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TÜRK EKONOMçSçNçN
ÖNCÜSÜ
USO 500 listesinde ilk 10’da
bej Koç TopluluNu jirketi yer alVyor.
“Ülkem varsa ben de varVm” diyerek,
çalVjanlarVmVzdan ve bayilerimizden
aldVNVmVz güçle yeni bajarVlara imza
atmaya devam ediyoruz.

ÖNSÖZ

GÜCÜMÜZÜ ALDIåIMIZ
TÜRK EKONOMçSçNE
GÜÇ KATIYORUZ
Koç Topluluèu’nun deèerli üyeleri,
éstanbul Sanayi OdasÈ tarafÈndan hazÈrlanan ve Türkiye’nin en büyük sanayi
kuruluëlarÈnÈn sÈralandÈèÈ éSO 500 listesinde beë Koç Topluluèu ëirketi ilk 10’da
yer aldÈ. Tüpraë her yÈl olduèu gibi bu yÈl da listenin zirvesinde yer alÈrken, Ford
2’nci, Arçelik 4’üncü, Tofaë 6’ncÈ, Aygaz ise 10’uncu sÈrada. 87 yÈldÈr sürekli
geliëen Topluluèumuz bu baëarÈlarla bir kez daha gururlandÈ. Bu gururu bizlere
yaëatan ëirketlerimize ve çalÈëanlarÈmÈza teëekkürlerimi sunuyorum.
Kurucumuz Merhum Vehbi Koç her ëeyden önce memleketinin geliëmesi için
düëünmeyi, çalÈëmayÈ ve yatÈrÈmda bulunmayÈ amaç edinmiëti. éë ortaklarÈna,
çalÈëanlarÈna, müëterilerine, devlete ve topluma güven duygusuyla hareket eden ve
gücünü aldÈèÈ Türk ekonomisine güç katmayÈ hedefleyen Koç Topluluèu, bu
gelenekten hareketle her zaman geliëmeyi artÈrmak ve kaynak yaratmak için yatÈrÈm
yapmayÈ, istihdamÈ artÈrmayÈ, vergilerini düzenli ödemeyi ve sosyal sorumluluk
bilinciyle toplumsal ihtiyaçlara cevap vermeyi öncelièi haline getirdi. Bugün gelinen
noktada ülkemiz Gayri Safi Milli HasÈlasÈ’nÈn yüzde 9’unu, ihracatÈnÈn yüzde 10’unu,
devletin toplam vergi gelirlerinin yüzde 9,4’ünü temsil eden Koç Topluluèu’nun
Türk özel sektörü Ar-Ge harcamasÈndaki payÈ ise yüzde 10’a yakÈn seviyededir.
Koç Topluluèu olarak büyümenin ve geliëmenin sadece ülkemizle sÈnÈrlÈ kalmayacaèÈnÈ
biliyoruz. Uzun vadeli bakÈë açÈmÈzla, farklÈ sektörlerdeki ëirketlerimizle hem ülkemizde
hem de uluslararasÈ alanda faaliyetlerimizde üstün ië ahlakÈ ve dürüst çalÈëma
ilkelerimizden taviz vermiyoruz.
Kurucumuz Merhum Vehbi Koç’tan devraldÈèÈmÈz ilkelerle Yönetim Kurulu BaëkanÈmÈz
Mustafa V. Koç’un liderlièi ve yönetiminde geleceèe olan yolculuèumuz sürüyor.
Cumhuriyet’in 100. yÈlÈna doèru alÈnan yolda Koç Topluluèu olarak üzerimize düëen
görevi yerine getirmek için var gücümüzle çalÈëacaèÈz.
Birlik ve beraberlièimizin önemli simgelerinden Ramazan BayramÈ’nÈzÈ kutlar, hayÈrlÈ
bayramlar dilerim.
Sevgi ve saygÈlarÈmla

Turgay Durak
CEO
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• Türk Sanayisinin Öncüsü:
Koç Topluluèu
• Arçelik A.ê.’ye Red Dot’tan
9 TasarÈm Ödülü Birden
• Arçelik’ten BaëarÈlÈ Mühendislere
Ödül
• Rahmi Koç Müzelerine
Tripadvisor’dan Ödül
• Koç Üniversitesi DünyanÈn En éyi
100 Genç Üniversitesi Listesinde
• VEKAM’dan Baëkent Ankara’ya
90. YÈl ArmaèanÈ
• Tofaë ÇalÈëanlarÈ, éëaret Diliyle
Engelleri Ortadan KaldÈrdÈ!
• Tarih, 3 Boyutlu CanlanÈyor

08

ENERJU DEVUNUN BÜYÜK HEDEFLERU
Türkiye’de enerji sektörünün en büyük oyuncusu olan Tüpraë bu yÈl da éSO (éstanbul Sanayi OdasÈ) ilk
500 listesinin zirvesindeki yerini açÈk ara korudu. Tüpraë Genel Müdürü Yavuz Erkut ëirketin baëarÈsÈnÈn
arkasÈnda yatan stratejileri ve gündemdeki projeleri Bizden Haberler Dergisi’ne anlattÈ.
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BORSA USTANBUL GELECEME YOL ALIYOR
éMKB, éstanbul AltÈn BorsasÈ ve Vadeli éëlem ve Opsiyon BorsasÈ;
Borsa éstanbul çatÈsÈ altÈnda yepyeni bir yapÈya bürünüyor.
Bu önemli deèiëimin hikayesini ve sonrasÈnda yaëananlarÈ
Borsa éstanbul Yönetim Kurulu BaëkanÈ ve Genel Müdürü
Dr. M. ébrahim Turhan Bizden Haberler Dergisi’ne anlattÈ.
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FORD OTOSAN’DAN AR-GE ATAMI
Türkiye’nin özel sektördeki en büyük Ar-Ge yapÈlanmasÈna
sahip olan Ford Otosan bir ilke daha imza attÈ. Türk otomotiv
sektörünün en büyük mühendislik merkezinin temelini atarak,
Ford Otosan, 1300 mühendisi
aynÈ çatÈ altÈnda toplayacak.
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KOÇ TOPLULUMU
PROJELERUYLE DÜNYAYA
ÖRNEK OLUYOR”
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BUR TARUHU YANSITAN
TEKNE: HIAWATHA

Amerika Birleëik Devletleri éstanbul
Baëkonsolosluèu’na ait 1922 yapÈmÈ
Hiawatha teknesi, artÈk Rahmi M. Koç
Müzesi’nde sergilenecek.
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GENÇ BUR MUCUTUN
BAiARI HUKAYESU
Google Bilim FuarÈ’nda finale kalan ve
Vehbi Koç VakfÈ Koç Özel Lisesi’nin gururu
olan Elif Bilgin’i daha yakÈndan tanÈyalÈm
istedik.
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TANI VERU
KALUTESUNDE DÜNYADA
1 NUMARA OLDU!
TanÈ, geliëtirdièi inovatif servisler ve ürünlerle
Veri Kalitesi dalÈnda Informatica 2013
énovasyon Ödülü’nün sahibi oldu.

“Kurumsal sosyal sorumluluk”
uygulamalarÈ, hem sosyal ihtiyaçlarÈmÈza
deva oluyor hem de kurumsal kültürün
geliëmesine yardÈmcÈ oluyor. Bu alanda
faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Derneèi’nin BaëkanÈ
Serdar Dinler, Bizden Haberler Dergisi’ne
konuëtu.

Kuzey Anadolu Fay HattÈ üzerinde bulunan
Türkiye, yaëadÈèÈ acÈ deneyimlerle deprem
denince akla gelen ülkelerden oldu. Bu
deneyimlerle bilinçlendirme çalÈëmalarÈnÈn
arttÈèÈ ülkemizde depreme karëÈ önlem
alÈnmasÈ noktasÈnda önemli bir yol kat
edildi.

34

MEME KANSERUNDE
ERKEN TANI HAYAT
KURTARIYOR
En çok kadÈnlarda görülen bir kanser türü
olan meme kanseri, en kolay taranabilen
ve erken teëhis edilebilen bir kanser
türüdür.

36

Nas Otomotiv, kaliteli, çaèdaë, dinamik
ve genç kalan bir marka olmak yolunda
çalÈëmalarÈna devam ediyor.

ÇarpÈcÈ hayal gücü ve cüretkâr planlarÈn
eseri olan mühendislik harikasÈ köprüler
hem kÈtalarÈ birleëtiriyor hem de
ihtiëamlarÈyla büyülüyor.

Genel YayÈn Yönetmeni
Oya ÜNLÜ KIZIL
Sorumlu Yönetmen
êeniz AKAN
YayÈn Kurulu
Serkan ÜNAL
Deniz ENBERKER
Tanla SéLAY
YayÈnlar Direktörü
Serdar TURAN
Editörler
Aynur êENOL ALTUN

Nesrin KOÇASLAN
Can GÜRSU
E. Melek CEVAHéROçLU ÖMÜR
Art Direktör
Özkan ORAL
YardÈmcÈ Art Direktör
Ahmet ÇELéK
PÈnar GÜVEN
Fotoèraf Editörü
êeref YILMAZ
Finans Koordinatörü
Selim KARA
Grup Koordinatörü
M. Mücahid DEMéR

Ford Otosan énsan KaynaklarÈ Direktörlüèü
Müteahhit éliëkileri UzmanÈ Murat Özcaner,
Venedik Maske KarnavalÈ’na yaptÈèÈ yolculuèu
Bizden Haberler Dergisi için kaleme aldÈ.
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MÜHENDUSLUK
HARUKASI KÖPRÜLER

émtiyaz Sahibi
Koç Holding A.ê.
AdÈna
Turgay DURAK (Sahibi)

MASKELERUN ARDINDA
BUR VENEDUK MACERASI

DEPREM YAiAMDAN
DAHA GÜÇLÜ DEMUL
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KOÇ MENSUBU OLMAYI
ALLAH HERKESE NASUP ETMEZ
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40

GUPSE ÖZAY:
“HEYECANLANINCA
NURHAYAT’A SARILIYORUM”

Yalan Dünya dizisi ile tanÈdÈèÈmÈz ve çok
sevdièimiz Gupse Özay ile Bizden Haberler
Dergisi için keyifli bir sohbet gerçekleëtirdik.

44

ANADOLU’NUN
ANTUK SAHUPLERU

Yüksek tarihi öneme sahip antik ëehirleri
ile ünlü Anadolu, batÈsÈndan doèusuna
zengin kültür ve ticaret merkezlerine ev
sahiplièi yapÈyor. Bugün meraklÈ ziyaretçilerini
bekleyen bu tarih ve turizm merkezlerinden
en özellerini sizler için derledik.

48

KÜLTÜR-SANAT

Aèustos ayÈna özel kitaplar, filmler...

Özel Projeler Direktörü
Emin GÖRGÜN
énfomag YayÈncÈlÈk Biliëim
TanÈtÈm ve Organizasyon
Hizmetleri Ltd. êti
Ebulula Mardin Cad.
4. Gazeteciler Sitesi A-8 /1
Akatlar-Levent / éSTANBUL
Tel: (0212) 324 55 15
Fax: (0212) 324 55 05
BaskÈ ve Cilt (Matbaa)
Elma BasÈm
HalkalÈ Cad. No: 164 B-4 Blok
Sefaköy-Küçükçekmece
éSTANBUL
Tel: (0212) 697 30 30
Fax: (0212) 697 70 70

YayÈn Türü
YaygÈn Yerel Süreli
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YayÈn Süresi / Dili
AylÈk / Türkçe
Bu dergideki yazÈ ve resimler
kaynak belirtilmek suretiyle kullanÈlabilir.

Bizden Haberler’e ulaëmak ëimdi
çok daha kolay. iPad uygulamamÈz
ile dergimiz diledièiniz anda,
diledièiniz yerde...
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GÜNDEM
KOÇ TOPLULUMU

TÜRK SANAYçSçNçN ÖNCÜSÜ:
KOÇ TOPLULUåU
USO’nun 2012 Türkiye’nin En Büyük Sanayi KurulujlarV arajtVrmasVnda ilk
10’daki jirketin beji Koç TopluluNu’na ait. Tüpraj, her yVl olduNu gibi bu yVl da
lider oldu. Ford Otomotiv, Arçelik, Tofaj ve Aygaz ilk 10’da yer alan diNer
Topluluk jirketleri oldu.
éstanbul Sanayi OdasÈ’nÈn (éSO)
2012 yÈlÈ ‘Türkiye’nin En Büyük
Sanayi Kuruluëu’ sÈralamasÈnda
Tüpraë, bu yÈl da liderlièi kaptÈrmadÈ. Tüpraë, 2012 yÈlÈnda 40 milyar
118 milyon 28 bin 63 liralÈk üretimden satÈëla listenin ilk sÈrasÈna yerleëirken, ilk 10 sÈralamasÈnda yer alan
ëirketlerin beëini Koç Topluluèu ëirketlerinin oluëturmasÈ dikkat çekti.
élk 10’da Tüpraë’Èn dÈëÈnda Ford,
Arçelik, Tofaë ve Aygaz yer aldÈ.
Tüpraë’È 8 milyar 164 milyon 892
bin 972 liralÈk üretimden net satÈëla
Ford izledi. Arçelik ise geçtièimiz
yÈla göre daha yüksek bir performans göstererek, 7 milyar 221 milyon liralÈk üretimle, bir önceki yÈl
bulunduèu altÈncÈ sÈradan bu yÈl 4.
sÈraya yükseldi. Arçelik, aynÈ
zamanda otomotiv, enerji gibi ëirketlerin ilk sÈralarÈ paylaëtÈklarÈ listede dev ëirketler arasÈna giren tek
farklÈ sektördeki ëirket oldu. Tofaë,
5 milyar 611 milyon liralÈk üretimle
listeye altÈncÈ sÈradan girmeyi baëardÈ. Topluluk ëirketlerinden Aygaz
ise 4 milyar 689 milyon lira ile listeye 10’uncu sÈradan yerleëti.
Böylece Türkiye’nin en büyük 10
sanayi ëirketinden beëini Koç
Topluluèu ëirketleri oluëturmuë
oldu. KarlÈlÈk sÈralamasÈnda ise
Tüpraë, 1 milyar 183 milyon liralÈk
kâr ile ikinci olurken Tofaë ve Ford
kâr listesinin sekiz ve dokuzuncu
sÈralarÈna yerleëti. Tofaë’Èn kârÈ 535
milyon lira, Ford Otomotiv’in ise
502 milyon lira oldu.

éSTéHDAMDA LéDER
ARÇELéK
éç ve dÈë piyasalarda yaëanan durgunluèa raèmen araëtÈrma kapsamÈndaki sanayi kuruluëlarÈnÈn istih-
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etmiëti. 2012’de ise bu rakam
yüzde 6,3’lik bir artÈëla 24 milyar
192 milyon liraya çÈktÈ. Bu artÈëÈn
önemli bölümü faaliyet dÈëÈ gelirlerdeki artÈëtan elde edildi.

YABANCI PAYI AZALDI

ULK 10’UN YARISI
KOÇ TOPLULUMU’NDAN
ÜRETUMDEN SATIiLAR
(NET TL)

2012
SIRA

2011
SIRA

KURULUi

1

1

Tüpraj

2

2

Ford

8.164.892.972

4

6

Arçelik

7.221.822.854

6

5

Tofaj

5.611.895.875

10

10

Aygaz

4.689.703.272

40.118.028.063

Tüpraj, 40 milyar 118 milyon liralVk üretimden
satVj rakamVyla Türkiye’nin En Büyük Sanayi
Kuruluju ünvanVnV 2012’de de korudu. Arçelik ise
15 bin 832 kijiyi istihdam ederek sanayide
istihdamVn lideri oldu.
damÈnda yüzde 3.7 oranÈnda artÈë
olmasÈ da dikkat çekti. Arçelik ise
istihdamda ilk sÈrada yerini aldÈ.
Arçelik, 15 bin 832 kiëilik istihdam
ile sÈralamada lider oldu. Bunun
yanÈ sÈra Ford 9 bin 693, Tofaë ise
7 bin 527 ile sÈralamaya girdi.
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluëlarÈnda 2012 rakamlarÈna göre
toplam 596 bin 55 kiëi çalÈëÈyor.
Bu rakam, 2011 yÈlÈnda 574 bin
589 kiëiydi.

YÜZDE 9,2’LéK BÜYÜME
BAêARISI
2012 yÈlÈnda 500 Büyük Sanayi
Kuruluëu’nun üretimden satÈëlarÈ
2011 yÈlÈna göre yüzde 9,2’lik bir
artÈëla 323 milyar 978 milyon liradan, 353 milyar 699 milyon liraya
çÈktÈ. 500 Büyük Sanayi Kuruluëu,
dönem kârÈ açÈsÈndan da iyi bir
performans gösterdi. AraëtÈrmaya
konu olan ëirketler 2011 yÈlÈnda,
22 milyar 752 milyon lira kâr

éSO 500’de Türk sermayeli ëirketlerin sayÈsÈnÈn artmasÈna raèmen
yabancÈ sermayeli ëirketlerin sayÈsÈndaki azalma da dikkat çekti.
2009 yÈlÈnda 153 olan yabancÈ
sermaye ortaklÈ kuruluë sayÈsÈ,
2012 yÈlÈnda 138’e düëtü.
Üretimden satÈëlarda da yabancÈ
sermayeli kuruëlarÈn yüzde 40’lar
civarÈnda olan payÈ, bu yÈl yüzde
35’ler seviyesine indi. Bu arada
500 Büyük Sanayi Kuruluëu içinde kamu kuruluëlarÈnÈn da sayÈsÈ
azaldÈ. Özelleëtirmelerin de etkili
olduèu bu süreçte, 1990 yÈlÈnda
91 olan listedeki kamu kuruluëu
sayÈsÈ son araëtÈrmada 13’e indi.

10 YILDIR éLK 10’UN YARISI
KOÇ’TAN
Koç Topluluèu ëirketleri son 10
yÈldaki baëarÈlarÈyla Türkiye’nin En
Büyük 500 Sanayi Kuruluëu’nun
zirvesini temsil ettiler. Tüpraë, çok
uzun yÈllardan bu yana Türkiye’nin
En Büyük 500 Sanayi Kuruluëu
listesinde zirvedeki yerini korudu.
Ford ise Tofaë’tan sonra
Topluluèun listedeki en baëarÈlÈ ëirketi oldu. 2003 yÈlÈnda 13’üncü
sÈradan ikincilièe yükselen Ford,
bu tarihten sonra ilk 5 sÈralamasÈ
içinde kalmayÈ baëardÈ. Tofaë,
Arçelik ve Aygaz ise son 10 yÈldÈr
sÈralamada küçük deèiëikliklerle ilk
10 listesinde yerini aldÈ. Arçelik
1999 yÈlÈnda sÈralamada üçüncülüèe kadar yükseldi.

DAYANIKLI TÜKETUM

ARÇELçK A.è.’YE RED DOT’TAN
9 TASARIM ÖDÜLÜ BçRDEN
Arçelik A.i., otoritelerce kabul edilen bir kalite onayV olma özelliNi
tajVyan Red Dot’ta, Beko ve Grundig markalV ürünleriyle 9 ödül topladV.
Her yÈl çeëitli ülkelerden binlerce
baëvurunun yapÈldÈèÈ Red Dot
TasarÈm Ödülleri tasarÈmÈn en iyilerini ödüllendiriyor. Bu yÈl, 54
ülkeden 1865 üreticinin, tasarÈmcÈ ve mimar ürünleri ve projeleriyle baëvurduèu deèerlendirme sonunda Arçelik A.ê., Beko
ve Grundig markalÈ toplam 9
ürünüyle ödüle layÈk görüldü.
Red Dot TasarÈm Ödülleri jürisi
tarafÈndan Grundig GKN 16830
X Kombi BuzdolabÈ, Grundig
GEZM 47000 B ve Grundig
GEBM 46000 B Ankastre
FÈrÈnlar, Beko WKY 61031 C

37 profesyonelden olujan
bugüne kadarki en büyük Red
Dot jürisi, 4662 çalVjmayV
canlV ve yerinde test edip
tartVjtV ve deNerlendirdi.

Arçelik’ten BaéarÇlÇ Mühendislere Ödül
Arçelik, bu sene 15.’sini düzenlediNi ‘Buluj Günü’nde 295 bajarVlV
mühendisini ödüllendirdi.
Türkiye’nin patent lideri olan ve
Türkiye’den yurt dÈëÈna yapÈlan
uluslararasÈ patent baëvurularÈnÈn
üçte birinden fazlasÈnÈ gerçekleëtiren, Dünya Fikri Haklar
Örgütü’nün en çok uluslararasÈ
baëvuru yapan ëirketler listesinde beë yÈldÈr ilk 200 ëirket arasÈnda yer alan Arçelik A.ê., bu

ÇamaëÈr Makinesi, Grundig
TR1200 Ahëap Masa Radyosu,
Grundig Vision 9 Air Design TV
ve Grundig Ekmek KÈzartma
Makinesi ‘High Quality Design’
(Yüksek Kalite TasarÈm) ödülüne
layÈk görülürken, Grundig GWN
58472 C çamaëÈr makinesi ve
GTN 48271 GC kurutma makineleri de ‘Outstandingly
Designed Detail Solutions’
(Üstün TasarÈm DetaylarÈ) mansiyon ödülü almaya hak kazandÈ.
Almanya’nÈn Essen ëehrinde
düzenlenen ödül töreninde ödülü
Arçelik A.ê. Endüstriyel TasarÈm
Yöneticisi Serdal Korkut AvcÈ ve
takÈm arkadaëlarÈ aldÈ.

sene 15.’sini düzenledièi ‘Buluë
Günü’nde 295 buluëçu mühendisine ödül verdi.
Arçelik A.ê. ÇayÈrova ÇamaëÈr
Makinesi éëletmesi’nde gerçekleëen törene Koç Holding
DayanÈklÈ Tüketim Grubu
BaëkanÈ ve Arçelik A.ê. Genel
Müdürü Levent ÇakÈroèlu katÈldÈ.

Ödül töreninde yaptÈèÈ konuëmada Levent ÇakÈroèlu, Türkiye’nin
inovasyon konusunda öncü ëirketlerinden biri olarak, geliëtirdièi
yenilikçi teknolojiler, akÈllÈ ürünler
ve katma deèer yaratan çözümler ile kendi sektöründe dünyanÈn önde gelen ëirketlerinden biri
olmayÈ baëardÈèÈnÈ söyledi.

Arçelik A.ê’nin stratejik hedeflerine ulaëma yolunda markalÈ
büyümenin önemine dikkat
çeken ÇakÈroèlu sözlerini ëöyle
sürdürdü: “Faaliyet gösterdièimiz
ülkelerde hem pazar payÈmÈzÈ,
hem de fiyat endeksimizi artÈrdÈk.
Bu durum; markalÈ büyüme stratejimizin sonucu olarak, satÈë
adetlerimizi büyüttüèümüzü ve
aynÈ zamanda daha üst kapasiteli, daha üst segment ürünler
satmayÈ baëardÈèÈmÈzÈ gösteriyor.
MarkalarÈmÈz her geçen yÈl güçlerine güç katÈyor.”

BizdenHaberler
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GÜNDEM
RAHMU M. KOÇ MÜZESU

EMUTUM

Koç Üniversitesi DünyanÇn
En çyi 100 Genç
Üniversitesi Listesinde
‘The Times Higher Education’ dergisinin
dünyanVn en iyi 100 genç üniversitesi listesinde
Koç Üniversitesi 31’inci sVrada yer aldV.

RAHMç KOÇ MÜZELERçNE
TRIPADVISOR’DAN ÖDÜL
Ustanbul Rahmi M. Koç Müzesi ve Ankara
Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi dünyanVn en
büyük seyahat sitesi TripAdvisor tarafVndan
“Travellers Choice 2013” ödülüne layVk görüldü.
Türkiye’de ulaëÈm, endüstri ve iletiëim tarihine adanan Rahmi M.
Koç Müzesi ve Ankara’nÈn ilk
sanayi müzesi Çengelhan Rahmi
M. Koç Müzesi TripAdvisor tarafÈndan “2013 YÈlÈ Travellers
Choice” ödülüne layÈk görüldü.
Ödül için, seyahat eden gerçek
kiëilerden güvenilir tavsiyeler ve
rezervasyon araçlarÈna doèrudan
baèlantÈlar içeren zengin seyahat
seçenekleri ve planlama özellikleri
bulunan TripAdvisor’Èn, misafir
memnuniyeti anketi sonuçlarÈnÈ
göz önüne alÈndÈ.
Dünya genelinde yapÈlan misafir
deèerlendirmeleri sonucu belirlenen ve 5 üzerinden minimum 4,5
puan alan otel ve iëletmelerin
layÈk görüldüèü TripAdvisor ödüllerine layÈk görülen éstanbul

Rahmi M. Koç Müzesi ve
Çengelhan Rahmi M. Koç
Müzesi aynÈ zamanda
TripAdvisor’Èn milyonlarca kullanÈcÈsÈnÈn oylarÈ neticesinde belirlenen “Travellers’ Choice 2013” listesinde yer aldÈ. “2013 YÈlÈ
Travellers Choice” listesinde
Ankara’nÈn ilk sanayi müzesi olan
aynÈ zamanda Ankara ve Mustafa
Kemal Atatürk ile ilgili objelere
koleksiyonunda yer veren
Çengelhan Rahmi M. Koç
Müzesi 92 gezilecek yerler listesinde ikinci sÈrada yer aldÈ. Her
geçen gün yeni objelerin katÈlÈmÈyla daha zengin koleksiyona
sahip olan éstanbul Rahmi M.
Koç Müzesi ise 584 gezilecek
yerler listesinde dokuzuncu sÈrada yer aldÈ.

Ustanbul Rahmi M. Koç Müzesi, sanayiden
havacVlVNa, denizcilikten, askeri teknolojilere ve
otomotive kadar oldukça genij bir ilgi alanV olan,
ilginç anVlar ve öykülerle dolu, eNlenceli, modern
ve öNretici bir yakVn tarih hazinesi.
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éngiliz Yüksek Öèretim Dergisi
Times Higher Education (THE),
son 50 yÈl içinde kurulan ve
uluslararasÈ alanda ismini altÈn
harflerle yazdÈran en iyi üniversiteleri sÈraladÈ. Büyük baëarÈ
potansiyeline sahip kuruluëlar
13 farklÈ kategoride deèerlendirildi. Her yÈl, üniversitelerin çalÈëmalarÈ, bilimsel yayÈnlarÈ ve dièer
akademik baëarÈlarÈ dikkate alÈnarak hazÈrlanan dünyanÈn en iyi
100 gencinin sÈralandÈèÈ listede

iki Türk Okulu yer aldÈ.
Kurulduèu günden bu yana ulusal ve uluslararasÈ alanda çok
sayÈda akademik baëarÈya imza
atan Koç Üniversitesi’nin 31’inci
ve Bilkent Üniversitesi’nin ise
39’uncu sÈrada yer aldÈèÈ listenin
birinci sÈrasÈnda Kore’deki
Pohang University of Science
and Technology, ikinci sÈrada
ise ésviçre’deki École
Polytechnique Fédérale de
Lausanne üniversiteleri vardÈ.

VEHBU KOÇ VAKFI

VEKAM’dan
Baékent Ankara’ya
90. YÇl ArmaæanÇ
Vehbi Koç ve Ankara
ArajtVrmalarV Merkezi
(VEKAM), bajkent olujunun
90. yVlVnda Ankara’ya armaNan
ettiNi “Ankara ArajtVrmalarV
Dergisi”ni tanVttV.
VEKAM, misyonuna paralel olarak; Ankara’yÈ ve çevresini merkez
alan ve bilimsel yöntemlerle yeni
veriler ortaya koyan disiplinler
arasÈ çalÈëmalara akademik bir
zemin oluëturmak, bu çalÈëmalarÈ
kamuoyuna duyurmak ve desteklemek amacÈyla Ankara
AraëtÈrmalarÈ Dergisi’ni yayÈn hayatÈna kazandÈrdÈ. Düzenlenen kokteyl ile dergi, basÈn mensuplarÈna,
akademik camiaya ve ilgililere
tanÈtÈldÈ. Gecede merkez sorumlusu Mehtap TürkyÈlmaz’Èn açÈlÈë

konuëmasÈnÈn ardÈndan, bilimsel
danÈëma kurulu üyelerinden Prof.
Dr. Ruëen Keleë ve Prof. Dr. Seçil
Akgün Karal, Ankara kent çalÈëmalarÈnÈn önemini vurgulayan
birer konuëma yaptÈlar.
Kente dair farklÈ disiplinlerden
bakÈë açÈlarÈnÈ bir arada sunan
özgün yapÈsÈyla Ankara’da bir ilk
olan derginin, kent çalÈëmalarÈ için
temel baëvuru kaynaèÈ olarak ulusal ve uluslararasÈ platformlarda
yerini almasÈ hedefleniyor.

SOSYAL SORUMLULUK

TOFAè ÇALIèANLARI, çèARET DçLçYLE
ENGELLERç ORTADAN KALDIRDI!
Tofaj, “Ülkem Uçin Engel TanVmVyorum Projesi” kapsamVnda, “ÇalVjan
ve Üreten Ellerin Hikayesi” programVnV hayata geçirdi.
“Ülkem éçin Engel TanÈmÈyorum”
Projesi’ne Koç Topluluèu ëirketleri
de farklÈ alt projelerle katkÈ saèlamayÈ sürdürüyor. Tofaë, “Ülkem
éçin Engel TanÈmÈyorum”
Projesi’nde fabrika bünyesindeki
iëitme engelli çalÈëanlarÈn yaëam
kalitesini ve dièer çalÈëanlarla iletiëimini artÈrmayÈ hedefleyen,
’ÇalÈëan ve Üreten Ellerin
Hikayesi’ programÈ ile yer aldÈ.

amacÈyla, 21 Tofaë çalÈëanÈ,
uzmanlardan iëaret dili eèitimi
aldÈ. éëitme engelli çalÈëanlarÈn
baèlÈ bulunduèu 19 takÈm lideri
ile énsan KaynaklarÈ ve éë

Güvenlièi birimlerinden birer
çalÈëanÈn katÈldÈèÈ eèitim üç ay
sürdü. AldÈklarÈ eèitimin engelleri
kaldÈrma yolunda önemli bir
adÈm olduèunu ifade eden Tofaë

Tofaë Akademi tarafÈndan yürütülen programda, üretim hattÈnda görev yapan iëitme engelli
çalÈëanlarÈn yaëadÈèÈ iletiëim
sorunlarÈnÈ ortadan kaldÈrmak

çalÈëanlarÈ, program sonunda
Tofaë Akademi tarafÈndan BaëarÈ
SertifikasÈ ile ödüllendirildi.

“ÇALIêAN VE ÜRETEN
ELLERéN HéKAYESé”
“ÇalÈëan ve Üreten Ellerin
Hikayesi” programÈ kapsamÈnda
tüm Tofaë çalÈëanlarÈna yönelik,
Mehmet KÈzÈltaë moderatörlüèünde bir de konferans
düzenlendi. Konferansta, “AlgÈ ve
FarkÈndalÈk”, “éëitme Engellilik ve
Bilmediklerimiz” ve “éëaret Dili ve
Vücudun Senkronizasyonu” gibi
baëlÈklar ele alÈnÈrken, kÈsa film
gösterimleriyle iëaret dilinden
örnekler sunuldu, dünyadan ve
Türkiye’den baëarÈlÈ iëitme
engelliler tanÈtÈldÈ.

21 Tofaj çalVjanV
uzmanlardan ijaret dili
eNitimi aldV.

TEKNOLOJU

TARçH, 3 BOYUTLU CANLANIYOR
Türkiye’nin Dijital Yajam Koçu Bilkom, “Tarih, 3 Boyutlu CanlanVyor”
projesini hayata geçiriyor. 3 boyutlu modelleme yazVlVmlarV ve mobil
teknolojilerin kullanVmVyla, Türkiye’de ve dünyada ilk kez Bergama antik
jehri 3 boyutlu gezinmeye açVlVyor.
Apple, Adobe, Graphisoft gibi
alanÈnda önde gelen markalarÈn
Türkiye distribütörlüèünü yapan
Bilkom, gerçekleëtirdièi sosyal
sorumluluk projesiyle bir ilke imza
atÈyor. “Tarih, 3 Boyutlu
CanlanÈyor” porojesi ile ülkemizdeki tarihi dijital platformlarÈ ayaèa
kaldÈrmayÈ amaçlanÈyor.
Tablet bilgisayarlar ve akÈllÈ telefonlar üzerinden saèlanan 3
boyutlu gezinme uygulamasÈ,
Bergama’nÈn 4 antik alanÈ olan
Zeus SunaèÈ, Athena TapÈnaèÈ,
KÈzÈl Avlu ve Asklepion alanlarÈnÈ
ziyaret edenlere, alanda yapÈlarÈn orijinal halini 360 derece
sanal olarak görebilme imkanÈ
sunuyor.

PROJE 2 AY GéBé KISA
SÜREDE GERÇEK OLDU
Uygulama için üniversiteler,
mimarlÈk öèrencileri, belediye
birimleri ve Bilkom el ele verdi.
Dokuz Eylül, Gedik ve Yaëar
Üniversiteleri’nden toplam 12
mimarlÈk öèrencisi, 1 araëtÈrma
görevlisi, Bilkom’un Dijital Yaëam
Koçu ünvanÈna sahip mimar
Ender AydÈn’Èn önderlièinde,
Bergama Belediyesi émar ve
êehircilik Müdürlüèü UNESCO
Dünya MirasÈ ve Alan Yönetimi
Birimi koordinasyonuyla 2 kez
Bergama’da düzenlenen hafta
sonu kampÈnda bir araya geldi.
AlanlarÈn 2 boyutlu çizimleri
ArchiCAD programÈ üzerine
aktarÈldÈ, 3 boyutlu hale getirildi,

yapÈlan modellemeler Artlantis
programÈyla tarandÈ ve Bilkom’un
iVisit Anatolia aplikasyonuna
yüklendi.

ULUSLARARASI YAZILIM
DEVLERéNDEN ÖVGÜ
Abvent’ten yapÈlan açÈklamaya
göre iVisit isimli 3 boyutlu panorama uygulamasÈnÈn amacÈnÈn henüz
inëa edilmemië, çizim aëamasÈnda
olan ev, ofis veya çevre planlarÈnÈ
izletebilmek olduèunu, ancak
Bilkom’un sözkonusu teknolojiyi
geleceèi temsil etmek için deèil,
geçmiëi gözler önüne sermek için
keëfettièini ve kullandÈèÈnÈ belirtti.
Mimari alanda dünyanÈn lider yapÈ
bilgi modelleme (BIM) çözümünü

Bilkom Genel Müdürü
Cömert VarlVk: “Proje sayesinde,
misyonumuzu ve vizyonumuzu
pekijtirmij olduk”

sunan Graphisoft ëirketi yetkilileri
ise projenin, genç yaëlÈ tüm ziyaretçilerine, Bergama’nÈn neden
Unesco Dünya MirasÈ listesine girmesi gerektièine dair haklÈ kanÈtlar
sunduèunu hatÈrlatarak, adaylÈk
süreçlerine desteklerini iletti.
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Türkiye’de enerji sektörünün
en büyük oyuncusu olan
Tüpraj, bu yVl da USO (Ustanbul
Sanayi OdasV) ilk 500 listesinin
zirvesindeki yerini açVk ara
korudu. Tüpraj Genel Müdürü
Yavuz Erkut, jirketin bajarVsVnVn
arkasVnda yatan stratejileri ve
gündemdeki projeleri Bizden
Haberler Dergisi’ne anlattV.
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Tüpraë’Èn, Koç Topluluèu tarafÈndan alÈnmasÈndan sonra yapÈlan yatÈrÈmlar ve enerji
piyasasÈndaki tartÈëÈlmaz gücü, Tüpraë’Èn
éSO’nun ilk 500 listesindeki yerini uzun yÈllar
koruyacaèÈnÈ gösteriyor. Özellikle Fuel Oil
Dönüëüm Projesi’nin hayata geçmesiyle birlikte hem kârlÈlÈèÈn hem de operasyonel gücünün daha da artmasÈ beklenen Tüpraë’Èn
Genel Müdürü Yavuz Erkut, ëirketin hedeflerini Bizden Haberler Dergisi’ne deèerlendirdi.
Tüpraë’Èn 2006 yÈlÈnda Koç Holding tarafÈndan devralÈnmasÈnÈn ardÈndan önemli
yatÈrÈmlar yapÈldÈ. Bu yatÈrÈmlardan bahseder misiniz?
Koç Topluluèu’nun Tüpraë’È devraldÈèÈ 26
Ocak 2006 tarihinin hemen ardÈndan gerçekleëen ilk yönetim kurulu toplantÈsÈnda,
1989 yÈlÈnda baëlatÈlan ve ürün kalitelerinin
Avrupa Birlièi (AB) standartlarÈna ulaëtÈrÈlmasÈnÈ hedefleyen ana yatÈrÈm planÈna iliëkin
geliëim deèerlendirilerek, Tüpraë’Èn ortalama
rafineri kompleksitesini 3,5 seviyesinden
7,25’e yükselten 2,3 milyar dolar tutarÈndaki
yatÈrÈmlar hÈzlandÈrÈlarak tamamlandÈ.
Rafinerilerimizde Dizel Kükürt Giderme ve
CCR’lar gibi önemli üniteleri de kapsayan
ana yatÈrÈm programÈnÈn son adÈmÈ olan ézmit
Rafinerisi benzin iyileëtirme ünitesinin 20
Nisan 2009 tarihinde devreye alÈnmasÈyla bu
yatÈrÈm programÈ tamamlandÈ ve AB’ye üye
pek çok ülkeden önce Tüpraë rafinerilerinde
üretilen tüm benzin ve motorin çeëitleri Euro
V özelliklerine yükseltildi.
Bir yandan yatÈrÈm programlarÈnÈ sürdürürken dièer yandan emniyet ve çevreden
verimlilik artÈëÈna, enerji tasarrufundan insan
kaynaèÈnÈn geliëtirilmesine her alanda yeniden yapÈlandÈrma süreci baëlatÈldÈ. éë barÈëÈ

Hedefimiz, sektörde her
alanda operasyonel
mükemmelliNi
gerçeklejtirmij bir Tüpraj’V
TopluluNumuz ve ülkemize
kazandVrmak, dünyadaki
öncü rafineriler seviyesine
çVkarmak.

ve çalÈëma motivasyonunda olumsuzluk
yaëamadan insan kaynaèÈmÈzÈn yaklaëÈk
yüzde 60’È yenilendi.
Bu yatÈrÈmlarÈn ve düzenlemelerin
ardÈndan Tüpraë’Èn hem Türkiye’de hem
de uluslararasÈ alanda hedefleri neler?
Öncelikli hedefimiz, Tüpraë’Èn bölgesel ve küresel rekabet gücünü en üst düzeye çÈkararak,
sürdürülebilir kÈlmak. Bunun için Topluluk ve
ülke tarihimizin en büyük özel sektör yatÈrÈmlarÈndan biri olan “Fuel Oil Dönüëüm Projesi”nin
yanÈ sÈra birçok önemli yatÈrÈm projesi için çalÈëmalarÈmÈz sürüyor. 2007-2012 döneminde
operasyonel mükemmellik ve enerji verimlilièi
projelerinden toplam 670 milyon dolarlÈk tasarruf saèladÈk. éëletme güvenilirlièinden, operasyonel mükemmellièe birçok önemli projede iyileëtirme çalÈëmalarÈmÈz devam ediyor. Enerji
tasarrufu ve verimlilièine iliëkin devam eden
projelerimizin tamamlanmasÈyla, (rafineriler için
referans bir ölçümleme olan) Solomon Endeksi
enerji verimlilièinde en geliëmië rafinerilerin yer
aldÈèÈ ilk çeyreèe yükselmië olacaèÈz.
Hedefimiz, sektörde her alanda operasyonel

mükemmellièi gerçekleëtirmië bir Tüpraë’È
Topluluèumuz ve ülkemize kazandÈrmak, dünyadaki öncü rafineriler seviyesine çÈkarmak.
Fuel Oil Dönüëüm Projesi’ne 2.4 milyar
dolar yatÈrÈm yapÈldÈ ve projenin KasÈm
2014’de devreye alÈnmasÈ planlanÈyor.
Bu projenin ülke ekonomisine önemli bir
katma deèer yaratmasÈ bekleniyor.
Enerji ithalatÈnda yaklaëÈk 1 milyar dolar
tasarruf yapÈlacaèÈ öngörülen Tüpraë’Èn
Fuel-Oil Dönüëüm Projesi’nden bahsedebilir misiniz?
ézmit Rafinerisi’ni dünyanÈn en modern (kompleks) rafinerisi konumuna getirecek, ülkemize
önemli katma deèer saèlayacak olan, finansman hariç 2,4 milyar dolarlÈk, Fuel Oil
Dönüëüm Projesi (RUP) yatÈrÈmÈnda bütün ana
ekipmanlarÈn montajÈ tamamlandÈ. RUP için
yatÈrÈm harcama tutarÈ Haziran sonu itibariyle
1,5 milyar dolar seviyesine ulaëtÈ. Proje genelinde yüzde 78,2 ilerleme saèlanÈrken, mühendislik hizmetleri ilerlemesinde yüzde 96’ya,
saha faaliyetlerinde yüzde 52,5’e, malzeme
imalat temininde ise yüzde 92,5’e ulaëÈldÈ.
14 KasÈm 2014’te ilk ürünümüzü tanka göndermeyi hedefledièimiz proje, planlandÈèÈnÈn
önünde bir gerçekleëme ile devam ediyor ve
projenin bitirilmesine 22 Temmuz 2013 tarihi
itibariyle, 480 gün kaldÈ.
MayÈs ayÈnda Fuel Oil Dönüëüm Projesi’nin
35 metre boyu, 8 metre çapÈ ve 918 ton ile
en büyük ekipmanÈ olan reaktörün,
Japonya’da üretiminin ardÈndan tek parça
olarak ézmit Derince LimanÈ’ndan sahaya
320 tekerlekli dev TIR ile taëÈnarak ülkemizde
nakliyesi ve montajÈ tek parça olarak yapÈlan
en aèÈr ekipman olarak tarihe geçti. Geri
sayÈmÈmÈzÈn 500. gününde 182 metre boyu
ile dünyanÈn en yüksek 8. flare’inde (meëale)
bayraèÈmÈzÈ dalgalandÈrdÈk. Kurumsal hafÈzamÈza gururla kaydettièimiz bu geliëmeler ve
böylesi görkemli bir projede görev yapmak
bizi heyecanlandÈrÈyor.
Projenin devreye girmesiyle üretilecek çevre
dostu, AB kriterlerinde 2,9 milyon ton ilave
motorin ve jet yakÈtÈ, ülkemizin orta distilat açÈèÈnÈn kapanmasÈna katkÈ saèlayacak. YÈllÈk
550 milyon dolar ilave FAVÖK (Faiz, Vergi

Tüpraj 2007-2012 yVllarV
arasVnda 650 milyon dolar
çevresel yatVrVm ve
harcama gerçeklejtirdi.

10

BizdenHaberler

Tüpraj Genel Müdürü
Yavuz Erkut: “Tüpraj,
ülkemizin yalnVzca en
büyük deNil aynV zamanda
en deNerli sanayi jirketi.”

Amortisman Öncesi Kar) elde edilecek ve
ülkemiz cari açÈèÈnÈn kapanmasÈna katkÈ saèlanacak. YatÈrÈm sonucunda ézmit Rafinerimiz
dünyanÈn en geliëmië rafinerilerinden birisi
olurken Tüpraë bölgesel ve küresel rekabette
çok daha güçlü hale gelecek.
Tüpraë ve Türkiye, Fuel-Oil Dönüëüm
Projesi tamamlandÈèÈnda enerji sektöründe uluslararasÈ rekabet anlamÈnda
neler kazanacak?
Fuel Oil Dönüëüm Projesi’nin devreye girmesiyle birlikte beyaz ürün verimimizi maksimize
etmenin yanÈ sÈra kapasite kullanÈmÈ noktasÈnda yüzde 100’lere ulaëarak toplam kapasite
kullanÈmÈnda 2008 öncesinin üzerine çÈkacaèÈmÈzÈ söyleyebilirim. Burada temel fark
hâlihazÈrda çok yüksek kapasite kullanÈmlarÈna
ancak yüksek oranda fuel oil üreterek ulaëabilen Tüpraë’Èn, proje sonrasÈnda yüksek kapasite kullanÈmÈna yüzde 80’nin üzerinde beyaz
ürün verimiyle ulaëabilecek olmasÈdÈr. Devreye
girdièinde 4,2 milyon ton kendi ürettièimiz

siyah ürünü kullanarak yaklaëÈk 2,9 milyon ton
motorin, 500 bin ton civarÈnda benzin üretilecek, ayrÈca 700 bin ton civarÈnda da petrokok
çÈkacak. Türk çimento sektörü yÈlda yaklaëÈk
3,5 milyon ton civarÈnda petrokok ithal ediyor.
élk kullanÈm alanÈ olarak da bunu deèerlendireceèiz. Daha sonra petrokok kullanÈlarak sentetik doèalgaz veya elektrik üretimi projelerini
deèerlendireceèiz. Öncelikli hedefimiz siyah
ürünümüzü motorin ve benzine çevirmek.
Projenin temel katma deèeri, motorin, jet ve
benzinin fiyatÈyla, fuel oil’in fiyatÈ arasÈndaki
fark kadar olacak. Keza biz fuel oil’i ihraç ediyoruz. Türkiye yaklaëÈk 10 milyon ton civarÈnda motorin ithal ediyor. DolayÈsÈyla projenin
sonuçlanmasÈ ile ülkemizin cari açÈèÈnÈn azaltÈlmasÈna yaklaëÈk 1 milyar dolar civarÈnda katkÈ
saèlamÈë olacaèÈz.
Proje ile önemli bir üretim artÈëÈ saèlanmÈë
olunacaèÈndan bu bizi hem bölgemiz, hem
de yurt içi pazar payÈ noktasÈnda daha ileriye
taëÈyacak. AyrÈca yüksek kapasite kullanÈmÈn-

da fuel oil ihraç karlÈlÈèÈna baèÈmlÈ olmaktan
kurtulacaèÈz. UluslararasÈ ve yurtiçi piyasaya
yüksek katma deèer saèlayan beyaz ürünler
sunacaèÈz. Önümüzdeki 30-40 yÈllÈk dönemde petrolün aèÈrlÈklÈ olarak araç yakÈtÈ olarak
kullanÈlacaèÈ öngörüsü ile Fuel Oil Dönüëüm
Projesi bu alanda da Tüpraë’a önemli rekabet avantajÈ saèlayacak.
Tüpraë’Èn çevreye yönelik çalÈëmalarÈndan bahsedebilir misiniz? Özellikle Koç
Topluluèu Tüpraë’È almasÈnÈn ardÈndan
çevre ile ilgili nasÈl bir yatÈrÈm stratejisi
izledi?
Tüpraë olarak yeni çalÈëma dönemimizde en
fazla geliëme kaydettièimiz alanlardan birinin
“çevre” olduèuna inanÈyorum. Çevre dostu
akaryakÈt ürünlerini, çevre dostu üretim ortamÈnda gerçekleëtirmekteyiz. Tüpraë tüm rafinerilerinde entegre kalite sertifikalarÈna sahip
olup her yÈl çevre ve insan saèlÈèÈna verdièi
önemi artÈrarak sürdüren bir sanayi ëirketidir.
2007-2012 döneminde 650 milyon dolar
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çevresel yatÈrÈm ve harcamalar yapan Tüpraë,
bu yatÈrÈmlarÈnÈn neticesini uluslararasÈ ICC firmasÈnÈn her yÈl yaptÈèÈ çevre denetimlerinde
çevresel yükümlülüklerini düëük risk kategorisine indirerek aldÈ. Son beë yÈlda sonuçlandÈrdÈèÈ çevre projeleri ile 1,6 milyon ton daha az
karbondioksit salÈnÈmÈ gerçekleëtiren Tüpraë,
4,8 milyon aèaç dikimine eëdeèer katkÈ saèladÈ. Yine son beë yÈla baktÈèÈmÈzda enerji
tasarrufu alanÈnda 6’sÈ birincilik 8 ödül alan
ekiplerimiz, çevre dostu projelere devam
ederek gelecekte 480 bin ton doèal gaz
eëlenièi enerjiyi kazanacak. Bu sayede 1,3
milyon ton CO2 salÈnÈmÈn azaltÈmÈ ile dört milyon aèaca eë çevresel katkÈ daha oluëacak.
Rafineriler için güvenlikle ilgili yatÈrÈmlar
da büyük önem taëÈyor. Tüpraë’Èn ézmit
Rafinerisi de Türkiye’nin nüfus olarak en
yoèun bölgelerinden birinin içinde yer
alÈyor. Güvenlik önlemleri ve bu önlemlere yapÈlan yatÈrÈmlardan bahsedilir
misiniz?
Rafineriler, ülkelerin stratejik yatÈrÈmlarÈ olduèu
için güvenlik konusunda en kritik tesislerin
baëÈnda geliyor. Bu nedenle ülkemizde
düzenlenen kanunlarda rafineriler, özel güvenlik sahalarÈ olarak tanÈmlanÈyor. YalnÈzca rafinerilerimizin üretim koëullarÈ, iëletme emniyet
ve güvenlièi deèil, bunlarÈn yanÈ sÈra oluëabilecek afet ve kaza süreçlerinde ilk ve acil
müdahalenin kendi ekiplerimizle yapÈlmasÈ
ëart. Bu nedenle de organizasyon yapÈmÈzda
tüm seviyelerde görev yapan ekiplerin eèitimi,
ekipmanlar, teknolojik altyapÈ ve donanÈmlar
konusunda son derece dikkatliyiz.

YapVlan yatVrVmlar sonucunda
Uzmit Rafinerisi dünyanVn en
gelijmij rafinerilerinden birisi
olacak.
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Fuel-Oil Dönüjüm Projesi
ile önemli bir üretim artVjV
saNlanmVj olunacaNVndan bu
bizi hem bölgemiz hem de
yurt içi pazar payV
noktasVnda daha ileriye
tajVyacak. AyrVca yüksek
kapasite kullanVmVnda fuel
oil ihraç kârlVlVNVna baNVmlV
olmaktan kurtulacaNVz.

Bütün rafinerilerimizde düzenli olarak yangÈn,
kaza, çevre, güvenlik konularÈnda haberli ve
habersiz tatbikatlar yapÈlÈyor, dünyada yaëanan kazalar ve müdahaleler yakÈndan izlenerek sürekli geliëim saèlanmaya çalÈëÈlÈyor.
Memnuniyetle belirtmem gerekir ki sigorta
ëirketleri tarafÈndan yapÈlan deèerlendirmelerde risk seviyemizde sürekli olarak iyileëtirme
saèlandÈèÈ raporlanÈyor, buna baèlÈ olarak
ödenen sigorta primlerinde de dikkate deèer
tasarruflar elde ediliyor.
Tüpraë, Türkiye Fortune 500 Dergisi’nde
47 milyar TL ciro ile yer alÈyor. AynÈ
zamanda Koç Holding global 500 listesindeki tek Türk ëirketi ve Tüpraë

Türkiye’deki bu baëarÈsÈnÈn yanÈ sÈra Koç
Holding’i global anlamda zirveye taëÈyan
önemli ëirketlerden biri. Siz Tüpraë’Èn bu
baëarÈsÈnÈ nasÈl yorumluyorsunuz?
Tüpraë ülkemizin yalnÈzca en büyük deèil
aynÈ zamanda en deèerli sanayi ëirketi. Bu
nedenle Koç Topluluèu tarafÈndan devir alÈnmasÈ kararÈ tarihi bir dönüm noktasÈdÈr.
Ülkemizin ilk rafinerisi yarÈm yüzyÈlÈ aëkÈn bir
geçmiëe sahip Tüpraë ise bu yÈl kuruluëunun
30. yÈldönümüne eriëecek. Bu baëarÈlÈ geliëime çok deèerli katkÈlarda bulunan rafinericileri minnetle hatÈrlÈyor ve anÈyoruz. TüpraëlÈlar
olarak topluluèumuza katÈlÈëÈmÈzÈn sekizinci
yÈlÈnÈ geride bÈrakÈrken Tüpraë’Èn, Koç
Topluluèunun köklü yapÈsÈ ve çalÈëma kültürü
ile daha da zenginleëerek, baëarÈlÈ bir ëekilde
entegre olduèuna inanÈyoruz.
Petrol sektörü, finansal büyüklüklerin söz
konusu olduèu önemli bir sektör.
Topluluèumuzun enerji grubu ëirketi olan
Tüpraë, yaklaëÈk yüzde 65’lik pazar payÈyla
ülkemizin en büyük enerji oyuncusu. Bu yÈl
beëincisi yapÈlan araëtÈrmada önceki dört
yÈlda olduèu gibi Tüpraë’Èn açÈk ara liderlièi
devam ediyor. Ancak bir ëirketi büyük ve
baëarÈlÈ kÈlan temel tek göstergenin rakamlar
olmadÈèÈ inancÈndayÈz. 2008 yÈlÈnda küresel
kriz döneminde ortaya çÈkan çok önemli
tutardaki ticari zarar karëÈn êeref BaëkanÈmÈz
Rahmi M. Koç, ülkede akaryakÈt sÈkÈntÈsÈ
yaratÈlmamasÈ amacÈyla üretimi kesintisiz sürdürmemizi istemiëti. Yönetim kurulumuzun
kararlarÈnÈn, darboèaz dönemlerinde de sürdürdüèümüz baëarÈmÈzda önemli bir etkisi
olduèuna inanÈyorum.

DOSYA

BORSA çSTANBUL
GELECEåE YOL ALIYOR
Ustanbul Menkul KVymetler BorsasV (UMKB), Ustanbul AltVn BorsasV
ve Vadeli Ujlem ve Opsiyon BorsasV; Borsa Ustanbul çatVsV altVnda
yepyeni bir yapVya bürünüyor. DünyanVn teknoloji borsasV olarak
kabul edilen NASDAQ OMX ile güç birliNi yapmaya hazVrlanan
Borsa Ustanbul, bölgesel ve küresel birçok borsayla da ortak projeler
gelijtiriyor. Bu önemli deNijimin hikayesini ve sonrasVnda
yajananlarV Borsa Ustanbul Yönetim Kurulu BajkanV
ve Genel Müdürü Dr. M. Ubrahim Turhan
Bizden Haberler Dergisi’ne anlattV.
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Borsa éstanbul için hukuksal altyapÈ
ve teknoloji anlamÈnda önemli adÈmlar
atÈldÈ. Bu adÈmlarÈ bizlere daha ayrÈntÈlÈ
ëekilde aktarabilir misiniz?
Bu adÈmlarÈ üç alana ayÈrmamÈz gerekir.
Birinci alan yasal altyapÈ çalÈëmalarÈ oldu. Her
ëeyden önce Sermaye Piyasa Kanunu’nun
deèiëmesi oldukça önemliydi. Bu anlamda
Türkiye’yi taëÈmak istedièimiz platforma
yönelik çalÈëmalarÈmÈzÈ sürdürdük. 30 AralÈk
2012’de Sermaye PiyasasÈ Kanunu resmi
gazetede yayÈnlanarak yürürlüèe girdi.

Borsa éstinye kampüsü 5 Nisan 2013 sabahÈ
tarihinin en önemli açÈlÈë gonglarÈndan biri
ile çÈnladÈ. Türk finans dünyasÈnÈn en önemli
projelerinden birisi olan Borsa éstanbul,
Baëbakan Recep Tayyip Erdoèan’Èn
katÈldÈèÈ törende çalÈnan ilk gongla faaliyetlerine baëladÈ. éstanbul Menkul KÈymetler
BorsasÈ (éMKB), éstanbul AltÈn BorsasÈ ve
Vadeli éëlem ve Opsiyon BorsasÈ (VOB)
Borsa éstanbul’un çatÈsÈ altÈnda buluëtu.
éstanbul’un finans merkezi olmasÈ yolunda
en büyük adÈmlardan bir tanesi olan Borsa
éstanbul’un ëirketleëmesi ile birlikte Türkiye
Sermaye PiyasalarÈ’ndaki parçalÈ yapÈnÈn
sona ermesine, yatay ve dikey konsolidasyonun gerçekleëmesine olanak saèlandÈ.
Dünyada organize borsalarda geçekleëen
hisse senedi iëlemlerinin yüzde 50’si iki
borsada, NYSE Euronext ve Nasdaq OMX
borsalarÈnda gerçekleëiyor. Toplam iëlem
hacminin yüzde 75’i ise sadece altÈ borsada
yer alÈyor. Bugün gelinen noktada teknoloji,
Borsa için hayati bir önem taëÈyor. éëlem
sürelerinin mikro saniyelerle ölçüldüèü, iëlem
yapan aracÈ kuruluë sunucularÈnÈn borsalara
fiziksel yakÈnlÈèÈnÈn dahi rekabet avantajÈ saèladÈèÈ bir ortamda, Borsa éstanbul çok önemli
bir güç birlièine imza atÈyor.
Koç Holding CFO’su Ahmet Ashaboèlu’nun
Haziran ayÈnda Bizden Haberler Dergisi’ne
verdièi röportajda da bahsettièi gibi Koç
Topluluèu’nun halka açÈk ëirketleri Borsa
éstanbul’un toplam deèerinin yüzde 16’sÈnÈ
oluëturuyor. Borsa éstanbul’un yaëadÈèÈ
bu deèiëim sadece Koç Holding için deèil
Türkiye’de piyasalara akredite olan veya
borsaya açÈlmayÈ düëünen birçok ëirket için
de önem taëÈyor. Geçen yÈlÈn sonundan
itibaren Borsa éstanbul’un yaëadÈèÈ deèiëimi
ve vizyon hedeflerini Borsa éstanbul Yönetim
Kurulu BaëkanÈ ve Genel Müdürü Dr. M.
ébrahim Turhan, Bizden Haberler Dergisi’ne
deèerlendirdi.
Türkiye’nin ve Borsa éstanbul’un bugüne
uzanan yolculuèundan ve kat edilen
yollardan bize bahsedebilir misiniz?
Türkiye 1980’lerde ve 1990’larda çok sÈkÈntÈlÈ
dönemler yaëadÈ. éstikrar yoktu. Kamu kesimi
açÈklarÈ yüksek ve sürdürülemez durumdaydÈ. éstikrarsÈz bir öngörülebilirlik ve makro
ekonomi vardÈ. Yüksek enflasyon, yüksek
reel faiz oranÈ mevcuttu ve bütün bunlarÈn
üzerine ekonomik yapÈ, sisteminin öngörülebilir olmamasÈndan kaynaklÈ olarak bozulmuëtu. Vadeler o kadar kÈsalmÈëtÈ ki, en uzun
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Apple, Microsoft, Dell, Google,
Facebook veya Amazon gibi
büyük bilijim teknolojisi
jirketleri, eNer sermaye
piyasalarV olmasaydV bir kaç
tane genç girijimcinin zihin
egzersizi olarak yok olmaya
mahkum olacak, macera
arayVjlarV olarak görülecekti.

vade üç aydÈ. Finansman düëük miktarlÈydÈ
ve ëartlarÈ aèÈrdÈ. Sermaye piyasalarÈ da
geliëmiyordu. Sermaye piyasalarÈ uzun vadeli
yapÈlardÈr ve her ëeyden önce öngörülebilirlilik
ister. Türkiye’de kamunun ortalama borç stoku dokuz aydÈ. Bütün borç stoèunu bir yÈlda
birden fazla çevirmeniz gerekiyor. Böyle bir
ortamda sermaye piyasalarÈ geliëmez. 2001
krizinden sonra baëlayan restorasyon ile
birlikte öncelik bankacÈlÈèa verildi. ArdÈndan
kamu maliyesi düzeltildi, yapÈsal reformlar yapÈldÈ. Sonra sÈra sermaye piyasalarÈna geldi.
Borsa éstanbul’un oluëmasÈndaki etmenler neler oldu?
Birincisi Türkiye’deki makroekonomik istikrarsÈzlÈèÈn sona ermesi ve ekonomik yeniden yapÈlandÈrma programÈnÈn tamamlanmÈë olmasÈ
bunun için uygun ortamÈ oluëturdu. ékinci faktör de Türkiye’nin önümüzdeki 10 yÈl içerisinde
ihtiyaç duyduèu ve gerçekleëtirmek zorunda
olduèu büyümenin sermaye piyasalarÈ, borsa
olmadan gerçekleëemeyecek olmasÈydÈ.

ékinci alan kurumsal yapÈnÈn yeni dönemin
ihtiyaçlarÈna uygun ëekilde deèiëtirilmesiydi.
Bu da Borsa éstanbul’un kurulmasÈyla oluëtu.
éMKB ile éstanbul AltÈn BorsasÈ birleëtirilip
anonim ëirket haline getirildi. Daha sonra da
buna ézmir Vadeli Opsiyon ve éëlem BorsasÈ
da eklendi. êu anda bu üç kurumun bir araya
gelmesiyle oluëmuë bir yapÈmÈz var. Bu deèiëim ve dönüëüm ile amaç daha evvel kooperatif olarak kurulmuë olan bir yapÈyÈ anonim
ëirkete çevirmek, aynÈ zamanda kamu kurumu
statüsünde deèerlendirilen AltÈn BorsasÈ kuruluëlarÈnÈ ve farklÈ paydaëlarÈ olan ézmir Vadeli
Opsiyon BorsasÈ’nÈ bir araya getirmekti. Üçüncü aëamasÈ da belli bir stratejik plan çerçevesinde bir deèiëimi yaëarken, stratejik hamleler
yaparak kurumunuzu getirmek istedièiniz yere
doèru ilerletmeye devam etmekti. Bahsettièim
perspektif, Türkiye için bir fÈrsat penceresinin
açÈldÈèÈnÈ gösteriyor. Ama bu pencerenin ne
kadar açÈk kalacaèÈnÈ bilmiyoruz.
Nasdaq OMX ile Stratejik OrtaklÈk
AnlaëmasÈ’na imza attÈnÈz. Bu ortaklÈk
için Nasdaq OMX’Èn seçilmesinde kriterler nelerdi?
Nasdaq OMX, Borsa éstanbul’un bir azÈnlÈk
hissedarÈ olacak. Nasdaq OMX ile yaptÈèÈmÈz
Stratejik OrtaklÈk AnlaëmasÈ temelinde know–
how transferini içeriyor. Bu basitçe geliëmië
bir teknolojiyi satÈn alÈp uygulamaktan ibaret
deèil. êunu söyleyebilirim ki alacaèÈmÈz teknoloji ëu anda dünyanÈn en iyi teknolojilerinden birisi ve son derece güvenli bir biçimde
sermaye piyasalarÈmÈzÈn ve Borsa éstanbul’un
yakÈn gelecekteki tüm ihtiyaçlarÈnÈ karëÈlayabilecek kapasiteye sahip. Biz bu teknolojiye
sadece sahip olmuyoruz, bununla ilgili derin
bir bilgiye de kavuëuyoruz.
Son dönemde halka arz konusunda baëarÈlÈ örneklerle karëÈlaëÈyoruz.
êirketlere bu alanda ne gibi tavsiyeler
verebilirsiniz?
Bu konunun iki yönü var. Birincisi Borsa

éstanbul’un bu konuda yapmÈë olduèu atÈlÈm,
ikincisi de ëirketler kesimindeki deèiëiklikler.
Önce ëirketler kesimindeki deèiëikliklerden
bahsetmem gerekirse, ëirketlerimiz dünya
liginde oynamak mecburiyetinde ve birçoèu
da o noktaya ilerliyor. Bu noktada ëirketin
finansman kaynaklarÈnÈ çeëitlendirmesi gerekiyor. Sadece tek bir kaynaèa dayanarak bu
bahsettièim açÈlÈmÈ yapmanÈz mümkün deèil.
KaldÈ ki son kriz herkese ëunu bir kez daha
öèretti: Güçlü bir finansal yapÈnÈz olmadan
sadece kaldÈraçlara dayanarak gideceèiniz
yol sÈnÈrlÈdÈr, zorlarsanÈz kaldÈracÈn kuvvet
kolunu uzatmanÈz lazÈm. Küçük bir öz kaynakla kuvvet kolunu giderek uzatarak büyük
bir ië hacmini kaldÈrmaya zorlarsanÈz bunun
kÈrÈlma riski de olur. Burada optimal çözümü
bulmak zorundayÈz, bu da güçlü öz kaynak
ile mevcut olabilir. Güçlü öz kaynak için
de firmalar kendi kârlarÈyla öz kaynaklarÈnÈ
artÈrabilirler ama bu yetmez. Çünkü bizim
ihtiyaç duyduèumuz büyüme organik büyüme deèil. Bizi sÈçratacak, farklÈ kategorilere
taëÈyacak büyümeye ihtiyacÈmÈz var. Sadece
kendi ürettièiniz öz kaynak bunun için yetmez, bizim inorganik büyümeye ihtiyacÈmÈz
var. DolayÈsÈyla bu noktada sermaye piyasasÈna gelmek mecburiyetindesiniz. Giderek
birçok ëirketimiz bunu anlÈyor. Bir dönem
yalancÈ bir bahar havasÈ hakimdi. Geliëmië
ülkelerin saèladÈèÈ aëÈrÈ parasal geniëlemeye
baèlÈ olarak para çok ucuzdu ve alabildièine
engin finansman imkanlarÈ vardÈ. Fakat son
olaylar bize öèretti ki derenin taëÈyla derenin
kuëunu avlamak cazip gözükebilir ama her
zaman mümkün deèildir, çünkü derede
sadece kuë yok. Baëka canlÈlar da yaëÈyor.
Taëlar bittièi zaman mutlaka kendi cephanenize ihtiyacÈnÈz var. êirketler kesiminde bu
ëekilde bir bilinç artÈëÈ var.
Borsa éstanbul bu anlamda ne gibi avantajlar saèlÈyor?
Borsa éstanbul’un en büyük üstünlüèü sahip
olduèu insan kaynaèÈdÈr. Çok iyi arkadaëlarla birlikte çalÈëma ëansÈna sahibim. éyi bir
organizasyon oluëturduk ve ëirketleri ziyaret
etmeye baëladÈk. Bu önemli zihniyet deèiëiklièi ile müëterinin gelmesini beklemeden
siz müëteriye gidiyorsunuz. Bunda kurumsal
kültürün deèiëmesinin de önemli bir rolü var.
AëaèÈ yukarÈ 200’e yakÈn ëirket ziyaret edildi.
BunlarÈn hepsi Türkiye’nin en büyük 1000
ëirketi arasÈnda. Onlara halka arzÈn önemi
doèrudan anlatÈldÈ. Halka arzÈn sanÈldÈèÈ
gibi zor olmadÈèÈ, endiëe ettikleri hususlarÈn
gerçekte öyle olmadÈèÈna dair halka arzla ilgili
farkÈndalÈèÈn oluëmasÈna yönelik bir çaba sarf

2001 krizinden sonra bajlayan
restorasyon ile birlikte öncelik
bankacVlVNa verildi. ArdVndan
kamu maliyesi düzeltildi, yapVsal
reformlar yapVldV. Sonra sVra
sermaye piyasalarVna geldi.

Halka arzla ilgili
farkVndalVNVn olujmasV için
çaba sarf ettik. Bunun
sonucunda ziyaret ettiNimiz
firmalarVn yaklajVk üçte biri
2015 yVlVnVn sonuna kadar
halka arzV planlVyor.

ettik. Bunun neticesinde de ziyaret ettièimiz
firmalarÈn yaklaëÈk üçte birinin 2015 yÈlÈn
sonuna kadar halka arzÈ planlarÈna aldÈklarÈnÈ
görüyoruz. Bunlar Türkiye’nin hep büyük ölçekli iëletmeleri. Yine en az üçte ikisinin 2018
yÈlÈ sonuna kadar halka arzÈ ciddi ëekilde deèerlendireceklerini öèrendik. Fakat bu noktada bir hususun altÈnÈ çizmek gerekir ki, halka
arz sadece büyük ölçekli firmalarÈn yapmasÈ
gereken veya yapabileceèi bir ëey deèildir.
Sermaye piyasalarÈ aslÈnda bankacÈlÈk sektörünün imkanlarÈndan istifade edemeyen, yeni
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kurulmuë ama çok iyi projeleri olan, küçük ve
orta boy iëletmeler ve giriëimciler açÈsÈndan
da belki de tek umut kaynaèÈ olan yerlerdir.
Büyümenin dinamizmini saèlayan da aslÈnda
böyle giriëimlerdir. Dünyadan örnekler vermek gerekirse, Apple, Microsoft, Dell, Google, Facebook veya Amazon gibi büyük biliëim
teknolojisi ëirketleri, eèer sermaye piyasalarÈ
olmasaydÈ bir kaç tane genç giriëimcinin zihin
egzersizi olarak yok olmaya mahkum olacak,
macera arayÈëlarÈ olarak görülecekti. Bu gibi
giriëimler ancak sermaye piyasalarÈnÈn güçlü
olduèu ortamlarda projeye dönüëerek hayata
geçebilir. Bu amaçla biz de Geliëen éëletmeler PiyasamÈzÈ kurduk ve güçlendirdik.
Türkiye’nin yatÈrÈm yapÈlabilir ülke notunu almasÈnÈn önümüzdeki dönemde ne
gibi etkileri olacaèÈnÈ düëünüyorsunuz?
Tabii ki yatÈrÈm yapÈlabilir ülke notu almak
önemli bir geliëme, bu olumlu geliëmenin
mutlaka kalÈcÈ etkileri olacaktÈr. Türkiye’nin
temel dinamiklerine baktÈèÈmÈz zaman kamu
maliyesi, bankacÈlÈk sektörü, büyüme trendi,
demografisi, yapÈsal reformlarÈ, bunlarÈn
hepsi iyi iëaretler vermeye devam ediyor.
Türkiye’nin çözmesi gereken en önemli
sorunlardan biri enerji dièeri ise hem iëgücü
piyasasÈnda hem de yatÈrÈm ortamÈnda
rekabetçilièi saèlayacak yapÈsal reformlarÈn
sürdürülmesi. Bu meselelerde iyileëtirmeler
oldukça olumlu gidiëin devam edeceèine kuëkum yok. Ancak bu esnada yurtiçi
tasarruf miktarÈnÈ artÈrmamÈz gerekiyor. Yurtiçi
tasarruflarda artÈëÈ saèlayacak unsurlardan
biri de kurumsal yatÈrÈm ve portföy hacimlerinin artmasÈdÈr. Buna yönelik olarak projelerimiz devam ediyor. Bunlardan biri de yatÈrÈm
fonlarÈnÈn ortak bir platformda alÈnÈp satÈlmasÈnÈ mümkün kÈlmak. Tüm bunlarÈn yurtiçi
piyasasÈnda tasarruf sorununun çözümüne
büyük bir katkÈ saèlayacaèÈnÈ düëünüyorum.
DolayÈsÈyla trendin Türkiye’nin lehine olduèunu rahatlÈkla söyleyebilirim.
Türkiye’nin önündeki önemli hedeflerden biri de éstanbul Finans Merkezi
Projesi. Siz éstanbul’un finans merkezi
olma hedefini nasÈl deèerlendiriyorsunuz, bu hedefe Borsa éstanbul’un katkÈsÈ
ne olacak?
éstanbul, Türkiye ekonomisinin temsilcisi
olmasÈ, coèrafi konumu, tarihi, insan kaynaèÈ
ölçeèi itibariyle bütün bölge için cazibe
merkezidir. Bizim amacÈmÈz éstanbul’a
finans sektöründe mukayeseli bir üstünlük
kazandÈrarak bu merkez olma özellièini
pekiëtirmekten ibaret. Bu konunun finans
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Son kriz herkese junu öNretti:
Güçlü bir finansal yapVnVz
olmadan sadece kaldVraçlara
dayanarak gideceNiniz yol
sVnVrlVdVr, zorlarsanVz kaldVracVn
kuvvet kolunu uzatmanVz lazVm.

2

TRULYON DOLAR
BORSA USTANBUL’UN YAKLAiIK
YILLIK UiLEM HACMU

1.8

MULYAR DOLAR
PAY PUYASASINDA
GÜNLÜK UiLEM HACMU

310

MULYAR DOLAR
UiLEM YAPAN iURKETLERUN
YAKLAiIK DEMERU

8
GELUiMEKTE OLAN ÜLKELER ARASINDA
“8. EN YÜKSEK PAY PUYASASI UiLEM
HACMUNE SAHUP” BORSA
* Veriler 2012 yVl sonuna aittir.

sektörü tarafÈndan sahiplenilmesi gerektièini
düëünüyorum. Bu proje devlet tarafÈndan
yürütülen bir proje deèil. Borsa éstanbul,
Türkiye Sermaye PiyasalarÈ Birlièi, Bankalar
Birlièi, Türkiye Kurumsal YatÈrÈmcÈlar Birlièi,

Türkiye KatÈlÈm BankalarÈ Birlièi gibi sektörün
sahipleneceèi ve sektörün ileriye taëÈyacaèÈ
bir projedir. Kuëkusuz kamu kurumlarÈ ve
yasama organÈ hükümet bu projeyi destekleyecek, ama büyük ölçüde eylem planÈnda
yer alan hususlar kamu tarafÈndan yerine
getirilmië durumda. Ama burada bizim daha
çok inisiyatif alÈp çaba harcamamÈz lazÈm.
Eèer biz Türkiye’yi 2023’te dünyanÈn en büyük 10 ekonomisi arasÈna sokacaksak ve cari
açÈk sorunumuzu çözeceksek, bu proje çok
kritik bir öneme sahip. DolayÈsÈyla bu projenin
baëarÈyla ilerlemesi için yapÈlmasÈ gereken
hususlarÈ tek tek tespit edip baëarÈlÈ örnekleri
inceleyerek bir eylem planÈyla hayat geçirmemiz lazÈm. Bu konuda önemli bir fÈrsat
yakaladÈèÈmÈzÈ belirtmek istiyorum. Geliëmië
ülkelerde finansal merkezler aèÈr problemlerle
boèuëuyorlar. Bu ülkelerdeki kamuoyu algÈsÈ
olumsuza dönmüë durumda. Finans sektörü
kÈsmen haklÈ kÈsmen haksÈz gerekçelerle
hedef tahtasÈna oturtulmuë durumda. Bu
ülkelerin hepsinde yeni yasal düzenlemelerin
sÈnÈrlayÈcÈ olacaèÈndan, ilave vergiler getirilmesinden, hareket alanÈnÈn daraltÈlmasÈndan
bahsediliyor. Böyle bir dönemde biraz risk
alarak eleëtiriye uèramayÈ göze alarak atabileceèimiz birkaç taktik adÈmla éstanbul’u ciddi
anlamda öne çÈkarmamÈz mümkün. Burada
dikkat etmemiz gereken ëey asla ëeffaflÈktan,
iyi yönetiëimden, hesap verme yükümlülüèünden taviz vermemek.

MERCEK

FORD OTOSAN’DAN
AR-GE ATAåI
Türkiye’nin özel sektördeki en büyük Ar-Ge yapVlanmasVna sahip olan
Ford Otosan bir ilke daha imza attV. Türk otomotiv sektörünün en büyük
mühendislik merkezinin temelini atarak, Ford Otosan, 1300 mühendisi
aynV çatV altVnda toplayacak.

Ford Otosan’Vn yeni mühendislik merkezinin temel
atma töreni; Koç Holding, Ford Motor Company ve
Ford Otosan yöneticilerini bir araya getirdi.

14 Ar-Ge merkeziyle Türkiye’nin Ar-Ge’ye en
fazla yatÈrÈmÈ yapan Koç Topluluèu, bu alandaki yatÈrÈmlarÈna hÈz kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin en büyük Ar-Ge yapÈlanmasÈna sahip ëirketlerinden biri olan Ford Otosan,
otomotiv sektörünün en büyük mühendislik
merkezinin temellerini attÈ. 60 milyon TL’lik
yatÈrÈmla hayata geçirilecek olan merkezin
éstanbul Sancaktepe’de 2014 yÈlÈnÈn ilk yarÈsÈnda hizmete açÈlmasÈ hedefleniyor. êu an
1240 olan mühendis sayÈsÈnÈ 1300’e çÈkararak
mühendisleri aynÈ çatÈ altÈnda toplamayÈ
amaçlayan merkezin 3 milyon saat mühendislik hizmeti üretmesi planlanÈyor.
Ford Otosan’Èn yeni mühendislik merkezinin
temel atma töreni Koç Holding, Ford Motor
Company ve Ford Otosan yöneticilerini bir
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60 milyon TL’lik yatVrVmla
hayata geçirilecek olan
Ar-Ge Merkezi’nin 2014
yVlVnVn ilk yarVsVnda hizmete
açVlmasV hedefleniyor.
Türkiye’de bir ilk olacak
merkezin 3 milyon saat
mühendislik hizmeti
üretmesi planlanVyor.

araya getirdi. Sancaktepe Belediye BaëkanÈ
ésmail Erdem, Koç Holding êeref BaëkanÈ
Rahmi M. Koç, Ford Otosan Yönetim Kurulu
BaëkanÈ Ali Y. Koç, Ford Avrupa Ürün
Geliëtirmeden Sorumlu Baëkan YardÈmcÈsÈ
Barb Samardzich ve Ford Otosan Genel
Müdürü Haydar Yenigün’ün yanÈ sÈra, Koç
Holding, Ford Motor Company ve Ford
Otosan yöneticileri de törene katÈldÈ.

ALç Y. KOÇ: “AR- GE TÜRKçYE’Yç 2023
VçZYONUNA TAèIYACAK TEMEL
TAèLARDAN BçRçDçR”
Törende yaptÈèÈ konuëmada Koç Topluluèu’nun,
kurulduèu günden itibaren uzun vadeli bir
bakÈë açÈsÈ ile yatÈrÈmlarÈnÈ gerçekleëtirirken,
Türkiye için yarattÈèÈ katma deèeri sürekli

artÈrmayÈ hedefledièini belirten Ali Y. Koç,
Topluluèun bu hedefle sadece otomotiv
sektöründe deèil faaliyet gösterdièi her sektörde rekabet gücünü daima geliëtirmeyi
hedefledièini söyledi. Türkiye’yi 2023 vizyonuna taëÈyacak temel taëlardan birinin de
Ar-Ge’yi geliëtirmek olduèuna dikkat çeken
Ali Y. Koç, Hükümetin Ar-Ge’ye verdièi önemin Koç Topluluèu için büyük bir motivasyon kaynaèÈ olduèunun altÈnÈ çizdi. Koç
Topluluèu’nun son beë yÈlda gerçekleëtirdièi
Ar-Ge harcamasÈnÈn 2,7 milyar TL seviyesinde olduèunu söyleyen Ali Y. Koç, Koç
Topluluèu’nun Türkiye’nin özel sektör Ar-Ge
harcamasÈndaki payÈnÈn yüzde 10 seviyesinde yer aldÈèÈnÈn altÈnÈ çizdi.

rini final ürünler haline getirme kabiliyetimiz
mevcut. Connect modelinin global olarak
geliëtirilmesi ve üretilmesinden yeni modelimiz Courier’e kadar tüm projelerimizde saèlanan desteklerin de Ford Otosan’Èn Ford
dünyasÈnda öne çÈkmasÈna katkÈsÈ bulunmaktadÈr” dedi. Ford Otosan’Èn aèÈr ticaride
Ford’un global mühendislik merkezi haline
geldièini anlatan Haydar Yenigün, Cargo
kamyon modelinin tasarÈm ve geliëtirilmesinden test ve üretimine kadar tüm aëamalarÈnÈ
üstlenerek global pazarlara sunulduèunu
belirtti. Yenigün sözlerine ëöyle devam etti:
“Ar-Ge faaliyetlerimize vermië olduèumuz
önemin bir dièer göstergesi de sürekli artan
Ar-Ge yatÈrÈm tutarÈmÈz ve bu tutarÈn ciromuza göre sürekli artan oranÈ.”

Koç Topluluèu bünyesinde, Sanayi BakanlÈèÈ
tarafÈndan onaylanmÈë 14 Ar-Ge merkezi bulunduèunu da sözlerine ekleyen Ali Y. Koç,
“Türkiye’nin ortalama Ar-Ge harcamalarÈnÈn net
ciroya oranÈ yüzde 0,9 iken, Koç Topluluèu’nda
bu rakam yüzde 1,73 ile uluslararasÈ standartlara yakÈn seviyelerdedir” dedi.

Ali Y. Koç:
“Türkiye’nin global
oyuncu olmasV dVjVnda
bir planVmVz olamaz”

Ford Otosan’Èn Türkiye otomotiv sektöründe
ilk Ar-Ge çalÈëmalarÈnÈ baëlatan ëirket olduèuna deèinen Ali Y. Koç, bugün gelinen noktada Ford Otosan’Èn aracÈn bütün mühendislik
aëamalarÈnÈ gerçekleëtirip, üretebilecek
önemli bir merkez haline geldièine dikkat
çekti. Ali Y. Koç; “Ford Otosan, dünyanÈn en
prestijli organizasyonlarÈndan ödüller alan
araç ve motorlar üretmekle kalmayÈp, Ford
Motor Company’nin dünyadaki üçüncü
büyük Ar-Ge merkezi olarak kayda deèer bir
öneme sahiptir. Ford Otosan, mühendislièini
yaptÈèÈ ve ürettièi araçlarÈ 5 kÈtada 70 ülkeye
ihraç etmektedir” diyerek Ford Otosan’Èn
küresel çaptaki baëarÈlarÈnÈ dile getirdi.

Koç TopluluNu, kurulduNu günden
itibaren uzun vadeli bir bakVj açVsV ile
yatVrVmlarVnV gerçeklejtirirken,
ülkemiz için yarattVNV katma deNeri
sürekli artVrmayV hedeflemijtir.
Bu hedefle, TopluluNumuz sadece
otomotiv sektöründe deNil, faaliyet
gösterdiNi her sektörde teknoloji ve
inovasyona öncülük ederek hem
ülkemizde hem de uluslararasV
arenada rekabet gücünü daima
gelijtirmeyi hedeflemijtir.
Hal böyleyken, Türkiye’nin global
bir oyuncu olmasVnV istemekten
bajka bir niyetimizin olmasV
mümkün deNildir.

BARB SAMARDZICH: “TçCARç
ARAÇLARDAKç LçDER KONUMUMUZU
GÜÇLENDçRECEåçZ”
Törende konuëma yapan Ford Avrupa Ürün
Geliëtirmeden Sorumlu Baëkan YardÈmcÈsÈ
Barb Samardzich Ford Otosan’Èn, Ford’un
geleceèe dönük ticari araç planlarÈnda yalnÈzca Avrupa çapÈnda deèil, küresel ölçekte de
önemli bir oyuncu olduèunu belirtti.
Türkiye’deki Ürün Geliëtirme ekibinin, konseptten üretime kadar araç, motor ve güç
aktarÈm organlarÈnÈ tasarlamak, mühendislièini
yapmak ve test etmek için gereken deneyim
ve yeteneklere sahip olduèunu söyleyen
Barb Samardzich, “Ford Otosan’Èn yeni
Mühendislik Merkezi’nin Sancaktepe’de inëa

ediliyor olmasÈ, yalnÈzca Ford Otosan için iyi
bir geliëme olmakla kalmÈyor, aynÈ zamanda
küresel One Ford planÈmÈz kapsamÈnda Ford
için de önemli bir unsur” dedi.

HAYDAR YENçGÜN: AR-GE ÜSSÜ
FORD OTOSAN
Ford Otosan’Èn, temelini attÈèÈ yeni Ar-Ge
merkeziyle Türkiye’de bir ilk gerçekleëtirdièine dikkat çeken Ford Otosan Genel Müdürü
Haydar Yenigün, törende gerçekleëtirdièi
konuëmada; “Bugün gelinen noktada global
bazda Ford Otosan’Èn mühendislièini yaptÈèÈ
ve üzerinde çalÈëtÈèÈ projeler ile mühendislièini 0’dan ele aldÈèÈmÈz araç ve motor projele-

FORD OTOSAN 2023 HEDEFç
10 YIL ÖNCEDEN YAKALANDI
Türkiye’de otomotiv sektöründe ilk Ar-Ge
çalÈëmalarÈnÈ baëlatan Ford Otosan, bugün
geldièi noktada bir aracÈn bütün mühendislik
aëamalarÈnÈ gerçekleëtirip, üretebilecek önemli
bir merkez haline geldi. Ürettièi araçlarÈ 5 kÈtada 70 ülkeye ihraç eden Ford Otosan, hali
hazÈrda Ford Motor Company’nin dünyadaki
üçüncü büyük Ar-Ge merkezi olarak öne çÈkÈyor. Türkiye’nin 2023 vizyonu plan ve hedef
doèrultusunda ciro üzerinden yüzde 2’lik özel
sektör Ar-Ge harcama hedefinin olduèu bir
ortamda Ford Otosan, 2,63’lük oranÈnda
Ar-Ge yatÈrÈmlarÈ ile otomotiv sektörünün en
yüksek Ar-Ge harcamasÈnÈ gerçekleëtiriyor.
Ford Otosan böylece Türkiye’nin 2023 hedefini 10 yÈl önceden yakalamÈë bulunuyor.

Ford Otosan’dan
Dev Bir YatVrVm Daha
Fikri mülkiyet haklarV yüzde 100
Ford Otosan’a ait olan 11 lt ve 13 lt
Ecotorq motor için 100 milyon dolarlVk
bir yatVrVm yapVlacak. Bu yatVrVmVn
Ford Otosan ve Türkiye için büyük
önem tajVdVNVnV anlatan Genel Müdür
Haydar Yenigün, “Tübitak-Ar-Ge ve
Ürün Gelijtirme tejviki ile Ekonomi
BakanlVNV’ndan motor yatVrVm tejviki
almak için bajvurduNumuz yeni Ecotorq
motorumuz, 100 milyon dolarVn
üzerinde bir yatVrVmla hayata
geçirilecek” dedi. Yeni nesil Ecotorq
motorlarVn üretimi Unönü FabrikasV’nda
gerçeklejtirilecek.
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KOLEKSUYON

BçR TARçHç YANSITAN TEKNE:
HIAWATHA
Amerika Birlejik Devletleri Ustanbul BajkonsolosluNu’na ait 1922 yapVmV
Hiawatha teknesi, artVk Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenecek. 1932 yVlVndan
bu yana Ustanbul BoNazV siluetinin ayrVlmaz bir parçasV olan teknenin müze
koleksiyonuna katVlmasVyla ilgili Rahmi M. Koç, “30 senedir bu tekneye sahip
olmanVn hayalini kuruyordum” diye konujtu.
Bugünlerde Rahmi M. Koç Müzesi’nde
heyecanlÈ saatler yaëanÈyor. Geçtièimiz yÈl
119 yaëÈndaki “Ysolt” isimli éngiliz buharlÈ
teknesinin müzeye katÈlmasÈndan sonra,
Rahmi M. Koç Müzesi’nin Denizcilik
Koleksiyonu’na bu sefer Amerika Birleëik
Devletleri éstanbul Baëkonsolosluèu’na ait
1922 yapÈmÈ Hiawatha teknesi eklendi.
1932 yÈlÈndan bu yana éstanbul BoèazÈ’nÈn
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tarihine tanÈklÈk eden bu eësiz tekne, ëimdilerde Rahmi M. Koç Müzesi’ne gelecek
ziyaretçilerini bekliyor.

BçR TARçHE TANIKLIK
1932 yÈlÈndan beri aralÈksÈz olarak éstanbul
BoèazÈ’nda bulunan tekne, Amerika Birleëik
Devletleri éstanbul Baëkonsolosluèu’na yÈllar-

ca hizmet verdi. Walter J. McInnis tarafÈndan
tasarlanan 15 metre boyundaki tekne,
Amerikan demiryolu vagonlarÈnÈn üreticisi
American Car and Foundry tarafÈndan üretildi. énce hatlarÈ ve çaèlar boyunca aktarÈlan
zarafetiyle dikkat çeken teknenin ilk kullanÈm
amacÈ, Amerika Birleëik Devletleri’nden deniz
yoluyla Türkiye’ye gelen misafirleri karëÈlamak
oldu. élerleyen yÈllarda ise tekne, Türkiye’yi

ziyaret eden çeëitli üst düzey Amerika
Birleëik Devletleri’ne mensup bürokratlara
Boèaz turlarÈnda ev sahiplièi yaptÈ. ABD’nin
32. BaëkanÈ Franklin Roosevelt’in eëi First
Lady Eleanor Roosevelt de tekneyle Boèaz
turuna çÈkan üst düzey ABD’liler arasÈnda
yer alÈyor.

çMZA TÖRENçNDE ÖNEMLç MESAJLAR
Teknenin Rahmi M. Koç Müzesi’ne geçiëi
için ise bir tören düzenlendi. Hiawatha
Teknesi’nin Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenmesi için bir protokolün imzalandÈèÈ bu
törene, Koç Holding êeref BaëkanÈ Rahmi M.
Koç ve Amerika Birleëik Devletleri
Baëkonsolosu Scott Frederic Kilner katÈldÈ.
Protokolün imzalanmasÈnÈn ardÈndan teknenin
müze koleksiyonuna katÈlmasÈndan büyük
mutluluk duyduèunu anlatan Rahmi M. Koç
konuëmasÈnda, “30 senedir bu tekneye sahip
olmanÈn hayalini kuruyordum. Nihayet böyle
bir fÈrsat ortaya çÈktÈ. Müzemizin denizcilik
koleksiyonuna eësiz bir teknenin katÈlmÈë
olmasÈndan ve koleksiyonumuzu zenginleëtirmesinden ötürü memnuniyet duyuyorum.

Hiawatha Teknesi, 1932’den
beri Türkiye’yi ziyaret eden
Amerika Birlejik
Devletleri’ne mensup çejitli
üst düzey bürokratlara,
BoNaz turlarVnda ev
sahipliNi yaptV.

Törende konuëan Amerika Birleëik
Devletleri éstanbul Baëkonsolosu Scott
Frederic Kilner ise iki ülke arasÈndaki dostluk baèlarÈna dikkat çekti. Scott Frederic
Kilner, konuëmasÈnda, “Hiawatha teknesi
yÈllardÈr Türkiye ile ABD arasÈndaki dostluèun canlÈ bir sembolü olmuëtur. Rahmi M.
Koç Müzesi’nin cömert desteèi sayesinde
böyle kalmaya devam edecektir” sözlerine
yer verdi.

DENçZCçLçK KOLEKSçYONU GENçèLçYOR

ABD éstanbul Konsolosluèu’na sizlerin önünde bu katkÈ için bir kez daha müzemiz adÈna
teëekkür etmek isterim” dedi. 1932 yÈlÈndan
bu yana éstanbul BoèazÈ siluetinin bir parçasÈ
haline gelmië ve bir tarihe tanÈklÈk etmië bu
teknenin hem deniz hem de tarih meraklÈlarÈnÈn ilgi odaèÈ haline geleceèini ümit ettièini
belirten Rahmi M. Koç, sözlerini ëöyle sürdürdü: “Suya indirilmesinin üzerinden 80 yÈldan fazla zaman geçmië bu teknenin daha
nice yÈllar burada ziyaret edileceèini düëünmek mutluluk verici.”

Geçtièimiz yÈl éngiliz yapÈmÈ 119 yaëÈndaki
“Ysolt” adÈndaki buharlÈ teknenin katÈlÈmÈyla
Rahmi M. Koç Müzesi Denizcilik
Koleksiyonu’nun geliëiminde ivme kazanÈlÈrken, bu yÈl koleksiyona eklenen “Hiawatha”
teknesi ise bu koleksiyonu, éstanbul’u ziyaret eden herkesin görmesi gerekenler listesine ekliyor. Rahmi M. Koç Müzesi’nde
yerini alan Hiawatha teknesi ise, eskisi gibi
boèazda seyir yapacak ve zaman zaman
müze misafirleri ile Amerika Birleëik
Devletleri Baëkonsolosluèu misafirlerini gezdirecek.
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BUZ’DEN

Elif’in en büyük
hayali ABD’de tVp
eNitimi almak.

GENÇ BçR MUCçTçN BAèARI
HçKAYESç
Elif Bilgin adVnV çoNumuz Google Bilim FuarV’nda elde ettiNi derecesiyle
duyduk. Ancak Elif, bu yarVjmada finale kalmadan önce Amerika’nVn en köklü
ve prestijli bilim yayVnlarVndan olan ScientificAmerican’Vn Science in Action
adlV yarVjmasVnda birinci oldu. Vehbi Koç VakfV Koç Özel Lisesi’nin ve
ülkemizin gurur kaynaklarVndan Elif’i daha yakVndan tanVyalVm istedik.
Bu sene 10. sÈnÈfÈ bitiren Elif Bilgin, Koç Özel
Lisesi’nde UluslararasÈ Bakalorya programÈnda
bulunuyor. AldÈèÈ ileri seviye matematik, kimya
ve biyoloji dersleriyle eèitim hayatÈnda farklÈlÈk
yakalayan Elif, baëarÈlÈ bir öèrenci. Koç Özel
élköèretim Okulu’ndan aldÈèÈ yüzde 75 baëarÈ
bursu ve yüzde 25 Koç çalÈëanÈ desteèi ile
yüzde 100 burslu okuyan Elif’in bu genç yaëÈnda elde ettièi baëarÈlar, herkese örnek olacak
nitelikte.
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Elif Bilgin adÈnÈ Google Bilim FuarÈ’ndaki
baëarÈsÈyla duyduk. Ancak siz öncesinde
ScientificAmerican’Èn “Science in Action”
yarÈëmasÈnda birinci oldunuz. Bize önce
kendinizden sonra da bu süreçten bahseder misiniz?
Projeme 14 yaëÈndayken, ilköèretimden liseye
geçië sürecinde baëladÈm. Projemi tamamlamam ise iki senemi aldÈ. Bu iki sene süresince
12 farklÈ deneme gerçekleëtirdim ve sadece

son iki denemem baëarÈlÈ oldu. Bu süreç
boyunca yaëadÈèÈm baëarÈsÈzlÈklar sonucunda
ilk senemin ortalarÈna doèru yaklaëÈk üç aylÈk
bir pes etme süreci yaëadÈm. Daha sonra yÈlmamaya karar verdim ve çalÈëmalarÈma yeniden baëladÈm. ékinci senemin sonunda ilk
baëarÈlÈ sonuçlarÈmÈ aldÈm. Projemi tamamladÈktan sonra katÈlmak için uluslararasÈ yarÈëmalarÈ araëtÈrmaya baëladÈm ve Google Bilim
FuarÈ karëÈma çÈktÈ.

éki yÈldÈr bu proje üzerinde çalÈëtÈèÈnÈzÈ
biliyoruz. “Muz Kabuèundan Biyoplastik
Üretilmesi” projesi ilk olarak nereden
aklÈnÈza geldi ve size ilham veren ne
oldu?
Bu projeyi yapmamda bana ilham kaynaèÈ
olan esas ëey, patateslerden yapÈlan biyoplastikler hakkÈnda okuduèum bir makaleydi.
Bu makaleyi okuyunca “Tükettièimiz bir ham
maddeyi harcamaktansa çöpe attÈèÈmÈz bir
malzemeyi geri kazandÈrmamÈz daha iyi olmaz
mÈydÈ?” sorusu aklÈmda belirdi. Muz kabuklarÈnÈn da patatesten plastik yapÈlmasÈnÈ mümkün
kÈlan niëastayÈ yüksek miktarda barÈndÈrÈyor
olmasÈ onlarÈ biyoplastik yapmak için son
derece uygun kÈldÈ.
Koç Özel Lisesi’nde eèitim görüyorsunuz. Okulunuzun öèrencilerin kiëilièinin
geliëimine, proje üretmenize ve araëtÈrma yapmanÈza katkÈlarÈ nedir? Size
saèlanan olanaklardan biraz bahseder
misiniz?
Okulumuzda bulunan UluslararasÈ Bakalorya
(IB) programÈnÈn katkÈlarÈna bu projeyi
yaparken farkÈna vardÈm. Raporu yazarken
nelere dikkat etmem gerektièini, deneyimi
tasarlarken ne gibi verileri elde etmem
gerektièini ve bu verileri nasÈl yorumlamam
gerektièini IB sayesinde öèrendim. AynÈ
zamanda okulumuzun sahip olduèu laboratuvar teçhizatlarÈnÈn ihtiyacÈ olan her öèrenciye saèlanabiliyor olmasÈ çok güzel bir olanak. Bana bu projemi yaparken laboratuvar
teçhizatlarÈnÈ eve götürmem için izin verildi.
Okulumun öèrencisine bu denli güveniyor
olmasÈ bence çok güzel bir özellik.
Yönetimin ve laboratuvar asistanlarÈnÈn yardÈmlarÈ projemi geliëtirmem açÈsÈndan paha
biçilemez oldu.
Okulunuz daha önce de benzer baëarÈlarla adÈnÈ duyurdu. Örneèin geçtièimiz
yÈllarda Koç Özel Lisesi Öèrencisi Enes
Ayaz Dünyada Geleceèin Lideri seçilmiëti. Bu Koç Özel Lisesi’nin dièer baëarÈlarÈndan yalnÈzca biri. Okul her sene dünyanÈn sayÈlÈ üniversitelerine öèrenci göndermeyi de baëarÈyor. Sizce Koç Özel
Lisesi bu anlamda topluma ve gençlere
ne gibi katkÈlar saèlÈyor?
Okulumuz öèrencileri için, imkansÈzÈn imkanlÈ
olmasÈnÈ saèlÈyor. Gerekli donanÈmÈ, gerek
kiëisel geliëim bakÈmÈndan gerekse eèitim açÈsÈndan edinmemizi saèlayarak bizi özgün
düëünen bireyler haline getiriyor. Böyle bireyler olmak da bence baëarÈnÈn kalbinde yatan
en önemli faktör.

Proje için bir danÈëmanÈnÈz var mÈydÈ?
Öèretmenlerinizin projenizin geliëiminde
ne gibi katkÈlarÈ oldu?
Projem için bana okulumuz Kimya öèretmeni Sibel Altay danÈëmanlÈk yaptÈ. Kendisi
takÈldÈèÈm noktalarda sorularÈma cevap
verdi ve aynÈ zamanda deneyim için bana
lazÈm olan araç-gereci temin etmem ve
laboratuvarÈ kullanmam bakÈmÈndan çok
yardÈmcÈ oldu, kendisine bunun için çok
teëekkür ederim.
Genç bir mucit olarak bu tür projelerin
hayata geçirilmesi konusunda neler söylemek istersiniz? Bu projeleri hangi
koëullarda hayata geçirmek mümkün
olabiliyor, nasÈl bir destek gerekiyor?
Bu çeëit projeleri hayata geçirmek için herëeyden önce sizi sonuna kadar destekleyen bir çevreniz ve pes etmeyen bir zihin
yapÈnÈz olmalÈ. Böylece baëarÈya olan yol
üzerinde karëÈlaëtÈèÈnÈz hiçbir engel pes
etmenize sebep olamaz. Bunun yanÈ sÈra
araëtÈrma ve deney yapmayÈ seviyor olmalÈsÈnÈz; çünkü insan bir iëi severek yaptÈèÈn-

Bu tip projeleri hayata
geçirmek için her jeyden önce
sizi sonuna kadar destekleyen
bir çevreniz ve pes etmeyen bir
zihin yapVnVz olmalV.

da daha çok zevk alÈyor ve pes etme ihtimali azalÈyor.
Sizce bu geliëtirdièiniz projenin insanlÈèa
ne gibi katkÈlarÈ olabilir? Bu üretimin çevreye etkileri konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Geliëtirdièim projede elde ettièim plastièin
günümüzde kullanÈlmakta olan petrol bazlÈ
plastièin yerini almasÈ mümkün olabilir. Kablo
kaplama alanÈnda kullanabileceèimi öèrendièim bu plastik aynÈ zamanda uygun bir kalÈp
içerisinde piëirilerek kozmetik protez yapÈmÈnda da kullanÈlabilir. Bu plastik, petrol bazlÈ
plastièin ëimdiye kadar yaratmÈë olduèu kirlilièin daha da artmasÈnÈ engellerken, çöpe atÈlan bir materyali de geri kazandÈrÈyor.
Google Bilim FuarÈ’nda dünyadaki 15
finalistten biri olmaya hak kazandÈnÈz ve
23 Eylül’deki finalde birincilik için ciddi
bir adaysÈnÈz. Büyük Ödül’ü aldÈèÈnÈz takdirde gelecekte neler yapmayÈ planlÈyorsunuz, baëka projeler üzerinde çalÈëacak
mÈsÈnÈz? Gelecek ideallerinizden, üniversiteyi hangi dalda okuyacaèÈnÈz üzerine
de bahsedebilirsiniz.
Science in Action ödülü sayesinde kazandÈèÈm para ödülümün yanÈsÈra bir mentor ile 1
sene boyunca çalÈëma hakkÈ kazandÈm ve bu
süreci projemi daha da geliëtirerek geçirmeyi
planlÈyorum. Gelecekte ise tekrar çevre
sorunlarÈ ile ilgili bir proje daha yapmayÈ düëünüyorum ve umarÈm bu düëünceyi de harekete geçirme ëansÈm olur. Koç Özel Lisesi’nden
mezun olunca ABD’de tÈp eèitimi almak istiyorum ve bu eèitimi mümkünse en iyi üniversitede almak istiyorum.

Elif Bilgin, okulunun yanV sVra evinde
kurduNu minik laboratuvarda
çalVjmalarVnV sürdürdü.

BizdenHaberler

25

BUZ’DEN

TANI, 5 BçN èçRKET ARASINDAN
SIYRILDI, VERç KALçTESçNDE
DÜNYADA 1 NUMARA OLDU!
Offline, dijital ve mobil platformlarda müjteri odaklV entegre pazarlama çözümleri
sunan TanV, gelijtirdiNi inovatif servisler ve ürünlerle Veri Kalitesi dalVnda
Informatica 2013 Unovasyon Ödülü’nün sahibi oldu.
TanÈ, 5 binden fazla Informatica müëterisi
arasÈndan sÈyrÈlarak Informatica 2013
énovasyon ödülünün sahibi olmaya hak
kazandÈ. Bu baëarÈda önemli rol oynayan
ekip, baëarÈlarÈnÈn sÈrlarÈnÈ ve ödülün hikayesini
Bizden Haberler Dergisi’ne anlattÈ.
5 bin ëirket arasÈndan sÈyrÈlarak büyük
ödülü almaya hak kazandÈnÈz. Ödül
kazandÈèÈnÈz projeyi kÈsaca aktarabilir
misiniz?
Tolga Evren: YaklaëÈk 2 yÈl önce TanÈ, “Veriye
Veli Dedirtiriz” vizyonunu tanÈmladÈ. Bu vizyon,
veriyi en doèru kaynaklardan toplayÈp, yönetmek, ham veriden “Veli” dedièimiz yani insanlarÈn ilk bakÈëta fark edemedièi ama analizlerle
görebilecekleri gerçekleri keëfetmek ve bunun
da ötesinde bu bulgulardan, aksiyon yaratmayÈ
bize vurguluyor. êirket olarak misyonumuz ise
“veriM” yani veriden verim saèlamak.

KazandÈèÈmÈz ödül de vizyonumuz paralelinde
ortaya koyduèumuz veri kalitesi yönetimi hizmetlerimize iliëkindir. Geçmië yÈllarda hizmet
verdièimiz bir markanÈn müëteri veri kalitesini
ölçümlemek için en az 2 ië günü çalÈëma
yapmamÈz gerekiyordu. 10 firma için analizleri
sunmak 20 ië gününü alÈyordu. Bu hizmeti 3
ayda bir verebilir konumdaydÈk ve düzenli bir
hizmet olarak sunamÈyorduk.
Yeni vizyonumuzla veri kalitesi yönetimi ve bu
konudaki hizmetler çok daha öncelikli konuma geldi. Bu proje sonucunda hizmet verdièimiz markalar ve veri yönetiminden sorumlu
ekiplerimiz bugün anlÈk olarak veri kalitesi
raporlarÈna ulaëabilir durumdalar. Veri kalitesinin geliëimini izleyerek, aksiyon alÈp, sonucu
ölçümleyebiliyorlar.
Teknoloji ve müëteri odaklÈ inovatif çözümleri
bir araya getiren ekibimiz, TanÈ için yeni bir
hizmet yaratmÈë durumda. Veri kalitesi hak-

Timur ieker
Mehmet
Serhat Demir
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Ahu Deveci
ENriboz

Tolga Evren

kÈnda aldÈèÈmÈz bu uluslararasÈ ödül, aynÈ
zamanda TanÈ olarak ië vizyonumuzu hayata
geçirdièimizi gösteren somut bir kanÈt.
Ekip olarak sizi biraz tanÈyabilir miyiz? Bu
ekip içindeki ve projedeki görev ve
sorumluluklarÈnÈzdan bahsedebilir misiniz?
Tolga Evren: Teknoloji çözümünün tasarlanmasÈ ve geliëtirilmesinde proje yöneticisi olarak görev aldÈm. Veri éë Stratejileri birimimizin
ië ihtiyaçlarÈ açÈsÈndan liderlik ettièi veri kalitesi
yönetimi çalÈëmalarÈnÈn teknoloji çözümlerinin
vizyona uygun ilerlemesini saèlamak, kaynaklarÈnÈ ve gidiëatÈnÈ yönetmek benim sorumluluèumdaydÈ. Genel olarak TanÈ’daki sorumluluèumu, vizyonumuzu hayata geçirmek amacÈyla, veri yönetimi, veri ambarÈ ve raporlama
konularÈnda hizmet verdièimiz markalarÈn ihtiyaçlarÈna uygun vizyoner teknolojik çözümleri
yaratmak ëeklinde tanÈmlayabilirim.
F. ItVr AydVn
A. ÇaNlar Gündüz

ItÈr AydÈn: Veri kadar verinin nasÈl sunulduèu
da son derece önemli. TanÈ’da raporlarÈn
tasarlanmasÈna yönelik görev yapÈyorum. Bu
projede de tasarÈmÈn hizmet verdièimiz markalar için kolay anlaëÈlabilir ve yorumlanabilir
olmasÈna yönelik tasarÈm çalÈëmalarÈnÈ hayata
geçirdik. OdaèÈmÈz müëteriydi. Hayal ettik,
tasarladÈk ve müëterilerin kullanÈmÈna sunduk.
Ahu Deveci Eèriboz: SÈklÈkla hizmet verdièimiz markalarÈn taleplerine iliëkin çalÈëmalar
yürütüyoruz. Bu proje ise TanÈ ekibinin içinde yaratÈlan bir çalÈëma. Rapor TasarÈm
ekibi olarak içeriden yaratÈlan bir çözümü
müëterilere götürdük. DolayÈsÈyla müëterilere, sunduèumuz hizmetin faydalarÈnÈ da
anlatmamÈz gerekiyordu. OnlarÈn ihtiyaçlarÈna yönelik özel bazÈ deèiëiklik taleplerini de
deèerlendirdik. Ekiple paylaëÈp yapÈlabilirlièini belirleyerek hizmetimizi ortaya koyduk.
Müëteri odaklÈ ilerledik.
Çaèlar Gündüz: éë ZekasÈ UygulamalarÈ ekibinde çalÈëÈyorum. Verinin, ië ihtiyaçlarÈ paralelinde anlam kazanmasÈna yönelik raporlama
isteklerinin analizleri, altyapÈnÈn oluëmasÈ için
gerekli çalÈëmalar, veri ambarÈ ekibiyle koordinasyonun saèlanmasÈ ve raporlama ekranlarÈnÈn geliëtirilmesi görevlerini üstlendim.
Mehmet Serhat Demir: éë ZekasÈ
UygulamalarÈ ekibinde görev alÈyorum. Rapor
TasarÈm ekibinden gelen tasarÈm taleplerinin
en uygun ve efektif ëekilde raporlama ekranlarÈna yansÈtÈlmasÈnÈ saèladÈk.
Timur êeker: Bu projede yazÈlÈm mimarisini
tasarlamak ve bunu geliëtirmek üzerine çalÈëtÈk.
TanÈ’yÈ bize anlatabilir misiniz? NasÈl bir
çalÈëma ortamÈnÈz var, ekip olarak neler
üzerinde yoèunlaëÈyorsunuz?
Tolga Evren: TanÈ’nÈn son derece dinamik,
enerjik, açÈk iletiëimi olan ve sinerji yaratan
bir ortamÈ var. Müëterilerimize katma deèer
saèlayacak projeler gerçekleëtiriyoruz. Bunu
gerçekleëtirirken ilk prensibimiz, saèlam bir
takÈm çalÈëmasÈ yapmak. êirket içerisinde
her bireyin vizyon paralelinde çalÈëmasÈ için
gerekli özeni gösteriyoruz. FarklÈ birimlerde
çalÈësak da dièer birimlerin iëlerinin ve vizyona katkÈsÈnÈn çok net farkÈndayÈz.
DolayÈsÈyla yaptÈèÈmÈz, ürettièimiz çÈktÈlar
hep vizyonumuzun gerçekleëtirilmesine
yönelik oluyor.
Ahu Deveci Eèriboz: TanÈ benim için
doèanÈn tüm renklerini içinde bulunduran ve
farklÈ fikir, kiëilik ve bilgi birikimlerini barÈndÈran bir organizasyon. Sunduèu ortam, vizyonumuzu geliëtirmek adÈna katma deèer
yaratÈyor. Vizyonumuz “Veriye Veli
Dedirtmek”. AmacÈmÈz verim üretmek.

êirket deèerlerimizden birisi olan “farklÈlÈklarÈ
ile bir olmak” bizim verimli olma yolunda
attÈèÈmÈz en büyük adÈmlardan. SonuçlarÈnÈ
görüyoruz.
MarkalarÈ insanlara, insanlarÈ markalara
yakÈnlaëtÈrarak daha verimli bir dünya
yaratmak için çalÈëan TanÈ’nÈn bir parçasÈ olmak size neler hissettiriyor?
Tolga Evren: TanÈ’da bireylerin bir iëe katkÈda bulunmalarÈ için fikirlerini özgürce söyleyebilecekleri bir ortama sahibiz. Herkes ië
yapmaya ve sonuca odaklÈ. Demokratik bir
ortam içerisinde çalÈëÈyoruz. Bu da doèal
olarak insanlarÈn daha üretici olmasÈnÈ, yaptÈklarÈ iëe daha çok inanmalarÈnÈ ve daha
motive çalÈëmalarÈnÈ saèlÈyor.
ItÈr AydÈn: TanÈ’da sürekli yeni ëeyler öèreniyor ve deneyimliyoruz. Bu da bizim kendimizi
geliëtirmemize olumlu katkÈda bulunduèu gibi
kuruma olan baèlÈlÈèÈmÈzÈ da arttÈrÈyor.
2013 énovasyon Ödülleri’nde Veri Kalitesi
dalÈnda ödülün sahibi oldunuz. Bu ödül
sizin için ne ifade ediyor? Ödülü kazanmanÈzda etkili olan faktörler neler oldu?
Tolga Evren: Bu ödül, ne kadar doèru bir
vizyon üzerinde hareket ettièimizi ve ië vizyonumuzu hayata geçirdièimizi gösteren somut
bir kanÈt. Ödül iyi bir ekip çalÈëmasÈ ve sinerji
yaratan ortamÈmÈzÈn bir meyvesi. Hizmet kalitemiz açÈsÈndan hata yapmamayÈ hedefliyoruz. Ancak yaparsak da bunu bir öèrenme
fÈrsatÈ olarak görüp, avantaja çevirebilmeye
odaklanÈyoruz. HatalarÈmÈzÈ ve öèrendiklerimizi paylaëÈp, sadece bireyin deèil, kurumun
öèrenmesini saèlÈyoruz.
TanÈ’nÈn hizmetlerinde veri kalitesi önemli rol
oynuyor. Kaliteli veri, kaliteli pazarlama aksiyonlarÈna ve ilave ciro imkânlarÈna dönüëüyor. Ekip olarak müëterilerimize sunduèumuz
çözümün aynÈ zamanda ödüle layÈk görülmesi hepimizi son derece mutlu etti.
Çaèlar Gündüz: Proje ilerledikçe yaëanÈlan
sÈkÈntÈlar, çözüm gerektiren konular oldu ama
hepsinden bir ëeyler öèrenerek çÈkÈë yolu
ürettik. éyi bir ekip çalÈëmasÈ yaptÈèÈmÈzÈ hissediyoruz. Bazen insan çalÈëmalarÈnÈ dÈëarÈdan da görmek istiyor. Bu ödül bize bu
imkanÈ sundu. Bizim için ayrÈ bir motivasyon
kaynaèÈ oldu ve farkÈndalÈk yarattÈ.
énovasyon Ödülleri’nin sahiplerini bulduèu Las Vegas’daki törende nasÈl bir
atmosfer yaëadÈnÈz? Süreci anlatabilir
misiniz?
Tolga Evren: Bizi yaptÈèÈmÈz çalÈëmalarla
ödüle aday gösterdiler. Informatica’dan yak-

laëÈk 5 bin ëirket bu ödül kapsamÈnda deèerlendirildi ve çeëitli dallarda 13 ëirket ödüle
layÈk görüldü. Mart ayÈnda adaylÈèÈmÈz açÈklandÈktan sonra Informatica tarafÈndan ödülü
aldÈèÈmÈz bildirildi. Las Vegas’daki KullanÈcÈ
KonferansÈ’na davet edildik. Orada hem
kendi yaptÈèÈmÈz çalÈëmalarÈ sunduk hem de
ödülümüzü aldÈk. Konferansta çok ilgi çekici
bir konumda olduèumuzu söyleyebilirim.
ÇalÈëmalarÈmÈz katÈlÈmcÈlar tarafÈndan büyük
ilgiyle karëÈlandÈ. Bu konferansta Avrupa ëirketleri arasÈndan ödül alan iki ëirket var.
Türkiye’den ise ödül alan sadece biz olduk.
FarklÈ ülkelerde, farklÈ sektörlerde çalÈëan
katÈlÈmcÈlarla karëÈlÈklÈ tecrübelerimizi paylaëma ëansÈ yakaladÈk.
TanÈ, teknoloji ve deneyimi yaratÈcÈlÈkla
birleëtirmeyi baëaran bir ëirket. Yepyeni
inovatif ürünler ve servisler sunabilmenin püf noktalarÈ nedir?
Ahu Deveci Eèriboz: Biz, en üst seviyesinden en alt seviyesine kadar öèrenen bir
organizasyonuz. Teknolojiyi takip edip, daha
ileriye nasÈl gideceèimizi, müëterilerimize
daha iyi ve verimli nasÈl hizmet sunabileceèimizi sürekli araëtÈrÈyoruz. Bu yaklaëÈm organizasyonumuz içerisinde de desteklenen bir
olgu. FarklÈ sektörlerden çok sayÈda firma ile
çalÈëÈyoruz. Böylece öèrendiklerimizin farklÈ
sektörlerde nasÈl uygulanabileceèini araëtÈrÈp,
geliëtirip aynÈ zamanda uygulamasÈnÈ gerçekleëtirebiliyoruz.
Timur êeker: AyrÈca TanÈ’nÈn deèiëimi çok
iyi yönetebilen bir üst yönetim kadrosu var.
ÇalÈëanlar da deèiëime çok hÈzlÈ ayak uydurabiliyor.
TanÈ ekibi olarak ileriye yönelik plan ve
hedefleriniz neler?
Tolga Evren: Verimi sürekli artÈrma ve
bulunduèumuz noktayÈ ileriye götürme hedefimiz var. Bu yüzden hiçbir zaman geldièimiz
noktayÈ yeterli görmüyoruz. FarklÈ sektörlerin
müëteri verisi yönetimi konusunda ihtiyaçlarÈna vizyoner çözümler sunabilen ve müëteri
verilerinden verim yaratan bir yapÈya sahip
olabilmek ileriye yönelik hedeflerimizin bazÈlarÈ. Dünya, üretilen hizmet ve ürünlerin içerisinde barÈndÈrdÈèÈ verinin kendisinden ayrÈëtÈrÈlamayacaèÈ ve giderek bireysel müëteri tercihleri ile anlam kazandÈèÈ bir noktaya gidiyor. Biz bunun çok net farkÈndayÈz, ileride de
verinin çok daha önemli olacaèÈnÈ biliyoruz.
Hedefimiz, bu deèiëimde her zaman zinde
olmak, hazÈr olmak ve hizmet verdièimiz
markalarÈn bu konuda her zaman güvenebilecekleri ië ortaklarÈ konumunda olmak.
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KOÇ MENSUBU OLMAYI
ALLAH HERKESE NASçP ETMEZ,
KIYMETçNç BçLMEK LAZIM
1987 yVlVnda Midyat’ta açVlan ilk bayileri ile Koç Ailesi’ne katVlan Nas Otomotiv,
bugün de kaliteli, çaNdaj, dinamik ve genç kalan bir marka olma yolunda
çalVjmalarVna devam ediyor.
Mardin’de bir ilki gerçekleëtirerek genië bir
alan içerisinde Araç SatÈë, Kaporta Boya,
Mekanik Servis, Yedek Parça, Sigorta, Araç
Kiralama, Petrol istasyonu gibi farklÈ hizmetleri tek bir yerden müëteriye sunan Nas
Otomotiv’in sahibi Maëuk Nas, sürdürülebilir
baëarÈnÈn deèiëim ve müëteri memnuniyeti ile
saèlanabileceèini ifade ediyor.
Maëuk Bey, siz Mardin’in en köklü ailelerinden ve Ford bayilerinden birisiniz.
Koç Topluluèu ile olan iëbirlièinizin baëlama hikâyesini bizlerle paylaëÈr mÈsÈnÈz?
Koç Topluluèu ile iëbirlièimiz, Ankara’da yakÈn
bir aile dostumun beni rahmetli Vehbi Bey ile
tanÈëtÈrmasÈyla baëladÈ. Rahmetliye benim fÈkÈhçÈ
olduèumu söyleyince, Vehbi Bey’in ilgisini çekti
ve bana bir soru sordu. Ben de cevabÈnÈ verdim. ArdÈndan aynÈ cevabÈ yazÈlÈ olarak da kendisine iletmemi söyledi ve bana kartÈnÈ verdi.
Dedièini yaptÈm ve cevabÈ kendisine yazÈlÈ olarak ilettim. Birkaç ay sonra Vehbi Bey’den bir
mektup aldÈm, içinde: “SayÈn hoca, sana filan
tarihte fÈkhi bir sual sormuëtum. AynÈ suali diyanet reisine de sordum, o da aynÈ cevabÈ verdi.
BaëarÈlarÈnÈn devamÈnÈ diler gözlerinden öperim”
yazÈyordu. Rahmetli Vehbi Bey’i tanÈmak Yüce
Rabbimin bana bir lütufu ve kerimi olduèuna
inanÈyorum. Daha sonra beni Tofaë Bayisi
yaptÈ, o tarihte en genç bayi bendim. Koç
mensubu ve bayisi olmak, Koç kültürünü
almak son derece önemli ve kÈymetli bir duygu.
Allah herkese nasip etmez, ettièi zaman da
kÈymetini bilmek lazÈm. Koç bayisi olmaktan
son derece memnun olduèumu ifade etmek
isterim. Bizim hikayemizin özeti budur.
Vehbi Bey hakkÈnda da birkaç söz söylemek
istiyorum. Dini inancÈ fevkalade kuvvetli olan
Vehbi Bey’in bize olan ilgi ve alakasÈ dinine
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olan sevgisindendi. Onun köklerinin, büyük
Allah dostlarÈndan HacÈ Bayram Veli’den gelmesi -resmi secereleri mevcuttur- de bu
hassasiyetinin bir sebebidir.
Mardin, Anadolu’nun en önemli ëehirlerinden birisi. Kültürel derinlièi çok eskilere dayanan bu ëehir hakkÈnda neler
söylemek istersiniz? Bu ëehrin sizin ve
ülke ekonomisi için öneminden bahseder misiniz?
Tarih ve kültür ëehri Mardin, dünya kültür sÈralamasÈnda önemli bir yere sahip. Müslüman,
Ermeni ve Süryani semavi dinlerinin buluëtuèu, mistik kültürel kucaklaëmanÈn ëehri olan
Mardin, uygarlÈklar mozaièi bir merkez. Dini,
dili, mezhebi kültürel zenginlikler olarak gören
insanlara yüreklerinde taëÈdÈklarÈ sevgiyle, zeytin dalÈnÈ içeren gülümsemesiyle buluëturan

kent. Mezopotamya uygarlÈèÈnÈn kavëak noktasÈndaki bu tarihi kent, gelecekte GAP’Èn
coëkusuyla, Mardin ovasÈnÈn suya özleminin
bitimini bekliyor. TarÈm, Mardin ekonomisinde
ilk sÈrada yer alÈr. Bu da, gÈdaya baèlÈ sanayinin güçlenmesini saèladÈ. Faal nüfusun yüzde
80’ine yakÈnÈ tarÈm sektöründe çalÈëÈyor. GAP
Projesi’nin Mardin’e ulaëmasÈyla, bu bölgenin
tarÈmÈnda ciddi bir sÈçramanÈn olmasÈ, il ekonomisinin lokomotifi tarÈm gelirlerinin artmasÈ
tüm ëehrin gelirinin artmasÈnÈ saèlayacak.
Bölgede Ford modellerine olan ilgiyi
nasÈl deèerlendiriyorsunuz? Bu bölgede
markayla ilgili nasÈl bir algÈ var?
Bölgemizde Ford denilince, akla ilk gelen
saèlamlÈk olur. 2006 yÈlÈnda servisimizin faaliyete girmesiyle markamÈza karëÈ bölge insanÈnÈn güveni arttÈ, 2008 yÈlÈnda bizi liderlièe

taëÈdÈ. êimdilerde ise saèlam ve güvenilir bir
marka olarak akÈllara geliyoruz.
Müëterileriniz ile olan iliëkilerinizde nelere
önem veriyorsunuz? Müëteri memnuniyetini saèlamak adÈna sunduèunuz servis
ve hizmetlerinizden bahsedebilir misiniz?
DevamlÈlÈèÈn müëteri memnuniyeti üzerine inëa
edildièine inanÈyoruz, bu anlamda müëteriye
kalitenin en iyisini sunmak bizim için çok
önemli. ÇalÈëanlarÈmÈzÈn ilgili olduklarÈ bölümler
konusunda eèitimlerini almalarÈnÈ saèlÈyoruz.
En üstten en aëaèÈya kadar tüm çalÈëanlarÈmÈz
müëteri memnuniyetinin önemini biliyor ve bu
bilinçle müëteriye hizmet sunmaya çalÈëÈyoruz.
Merhum Vehbi Koç’un “Müëteri velinimetimizdir” sözü, Nas Otomotiv’in anayasasÈdÈr.
Merhum Vehbi Koç, bu ülkeden alÈnanÈn
yine bu ülkeye verilmesi konusuna hassasiyet ve özen gösterirdi. Vehbi Koç
VakfÈ ve Koç Topluluèu aynÈ hassasiyetle
birçok sosyal sorumluluk projesine destek veriyor. Koç Topluluèu’nun sosyal
sorumluluk konusuna yaklaëÈmÈ ve bu
doèrultuda hayata geçirilen projelerini
nasÈl deèerlendiriyorsunuz?
Hazreti Muhammed (S.A.V.) hadisinde buyuruyor ki; “énsanlarÈn en hayÈrlÈsÈ insanlara faydasÈ
olanÈdÈr.” Peki, insanlarÈn en kötüsü kimdir
diyorlar; “énsanlara zarar verendir.” Bu hadisten
anladÈèÈmÈz mâna ëudur ki; bir insan topluma
faydalÈ ise Allah katÈnda da makbuldür.
énsanlara zarar verirse inancÈ ne olursa olsun
makbul deèildir. Âdemoèlu ëu fani dünyadan
göç etmeden evvel gücü nispetinde iz bÈrakabiliyor ise iyi ve kâmil insan olur. Rahmetli
Vehbi Koç’un da arkasÈnda iz bÈrakanlardan
biri olduèu ëüphesiz. Mevlana’nÈn deyimiyle ne
mutlu iz bÈrakanlara. Koç Topluluèu’nun sosyal
projelere gösterdièi hassasiyeti takdire ëayan.
Toplumun faydasÈna olan sosyal projelere verdikleri destekler son derece önemlidir. Okullar,
yurtlar, burslar, üniversiteler, mesleki faaliyetler
vs. Bizim inancÈmÈza göre bu yapÈlanlarÈn Yüce
Allah’Èn katÈnda büyük bir hayrÈ var.
Anadolu topraklarÈ geçmiëten bu yana
çok önemli kültürel deèerleri bünyesinde
saklÈyor. Özellikle HacÈ Bayram Veli,
Mevlana, Yunus Emre gibi ëahsiyetlerin
söylemlerinde ve eserlerinde birlik-beraberlik deèerlerinin öne çÈktÈèÈ bir
Anadolu kültürümüz var. Günümüzde bu
deèerlerin, örf ve adetlerin yaëatÈlmasÈ
noktasÈnda neler düëünüyorsunuz?
Anadolu topraklarÈndan gelmië bu önemli
ëahsiyetlerden biri Mevlana Celaleddin

Rumi’dir. Bu insanlar her zaman hoë görülü
olmuëlar. Yaradan’Èn hiçbir mahlûkuna ters
gözle bakmadÈlar ve “YaratÈlanÈ Yaradan’dan
ötürü sevme” düsturu ile hareket ettiler.
Herkesi olduèu gibi kabul edilmesi gerektièine inanÈp, bu topraklarda bu medeniyeti
bu anlayÈë ve bu hoëgörü ile karëÈladÈlar.
Biz de toplumumuzda herkesi olduèu gibi
kabul etmeliyiz. émam-È Gazali’nin deyimiyle
insanlarÈ olduèu gibi kabul etmeliyiz ki toplumda barÈë içinde yaëayabilelim. Yüce
kitabÈmÈz Kur’an-È Kerim de, insanlara bu
düstur ile hareket etmelerini buyuruyor.
Peygamber Efendimiz de hadislerinde, birbirimizi sevmemiz ve ziyaret etmemiz
gerektièini belirtiyor. AyrÈca örf ve adetlerimize göre de insanÈ sevmek insani bir
duygu ve ëiardÈr. Anadolu’muzun erenlerinin temel taëlarÈ da bu ilkelerdi ve bu istikamette ilerlemeleri sayesinde asil Anadolu
insanÈ cihana nam saldÈ.
Vehbi Koç VakfÈ Yönetim Kurulu
BaëkanÈ Semahat Arsel, Bizden
Haberler Dergisi’ne verdièi röportajda
eski Ramazan geleneklerinden bahsetmië ve bu geleneklerin aile içinde yaëatÈlmaya devam edildièini belirtmiëti. Siz
eski Ramazanlar hakkÈnda ne düëünüyorsunuz? Bu doèrultuda Ramazan
BayramlarÈ’nÈn kutlanma biçimi hakkÈnda neler söylemek istersiniz?
Ramazan ayÈ, bereket ve rahmet ayÈdÈr.
Eskiden RamazanÈn geleneklerine ve samimi
ortamÈna baèlÈlÈk vardÈ, sanki bu durum
yavaë yavaë yok oluyor. énsanlarÈn hayat
ëartlarÈndaki deèiëim bu durumun en temel
sebebi tabi ki. Eskiden komëular birbirlerini
ailece iftara davet ederlerdi bugün ise komëuluk iliëkisi nerdeyse bitti bitecek. Bir araya
gelip dost teneffüsü solumak ve küskünler
varsa barÈëtÈrmak amacÈ taëÈyan bayramlar
da eskiden farklÈydÈ, küçükler erkenden aile
büyüklerinin bayramÈnÈ kutlar. Sonra yakÈn
akrabalara gider ve harçlÈklarÈnÈ alÈrlardÈ.

Koç TopluluNu’nun sosyal
projelere gösterdiNi hassasiyet
takdire jayan. Bizim
inancVmVza göre bu
yapVlanlarVn Yüce Allah’Vn
katVnda büyük bir hayrV var.

Büyük ailelerde yakÈn akrabalar bayram
günü yemek yapmaz, herkes yemeèini kalabalÈk bir ortamda yer ve bayramlaëÈrdÈ.
Bugünkü bayramlarda hala o eski gelenek
ve adetleri sürdürme çabalarÈ olduèunu da
görüyoruz, ancak bu büyük ëehirlerde biraz
zorlaëÈyor.
Son olarak gelecek plan ve hedeflerinizi
bizlerle paylaëabilir misiniz?
Mardin’de hizmet vermeye devam ettirdièimiz
Ford PlazamÈz, Opet-Aygaz éstasyonumuz,
Avis Acentelièimiz ile Mardinli hemëerilerimize Koç Topluluèu ürünlerini ulaëtÈrmanÈn, bu
kalite ile hemëerilerimizi bir araya getirmenin
mutluluèunu yaëÈyoruz. Bu alanlarda il liderliklerimiz de bizi mutlu ediyor.
Ford Truck ile ilgili yeni yatÈrÈm kararÈ almÈë
bulunuyoruz. Tek bir noktadan aèÈr ticari araç
müëterilerimize Mardin-KÈzÈltepe arasÈnda
yapacaèÈmÈz yeni yatÈrÈmla, hem markamÈza
hem de müëterilerimize saèlayacaèÈmÈz üstün
kalitenin heyecanÈn yaëÈyoruz. Vehbi Bey ülke
için söylüyordu ama ëehir için de uyarlarsak,
“Bu ëehirden alÈnanÈn yine bu ëehre verilmesi
konusuna hassas davranmalÈyÈz”.
Koç Topluluèu’nun 10 binin üzerinde
bayisi bulunuyor. Bu bayilerin büyük
çoèunluèu sizin gibi uzun süredir Koç
Topluluèu ile birlikte. Sizce uzun süreli
bir iëbirlièinin sÈrlarÈ neler? Bayilere bu
konuda neler tavsiye edersiniz?
Bayilerimizin tamamÈ Koç Topluluèu’na ve Koç
Ailesi’ne son derece baèlÈlar. BazÈ bayilerimizin
üçüncü-dördüncü jenerasyona ulaëmasÈ Koç
Ailesi’ne olan güvenin de bir somut göstergesidir. “Koç satÈyorsa, Koç pazarlÈyorsa o üründe
yanlÈë olmaz” algÈsÈ hâkim. Bu baèlÈlÈèÈn kaynaèÈ
güven ve samimiyet. Eèer bir bayii 30 yÈl, 40
yÈl, 50 yÈl hatta 60 yÈl aynÈ çatÈ altÈnda yoluna
devam ediyorsa, iyi günde kötü günde yolundan ëaëmÈyorsa bu, iëbirlièinin manevi yönünün çok kuvvetli olduèunun iëaretidir. Ben Koç
Ailesi’ni kendi ailem gibi görüyorum.
Türkiye’de Koç Topluluèu bayisi olmak mutlak derecede ayrÈcalÈktÈr. Bütün Türkiye’de
Koç Topluluèu bayileri o ilin dürüst ve iyi ticaret adamÈ olarak tanÈnÈr, sayÈlÈr ve güvenilir.
Koç Ailesi de bayilerine fevkalade önem verir.
Koç Ailesi’nin bayileriyle iliëkisini ise son derece olumlu ve candan buluyorum. Koç Ailesi
ahde vefaya son derece önem veriyor. Vefa
dinimizin de önemle üzerinde durduèu insani
bir duygudur. Tüm bunlarÈn uzun süreli iëbirlièinin sÈrlarÈ olduèunu düëünüyorum.
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TOPLUMSAL SORUMLULUK

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Derneèi, Türkiye’deki uygulamalarÈn uluslararasÈ standartlarda yaygÈnlaëmasÈ amacÈyla
önde gelen ië dünyasÈ liderleri, akademisyenler, genç KSS uzmanlarÈ ve sivil toplum
öncüleri tarafÈndan 2005 yÈlÈnda kuruldu.
Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluèun
en önemli temsilcisi haline gelen derneèin
BaëkanÈ Serdar Dinler, konu hakkÈnda
merak ettiklerimizi yanÈtladÈ.
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Derneèi’nin baëlÈca faaliyetlerinden
bahseder misiniz?
Derneèimiz, Stratejik KSS Yönetimi, KSS
Eèitimleri, Projeler ve KSS Pazaryeri etkinlièi ile hem üyelerine hem de paydaëlarÈna
yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Bu kapsamda ëirketlerin KSS Durum Analizi, Ülke
KSS RaporlarÈ, éë Yerinde énsan HaklarÈ
Raporu gibi projeler hazÈrlÈyor, Kadir Has
Üniversitesi ile ortak kurduèumuz KSS
Akademisi’nde sertifika eèitimleri veriyor
ve KSS araëtÈrmalarÈ yaparak KSS
Pazaryeri Etkinlièi’ni düzenliyoruz.

“KOÇ TOPLULUåU
PROJELERçYLE
DÜNYAYA ÖRNEK
OLUYOR”
“Kurumsal sosyal sorumluluk” uygulamalarV, hem sosyal
ihtiyaçlarVmVza deva oluyor hem de kurumsal kültürün
gelijmesine yardVmcV oluyor. Bu alanda faaliyetlerini
sürdüren Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk DerneNi’nin
BajkanV Serdar Dinler ülkemizde kurumsal sosyal
sorumluluk projelerine olan yaklajVmV, Bizden Haberler
Dergisi’ne deNerlendirdi.
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Bu çalÈëmalar neticesinde, sekiz yÈl sonunda, geçtièimiz MayÈs ayÈndaki Genel
Kurul’da, CSR – Europe Yönetim Kurulu’na
seçildim. Bu kapsamda önümüzdeki üç yÈl
boyunca Avrupa’nÈn KSS kararlarÈnda yer
alarak, Türkiye’nin uygulamalarÈnÈ aktarmak
gibi önemli bir rol üstleneceèim.
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramÈ
ne ifade ediyor? Dünyada ve ülkemizde
bu alanda atÈlan adÈmlar neler?
Kurumsal sosyal sorumluluèun en ideal
yaklaëÈmÈ, kurumlarÈn yasal zorunluluklar
sebebiyle deèil gönüllü olarak ve KSS’yi
ëirket stratejilerine dahil ederek uygulamasÈdÈr. Bizim kurumsal sosyal sorumluluèa
dair yaklaëÈmÈmÈz bir piramidin dört temel
alanÈnda ifade buluyor. Bunlar ekonomik,
hukuki, etik ve sosyal sorumluluklardÈr.
Bir kurum öncelikle ekonomik sürdürülebilirlièini saèlamak üzere faaliyet gösteriyor.
Bununla birlikte belli bir hukuk sistemi içinde kurallar bütünüyle hareket eder ve yasalara riayet eder. Tabii ki hukuki olmasa da
etik ile ilgili durumlar oluëabiliyor. Bu süreçlerde kurumlarÈn davranÈëlarÈ ve takÈndÈklarÈ
tavÈr önemli bir iëaret ve samimiyet alanÈ
oluyor. Tüm bunlarla entegre olmak ise ëirket içindeki sosyal ve kurumsal vatandaëlÈèÈ
ön plana çÈkÈyor.

Sizce ülkemizde kurumsal sosyal
sorumluluk projelerine olan yaklaëÈm
memnun edici düzeyde mi? Bu alanda
yapÈlmasÈ gerekenler neler?
Ülkemizde son yÈllarda giderek artan sayÈda ië adamÈ, sosyal problemlerin giderilmesine iliëkin çabalara müdahil oluyor.
Bunu yaparken de klasik baèÈë yöntemlerini daha kurumsal yapÈlarda ve daha ëeffaf – sürdürülebilir biçimde kullanÈyorlar.
Bu açÈdan kurumlar bazen kendi vakÈflarÈ
bazen de paydaë iliëkilerine dayalÈ sivil
toplum ortaklÈklarÈ ile sosyal sorumluluk
projeleri hayata geçiriyor.
Bizim buradaki bakÈëÈmÈz aèÈrlÈklÈ olarak,
ëirketin ië stratejileri ve ana ië alanÈ ile
yapÈlan çalÈëmanÈn uyumlu olmasÈ ve temel
olarak kalkÈnma ve kurumsal vatandaëlÈèÈ
temel almasÈndadÈr. Bu nedenle KSS ve
bu kapsamda yapÈlan projeler, Türkiye’de
halen hayÈrseverlikten geçië sürecinde.
Dièer bir ifadeyle, Türkiye’de KSS uygulamalarÈ özellikle ilk 500 büyük ëirket arasÈnda bir gündem maddesi, ancak bunun
aèÈrlÈèÈ ve uygulamasÈ ise aktardÈèÈm gibi
hayÈrseverlikten stratejik KSS boyutuna
hatta uluslararasÈ örneklere kadar uzanÈyor. Öte yanda, özellikle tedarik zinciri,
KOBé, ië hayatÈnda insan haklarÈ, paydaë
iliëkileri, sürdürülebilirlik gibi konular ëu
anda küresel ölçekte KSS alanÈnda en
öncelikli maddeler ve bu alanda,
Türkiye’de KOBé’lerin ve büyük ëirketlerin
çok daha kapsamlÈ ve kalkÈnma odaklÈ
stratejik KSS uygulamalarÈnÈ hayata geçirmeleri gerekiyor.
Kurumsal sosyal sorumluluèun yaygÈnlaëtÈrÈlmasÈ adÈna vakÈf, dernek ve
bireylere düëen roller neler?
Kurumsal sosyal sorumluluèun paydaëÈ
taraflarÈn ortak çalÈëmalar yaparak çalÈëma
kültürünü daha da artÈrmasÈ temel öncelik
olarak öne çÈkÈyor. Bu kapsamda vakÈf ve
derneklere büyük önem düëüyor. Son 3
yÈldÈr Türkiye’de çalÈëan gönüllüèünü küresel bir giriëimin parçasÈ haline getirdik. Bu
kapsamda dernek ve vakÈflar ile ëirketleri
bir araya getirerek MayÈs ayÈ içerisinde
çalÈëan gönüllü etkinliklerin yapÈlmasÈ için
kolaylÈk saèlÈyoruz.
Bu nedenle ëirket ve sivil toplum kuruluëlarÈ arasÈndaki ortaklÈklarÈn artarak geliëmesi ve uzun vadeli iëbirliklerine dönüëmesi bu süreçte kilit bir öneme sahip.

Koç TopluluNu’nun KSS
uygulamalarV, uluslararasV
standartta örnek olarak
yaygVnlajabilecek ve özellikle
bölge ülkelerinde ilham
kaynaNV olacak.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneèi,
ne tür uluslararasÈ iëbirliklerine imza
atÈyor? Hangi projelerde ne gibi görevler alÈyor?
Derneèimiz Brüksel Merkezli CSR – Europe
(Avrupa Birlièi KSS Birlièi) üyesi. CSR – Europe,
100 üyesi ile Avrupa’nÈn kurumsal sosyal
sorumluluk alanÈnda en önemli ëemsiye
kuruluëu. Bunun yanÈ sÈra merkezi
Washington’da bulunan Amerikan Ticaret
OdasÈ Sosyal Sorumluluk Birimi Kurumsal
VatandaëlÈk Liderlik Merkezi ile proje ve
kurumsal vatandaëlÈk uygulamalarÈ temelinde bir iëbirlièi protokolü temelinde çalÈëÈyoruz. Küresel élkeler Sözleëmesi’ni Türkiye’de

Kurumsal sosyal
sorumluluk
projelerinde
jirketlere önerilen
ana adVmlar

1

iirketin önceden hazVrlanmVj ve
kararlajtVrVlmVj uzun vadeli bir
KSS stratejisi olmasV

2
3

iirketin paydaj analizinin yapVlmVj
olmasV

iirketin çalVjma alanlarV ve
paydajlarV ile uyumlu KSS
uygulamalarV belirlenmesi

4

Bu kapsamda belirlenecek
uygulamalarVn hayata projeler
halinde geçirilmesi

5

Hayata geçirilen projelerin KSS
stratejisi temelinde sosyal etki
deNerlendirmesinin yapVlmasV

ilk imzalayan sivil toplum kuruluëlarÈndan
olan derneèimiz, Türkiye’nin ilk ve tek
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi’ni
Kadir Has Üniversite ile birlikte hayata geçirdi. Bu kapsamda bölgesel proje ve iëbirliklerine imza atÈyor. Bunun yanÈ sÈra derneèimiz KSS Ukrayna, KSS ésveç, KSS éspanya,
KSS Azerbaycan, KSS éran, KSS Romanya
kurumlarÈ ile yakÈn iëbirlièi yürütüyor.
Koç Topluluèu, kuruluëundan bu yana
farklÈ alanlarda sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor. Vehbi Koç VakfÈ
da yÈllardÈr eèitim, kültür, sanat ve saèlÈk
alanlarÈnda faaliyet gösteriyor. Siz bu
çalÈëmalarÈ nasÈl deèerlendiriyorsunuz?
Az önce tanÈmladÈèÈm ve uluslararasÈ ölçekte
de kabul gören baëarÈlÈ KSS uygulamalarÈna
giden yolda Koç Topluluèu’nun bu yaklaëÈmÈ
önemli bir örnek olarak öne çÈkÈyor. Merhum
Vehbi Koç, “Ülkem varsa ben de varÈm” sözü
ile Türk ië insanlarÈna örnek oldu. Bugün
halen Koç Topluluèu bu sözü ëiar edinerek
“Ülkem éçin Projesi”ni uyguluyor. Bu projenin
2012-2014 uygulamasÈnda Koç
Topluluèu’nun paydaëlarÈ ve tedarikçileri ile
hayata geçirdièi Engel TanÈmÈyorum Projesi
de bu anlamda çok önemli bir örnek. Bu
baèlamda Koç Topluluèu’nun KSS uygulamalarÈnda izledièi yöntem; paydaë odaklÈ,
katÈlÈmcÈ ve know – how üretmesi bakÈmÈndan çok stratejik bir yaklaëÈm. Bu kapsamda
süreçlerin ëeffaf ve iletiëim yönünün güçlü
olmasÈ projelerinin etki alanÈnÈn genië olmasÈnÈ
saèlÈyor.
Kurumun kurucusunun çizdièi vizyon ve
onay, hayÈrseverlik yaklaëÈmÈndan bugünün
modern zamanÈn sesi KSS uygulamalarÈna
dönüëtü. Bu kapsamda Türkiye’nin en
önemli ië dünyasÈ kuruluëlarÈndan olan ve
yarattÈèÈ ië imkanlarÈ ile sosyal bir fabrika
olan Koç Topluluèu, bu anlamda Meslek
Lisesi Memleket Meselesi gibi kendi ië
alanÈ ile doèrudan ilintili mesleki eèitim kalitesini artÈrmaya odaklandÈ ve en önemlisi
çalÈëanlarÈnÈ da gönüllü olarak bu sürece
katarak önemli bir uygulamayÈ hayata
geçirmië oldu.
Bu noktada Koç Topluluèu’nun ve Vehbi
Koç VakfÈ’nÈn yakaladÈèÈ uyum da sürdürülebilirlik ve etkin KSS yönetimi açÈsÈndan
büyük önem taëÈyor. Koç Topluluèu’nun
KSS uygulamalarÈ uluslararasÈ standartta
örnek olarak yaygÈnlaëabilecek ve özellikle
bölge ülkelerine ilham kaynaèÈ olacak.
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DEPREM YAèAMDAN
DAHA GÜÇLÜ DEåçL
Kuzey Anadolu Fay HattV üzerinde bulunan
Türkiye, yajadVNV acV deneyimlerle deprem denince
akla gelen ülkelerden oldu. Bu deneyimlerle
bilinçlendirme çalVjmalarVnVn arttVNV ülkemizde
depreme karjV önlem alVnmasV noktasVnda önemli
bir yol kat edildi.

tarih boyu çeëitli deprem afetlerine maruz
kalÈyor. Bugün hafÈzalarÈmÈzdan çÈkmayan
Marmara Depremi’nin acÈlarÈ, 23 Ekim 2011
tarihinde gerçekleëen Van Depremi ile yeniden canlandÈ. Türkiye’nin sürekli gündeminde yer alan bu çok önemli konu için, uzman
görüëü alarak deprem riskine karëÈ alÈnmasÈ
gereken önlemleri sizlerle paylaëmak istedik.

lerine baëvurduèumuz Prof. Dr. Özgün
Ahmet Ercan, Büyük Marmara
Depremi’nden bugüne kadar devlet tarafÈndan yapÈlan çalÈëmalarÈ yeterli ve yerinde bulduèunu belirtti ve ekledi: “énëaat alanÈ seçerken deprem yönetmelièine uygun hareket
edilmeli ve inëa edilecek olan yapÈlar yine bu
yönetmeliklere uygun olarak projelendirilmeli
ve hayata geçirilmeli”.

ADAPAZARI, çZMçR, çSTANBUL VE VAN…
STK’LAR HAZIR BEKLçYOR

élkel toplumlar depremi tanrÈnÈn gazabÈ olarak
görürlerdi. Bugün ise geliëen teknoloji ve
bilimsel araëtÈrmalar sayesinde depremlerin
tektonik hareketler olduèunu biliyor ve bilimin
ÈëÈèÈndan faydalanÈyoruz. Bütün yaëamÈnÈ
depremleri araëtÈrmaya adamÈë olan éhsan
Ketin’e göre Türkiye’de deprem, “Anadolu
bloèunun çevresine nazaran batÈya doèru
hareketinin ve yukarÈ doèru yükselmesinin
mekanik ifadesi”. Yani ülkemiz batÈya ilerleyen Anadolu bloèu ile Karadeniz ëeridi arasÈnda bir yay gibi uzanan Kuzey Anadolu Fay
HattÈ üzerinde bulunuyor ve bu nedenle de
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HazÈrlÈksÈz yakalandÈèÈmÈz bu depremler, hem
devlet hem de vatandaë düzeyinde yapÈlmasÈ
gerekenlerin neler olduèu konusunda eksiklerimizi fark etmemizi saèladÈ. Çevre ve
êehircilik BakanlÈèÈ tarafÈndan yürütülen çalÈëmalar sayesinde bugün fizibilite çalÈëmasÈ
kapsamÈnda incelenen 932 okuldan 212’si
yÈkÈlÈp yeniden inëa edildi. Kalan binalarda
sürdürülen güçlendirme çalÈëmalarÈ ile okullar
depreme karëÈ dirençli hale geldi. Yurtlar,
hastaneler, köprü ve viyadükler ve son olarak da tarihi eserler üzerinde sürdürülen
çalÈëmalar neticesinde, deprem yönetmelièine uygun binalar elde edildi. Öte yanda
meskenler üzerinde yapÈlan çalÈëmalarÈn en
önemlisi olan ve Türkiye gündemine damgasÈnÈ vuran kentsel dönüëüm çalÈëmalarÈ da
tüm hÈzÈyla devam ediyor. Tüm bu süreçlerde deprem yönetmelièine uygun ëartlarÈn
gözetilmesi için denetim ekipleri de üzerlerine düëeni yerine getiriyor. Bu konuda görüë-

Ancak depremle mücadelenin sadece devlet
eliyle yürütülmesinin yeterli olmadÈèÈ gerçeèiyle yüz yüze hareket eden birçok sivil toplum kuruluëu da sürece önemli katkÈlarda
bulunuyor. Özellikle halkÈn bilinçlendirilmesi
konusunda önemli çalÈëmalar yürüten
Türkiye Deprem VakfÈ (TDV), eèitim, proje ve
etkinlikler ile olasÈ bir depremin zararlÈ etkilerini en aza indirmek için büyük çaba sarf ediyor. Deprem Mühendislièi Türk Milli
Komitesi, Arama Kurtarma Derneèi (AKUT),
Arama Kurtarma AraëtÈrma Derneèi (AKA),
Arama Kurtarma ve Çevre Derneèi (GEA),
Radyo ve Telsiz Amatörleri Derneèi (TRAC),
Türkiye Acil YardÈm, Kurtarma, YangÈn ve
Eèitim VakfÈ (TAYEV) ve Türkiye Deprem
Mühendislièi Derneèi (TDMD) gibi STK’lar
deprem sÈrasÈ ve sonrasÈndaki faaliyetlere
aktif olarak katÈlarak, Türkiye’nin afet yönetim
sisteminde önemli bir görev üstleniyorlar.

Koç Topluluèu çatÈsÈ altÈnda kurulan ve
Türkiye’de meydana gelen afetlere anÈnda
müdahale etmeyi amaçlayan AramaKurtarma Birimi de deprem konusunda bilinç
oluëturmayÈ ve ihtiyaç anÈnda yardÈma koëmayÈ amaçlÈyor. Arama-Kurtarma Birimi; Koç
Holding, YapÈ Kredi, Ford Otosan, Arçelik,
Tofaë ve Tüpraë bünyesindeki ekiplerden
oluëuyor. Aygaz ve Otokar’Èn Arama
Kurtarma Ekipleri ise oluëum aëamasÈnda.

DEPREMLE MÜCADELE çÇçN ÜÇ ÖNEMLç
ADIM
Depremle mücadele konusunda görüëlerine
baëvurduèumuz éstanbul Teknik Üniversitesi
Jeoloji Mühendislièi bölümü öèretim üyesi
Prof. Dr. Naci Görür ise, depreme karëÈ dik
durmak için üç önemli aëamadan bahsediyor.
Görür’e göre, kentsel dönüëüme odaklanan
çalÈëmalar yetersiz. Öncelikle tehlike analizi
yapÈlmalÈ. Yani “Depremin kaynaèÈ, boyutu,

gerçekleëmesi durumunda etkisi, kapsama
alanÈ, ëiddetinin daèÈlÈmÈ nasÈl olacak?
Depremin olacaèÈ zamanÈ kestirmek mümkün
müdür? UyarÈ sistemi kente uygulanabilir mi?”
gibi sorularÈn cevaplarÈ aranmalÈ. ArdÈndan
ikinci aëamaya geçilmeli ve risk analizi yapÈlmalÈ. Risk analizi, oluëan depremden insanlarÈn ne kadar etkileneceèi, can ve mal kaybÈnÈn
miktarÈ, hasar daèÈlÈmÈ, devlet ve banka gibi
önemli binalarÈn dayanÈklÈlÈèÈ, altyapÈ, su ve
elektrik gibi yaëamsal tesislerin güvenlièi gibi
konularda yapÈlan araëtÈrmalarÈ kapsÈyor.
“êehrin olasÈ bir depremden ne ölçüde etkileneceèine dair risk analizinin yapÈlmasÈ çok
önemli” diyor Profesör Görür ve ekliyor:
“Üçüncü ve son aëamada riskin nasÈl azaltÈlacaèÈ konusunda çalÈëmalar yapÈlmalÈ. Özellikle
kent halkÈ, risk ve tehlike konusunda bilinçlendirilmeli. Aileler depreme hazÈrlanmalÈ. AyrÈca
konut ve ië yerlerinin doèru döëenip döëenmedièi de göz önünde alÈnmalÈ ve zararÈ
azaltma noktasÈnda çalÈëmalar yürütülmeli.”

Deprem/Acil Durum ÇantasVnda OlmasV
Gerekenler
Her altV ayda bir kontrol edilmesi ve yenilenmesi gereken
standart bir acil durum çantasVnda kijinin bireysel
ihtiyaçlarVnVn (ilaç, gVda vs.) yanV sVra mutlaka bulunmasV
gerekenler:
Küçük el
radyosu

1.

Raf, kitaplVk, jifonyer ve dolap gibi
ejyalarVn deprem esnasVnda
düjmesini engellemek için duvara
sabitleyin.

2.
3.

Beyaz ejya ve elektronik
aygVtlarVn sabit ve güvenli
yerlerde durduNundan emin olun.

OlasV cam kVrVklarVndan
kaçVnmak için yatak ve koltuk
takVmlarVnVzV pencerelerden yeterince
uzaNa yerlejtirin.

4.

Biblo ve camdan süs ejyalarVnV
alttan sabitleyerek bir büfenin
içinde sergilemek, kVrVlmalarV
durumunda mümkün sakatlVklardan sizi
koruyacak.

5.

Elektrik kVsa devresinden dolayV
çVkabilecek deprem sonrasV
yangVnlardan korunmak için sigortanVzV
kapattVNVnVzdan emin olun.

Deprem SonrasV
YapVlmasV
Gerekenler

Yedek piller

Battaniye
Uj eldiveni
(iki çift)
Susuz el
sabunu

1.

Deprem esnasVnda ev terk
edilmemeli, sarsVntV kesildikten
sonra evden merdivenlerden inilerek
çVkVlmalV.

2.

Depremden sonra telefonlarVn
kilitlenmesini engellemek için
acil olmayan konujmalar dVjVnda bajka
aramalar yapVlmamalV.

YaNmurluk
(yetijkin ve
çocuk için)
El Feneri

Çok amaçlV
çanta

Bej AdVmda Evinizi
Depreme KarjV
Koruma

Termos

Ulk yardVm
çantasV
(pansuman
paketi)

Evlerin ve binalarVn yoNun olduNu
bölgelere gidilmemeli, depremin
bittiNinden emin olmadan önce
arabalara binilmemeli.

4.

Daha önceden hazVrlanVlan bir
acil durum planVna uygun bir
jekilde boj sahalara, arsalara ve elektrik
direklerinden uzak bölgelere gidilmeli.

Çok
amaçlV
çakV
Çöp pojeti

Not: Çocuklar için de ayrV bir çanta kesinlikle hazVrlanmalVdVr.

3.

5.

Evlere girilmesinin güvenli
olduNu uyarVsV yapVlana kadar
evlere girilmemeli.
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MEME KANSERçNDE
ERKEN TANI
HAYAT KURTARIYOR
En çok kadVnlarda görülen bir kanser türü olan meme
kanseri, en kolay taranabilen ve erken tejhis edilebilen bir
kanser türüdür.
Bugün dünyada her 8-10 kadÈndan biri ömür
boyu meme kanserine yakalanma riski taëÈyor ve bu risk yaë ile beraber artÈyor. Konu
hakkÈnda görüëlerine baëvurduèumuz
Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi UzmanÈ
ve Meme CerrahÈ Doç. Dr. Ece Dilege, tüm
kadÈnlara, 40 yaë itibarÈyla düzenli meme
muayenesi ve mamografi çekilmesi koëuluyla
meme kanseri taramasÈ öneriyor.
Dr. Dilege’ye göre meme kanseri temel olarak, genetik deèiëikliklerin (mutasyon) birikimiyle oluëan karmaëÈk bir hastalÈk. Bu deèiëiklikler iki ëekilde olabilir: 1- Bedensel
(somatik) mutasyonlar meme dokusu hücre-
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leri içinde gerçekleëen deèiëimler. Mesela,
çevresel faktörler böyle deèiëimlere yol açabilir. KalÈtsal olamayacaèÈ için kuëaktan
kuëaèa aktarÈlmazlar. 2- Üreme hücresi
mutasyonlarÈ: dièer ismiyle germ hattÈ mutasyonlarÈ ise kalÈtsaldÈr ve bir sonraki nesillere
aktarÈlÈr. KalÈtsal genetik mutasyonlar meme
kanserlerinin sadece yüzde 10 kadarÈndan
sorumludur. Ailede meme kanseri olmasÈ
hastalÈèÈn kalÈtsal olduèu anlamÈna gelmez.

KALITSAL MEME KANSERç
Öte yandan “Ailede meme kanseri olmasÈ
meme kanseri için en önemli risk faktörle-

rinden biri” diyor Dilege ve anlatmaya
devam ediyor. Ancak ailesel meme kanseri, tüm meme kanserlerinin yüzde 20 kadarÈnÈ oluëturur. Meme kanserine duyarlÈlÈk
genleri denilen bir grup gen vardÈr. Bugün
üzerinde en çok bilgiye sahip olduèumuz
ve kalÈtsal meme kanserlerinin büyük bir
kÈsmÈ BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki bazÈ
mutasyonlara (deèiëim) baèlÈdÈr. BRCA1 ve
BRCA2 normal hücrelerde kontrolsüz
hücre çoèalmasÈnÈ engeller yani tümör
baskÈlayÈcÈ genlerdir. Bunlarda mutasyon
olmasÈ kalÈtsal meme ve yumurtalÈk kanseriyle iliëkilidir. Bu mutasyonlara sahip
kadÈnlarÈn meme kanseri olma riski 10-30
kat artar. Yaëam boyu meme kanseri olma
riski yüzde 85’lere yaklaëÈyor. Dr. Dilege,
sadece kadÈnlarÈn deèil, erkeklerin de risk
altÈnda olduèunu belirtiyor ve çok nadiren
de olsa meme kanserine neden olan genetik mutasyonlarÈn erkeklerde de görülebildièini belirtiyor.
Bugün BRCA genleri ve dièer bazÈ genlerde mutasyon olup olmadÈèÈ test edilebiliyor. Genetik analiz hastanÈn kendisi ya da
aile bireylerinden alÈnan kanda veya tükürükte yapÈlabilir. Testin sonuçlanmasÈ 3-4
haftayÈ buluyor. Yüksek maliyetinin yanÈnda, psikososyal sorumluluklarÈ da beraberinde getiriyor.

HERKESE GENETçK TEST YAPILMALI MI?
Dr. Dilege, her meme kanseri olan hastaya
genetik araëtÈrma önermiyor. Risk belirlenmesi, testlerin yapÈlmasÈ ve sonucun deèerlendirilmesinin kritik bir süreç olduèunun altÈnÈ çizen Dilege, kiëinin psikososyal açÈdan
deèerlendirilmesi, testin muhtemel faydalarÈ,
riskleri ve kÈsÈtlÈlÈklarÈ hakkÈnda bilgilendirilmesinin de gereklilièini belirtiyor. AslÈnda testin
fiziksel anlamda bir riski bulunmuyor, ancak
sonuçlar her zaman hastayÈ yönlendirebilecek bilgiyi içermeyebilir. Bu nedenle, araëtÈrmaya kiëinin kanser hikayesi ve aile hikayesi
detaylÈ olarak incelenerek baëlanmalÈ ve testler öncesinde genetik danÈëmanlÈk alÈnmalÈdÈr.

Erken tejhis hayat kurtarVr.
Genetik risk arajtVrmasVna
kijinin kanser hikayesi ve aile
hikayesi detaylV olarak
incelenerek bajlanVlmalV, ve
testler öncesinde genetik
danVjmanlVk alVnmalVdVr.

KçMLER GENETçK DANIèMANLIK
ALMALIDIR?
KÈrk yaëÈn altÈnda meme kanseri tanÈsÈ alan
hastalar, elli yaëÈndan önce meme kanseri
olan ve en az bir birinci veya ikinci derece
akrabasÈnda meme kanseri ve/veya yumurtalÈk kanseri olanlar, meme kanseri olan ve
ailesinde aynÈ tarafta en az iki meme ve/
veya yumurtalÈk kanseri olan hastalar, erkek
meme kanserli hastalar ve özellikle bunlardan birinci veya ikinci derece akrabalarÈnda
meme kanseri ve/veya yumurtalÈk kanseri
olanlar, meme kanseri tanÈsÈ alan ve aynÈ
zamanda Eskinazi yahudileri soyundan
olanlar (Eskinazi Yahudileri soyunda BRCA
mutasyon taëÈyÈcÈlÈèÈ genel populasyondan
daha fazladÈr) ve BRCA1/2 mutasyonu saptanan kiëilerin akrabalarÈna, genetik danÈëmanlÈk almalarÈnÈ öneriyorum. Meme kanseri

ERKEN TEiHUS UÇUN
Erken tejhiste kendi kendine meme
muayenesi, uzman doktor tarafVndan
muayene ve tarama mamografisi
büyük önem tajVyor.
Ortalama risk grubundaki
kadVnlara:
20 yajVndan itibaren ayda bir kez
kendi kendine meme muayenesi
yapmasV,
25 yajVndan itibaren 1-3 yVlda bir
doktor tarafVndan meme muayenesi
yapVlmasV,
40 yajVndan itibaren yVlda bir kez
mamografi çekilmesi ve doktor
tarafVndan meme muayenesi yapVlmasV
öneriliyor.

Doç Dr. Ece Dilege

MEME KANSERU UÇUN
RUSK FAKTÖRLERU
AjaNVdaki özelliklere sahip olan
kijilerde meme kanseri riski
göreceli olarak yüksektir.
Ailede meme kanseri olmasV,
Meme biyopsisinde risk arttVrVcV
bazV hücresel deNijikliklerin saptanmVj
olmasV,
Daha önce göNüs duvarV bölgesine
bajka hastalVklar nedeniyle VjVn
tedavisi (radyoterapi) uygulanmVj
olmasV,
Hiç doNum yapmamVj olmak ya da
ilk doNumunu 30 yajVndan sonra
yapmVj olmak,
12 yajVndan önce adet görmeye
bajlamVj olmak,
55 yajVndan sonra menopoza
girmek,
Uzun süreli doNum kontrol hapV
veya hormon replasman tedavisi
kullanmak,
Hiç çocuk emzirmemij olmak,
Düjük fiziksel aktivitede
bulunmak,
iijman olmak,
Sigara ve alkol tüketmek.

tanÈsÈ alan bir hastada testlerde mutasyon
saptÈèÈnda, kiëi aydÈnlatÈlmÈë bir ëekilde
kendi tedavi kararÈna katÈlarak, her iki
memesini de aldÈrabilir; ya da dièer aile
bireylerini, çocuklarÈnÈ korumak için böyle
bir test kararÈnÈ alabilir.

SAåLIKLI BRCA1/2 TAèIYICILARINA
YAKLAèIM NASIL OLMALI?
Dr. Dilege’ye göre, kalÈtsal meme kanseri
açÈsÈndan yüksek riskli kadÈnlara tarama
(görüntüleme), önlem, giriëim, ya da her
ikisi gibi seçenekler sunulabilir. Meme kanserinin tanÈ ve tedavisi konusunda bugün
oldukça iyi yerlerde olduèumuz göz önünde
bulundurulursa yakÈn takip bir seçenek olarak beliriyor. TaramanÈn genel olarak, yÈlda
iki kere ve 25 yaëÈnda baëlayacak ve meme
MR görüntülemesini de kullanacak ëekilde
yapÈldÈèÈnÈ belirten Dilege, kiëi ilerleyen yaëlarda, doèurganlÈèÈ da göz önünde bulundurarak tedavi kararÈnÈ deèiëtirebildièini de
ifade ediyor. Mesela, ailesini kurup, anne
olduktan sonra memelerini ve belki daha
sonraki aëamada yumurtalÈklarÈnÈ aldÈrma
kararÈ verebilen hastalarda, yumurtalÈklarÈn
alÈnmasÈ meme kanseri riskini de azaltacaktÈr. Östrojen hormonunu bloke eden ilaçlarÈn
alÈnmasÈ ile risk azaltmak da ayrÈ bir seçenek olarak öne sürüyor.

KORUYUCU MASTEKTOMç NEDçR?
Dr. Dilege, henüz meme kanseri olmadan
memelerin alÈnmasÈnÈ da bir seçenek olarak
sunuyor. Bu, koruyucu mastektomi meme
kanseri olmayan, ancak çok yüksek risk taëÈyan kiëilere kanser riskini azaltmak amacÈyla
yapÈlan memenin alÈnmasÈ ameliyatÈdÈr.
Meme derisi ve mümkünse meme baëÈ da
korunacak ëekilde meme dokusu bütün olarak çÈkartÈlarak, plastik cerrahi yöntemlerle
memeler yeniden ëekillendirilir. Bu ameliyatla
meme baëÈ arkasÈnda bir miktar meme
dokusu kaçÈnÈlmaz olarak bÈrakÈldÈèÈ için kanser riski tamamen ortadan kalkmasa da
koruyucu mastektomi meme kanseri riskini
yaklaëÈk yüzde 90-95 oranÈnda azaltabiliyor.
Son olarak, genetik testlerin sonrasÈndaki
yaklaëÈmÈn önemine de deèinen Dilege, test
pozitif ya da negatif olsun kiëiye özel yapÈlmalÈdÈr diyor. Yüksek riskli hastanÈn hangi yöntemlerle korunacaèÈna da yine bireysel olarak
karar verilmelidir. HastalÈèÈn yönetiminde
hasta aydÈnlatÈlmalÈ ve mutlaka kendi tedavisinde alÈnacak kritik kararlarda rol almalÈdÈr.
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MÜHENDęSLęK
HARęKASI KÖPRÜLER
ÇarpVcV hayal gücü ve cüretkâr
planlarVn eseri olan mühendislik
harikasV köprüler hem kVtalarV
birlejtiriyor hem de ihtijamlarVyla
büyülüyor.

élk çaèlardan beri birleëmenin ve birleëtirmenin sembolü olan köprüler için
Isaac Newton “énsanlar köprü kuracaklarÈ yerde, duvar ördükleri için yalnÈz kalÈrlar” diyor. élhamÈnÈ dünya ile
cennet arasÈnda kurulan köprü olduèuna inanÈlan gökkuëaèÈndan alan
köprülerin ilk örnekleri aèaç kütüklerinren yapÈlmÈë. élk olarak YunanlÈ tarihçi
Heredotos’a ait kaynaklarda rastlanan
köprüler, RomalÈlar ve ardÈndan
AvrupalÈlarÈn kontrolünde yayÈlmaya
baëladÈ. 17’nci yüzyÈla gelindièinde
mimarlarÈn denetimine geçen köprü
yapÈmÈ teknolojinin geliëmesine paralel
olarak bugünkü görkemli ëekillerini
almaya baëladÈ ve adeta yaratÈcÈ
mimarlarÈn ëehirler üzerine kurduèu
sanat eserleri haline geldi. Son günlerde, Yavuz Sultan Selim adÈ verilen ve
éstanbul'un ulaëÈmÈna büyük katkÈ saèlayacak üçüncü köprü yeniden gündeme geldi. Bu vesileyle tüm dünyada
ihtiëamlarÈyla büyüleyen köprüleri sizler
için derledik.

36

BizdenHaberler

Golden Gate Köprüsü
San Fransisco / ABD
San Fransisco dendièi zaman ëüphesiz
akla ilk gelen, ëehrin en görkemli ve eski
yapÈlarÈndan biri olan ve Kuzey California
eyaletlerini San Francisco’ya baèlayan
Golden Gate Köprüsü oluyor. Joseph
Strauss tarafÈndan 1937 yÈlÈnda tamamlandÈèÈnda dünyanÈn en uzun asma köprüsü
unvanÈnÈ alan Golden Gate (yaklaëÈk 225
metre), kÈrmÈzÈ kurëun astardan Art Deco
tarzÈnda inëa edilmië. YapÈmÈ 4 yÈlda
tamamlanan köprü adÈnÈ Haliç’ten alÈyor.
Amerikan ordusu mühendislerinden
Kaptan John C. Fremont tarafÈndan
Haliç’e (o zamanlar Haliç’e “Chrysoceras”,

bugün ise Golden Horn deniyor) benzetildièi için Golden Gate adÈnÈ alan köprü,
yapÈlmasÈna neden olan Marin County bölgesinin sert hava muhalefeti nedeniyle
sonradan çinko silikat astar ile kaplandÈ.
San Fransisco’nun en önemli simgelerinden biri olan Golden Gate, paslanmaz
metalden yapÈlmadÈèÈ için köprünün boyasÈ
her yÈl düzenli olarak yenileniyor. AyrÈca
San Fransisco’yu her daim kucaklayan sis
bulutunun köprüyü görünmez kÈlmamasÈ
adÈna köprü, yapÈldÈèÈ ilk günden beri
“UluslararasÈ Turuncu” adÈ verilen rengini
koruyor.

Millennium Köprüsü
Londra / ęngiltere

Millau Köprüsü
Millau / Fransa
Üç yÈllÈk bir çalÈëma sonrasÈ
mimar Norman Foster tarafÈndan Tarn Nehri’nin bulunduèu
alan üzerine inëa edilen Millau
Köprüsü, pek çok rekorun
sahibi. Ancak en etkileyicisi,
üzerinden taëÈt geçen en yüksek köprü olmasÈ. Paris’i
Barselona üzerinden direk
Akdeniz’e baèlayan bir köprü
vazifesi üstlenen Millau, bugüne kadar 11 ödül ile taçlandÈrÈlmÈë. Fonksiyon, teknoloji ve
estetièin buluëtuèu Millau
Köprüsü’nün yükseklièi 270
metre ve uzunluèu ise 324

tÈraëÈn elinden çÈkan en saf tasarÈm harikasÈ olarak lanse edilen
köprü, açÈlÈëÈnÈ takip eden ikinci
günde Londra’nÈn insan kalabalÈèÈnÈ taëÈyamayarak yaya trafièine
kapatÈldÈ. Ancak Millennium
Köprüsü’nü kapatmak ne
Londra’ya ne de köprünün görkemine hiç yakÈëmadÈ. Özellikle
geceleri görsel bir ëölene dönüëen bu köprü 80’den fazla
amortisör kullanÈlarak restore
edildi ve yeniden kullanÈma açÈldÈ. Thames Nehri üzerinden
ëehir manzarasÈnÈn en güzel seyredildièi Millennium Köprüsü,
nehirden gemi geçeceèi zaman
yukarÈ kalkabiliyor.

Çinliler tarafÈndan “Rüzgâr ve
Yaèmur” köprüsü olarak adlandÈrÈlan Chengyang Köprüsü,
1916 yÈlÈnda inëa edilmië. Linxi
Nehri üzerinde bulunan ve hala
kullanÈlan köprü sadece taë ve
ahëap kullanÈlarak yapÈlmÈë görkemli yapÈlardan sadece bir
tanesi ve Çin’in en büyük yaèmur köprüsü. Dong köylerinin
kümeleri arasÈnda bulunan
köprü, Çin’in kÈrsal ve etnik kültürünü yansÈtan en önemli kaynaklar arasÈnda yer alÈyor.
YaklaëÈk 65 metre uzunluèun-

daki köprüye ihtiëamÈnÈ kazandÈran ise her katÈnda boynuz benzeri süslemelerin olduèu çok
katlÈ beë adet kule. YapÈmÈnda
bir tek çivinin bile kullanÈlmadÈèÈ
ve Dong halkÈnÈn mimari
zekâsÈnÈ yansÈtan bu yapÈda
kulübe ve koridorun dam
saçaklarÈna oyulan insan ve
hayvan figürleri dikkat çekiyor.
AyrÈca köprünün içinde bulunan
banklarda bir taraftan dinlenirken bir taraftan da Çin halkÈnÈn
günlük yaëantÈsÈna misafir olabiliyorsunuz.

metre. Eiffel Kulesi’nden 42
metre uzun olan köprü, on binlerce ton çimento ve çelik kullanÈlarak inëa edilen kablo destekli bir asma köprü özellièi
taëÈyor. Paris'ten Akdeniz kÈyÈlarÈna doèrudan, yüksek hÈzlÈ
ulaëÈm saèlayan köprünün üzerinde bulunan 100 metre uzunluèunda ve 28 metre geniëlièindeki tenteler ise köprünün
görkemini artÈrÈyor. Bu tentelerin koruduèu giëeler 16 ëeride
ayrÈlÈyor ve orta bölümlerde
kontrol odasÈ, park ve tuvaletler
bulunuyor.

Chengyang Köprüsü
Sanjiang / Çin

LondralÈlarÈn “Sallanan Köprü”
olarak adlandÈrdÈèÈ Millennium
Köprüsü, Thames Nehri üzerine
inëa edilen ilk yaya köprü olarak
tarihteki yerini koruyor. Mimari,
sanat ve mühendislièin kuvvetli
birliktelièinden doèan bu tasarÈm
harikasÈ köprü ülkenin saygÈn
mimarlarÈndan Sir Norman
Foster tarafÈndan inëa edildikten
bir süre sonra güvenlik gerekçesiyle kapatÈldÈ. Tate Modern
Sanat Galerisi ile St. Paul
Katedrali’ni birbirine baèlayan ve
325 metre metalden yapÈlmÈë
incecik bir asma köprü nitelièine
sahip Millennium Köprüsü, 2000
yÈlÈnda yeniden açÈldÈ. Bir heykel-
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MASKELERçN ARDINDA
BçR VENEDçK MACERASI
Ford Otosan Unsan KaynaklarV DirektörlüNü’nde Müteahhit Ulijkileri
UzmanV olarak çalVjan Murat Özcaner, Venedik Maske KarnavalV’na
yaptVNV yolculuNu Bizden Haberler Dergisi için kaleme aldV.

Sular altÈnda kalmÈë bir ëehir dendièi zaman
hepimizin aklÈna étalya’nÈn Venedik ëehri
gelir. êehrin en önemli özellièi bütün taëÈmacÈlÈèÈn su yollarÈ ile kanallardan yapÈlmasÈ ve
kara taëÈtlarÈna izin verilmemesi. Tamamen
tarih kokan bu ëehir, kendisi gibi yaëlÈ nüfusun hâkimiyetinde ve bu nüfus her geçen yÈl
biraz daha azalÈyor. Birçok filmin de çekilmië
olduèu bu ilginç ëehirde her yÈl geleneksel
maske karnavalÈ yapÈlÈyor. KarnavalÈn temasÈ
ise her yÈl deèiëiyor. Venediklilerin ve ziyaretçilerin maskeler ardÈna saklanarak sokaklara
dökülmesi benim gibi fotoèrafçÈlar için
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Bir veba salgVnV
sonucunda insanlarVn
kendilerini gizlemek için
kullandVNV maskeler bugün
Venedik’in bir simgesi
haline geldi.

bulunmaz bir fÈrsat. KarnavalÈn heyecanÈnÈ ve
fotoèraf çekme mutluluèunu doyasÈya hissetmek istiyorsanÈz kalacaèÈnÈz oteller
muhakkak San Marco MeydanÈ’na yakÈn bir
yerlerde olmalÈ. KaybolsanÈz bile herkesin
tarif edebileceèi bu yer aynÈ zamanda eèlencenin de ana merkezi.
Venedik’e giderken uçak yolculuèunuzda
kesinlikle cam tarafÈnÈ tercih etmelisiniz.
AdacÈklardan oluëan bu eësiz görüntüye yani
Venedik’e bir de gökyüzünden bakmazsanÈz

çok ëey kaçÈrmÈë olursunuz. Venedik maceranÈz havaalanÈnda pasaport kontrolünden
geçip de kalacaèÈnÈz yere gitmek üzere deniz
taksilerine binmenizle baëlÈyor. Karaya adÈm
atar atmaz etrafÈnÈzda rengârenk kÈyafetler
giymië yüzü maskeli insanlarla göz göze geliyorsunuz. Venedik’in dar sokaklarÈnda otelinizi bulmak için hÈzla ilerlerken karëÈnÈza bir
anda ëövalye kÈyafeti giymië insanlar çÈkÈnca
geçmiëe doèru bir yolculuk yaptÈèÈnÈz hissine
kapÈlabilirsiniz. Bu dönemde sokakta günün
hemen her saatinde maskeli insanlarla karëÈlaëmak mümkün. Rahat bir ëekilde fotoèraf
çekmek ve maskeli insanlarÈn sadece size
modellik yapmasÈ için hafta içini tercih etmeli
ve sabahÈn ilk ÈëÈklarÈ ile yola koyulmalÈsÈnÈz.
Elimde fotoèraf makinesi ile ara sokaklara
kendimi atarak nereye gideceèimi bilmeden
saatlerce yürümek, köprülerden geçmek ve
benden farklÈ giyinmië insanlarÈ fotoèraflamak
benim için harika bir deneyim oldu.

KARNAVALIN TARçHç
êehrin sokaklarÈnda birçok maske dükkânÈ
bulmak mümkün. Adeta hepsi birer sanat
eseri olan bu maskelerin hikâyesi ise aslÈnda
oldukça hüzünlü. Maskelerin çÈkÈëÈna veba
hastalÈèÈ neden olmuë. 13’üncü yüzyÈlda
yaëanan veba salgÈnÈ nüfusun neredeyse
yarÈsÈnÈn ölümüyle sonuçlanmÈë. éëte o
dönemlerdeki giyim tarzÈ da bu salgÈndan
etkilenmië. énsanlarÈn birçoèu hastalÈklÈ
görüntülerini gizlemek için pelerin, uzun eldiven ve maskelerle hiçbir yerlerini göstermeyecek ëekilde giyinmeye baëlamÈëlar.
êimdilerle bir bayram havasÈnda yaëanan
maske karnavalÈ aslÈnda hüzünlü bir tarihe de
ev sahiplièi yapÈyor ve maskeler bu veba salgÈnÈ dönemini sembolize ediyor. Venedik’teki
maske kullanÈmÈna iliëkin farklÈ hikâyeler de
anlatÈlÈr. Bunlardan biri, yargÈçlarÈn ve düklerin
davalar için bilgi toplamak amacÈyla halkÈn
arasÈna karÈëmak istediklerinde maske takmalarÈ. En yaygÈn kabul göreni ise toplum
içindeki sosyal statü farklÈlÈklarÈna karëÈ bir
duruë sergilemek ve herkesin eëit olduèunu
göstermek için maskelerin kullanÈlmasÈ.
Maskelerin obje olmasÈ ise 16’ncÈ yüzyÈlda
étalya’da yaygÈnlaëan sokak pandomim
sanatçÈlarÈ sayesinde oldu. Pandomimde kullanÈlan farklÈ renk ve ëekildeki maskeler,
Venedikliler tarafÈndan da kullanÈlmaya baëlanÈr. Venedik’te kültür ve sanatÈn geliëmesiyle
eèlence kavramÈ da çeëitlenir ve ëehir farklÈ
karnavallara ev sahiplièi yapmaya baëlar.
Bunlardan en dikkat çekicisi ise herkesin
maskelerle katÈldÈèÈ bu karnaval olur.

Venedik’e giderken uçak
yolculuNunda cam kenarVnV
tercih etmenizde fayda var.
Urili ufaklV pek çok
adacVktan olujan bu jehre
gökyüzünden bakmak
insana ayrV bir keyif veriyor.

YOLUNUZ VENEDçK’E DÜèERSE…
Eèer bir gün yolunuz Venedik’e düëerse bu
ziyareti Maske KarnavalÈ’nÈn olduèu döneme
denk getirmenizde fayda görüyorum. Bu
sayede, hem sular altÈnda kalma tehlikesiyle
karëÈ karëÈya kalan bu büyülü ëehri görme
ëansÈnÈ yakalar hem de hepsi birer sanat
eseri görünümünde olan maskeler arasÈnda
dolaëmanÈn keyfine varabilirsiniz.

13 yVldVr Ford Otosan’da
çalVjan Özcaner farklV
kültürlere ait etkinlikleri
fotoNraflamaktan
hojlanVyor.
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GUPSE ÖZAY:
“HEYECANLANINCA
NURHAYAT’A
SARILIYORUM”
Yalan Dünya dizisi ile tanVdVNVmVz ve çok sevdiNimiz
Gupse Özay ile Bizden Haberler Dergisi için keyifli bir sohbet
gerçeklejtirdik. Özay’la “ütopyam” dediNi gelecek hayallerinden
yönetmenliNe, roman yazma isteNinden jairliNine kadar birçok
konuda konujma fVrsatV bulduk.
“Ütopyam koca bir bahçe, çocuklar, müzik,
resim, hayvanlar…” diye söze giriyor Gupse
Özay. Soruya gerek kalmadan sohbet açÈlÈveriyor. Zaten röportaj öncesinde, randevulaëÈrken de belliydi böyle olacaèÈ. Yalan Dünya’nÈn
Nurhayat’È Gupse Özay’la sohbetimizi “sizlibizli” bir dile çevirmemiz, gerçeèi çarpÈtmak
olacaktÈ; ilk kez karëÈlaëmÈëtÈk ama onun kiëilièi insanÈ bir anda “senli benli” yapÈyordu.
Kendisinin koruduèu doèallÈèÈ, yazÈya dökerken bozmak istemedik. Gupse Özay’la,
Nurhayat karakteriyle baëlayan serüveni ve
hayallerini konuëtuk. Onun “ütopyam” dedièi
hayalin nerede kurulacaèÈnÈ sorarak röportaja
baëladÈk; gerisi aktÈ gitti zaten…
Bu ütopya AyvalÈk’ta mÈ olacak?
AyvalÈk diyordum ama vazgeçtim, çok dolmuë oralar. êimdi hayalim Karaburun. Bakir,
çok güzel bir yer. Datça da çok güzel mesela. Herkes orada sÈkÈlÈrsÈn, diyor. Onu da
düëünüyorum, ama mesela sosyalleëme
eksiklièi yaëadÈn diyelim, hop bir oda kirala,
gelsin biri, onunla gir sohbete. Tamam iëte.

Bir röportajÈnda bu hayalin içinde roman
yazmak da olduèunu söylüyorsun…
Bu planÈmÈ baëtan ëöyle kurdum: televizyon
çok stresli bir ië. Benim yapÈma çok aykÈrÈ
aslÈnda. Tamam sosyal birisiyim, hemen
konuëurum; ama hassasÈmdÈr da. Eleëtirisi
var, saatlerce çalÈëmasÈ var, o hakimiyet, çok
insanla mücadele… DolayÈsÈyla çok uzun yÈllar televizyonda kalabileceèimi düëünmüyorum. Dizi de aynÈ, her hafta mecburiyet var.

Nurhayat bildiNin ev kVzV.
MakyajsVz çVkmayan, f önsüz
dolajmayan bir kadVn. Tüm
hayalleri aile kurmakla ilgili.
Ben aile kurmaya karjV deNilim
ama benim doNama uygun bir
hareket deNil.

Ama sinema filmi biraz daha farklÈ. Sinema
için bir hikâyem var diyelim, onu yazdÈm,
çektim. Bu duyguyu uzun süre yaëayabiliyorsun. HayatÈmda en çok sevdièim ëey ise
resim yapmak. Roman ise sinema filmi gibi,
bir hikâyen varsa onu aktarabiliyorsun. Tabii
ëu anda roman yazamam; henüz olgun bir
duygu yoèunluèum yok. Evlilièe uzaktan
bakÈp burun kÈvÈrÈyorum mesela. énsan, adam
gibi bir iliëki yaëamalÈ ki romanlarda bunu
eleëtirebilsin. êu an uzaktan bakÈyorum her
ëeye; mesela kendime benzeyen bir hikâyeyi
çok güzel aktarabilirim, ama evlenip boëanmÈë bir kadÈnÈ anlatamam. Çok gerçek
olmaz. Bunun için daha zaman var. Kendimi
de tanÈdÈèÈm için, önümüzdeki yÈllar içinde ne
kadar dolacaèÈmÈ hayal edebiliyorum sadece.
Yüksek ihtimalle 40’larÈmda, o doldurduèum
hikâyeleri dÈëarÈ çÈkartmak isteyeceèim. éyi de
olacak. Boë oturmaktansa devamlÈ üretim
yapmayÈ daha çok tercih ederim. Yoksa yazmayÈ çocukluèumdan beri seviyorum.
Günlüklerim var mesela. êiir yazarÈm, ki ilk
defa söylüyorum, kimse bilmez bunu.
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YaëÈmdan daha büyük, bedbaht bir kalemim
vardÈr.
Dramatik ile komik tarafÈn birleëince mutlaka oradan ironi çÈkacaktÈr. Herhalde bu
bulunmaz bir nimet edebiyat için…
Kara mizah olacak içinde kesin. Ama bunu
ilk filmde yapmak istiyorum.
Roman yazmak ve resim çizmek kalÈcÈ
üretimler. Peki ya televizyon nerede?
Ben ëu an yaptÈèÈm her ëeyi ileride yapacaèÈm ëeylerin sponsoru gibi görüyorum. 29
yaëÈndayÈm, 30’lu yaëlarÈmda ekonomik
anlamda rahatlamayÈ ve sadece istedièim
ëeyleri yapmayÈ umuyorum. Paraya ihtiyacÈm
yok diyeceèim ve sadece onlarÈ yapacaèÈm.
êimdi neden istemedièin bir ëeyi yapÈyorsun
diyebilirsin. éstemedièim bir ëey de deèil
aslÈnda, Yalan Dünya ekibi ëahane bir ekip,

Roman biraz daha olgunken
yapVlmasV gereken bir jey.
Meyve gibi, olgunlajVp yere
düjmeye hazVr olmak gerek.
KVzarlar zaten jimdi
yazsam; “Ne romanV ya, sen
mi roman yazacaksVn diye!”
Ben de kVzarVm zaten
kendime. Daha kimim ki
ben, dur bakalVm.

Gülse Birsel’le çalÈëmak muhteëem, çok zeki
bir kadÈn…
Bu yaz bir yarÈëma programÈ sunmaya
baëladÈn. Bu nereden çÈktÈ peki?
Bir teklif geliyor, “Aa yapamam” demek yerine o iëi nasÈl yapacaèÈmÈ merak ediyorum, o
tecrübeyi yaëamak istiyorum. Bu ië üçüncü
bölümde yayÈndan kalksa, “Ya biliyor
musun, yÈllar önce bir televizyon programÈ sunmuëtum, ama ne gümlemiëtik!” diye anlatÈrÈm
Öyle bakmaya çalÈëÈyorum. Bir de ëöyle
düëündüm, tanÈndÈèÈm ilk karakter Nurhayat’tÈ,
dÈëarÈda bile insanlar Nurhayat diye el sallÈyorlar bana. Ben bunu nasÈl kÈrarÈm diye sordum kendime. Sonra aèabeyime de aktardÈm bunu, “YazÈn öyle bir ëey olsa ki keëke,
ben de ekranda olsam, ama Nurhayat olarak
deèil.” dedim. Derken ëans eseri bu program
teklifi geldi. Önce asla yapamam dedim;
çünkü bir kere sunucu deèilim. Sonra olmazsa da olmaz dedim. êu an nasÈl gidiyor bilmiyorum. Sunuculuèun birtakÈm kurallarÈ vardÈr
elbette: ellerini çok kÈpÈrdatma, kameraya
bak, onu takip et… Bende hiçbiri yok! Ne
yapÈyorum, bilmiyorum. Çok eleëtiriliyor,
görüyorum. “Nurhayat’tan baëkasÈ yok
muydu, sesi çok kötü, çok gÈcÈk.” gibi eleëtiriler geliyor. Ben de sesimden çok mutsuzum;
ama ne yapayÈm, nodül var! Kimi seviyor,
kimi sevmiyor… Ama ëunu biliyorum, mahalleye yeni biri taëÈnÈnca, çok gülen bir kadÈnsa
gÈcÈk olursun, “ne gülüyor bu” dersin. Ama
zamanla o gülmeye alÈëÈr, hatta onu sevmeye
baëlarsÈn. Bence öyle olacak. Benim sesime
gÈcÈk olanlar, ileride o gÈcÈk olduklarÈ sesi özleyecekler. énëallah da öyle olur.
Peki yarÈëma sÈrasÈnda Nurhayat’Èn gölgesini hissediyor musun üzerinde?
Tabii, zaten kimsede yoksa bende var o.
HeyecanlanÈnca, ne yapacaèÈmÈ bilemeyince
sarÈldÈèÈm biri o. Bir anda Nurhayat oluyorum; onun bir mimièini, bir sesini yapÈyorum.
Ama bu da çok doèal. énsanlar da diyor ki,
“Bu kÈz oyuncu oldu. élk karakteri de buydu,
herhalde korkunca ona sarÈlÈyor!” Aèabeyim,
“Niye Nurhayat oldun gene!” diyerek kÈzÈyor
bana; ama ablam gibi ona sarÈldÈm. Ama
bunu bilerek yapmÈyorum, gerçekten.
Çok hÈzlÈ ünlü olduèun bu çark seni korkutuyor mu peki?
Yüzde 100 korkutuyor. Bir tek ëöyle bir ëansÈm var benim: iëin hep mutfaèÈndaydÈm ve
küçüklüèümden beri gözlemci bir yapÈm var,
her ëeye meyilli bir tipim. Kendimi de incelemeyi çok seviyorum, bu çarkÈn içindeki
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insanlarÈ da… Güç kaybetmemek için kendimi harcamayacaèÈmÈ biliyorum o yüzden.
Karakterimi biliyorum. Zaten “O yaëlarda çok
uèraëtÈm, çok yoruldum, bundan sonra çalÈëmama gerek yok.” diyeceèime inanÈyorum.
êu anda ayaklarÈmÈn altÈ su topluyor programlarda. Niye yapÈyorsun bunu? Manyak
mÈsÈn? Gelecekte yapmamak için yapÈlabilir
ancak.
Yalan Dünya’dan önce baëka teklifler
gelmië; ama kabul etmemiësin. Yalan
Dünya’nÈn büyüsü neydi?
Gülse Birsel! Gerçekten öyle. Üniversitede
okurken, ileride ëu kadÈn gibi olsam derdim;
hem yazÈyor, hem oynuyor, köëe yazarÈ,
kitaplarÈ var… Komik ve kompleksiz bir
kadÈn. Onun gibi olmak isterim dedièim bir
kadÈndÈ. Çünkü yolda giderken hep bir hedef
belirlemek lazÈm. Üniversiteye hazÈrlanÈrken
odanÈn duvarÈna Boèaziçi Üniversitesi’nin
posterini asmak gibi bir ëey... Hayalim hep
oydu. Oyunculukla ilgili bir hedefim yoktu
aslÈnda.
Meslek hanesine oyuncu mu yazÈyorsun?
Yok, senarist yazÈyorum. AslÈna bakarsan en
büyük isteèim yönetmenlik. Ama yönetmenlièin
içinde zaten hem senaryodan hem de yapÈmcÈlÈktan anlamak var. Senaryo eèitimi ve oyunculuk eèitimi aldÈm. AyrÈca yapÈmcÈlÈk kurslarÈna
da gittim. Reklam yazarlÈèÈ yaptÈm. Senaryo
kÈsmÈnÈ orada yoèurdum. Oyunculuèa Yalan
Dünya’da baëladÈm. Yönetmenlièin de okulunu
okumak istiyorum, nasÈl olacak bilmiyorum
ama en büyük hedefim bu.
Yönetmenlikte sana bu kadar çekici
gelen nedir?
Bir hikâyem var. Diyelim Irmak’Èn hikâyesini
anlatacaèÈm. Onu en iyi ben tanÈyorum. Irmak’È

Gülse Birsel’le senaryo da
yazmak isterdim, oyuncu
oldum. Onun senaryosunun
içinde olmak da çok jey
öNrenmek demek. Hepsi bir
anda oldu.

oynayacak kiëiyi de en iyi ben yönlendirebilirim
gibi geliyor. IëÈktan çok anlarÈm olayÈ deèil.
Hikâyeyi en iyi ben yönlendirerek anlatabilirim.
énsanlarÈ ben ikna edebilirim bu iëin gerçek
olduèuna. HayatÈmda da durumu yönetmeyi
çok iyi becerdièimi düëünüyorum. KavgalarÈ,
iliëkileri, organizasyonlarÈ… Senaryo da bence
zaten insan yönetmek. KameramanÈ da yönetiyorsun, hatta havayÈ bile yönetebiliyorsun o
anda. Bu hoëuma gidiyor.

Hikâyenin gerçek sahibi de yönetmen
oluyor galiba…
Öyle olmasÈ iyi oluyor açÈkçasÈ. Hakimiyet
hemen yansÈyor. Senarist yeëilse, yönetmen mavi oluyor ve o iki rengin karÈëtÈèÈnÈ
hissediyorsun. Ama ben istiyorum ki mavinin tonlarÈnda bir film olsun.
Bu yönetmenlik hayali, Yalan
Dünya’dan sonra seni oyuncu olarak
baëka bir dizide göremeyeceèimiz
anlamÈna mÈ geliyor?
Görürsünüz; ama ancak kendi filmimde.
En iyi karakteri ben oynarÈm bu filmde
dersem kendime bir jest yapÈp oynarÈm.
Ya da bir arkadaëÈm, “Gupse, çok güzel
bir senaryo yazdÈm ve seni çok iyi tanÈyorum. O yüzden ëu karakteri sen çok iyi
oynarsÈn.” derse onu da düëünürüm.
Ama bu iëi devam ettirmek için bunu
tanÈmadÈèÈm bir insanla yapacaèÈmÈ
düëünmüyorum.
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ANADOLU’NUN ANTçK SAHçPLERç
Türkiye benzersiz bir ülke ve Anadolu ise harika bir coNrafya. Bir turizm
cenneti olan ülkemiz, birçok geçmij ve yok olmuj medeniyete ait kalVntVlarV
barVndVrVyor. Özelikle yüksek tarihi öneme sahip antik jehirleri ile ünlü
Anadolu, batVsVndan doNusuna zengin kültür ve ticaret merkezlerine ev
sahipliNi yapVyor. Bugün meraklV ziyaretçilerini bekleyen bu tarih ve turizm
merkezlerinden en özellerini sizler için derledik.
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ESKï BïR BAĝKENT:

AFRODïSïAS
AydÈn’Èn Karacasu ilçesine baèlÈ Geyre
köyünde yer alan bir medeniyet baëkenti olan
ve Afrodisias adÈyla bilinen bu antik kent,
badem, nar ve kavak aèaçlarÈnÈn ihtiëamÈ
altÈnda yükseliyor. Lidya medeniyetine baëkentlik yapmÈë bu zengin kentin adÈ güzellik,
aëk, doèa ve bolluk tanrÈçasÈ olan Afrodit’ten
geliyor. Kentin Tunç Devri’ne kadar giden bir
tarihi var. M.Ö. 3000’den sonra ëehrin
YunanlarÈn hakimiyetine geçmesiyle beraber
kente hakim olan Helen kültürü, bugün açÈkça görülebilir. Kutsal bir ibadet yeri olmasÈnÈn
yanÈ sÈra döneminin önemli kültür merkezi
olarak da ün kazanan Afrodisias, muhteëem
iklimi ve mermeri ile ünlüydü. Mermerinin kalitesi sayesinde heykeltÈraëlÈk okuluna 600
sene boyunca ev sahiplièi yapan kentin tarihinin ayrÈntÈlarÈna Geyre VakfÈ tarafÈndan yürütülen arkeolojik kazÈlar ile hakim olabiliyoruz.
HristiyanlÈèÈn M.S. 1’inci yüzyÈlda yayÈlmaya
baëlamasÈ ve Bizans’Èn M.S. 4’üncü yüzyÈlda
H ristiyanlÈèÈ kabul etmesiyle ëehrin statüsünde bir deèiëiklik yaëanÈr ve adÈnÈ aldÈèÈ aëk
tanrÈsÈ Afrodit’in önemi azalÈr. Bugün, kenti
çevreleyen 3.5 km. uzunluèundaki sur kalÈntÈlarÈ, aslÈnda 4 ana kapÈsÈ bulunan, kabaca
daire biçiminde olan ve 4’üncü yüzyÈlda inëa
edilen bir kalenin kalÈntÈlarÈdÈr. YaklaëÈk 494
hektarlÈk bir alanÈ kaplayan antik kentin merkezini çevreleyen kaleyi ve deprem gibi doèal
afetlerin harap ettièi yapÈlarÈ günün her saati
ziyaret edebilirsiniz.
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DOÝU ANADOLU’DA BïR ROMA GARNïZONU:

ANASTASïAPOLïS
Antik kentlerin çoèunluèunun Anadolu’nun BatÈ
kÈsmÈnda yoèunlaëmÈë olmasÈna raèmen, Orta
ve Doèu Anadolu da çok önemli medeniyetlere
ev sahiplièi yaptÈlar. Özellikle de Doèu Anadolu
bölgesinde hatÈrÈ sayÈlÈr miktarda antik yerleëimler bulunuyor. Bunlardan en etkileyici olanlarÈndan biri de Dara Anastasiopolis adÈyla bilinen, Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan
antik kent. Çok etkileyici kalÈntÈlarÈn bulunduèu
kent, 507 yÈlÈnda Roma émparatoru Anastasius’un
doèudan gelecek tehlikelere karëÈ imparatorluèun sÈnÈrlarÈnÈ koruma stratejisiyle kurduèu bir
garnizon ëehri. Sadece coèrafi konumu deèil,
ëehrin ortasÈndan geçen suyu zengin dere
yataèÈ da kenti önemli kÈlÈyor. Kent hakkÈnda
çok az bilgi sahibiyiz. Bunun sebebi kentin,
éslam hakimiyetine geçtikten sonra, askeri iëlevini büyük ölçüde kaybetmesi olabilir. Kentin
izine ébn Batuta’nÈn seyahatlerinde rastlÈyoruz.
Batuta’nÈn yazdÈklarÈna bakÈlÈrsa ëehir, 14’üncü
yüzyÈlda harap durumda. Bugün büyük ölçüde
yÈkÈk olan surlarÈn birkaç burcu hala ayakta.
Köylülerin “mahzen” dedièi, ancak yerin altÈna
doèru 15 metre inen, dört ayaklÈ ve ne için yapÈldÈèÈ anlaëÈlamayan muazzam bir yapÈ günümüzün
en etkileyici kalÈntÈsÈ olarak dikkat çekiyor.

Dara Anastasiapolis antik
kenti, Roma UmparatorluNu’nun
DoNu Anadolu’daki varlVNVnVn
kanVtVdVr.

MAKRO POLO’NUN AYAK ïZLERï:

AïGEAï

Aigeai antik kenti, ünlü Makedon
Kral Büyük Uskender’in zafer kenti
olarak kurulmuj.
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Adana’nÈn YumurtalÈk ilçesinde bulunan ve Aigeai adÈyla bilinen bu antik
kent, 4’üncü yüzyÈlÈn sonunda Büyük
éskender’in Persleri bozguna uèratmasÈnÈn ardÈndan bir liman kenti olarak
kurulmuë. Özellikle 7’inci ve 10’uncu
yüzyÈllarda harap olan kentte o
dönemden kalan bir eser görmek
imkansÈz. Ancak, 11’inci yüzyÈlda psikoposluk merkezi haline gelen
Aigeai’de en çarpÈcÈ yapÈ, Ayaë Kalesi
olarak bilinen görkemli kale. 1201’de
CenovalÈlar, 1261’de ise Venedikliler
tarafÈndan ticaret kolonisi olan ëehir,
1517 yÈlÈnda OsmanlÈ hakimiyetine
geçmië. Bu arada ilki 1268, ikincisi de
1271 yÈlÈnda olmak kaydÈyla ünlü gezgin Marko Polo tarafÈndan iki kez ziyaret edilen Aigeai, bugün bir balÈkçÈ
köyü olarak ziyaretçilerini aèÈrlÈyor.

DÖRT BAĝI MAMUR BïR ANTïK KENT:

SAGALASSOS
Antalya’ya 110 km uzaklÈkta bulunan ve
Sagalassos adÈ ile bilenen bu antik ëehir,
Pisidya kentleri arasÈnda yer alÈr ve adÈnÈ ilk
defa Büyük éskender’in kenti fethetmesiyle
duyurur. Aygaz’Èn sponsorluèunda yapÈlan
kazÈlar neticesinde, kentin tarihinin Eski Tunç
Devri’ne kadar gittièi tespit edildi. Bir köy
olarak kurulan bu yerleëim, Demir ÇaèÈ ile
kentleëmië ve önemli kültür ve ticaret merkezlerinden biri oldu. Helenler ve ardÈndan
BergamalÈlar’Èn kontrolüne geçen Sagalassos,
en görkemli günlerini RomalÈlarÈn hakimiyetinde yaëar. Kentin ihtiëamÈnÈ vurgulamak için
her tarafÈna yerleëtirilen imparator heykellerinin
yanÈ sÈra aristokrat ve yöneticilerin anÈtsal
yapÈlarÈ da ëehri köëe bucak süsler. Tiyatro
alanÈ, dönemin önemli merkezi olduèunu gösterecek meydan ve havuzlarÈ ile Sagalassos,
doèal afetlere yenik düëer. Depremler, salgÈn
hastalÈklar ve sert kÈë koëullarÈna dayanamayan kent, sonunda pes eder ve kayÈplara

karÈëÈr. Kentin en önemli eserleri arasÈnda
günümüze kadar uzanan Roma HamamÈ ilk
göze çarpan yapÈdÈr, ardÈndan 0.90 metre
uzunluèunda bulunan ve günümüze kadar
zarar görmeden ulaëabilen Marcus Aurelius
heykeli, Tiberius KapÈsÈ, Dorik Çeëmesi, Neon
Kütüphanesi ve Antoninler Çeëmesi bugüne
ulaëan en görkemli eserler arasÈnda yer alarak, ziyaretçilerini bekliyor.

Tiyatro alanV, dönemin
önemli merkezi olduNunu
gösterecek meydan ve
havuzlarV ile Sagalassos,
doNal afetlere yenik düjer.
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KiTAPLAR

BENUM ADIM KIRMIZI

CEHENNEM

Yazar: Orhan Pamuk

Yazar: Dan Brown

Orhan Pamuk, Benim AdÈm KÈrmÈzÈ için “En renkli ve iyimser
romanÈm” diyor. Benim adÈm kÈrmÈzÈ, yazarÈn dünyada
ëimdiye dek en çok satan romanÈ oldu; Fransa ve étalya’da
yÈlÈn kitabÈ seçildi, dünyada bir romana verilen en prestijli
ödüllerin baëÈnda gelen UluslararasÈ IMPAC Dublin ödülünü
kazandÈ. Eski resim sanatÈmÈz, Doèu ve BatÈ’nÈn dünyayÈ
görme biçimleri, aëk ve ölüm hakkÈnda unutulmaz bir tarihi
roman olan bu çaèdaë klasièi, ilk yayÈmlanÈëÈndan 15 yÈl
sonra, YapÈ Kredi YayÈnlarÈ yazarÈn sonsözü ve kapsamlÈ bir
sanat-tarih kronolojisiyle birlikte sunuyor. Herkesin kendi
sesiyle konuëtuèu, ölülerin, eëyalarÈn dillendièi, ölüm, sanat,
aëk, evlilik ve mutluluk üzerine bu kitap, aynÈ zamanda eski
resim sanatÈnÈn unutulmuë güzelliklerine bir aèÈt.

KayÈp Sembol, Melekler ve êeytanlar, éhanet NoktasÈ ve
Dijital Kale gibi dünyanÈn birçok ülkesinde çok satanlar
listesine giren kitaplarÈnÈn ve tüm zamanlarÈn en çok okunan
romanlarÈndan Da Vinci êifresi’nin yazarÈ Dan Brown, yeni
kitabÈnda, éstanbul’u mekan olarak seçiyor. Harvard
Üniversitesi Simgebilim Profesörü Robert Langdon’Èn
baëÈndan vurulmuë bir halde hastane odasÈnda gözlerini
açmasÈyla baëlayan roman, Langdon’u Floransa’nÈn tarih
kokan dar sokaklarÈndan, insanlÈk tarihini sonsuza dek
deèiëtirebilecek bir mekâna sürükler. BurasÈ üç
imparatorluèun merkezi olmuë, insanlÈk tarihi kadar eski,
dünyanÈn incisi éstanbul’dur. Ve bu ëehirde ya insanlÈk tarihi
baëtan sona yeniden yazÈlacak ya da bunu yazacak hiç
kimse kalmayacaktÈr…

VçZYONDAKçLER
CLOUD ATLAS

ZEFUR

Yönetmen: Andy Wachowski,
Tom Tykwer, Lana Wachowski

Yönetmen: Belma Baë

Oyuncular: Halle Berry, Tom
Hanks
Matrix serisinin yaratÈcÈlarÈ
Wachowski kardeëler ile Koë Lola
Koë ve Koku filmlerinin yönetmeni
Tom Tykwerin görkemli ve etkileyici
yeni filmi Bulut AtlasÈ, insanlarÈn
eylemlerinin geçmiëi, bugünü ve
geleceèi nasÈl etkiledièini gözler
önüne seriyor. Baëtan sona aksiyon, gizem ve romantizmin hâkim
olduèu filmde izleyiciler, katil bir
ruhun kahramana dönüëmesine,
tek bir iyilièin yüzyÈllar boyu dalga
dalga büyüyerek uzak bir gelecekte
devrim yaratmasÈna tanÈk oluyorlar.
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Oyuncular: êeyma Uzunlar,
Vahide Gördüm
éstanbul Film Festivali, “En éyi
Senaryo” ödülünün sahibi Zefir,
Belma Baë’Èn ilk uzun metrajlÈ filmi.
Filme ismini veren Zefir, baëÈna buyruk ve içine kapanÈk bir kÈz çocuèudur. Görevi nedeniyle sÈk sÈk seyahat
eden annesi Ay, Zefiri yaz tatili için
Doèu Karadeniz DaèlarÈnda bir yayla
evinde invizaya çekilmië annenannesiyle dedesinin yanÈna göndermiëtir.
Zefir, tabiatÈn kucaèÈndaki bu dingin
olduèu kadar tekinsiz yaëamÈn büyüsüne büyük ölçüde kayÈtsÈzdÈr ve
hasretle yolunu gözledièi annesinin
gelip onu alacaèÈ günü iple çeker.

