Konfederasyonu (Confederation
Mondial des Activites Subaquatiques-CMAS) Baflkan›
Achille Ferrero:
CMAS, içlerinde efsanevi deniz bilimci Kaptan
Jacques Cousteau’nun da bulundu¤u bir grup
taraf›ndan 1959’da, dal›fl›n daha güvenli ve
sistematik hale getirilmesi amac›yla kuruldu.
Befl k›tada 122 farkl› ülkenin federasyonlar›n›
bir araya getiren CMAS 10 farkl› spor dal›nda
etkin. Faal bir bal›kadam olan Achille Ferrero
ise CMAS’in dördüncü baflkan›. Geçti¤imiz
günlerde Türkiye’de düzenlenen Avrupa Sualt›
Hokeyi fiampiyonas› için ülkemize gelen Ferre-
ro ile Türk Erkek Sualt› Hokeyi Milli Tak›m›’n›n

Avrupa fiampiyonu oldu¤u final maç›ndan sonra konufltuk. 
Sualt› sporlar›nda Türkiye’nin son y›llarda yakalad›¤› ç›k›fl› “Bizim için, sualt› sporla-
r› dünyas› için büyük bir sürprizdi” diye niteleyen Ferrero, Türkiye’nin baflar›s›n›n as-
l›nda sualt› sporlar›nda, özellikle de hokeyde büyük bir de¤iflime iflaret etti¤ini düflü-
nüyor. Ferrero “Dünyada sualt› sporlar›nda büyük bir de¤iflim var. Kalite de¤iflimi,
co¤rafya de¤iflimi. Bugüne kadar sualt› sporlar›nda Yeni Zelanda ve Avustralya ön
plandayd›. Bugün bu manzara de¤iflti. Türkiye’nin de aralar›nda oldu¤u çok güçlü ül-
ke tak›mlar› bu manzaray› de¤ifltirdi. Bununla birlikte kalite olarak büyük bir de¤iflim
yafl›yoruz” diyor. 
Türkiye’nin sadece sportif baflar›larla de¤il, organizasyonlarla da kendini kan›tlad›-
¤›n› söyleyen Ferrero, 10 y›ld›r büyük bir ivme gösteren sualt› hokeyine ilginin de ay-
n› h›zda artt›¤›n› anlat›yor. Elbette bu art›flta spor t›bb›ndaki geliflme büyük önem ta-
fl›yor. Ferrero oyuncu kapasitelerinin daha ayr›nt›l› ölçülebilmesini, sporcular›n sürek-
li hekim kontrolü alt›nda ilerlemesini, hokeydeki geliflmeyi etkileyen faktörler olarak
de¤erlendiriyor. 

Zorlu bir spor

Sualt› hokeyi palet, maske, flnorkel,
eldiven gibi temel ekipman› giymifl
alt›flar kifliden oluflan iki tak›m oyun-
cular› aras›nda ve yüzme havuzu di-
binde oynan›yor. Amaç havuz di-
binde bir sualt› hokey sopas› yard›-
m›yla kurflun üzerine kauçuk kapla-
madan üretilen “pak” denilen topu
sürerek ve paslaflarak karfl› tak›m›n
kalesine gol atmak. Dört oyuncu her
an oyuna girecek flekilde havuzun
bir kenar›nda, suda yedekte bekli-
yor. Çok yorucu ve oldukça efor har-
canmas› gereken bir spor oldu¤u
için oyuncu de¤iflimi s›n›rs›z ve ser-
best. Hokey sopas›n› tutmayan ser-
best elin, kural d›fl› kullan›lmas›,
pak’› elle veya sopay› yanl›fl bir fle-
kilde kullanarak ilerletme, rakip
oyuncuya kas›tl› yap›lan engelleme,
çarpma ve önünü kesme, yedek ve-
ya cezal› oyuncunun kural d›fl› havu-
za girmesi (rakibin üzerine do¤ru
atlama, bal›klama atlama) gibi du-
rumlar ise faul say›l›yor. Bunlar ka-
s›tl› ve çok fliddetli olursa 2 veya 5
dakika oyundan uzaklaflt›rma ceza-
s› veriliyor.
Sualt› hokeyi ‹ngiltere’de Southsea
Sub-Agua isimli kulüp üyelerinden
Alan Blake adl› ‹ngiliz dalg›ç taraf›n-
dan 1954 y›l›nda, k›fl aylar›nda da-
l›fl yapamayan dalg›çlar için geliflti-
rildi. Uluslararas› bir oyun olarak ilk
defa Kanada, Güney Afrika, Avus-
tralya, Hollanda ve Yeni Zelanda’da
oynanmaya baflland›. 
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008 Türkiye Tekvando Federasyonu Bat› Grubu
Türkiye fiampiyonu Cemil Saydam, bir Otokar ça-
l›flan›. Kaynakç› olarak çal›flan Saydam, bu iflin son
derece yorucu oldu¤unu belirtiyor. Peki bu yo¤un
ifl temposu ile birlikte profesyonel spor hayat›n›

nas›l birlikte sürdürüyor? Saydam’›n bu soruya yan›t› flöyle:
“Tekvando bir tutkudur, b›rakamazs›n›z. Akflam eve gidince iki
saat antrenman yap›yorum. Bu antrenman› yapmazsam yorgun-
lu¤umu atam›yorum, kendimi huzursuz hissediyorum. Ertesi
gün de iflime daha zinde ve dinlenmifl bafll›yorum. Bu hem be-
nim için ve hem sa¤lad›¤› motivasyon nedeniyle Otokar ailesi
için önemli bir sonuç.” Saydam tekvando sporunu ve bu sporun
özellikle gençlere kazand›rd›¤› de¤erleri flöyle anlat›yor.

Sizi tan›yabilir miyiz? Otokar ile yollar›n›z ne zaman kesiflti? 
1983 y›l›nda Erzurum’un Horasan ilçesinde do¤dum. 1986 y›l›n-
da ailem ile birlikte memleketimizden ayr›ld›k, Adapazar›’na yer-
lefltik. Evliyim ve üç ayl›k bir çocu¤um var. Bir y›ld›r da Otokar
fabrikas›nda çal›fl›yorum. Otokar, Adapazar›’nda köklü bir flirket.
Otokar’›, orada çal›flmaya bafllamadan önce de biliyordum. Ge-
rek çevremdeki insanlardan, gerek bu fabrikada çal›flan tekvan-
do hocalar›mdan duyuyordum. As›l önemlisi, y›llard›r bize spon-
sor olan Otokar’›n sponsorluk kapsam›nda sa¤lad›¤› spor malze-
melerini kulland›¤›m›z için de flirketi yak›ndan tan›yordum. As-
l›nda Otokar ile yollar›m›z›n kesiflmesinin nedeni de hocalar›m.
Hocalar›m›n tavsiyesi ifle girmemle sonuçland› ve Otokar’da ça-
l›flmaya bafllad›m. 

Tekvando maceran›z ne zaman, nas›l bafllad›, nas›l geliflti?
Tekvandoya çocuk yafllar›mdan beri bir ilgim vard›. Bana di¤er
sporlar içinde en cazip gelen tekvando sporu oldu. Bunun bir ne-
deni, ilimizde resmi faaliyetleri en çok ve yayg›n spor olmas›yd›.
Bir di¤er neden de, özellikle ayaklar› kullanmak gerekti¤i için di-
¤er branfllara göre vücudu daha fazla çal›flt›rmas›yd›. 
Henüz 10 yafl›ndayken, 1993 y›l›nda bu spora bafllad›m. Artan
bir sevdayla da devam ettim. Ciddi müsabakalar ve aktiviteler
içerisinde baflar›l›, gayretli çal›flmalarla yol ald›m. Zamanla antre-
nörlük de yapmaya bafllad›m.

2

çimizden birii

“Tekvando insan› TERB‹YE
eden bir TUTKUDUR”

Otokar çal›flan› ve tekvandoda çok say›da ödül sahibi olan Cemil Saydam,
gençlerin bu spora önce kavgac› bir ruhla bafllad›¤›n›, ancak e¤itim sürecinde

edindikleri disiplin ve kazand›klar› ahlaki de¤erlerle mütevaz› ve uzlaflt›r›c›
bir kiflili¤e sahip olduklar›n› söylüyor 
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Son olarak 2008 Türkiye Tekvando Fe-
derasyonu Bat› Grubu Türkiye fiampi-
yonas›’nda birinci oldunuz. ‹fl hayat›-
n›z sürerken, bir yandan da tekvando-
daki gelifliminizi nas›l yürüttünüz?
Tekvando, ifl hayat›n›za motivasyon
kazand›rd› m›?
Bir yandan ifl hayat›n›, bunun yan› s›ra da
tekvando sporunu profesyonel olarak
sürdürmek, tabii ki zor oluyor. Otokar’da
kaynakç› olarak çal›fl›yorum. Yo¤un bir
tempo içerisinde çal›fl›yoruz. Bu yorgun-
lu¤umu ruhsal ve fiziksel olarak atmam
gerekiyor. ‹flte burada tekvando devreye
giriyor. Akflam eve gidince iki saat antren-
man yap›yorum. Bu antrenman› yapma-
d›¤›m zaman yorgunlu¤umu atam›yo-
rum. Tekvando yapmad›¤›m zaman ken-
dimi huzursuz hissediyorum. Akflam an-
trenman yapt›ktan sonra, ertesi gün iflime
daha zinde ve dinlenmifl bir flekilde bafll›-
yorum. Bu, hem benim için ve hem sa¤la-
d›¤› motivasyon nedeniyle Otokar ailesi
için önemli bir sonuç. Tabii ruhsal olarak
dinlenmeniz ve gevflemenizin sadece ifl
hayat›n›za de¤il özel hayat›n›za da sonsuz
olumlu etkileri oluyor. ‹nsanlarla iliflkile-
rinizde, her an karfl›laflman›z mümkün
küçük sorunlara karfl› daha sab›rl›, uzlafl-
mac› davranabiliyorsunuz.  

Tekvandoyu bir spor olarak nas›l tarif
edersiniz? Bu spor genç bir insana han-
gi de¤erleri kazand›r›r?
Tekvando bir dövüfl de¤il, savunma sana-
t›d›r. 20. yüzy›ldan beri yap›l›yor. Halen
dünyada 150’ye yak›n ülkede, 40 milyon-
dan fazla kifli tekvando yap›yor. Kore kö-
kenli ama uluslaras› nitelik kazanm›fl,
olimpiyatlarda tan›nan bir spordur ama
her fleyin ötesinde tekvando, bir ba¤ ve
tutkudur. Bafllad›¤›n›z zaman b›rakamaz-
s›n›z. Gençlere ne kazand›rd›¤›na gelince,
bu spor genç insanlara öncelikle ahlaki
de¤erler kazand›r›r. Gençlerin ruhsal öz-

gürlüklerini gelifltirir. Bu kazan›mlar›n›n
yan› s›ra sayg› ve nezaketi de beraberinde
getirir. ‹flte bu nedenlerle, bana bu de¤er-
leri kazand›rd›¤› için tekvandoya minnet-
tar›m.

Tekvando, bu sporu yapan bireylere,
di¤erleri karfl›s›nda bir güç kazand›r›-
yor. Bu gücün, istenmeyen biçimlerde
kullan›ld›¤› oluyor mu? 
Tekvando yapan kiflinin art niyeti olamaz.
Çünkü art niyet tafl›yan, kazand›¤› gücü
kötü  anlamda kullanmak isteyenler tek-
vandocu say›lmaz ve bu camiada yer bu-
lamaz. Bu sporla kazand›¤› gücü fliddete
dönüfltürmek tekvando sporu için de, ah-
laken de yanl›flt›r. 

Türkiye’de tekvandonun seviyesini de-
¤erlendirir misiniz? Bu seviyeyi yeterli
buluyor musunuz? 
Türkiye’de tekvando, gözlemledi¤imiz
kadar›yla her geçen gün daha iyiye gidi-
yor.  2004’teki olimpiyata  üç sporcumuz
kat›ld›, ikisi derece ald›. 2008 Olimpiyat-
lar›’na ise dört  sporcumuz kat›lacak. Za-
ten ülkemiz olimpiyat seçmelerine dört
sporcuyla girmiflti, dördü de baflar›l› ol-
du. Milli tak›m›m›z geçti¤imiz ay da Av-
rupa fiampiyonu oldu. Marmara, ‹ç  Ana-
dolu ve Do¤u Anadolu bölgelerinde böl-
gesel ligler kuruluyor. Bu liglerde yap›lan
müsabakalar, sporcular›n tecrübelerinde
önemli kazan›mlar yarat›yor.  ‹lk tecrübe-
lerini buralarda kazan›yorlar. Bir nevi
okul gibi. Bölgesel ligler, Türk tekvando-
suna sporcu yetifltirilmesi anlam›nda çok
önemli bir rol oynuyor. Özgüven kazan-
d›r›yor

Milli tak›mda yer ald›n›z m›?
Maalesef bir flanss›zl›k oldu. Büyükler ka-
tegorisinde Bat› Grubu’nda Türkiye birin-
cisi oldum. Do¤u Grubu, Bat› Grubu ile
Türkiye’nin üç büyük ili Ankara, ‹stan-

bul, ‹zmir’den oluflan Türkiye finalinde
‹ki maç ald›ktan sonra sakatland›m. Bu
flekilde bu olimpiyatlar için milli tak›m
yolu kapanm›fl oldu.  Ancak müsabakala-
ra kat›lma yafl s›n›r› 35 oldu¤una göre,
2009 y›l›nda yeniden milli tak›m yolunu
deneyece¤im.  

Çocu¤unuz henüz çok küçük ama iler-
de ona da tekvando ö¤retecek misiniz?  
Ruhsal ve fiziksel gelifliminin önünü aç-
mak için mutlaka ö¤renmesini isterim. Bu
iste¤imin bir nedeni de, onu ülkemizi
milli tak›mda temsil ederken görmek
amac›d›r.

fiirketinizde de tekvando e¤itimi veri-
yor musunuz? 
Hay›r, Otokar’da tekvando e¤itimi vermi-
yorum. Ancak ben 2008 Bat› Grubu fiam-
piyonu olduktan sonra bu spora ilgi artt›.
fiöyle oldu; bu flampiyonluk flirket bünye-
sinde duyuruldu, resimlerim panolara
as›ld›. Bu da insanlar›n gözünde hem ba-
na hem tekvandoya bir sayg›nl›k kazan-
d›rd›. Çal›flma arkadafllar›m tebrik ettiler,
birçok kifli de çocuklar›n› da yetifltirmem
konusunda teklifte bulundu. Bu güzel il-
gi için de mutluyum, gururluyum ve Oto-
kar’a minnettar›m. 

Koç Toplulu¤u bünyesindeki flirketler-
de, sporcu teflvik ediliyor mu? Siz Oto-
kar’dan gelifliminiz yönünde destek gö-
rüyor musunuz?
Öncelikle Türkiye’nin, çal›flan›n› her
yönden teflvik eden bir kurumu olan
Koç Toplulu¤u bünyesinde çal›fl›yorum,
bunun için kendimi çok flansl› hissedi-
yorum. Otokar’da çok teflvik ediliyorum.
Bu manevi deste¤in yan› s›ra, müsabaka-
lara olsun çal›flmalar›m›za olsun malze-
me yard›mlar› yap›l›yor. ‹nan›yorum ki
gösterilen destek her zaman da devam
edecek. 

Antrenör olarak da bölgesel tak›mlara
ve milli tak›ma sporcular yetifltiren
Saydam, bu sporun etkileriyle ilgili
gözlemlerini flöyle aktar›yor: “Özellikle
gençler, ilkönce tekvandoya kavgac› bir
ruhla bafll›yor; ama böyle kalm›yor. 
Deneyimlerimiz gösteriyor ki bu kavgac›
ruh, temel e¤itimleri ald›ktan sonra, 
fiziksel ve ruhsal olarak gelifltikten 
sonra, birtak›m prensiplere dönüflüyor 
ve disipline giriyorlar. Mütevaz› ve 
uzlaflt›r›c› bir kiflili¤e sahip oluyorlar.
Ayn› zamanda da bu e¤itimle 
tekvandoya kazand›r›l›yorlar.”
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ord ile yollardaf

Cüneyt Özdemir, Türk televizyonculu¤unun önemli
isimleri aras›nda gösteriliyor. Sekiz y›ld›r ekibiyle 
5N 1K adl› program› haz›rlayan ve sunan Özdemir,
A¤ustos ay›nda tan›t›m›n› yapaca¤› haber portal›yla
internet yay›nc›l›¤›nda da ses getirmeye haz›rlan›yor  

unuculu¤unu yapt›¤› 5N
1K program›yla özdeflle-
flen gazeteci Cüneyt Öz-
demir ile medyan›n halle-
ri üzerine konufltuk. 

Sizi tan›yarak bafllayabilir miyiz? Cü-
neyt Özdemir kimdir?
Cüneyt Özdemir, öncelikle kendisinden
üçüncü tekil flah›s olarak bahsetmeyen
biridir. Kendisinden böyle bahsedip, ar-
d›ndan tevazu sözleri etmek istemem.
Öncelikle gazeteciyim. 18 y›ld›r hayat›-
m› gazetecilikle kazan›yorum ve bu
mesle¤i çok seviyorum. Y›l›n dört ay›n›
yurtd›fl›nda, kimi zaman bir savafl böl-
gesi, kimi zaman Nobel ödül töreni, ki-
mi zaman bir film festivalinde geçiriyo-
rum. Dünyay› dolafl›yor ve insanlarla ta-
n›fl›yorum. Gitti¤im yerlerden haberler
yap›p Türkiye’ye tafl›yorum. 

Savafltan magazine… Hangi alanda
kendinizi daha iyi hissediyorsunuz?
Böyle bir ayr›m yapmak istemiyo-
rum. Türkiye’de genellikle popüler
kültür üzerine e¤ilmeye çal›fl›yorum.
Savafl muhabirli¤ini de magazini de
ayn› seviyede tutuyorum. Zaten ara-
lar›nda çok fark oldu¤unu da sanm›-
yorum. Bence gazetecilik, tüm alan-
larda ayn› ilkeler ve prensipler do¤-
rultusunda iflliyor. Elbette belirli ko-
nular üzerine çok daha fazla e¤ildi-
¤im dönemler oluyor. Böyle zaman-
larda, tarihe not düflebilmek için ki-
tap veya belgesel çal›flmalar› da yap›-
yorum. Haber uçup gidiyor, özellikle

televizyon habercili¤i bu anlamda ol-
dukça nankör.

ABD’de halk Irak haberlerinden s›k›l-
d›¤› için magazin gazetecileri bölgeye
gönderiliyor. Magazin muhabirinin bu
flekilde görevlendirilmesini nas›l de-
¤erlendirmek gerekir?
Adamlar›n Irak’a gazeteci göndermesi
bile yeter! Bizde bu bile yok... Oysa ya-
n› bafl›m›zda, son üç y›lda 1 milyon in-
san›n savaflta hayat›n› kaybetti¤i bir ül-
keden bahsediyoruz. Türkiye’deki ço-
¤u iletiflim organ›n›n savafl muhabiri
bile yok... Bu durum, ülkelerin kendi
haber anlay›fl›yla da alakal›... Ülkemiz-
de, içinde bir Türk’ün ad› geçmeyen d›fl
haber ilgi çekmez. Yurtd›fl›nda, özellik-
le Avrupa ülkelerinde ve ABD’de gaze-
telerde onlarca sayfan›n d›fl haberlere
ayr›ld›¤›n› görürsünüz. O yüzden ma-
gazin bile olsa, Irak’taki yaflananlara
gösterilen ilgi önemli. 

Uzun süredir 5N 1K program›n› ekibi-
nizle birlikte haz›rl›yor ve sunuyorsu-
nuz. 5N 1K Türk televizyonculu¤unda
neler de¤ifltirdi?
Aç›kças› hiçbir fleyi... Öyle bir iddiam›z
da yok zaten. 5N 1K ile farkl› bir prog-
ram yapmaya çal›flt›k. Türkiye’de haber-
cilik, a¤›rl›kl› olarak skandallar ve kötü
fleyler üzerine kurulur. Biz, pozitif ha-
bercilik yapmak istedik. Farkl› disiplin-
lere haberci gözüyle bakt›¤›n›zda yepye-
ni bak›fl aç›lar› ortaya koyabilece¤imizi
de gösterdik. Ancak program›n en
önemli kazanc›, farkl› konumlardan in-

sanlara yer vermek oldu. Program›m›za
çöpçüsü de ç›kar, ifladam› da... Progra-
m›m›za gelen insanlar›n düflüncelerine
yer vermek için kendimizi her zaman
geri planda tuttuk. O nedenle toplumun
farkl› kesimlerinden insanlar, flüphe et-
meden 5N 1K program›nda yer al›yor.
Bu bizim için büyük bir kazanç. Türk te-
levizyonculu¤u için bir kazanç m›, bunu
baflkalar› de¤erlendirmeli san›r›m.

Sekiz y›l›n ard›ndan en çok akl›n›zda
kalan bölüm hangisiydi?
Pek çok... Olimpiyat oyunlar›n› Ati-
na’da takip etmek veya Nobel ödül tö-
reni, ilk akl›ma gelenler. Yine Irak, Af-
ganistan ya da Lübnan’da savafl muha-
birli¤i yapmak da unutulmaz deneyim-
lerdi; Güneydo¤u’da köylülerle yapt›-
¤›m haberler de... fiimdilerde yayg›n
olan, magazin muhabirlerini yerden
yere vurarak savafl muhabirlerini gök-
lere ç›karan anlay›fla karfl›y›m. Kaliteli
yap›lmas› kofluluyla gazetecili¤in iyi
örneklerini her zaman görebiliriz. 

S

Cüneyt Özdemir için s›rada
internet yay›mc›l›¤› var
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Sadece televizyon de¤il, pek çok mecrada
üretmekten keyif al›yorsunuz san›r›m…
Evet, benim tek fark›m san›r›m her mec-
raya koflmaya çal›flmak… Örne¤in son
dönemde internet yay›mc›l›¤›na a¤›rl›k
vermek istiyorum. “Dipnot.tv” adl› bir
projeyi oluflturmaya çal›fl›yorum. Dün-
yada iletiflim farkl› bir alana yöneldi. ‹n-
sanlar mobilize olurken, ceplerindeki te-
lefonlar farkl› iletiflim araçlar›na dönüflü-
yor. “Dipnot.tv” ile 2010’un medya por-
tal›n› yaratmak istiyorum. Tek kiflilik;
haberi yazan, görüntüyü çeken ve mon-
tajlayan bir anlay›fltan söz ediyorum.
A¤ustos‘ta lansman›n› yapaca¤›m›z por-
tal, video ve yaz› a¤›rl›kl› olacak. Tek ki-
flinin yönetti¤i bir medya k›sacas›... Kla-
sik konvansiyonel medya, önümüzdeki
10 y›lda kendisini de¤ifltirmeye mah-
kûm. Yapt›¤›m›z bütün yay›mc›l›k mobi-
lize olacak ve içerik çok daha fazla önem
kazanacak. 

Zaman, tiraj, yasal s›n›rlar gibi engelle-
rin kald›r›laca¤›n› varsayarsak, nas›l bir

program kurgulard›n›z?
Evet, izlenmek gibi bir kayg›m›z var, an-
cak tiraj kayg›m›z oldu¤unu söyleye-
mem. Çok fazla insana ulaflmak istiyo-
ruz. Gazetecilik pahal›, ancak eskisine
göre daha ucuz bir ifl. Eskiden savafl böl-
gesinde çekilen görüntüleri Türkiye’ye
ancak üç uyduyu dolaflarak gönderebili-
yorduk. Art›k bir telefonla görüntüyü
çekip, dizüstü bilgisayarda montaj› ya-
p›p görüntüyü kanala gönderebilirim.
Türkiye’de 35 milyon telefon sahibi var.

Gelece¤in medya mecras› telefonlar ola-
cak. Bu sayede tiraj veya yasal s›n›rlar da
tamamen de¤iflecek. 

Yurtd›fl› seyahatlerinizde özellikle git-
mekten hoflland›¤›n›z yerler var m›?
Kesinlikle Latin Amerika… Orada kendi-
mi çok rahat hissediyorum. Neredeyse
oradaki bütün ülkelere gittim. Keflke bi-
raz da ‹spanyolca bilseydim. Önümüzde-
ki ay Meksika’ya gitmeyi düflünüyorum. 

Otomobil kullan›r m›s›n›z?
Evet, özellikle ifl için ç›kt›¤›m›z yurtiçi se-
yahatlerde otomobile çok iflimiz düflüyor.
Örne¤in Güneydo¤u’da mecburen kilo-
metrelerce yol kat etmek gerekiyor. Özel
hayat›mda araba kullanmay› çok tercih et-
miyorum. Bu trafikte, metro veya taksi se-
çeneklerini daha rahat buluyorum. 

Bir otomobilde neler beklersiniz?
Benim için otomobildeki en önemli un-
sur, güvenliktir. Günün her saatinde tra-
fi¤e ç›k›yoruz. Birisi habere gitti¤inde
çok korkuyorum, çünkü pek çok mes-
lektafl›m›z› trafik kazalar›na kurban ver-
dik. Savafllara sa¤ salim gidip geliyoruz
ve ‹stanbul’da trafi¤e kurban veriyoruz. 

Otomobil olarak hiç Ford kulland›n›z m›?
Ford Focus C-Max modelini uzun süre
kulland›k. Ekip için ideal bir araç oldu-
¤u için seçmifltik. Yaklafl›k üç y›l bütün
haberlere bu modelle gittik. Performan-
s›ndan da çok memnunduk. Konfor ve
dayan›kl›l›k bizim için en önemli faktör-
lerdi. C-Max modeli bu beklentilerimizi
karfl›l›yordu.

Koç ile ilgili haberler yapt›n›z m›?
Yapmamak mümkün mü? Koç Holding
ile alakal› pek çok habere imza att›m.
Ancak son olarak Koç Holding ile çok
güzel bir çekim için yolumuz kesiflti. Y›l-
bafl›nda Ali Koç’un iste¤iyle çal›flanlara
kamera flakas› yap›lm›fl, bunun prodük-
siyonunu da biz gerçeklefltirmifltik. Ol-
dukça keyifli bir çal›flmayd›. Belki önü-
müzdeki y›l tekrarlar›z. 

Bir gazetecilik terimi olan 5N 1K, ha-
berin ö¤elerini oluflturan "ne, ne za-
man, nerede, nas›l, neden ve kim?"
sorular›n› içeriyor. Son dönemlerde
5N 1K terimi yerini; “nereden” soru-
sunun eklendi¤i 6N 1K terimine b›-
rakm›fl durumda. 

5N 1K nedir?

1970 Ankara do¤umlu. Ankara Üni-
versitesi ‹letiflim Fakültesi’nin ard›ndan
Londra’da “Multimedya” üzerine çal›fl-
malarda bulundu. 32. Gün haber
program›nda sekiz y›l ve ATV haber
merkezinde bir y›l televizyon gazeteci-
li¤inin ofisboylu¤undan bafllayarak,
asistanl›k, yönetmen yard›mc›l›¤›, yö-
netmenlik, muhabirlik, yap›mc›l›k gibi
her kademesinde çal›flt›. CNN TÜRK’ü
kuran çekirdek kadroda yer ald›. Ar-
d›ndan 5N 1K program›n› haz›rlay›p
sunmaya bafllad›. Program k›sa sürede
Türkiye’nin sayg›n televizyon habercili-
¤i ödüllerini toplad›. Özdemir’in “K›z
Kulesi Efsanesi”, “Meflin Yuvarla¤›n
Türkiye Serüveni”, “Araba Sevdas›”,
“Festival”, “Herkesin Babas›n›n Anlata-
cak Bir Hikayesi Var” adl› belgeselleri
Türk televizyonlar›nda yay›mland›.

Cüneyt Özdemir kimdir?
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u aralar cep telefonlar›n›n
verdi¤i zararlar daha fazla
gündeme gelir oldu. Ja-
ponlar cep telefonlar›n›n
yaratt›¤› enerjiyi göster-
mek için ayn› deneyi say›-

s›z kez yapm›fllar. ‹nternette dolaflan
bu deney Haziran ay›nda dam üstünde
dolaflan bendenize bile geldi. Deney-
lerde dört cep telefonu birbirine dö-
nük halde masaya konuyor ve 4 tele-
fon ayn› anda aran›yor. Ortada bulu-
nan m›s›r taneleri, 4 telefonun ayn› an-
da çalmas›yla an›nda patlam›fl m›s›r
haline gelip havaya s›çr›yor. Müthifl bir
görüntü. M›s›ra bunu yapan cep tele-
fonu insan beynine acaba neler yap›-
yor?.. Son y›llarda beyni al›nm›fl ya da
“patlam›fl” gibi ortalarda dolaflan insan
say›s›n›n h›zla artmas›nda cep telefon-
lar›n›n acaba ne kadar pay› var diye
düflünmeden edemiyor insan. Doktor-

lar kulakl›kla konuflmay› öneriyorlar.
Bu uygulama bizde pek tutmaz. Çün-
kü biz kulakl›¤› konuflmak için de¤il
birilerini dinlemek için kullan›r›z daha
çok. Yani epeyce “telekulak” bir halde
oldu¤umuzdan kulakl›kla konuflmak
bize zor gelir. 
Cep telefonunu cepte ya da kalbin üze-
rinde tafl›makta zararl›. Peki nerde tafl›-
yaca¤›z, bu gidiflle onlar› da kargoya m›
verece¤iz yoksa?.. En az 1 metre ötemiz-
de durmal›ym›fl cep telefonu. O zaman
biz neyle oynayaca¤›z?.. Eskiden çocuk-
lar›yla oynard› Türk insan›. Özellikle
bebekleri havalara at›p tutma, bazen de
tutamama bizde yayg›n bir ebeveyn oy-
nudur. Cep telefonu ç›kt› ç›kal›, zavall›
bebekler bu konuda biraz rahat ettiler.
Art›k ana-babalar›n da elinde genellikle
cep telefonu bulunuyor. Onunla oyna-
mak ve her an birine mesaj çekmek has-
tal›k derecesinde bir tutku art›k. 

Doktorlar, cepten konuflmak yerine da-
ha az zararl› oldu¤u için “k›sa mesaj”
çekmeyi öneriyorlarm›fl. Yak›nda flu
cümleleri de duyar›z bu gidiflle: “Adam-
ca¤›z çok k›sa yaflad›. Zira k›sa mesaj
çekmek yerine hep uzun uzun konufltu
cep telefonuyla!..” Ya da cep hastas› biri
yak›nda doktora flunu sorabilir: “Dok-
torcum günde iki saat ceple konufltu¤u-
ma göre sizce kaç kontörlük ömrüm
kald›?” 
Cep telefonunun sigara kadar hatta da-
ha fazla zararl› oldu¤u da yüksek sesle
söyleniyor art›k. Sigara yasa¤› nedeniyle
baz› vatandafllar›n kendini daha fazla
cepten konuflmaya vermesinin nedeni
belki de, zarara olan düflkünlü¤ümüz.
Biz insano¤lu, sa¤l›¤›m›za bir flekilde za-
rar vermezsek rahat edemiyoruz çünkü.
Doktor hastas›na “Neyiniz var” diye sor-
du¤unda yan›t art›k flöyle: “Sorma yaaa
günde iki paket sigaram, üç saat cepten
konuflmam, elli kadar da k›sa mesaj›m
var doktorcum!..”
Dünya, cep telefonlar›n›n verdi¤i zarar-
lara kafay› takm›fl, bu konuda her geçen
gün yeni bir haber ç›karken, cepten da-
ha da fazla konuflma peflindeki Türk in-
san› cep telefonu tehlikesinden çok, ala-
turka bir tehlikeyle bo¤ufluyor flu aralar.
O tehlikenin ad›: Kene!.. Gene!.. Evet
gene o!.. Keneler hayatlar›m›z›n içine
kene gibi yap›flarak öyle bir girdiler ki,
onlar›n kabusundan ceplere s›ra gelmi-
yor. Her gün yeni bir kene vakas›, kene-
den kaynakl› yeni bir ölüm duyuyoruz.
Bence flu aralar en tehlikelisi, cepten ko-
nuflan bir kene!.. Böylesi sadece zehirli
de¤il bir de radyasyon yüklü olur zira!..
Sizce f›kra kahraman›m›z Temel’in “Ke-
ne” vaziyetine yaklafl›m› nas›l olur?.. Be-
nim dam üstünden flöyle bir f›kra geli-
yor akl›ma… 
Hatçe, hastaneden dönen kocas› Te-
mel’e endifleli ve telafll› gözlerle sormufl:
“Ula Temel, seni kene ›s›rd›¤› halde,
duydum ki hastanede kuduz afl›s› yap-
m›fllar, bu nas›l ifltir daaa?..” Temel bu,
umursamaz ve rahat bir ifadeyle cevap
vermifl:
“Ula Hatçe, korkacak pifley yok, haçan
penu ›s›ran köpe¤in ad› Kene’dir!..”
Gelecek aya dek, kenesiz ve cepten da-
ha az konuflmal› günler dile¤iyle, güle-
kal›n!..

fi
Cepten konuflan Kene!
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