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SO 500 listesinde ilk 10’da 
be  Koç Toplulu u irketi yer al yor. 
“Ülkem varsa ben de var m” diyerek, 
çal anlar m zdan ve bayilerimizden  
ald m z güçle yeni ba ar lara imza 

atmaya devam ediyoruz.
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GÜCÜMÜZÜ ALDI IMIZ 
TÜRK EKONOM S NE 
GÜÇ KATIYORUZ

Koç Toplulu u’nun de erli üyeleri,

stanbul Sanayi Odas  taraf ndan haz rlanan ve Türkiye’nin en büyük sanayi 
kurulu lar n n s raland  SO 500 listesinde be  Koç Toplulu u irketi ilk 10’da 
yer ald . Tüpra  her y l oldu u gibi bu y l da listenin zirvesinde yer al rken, Ford 
2’nci, Arçelik 4’üncü, Tofa  6’nc , Aygaz ise 10’uncu s rada. 87 y ld r sürekli 
geli en Toplulu umuz bu ba ar larla bir kez daha gururland . Bu gururu bizlere 
ya atan irketlerimize ve çal anlar m za te ekkürlerimi sunuyorum.

Kurucumuz Merhum Vehbi Koç her eyden önce memleketinin geli mesi için 
dü ünmeyi, çal may  ve yat r mda bulunmay  amaç edinmi ti.  ortaklar na, 
çal anlar na, mü terilerine, devlete ve topluma güven duygusuyla hareket eden ve 
gücünü ald  Türk ekonomisine güç katmay  hedefleyen Koç Toplulu u, bu 
gelenekten hareketle her zaman geli meyi art rmak ve kaynak yaratmak için yat r m 
yapmay , istihdam  art rmay , vergilerini düzenli ödemeyi ve sosyal sorumluluk 
bilinciyle toplumsal ihtiyaçlara cevap vermeyi önceli i haline getirdi. Bugün gelinen 
noktada ülkemiz Gayri Safi Milli Has las ’n n yüzde 9’unu, ihracat n n yüzde 10’unu, 
devletin toplam vergi gelirlerinin yüzde 9,4’ünü temsil eden Koç Toplulu u’nun 
Türk özel sektörü Ar-Ge harcamas ndaki pay  ise yüzde 10’a yak n seviyededir. 
Koç Toplulu u olarak büyümenin ve geli menin sadece ülkemizle s n rl  kalmayaca n  
biliyoruz. Uzun vadeli bak  aç m zla, farkl  sektörlerdeki irketlerimizle hem ülkemizde 
hem de uluslararas  alanda faaliyetlerimizde üstün i  ahlak  ve dürüst çal ma 
ilkelerimizden taviz vermiyoruz.

Kurucumuz Merhum Vehbi Koç’tan devrald m z ilkelerle Yönetim Kurulu Ba kan m z 
Mustafa V. Koç’un liderli i ve yönetiminde gelece e olan yolculu umuz sürüyor. 
Cumhuriyet’in 100. y l na do ru al nan yolda Koç Toplulu u olarak üzerimize dü en 
görevi yerine getirmek için var gücümüzle çal aca z. 

Birlik ve beraberli imizin önemli simgelerinden Ramazan Bayram ’n z  kutlar, hay rl  
bayramlar dilerim. 

Sevgi ve sayg lar mla
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08 
ENERJ  DEV N N BÜYÜK HEDEFLER  
Türkiye’de enerji sektörünün en büyük oyuncusu olan Tüpra  bu y l da SO ( stanbul Sanayi Odas ) ilk 
500 listesinin zirvesindeki yerini aç k ara korudu. Tüpra  Genel Müdürü Yavuz Erkut irketin ba ar s n n 
arkas nda yatan stratejileri ve gündemdeki projeleri Bizden Haberler Dergisi’ne anlatt . 

04 GÜNDEM
• Türk Sanayisinin Öncüsü: 

Koç Toplulu u

• Arçelik A. .’ye Red Dot’tan 
9 Tasar m Ödülü Birden

• Arçelik’ten Ba ar l  Mühendislere 
Ödül

• Rahmi Koç Müzelerine 
Tripadvisor’dan Ödül

• Koç Üniversitesi Dünyan n En yi 
100 Genç Üniversitesi Listesinde

• VEKAM’dan Ba kent Ankara’ya 
90. Y l Arma an

• Tofa  Çal anlar , aret Diliyle 
Engelleri Ortadan Kald rd !

• Tarih, 3 Boyutlu Canlan yor

14 

BORSA STANBUL GELECE E YOL ALIYOR
MKB, stanbul Alt n Borsas  ve Vadeli lem ve Opsiyon Borsas ; 
Borsa stanbul çat s  alt nda yepyeni bir yap ya bürünüyor. 
Bu önemli de i imin hikayesini ve sonras nda ya ananlar  
Borsa stanbul Yönetim Kurulu Ba kan  ve Genel Müdürü 
Dr. M. brahim Turhan Bizden Haberler Dergisi’ne anlatt .

20 
FORD OTOSAN’DAN AR-GE ATA I 
Türkiye’nin özel sektördeki en büyük Ar-Ge yap lanmas na 
sahip olan Ford Otosan bir ilke daha imza att . Türk otomotiv 
sektörünün en büyük mühendislik merkezinin temelini atarak, 
Ford Otosan, 1300 mühendisi
ayn  çat  alt nda toplayacak.  



30 KOÇ TOPLULU U 
PROJELER YLE DÜNYAYA 
ÖRNEK OLUYOR”
“Kurumsal sosyal sorumluluk” 
uygulamalar , hem sosyal ihtiyaçlar m za 
deva oluyor hem de kurumsal kültürün 
geli mesine yard mc  oluyor. Bu alanda 
faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Derne i’nin Ba kan  
Serdar Dinler, Bizden Haberler Dergisi’ne 
konu tu. 

32 DEPREM YA AMDAN 
DAHA GÜÇLÜ DE L
Kuzey Anadolu Fay Hatt  üzerinde bulunan 
Türkiye, ya ad  ac  deneyimlerle deprem 
denince akla gelen ülkelerden oldu. Bu 
deneyimlerle bilinçlendirme çal malar n n 
artt  ülkemizde depreme kar  önlem 
al nmas  noktas nda önemli bir yol kat 
edildi.

34  MEME KANSER NDE 
ERKEN TANI HAYAT 
KURTARIYOR
En çok kad nlarda görülen bir kanser türü 
olan meme kanseri, en kolay taranabilen 
ve erken te his edilebilen bir kanser 
türüdür.

36  MÜHEND SL K 
HAR KASI KÖPRÜLER
Çarp c  hayal gücü ve cüretkâr planlar n 
eseri olan mühendislik harikas  köprüler 
hem k talar  birle tiriyor hem de 
ihti amlar yla büyülüyor.
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38 MASKELER N ARDINDA 
B R VENED K MACERASI 
Ford Otosan nsan Kaynaklar  Direktörlü ü 
Müteahhit li kileri Uzman  Murat Özcaner, 
Venedik Maske Karnaval ’na yapt  yolculu u 
Bizden Haberler Dergisi için kaleme ald .

40  GUPSE ÖZAY: 
“HEYECANLANINCA 
NURHAYAT’A SARILIYORUM”
Yalan Dünya dizisi ile tan d m z ve çok 
sevdi imiz Gupse Özay ile Bizden Haberler 
Dergisi için keyifli bir sohbet gerçekle tirdik. 

44  ANADOLU’NUN 
ANT K SAH PLER
Yüksek tarihi öneme sahip antik ehirleri 
ile ünlü Anadolu, bat s ndan do usuna 
zengin kültür ve ticaret merkezlerine ev 
sahipli i yap yor. Bugün merakl  ziyaretçilerini 
bekleyen bu tarih ve turizm merkezlerinden 
en özellerini sizler için derledik. 

48  KÜLTÜR-SANAT
A ustos ay na özel kitaplar, filmler...
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Art Direktör   
Özkan ORAL

Yard mc  Art Direktör 
Ahmet ÇEL K
P nar GÜVEN 

Foto raf Editörü 
eref YILMAZ

Finans Koordinatörü
Selim KARA

Grup Koordinatörü 
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Bizden Haberler’e ula mak imdi 
çok daha kolay. iPad uygulamam z 
ile dergimiz diledi iniz anda, 
diledi iniz yerde... 
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22 B R TAR H  YANSITAN 
TEKNE: HIAWATHA 
Amerika Birle ik Devletleri stanbul 
Ba konsoloslu u’na ait 1922 yap m  
Hiawatha teknesi, art k Rahmi M. Koç 
Müzesi’nde sergilenecek. 

24 GENÇ B R MUC T N 
BA ARI H KAYES
Google Bilim Fuar ’nda finale kalan ve 
Vehbi Koç Vakf  Koç Özel Lisesi’nin gururu 
olan Elif Bilgin’i daha yak ndan tan yal m 
istedik. 

26 TANI VER  
KAL TES NDE DÜNYADA 
1 NUMARA OLDU!
Tan , geli tirdi i inovatif servisler ve ürünlerle 
Veri Kalitesi dal nda Informatica 2013 
novasyon Ödülü’nün sahibi oldu.

28 KOÇ MENSUBU OLMAYI 
ALLAH HERKESE NAS P ETMEZ
Nas Otomotiv, kaliteli, ça da , dinamik 
ve genç kalan bir marka olmak yolunda 
çal malar na devam ediyor. 



LK 10’UN YARISI 
KOÇ TOPLULU U’NDAN

2012 
SIRA

2011 
SIRA KURULU ÜRET MDEN SATI LAR 

(NET TL)

1 1 Tüpra 40.118.028.063

2 2 Ford 8.164.892.972

4 6 Arçelik 7.221.822.854

6 5 Tofa 5.611.895.875

10 10 Aygaz 4.689.703.272

Tüpra , 40 milyar 118 milyon liral k üretimden 
sat  rakam yla Türkiye’nin En Büyük Sanayi 

Kurulu u ünvan n  2012’de de korudu. Arçelik ise 
15 bin 832 ki iyi istihdam ederek sanayide 

istihdam n lideri oldu.

etmi ti. 2012’de ise bu rakam 
yüzde 6,3’lik bir art la 24 milyar 
192 milyon liraya ç kt . Bu art n 
önemli bölümü faaliyet d  gelirler-
deki art tan elde edildi.

YABANCI PAYI AZALDI
SO 500’de Türk sermayeli irket-
lerin say s n n artmas na ra men 
yabanc  sermayeli irketlerin say -
s ndaki azalma da dikkat çekti. 
2009 y l nda 153 olan yabanc  
sermaye ortakl  kurulu  say s , 
2012 y l nda 138’e dü tü. 
Üretimden sat larda da yabanc  
sermayeli kuru lar n yüzde 40’lar 
civar nda olan pay , bu y l yüzde 
35’ler seviyesine indi. Bu arada 
500 Büyük Sanayi Kurulu u için-
de kamu kurulu lar n n da say s  
azald . Özelle tirmelerin de etkili 
oldu u bu süreçte, 1990 y l nda 
91 olan listedeki kamu kurulu u 
say s  son ara t rmada 13’e indi.

10 YILDIR LK 10’UN YARISI 
KOÇ’TAN
Koç Toplulu u irketleri son 10 
y ldaki ba ar lar yla Türkiye’nin En 
Büyük 500 Sanayi Kurulu u’nun 
zirvesini temsil ettiler. Tüpra , çok 
uzun y llardan bu yana Türkiye’nin 
En Büyük 500 Sanayi Kurulu u 
listesinde zirvedeki yerini korudu. 
Ford ise Tofa ’tan sonra 
Toplulu un listedeki en ba ar l  ir-
keti oldu. 2003 y l nda 13’üncü 
s radan ikincili e yükselen Ford, 
bu tarihten sonra ilk 5 s ralamas  
içinde kalmay  ba ard . Tofa , 
Arçelik ve Aygaz ise son 10 y ld r 
s ralamada küçük de i ikliklerle ilk 
10 listesinde yerini ald . Arçelik 
1999 y l nda s ralamada üçüncülü-
e kadar yükseldi.

stanbul Sanayi Odas ’n n ( SO) 
2012 y l  ‘Türkiye’nin En Büyük 
Sanayi Kurulu u’ s ralamas nda 
Tüpra , bu y l da liderli i kapt rma-
d . Tüpra , 2012 y l nda 40 milyar 
118 milyon 28 bin 63 liral k üretim-
den sat la listenin ilk s ras na yerle-
irken, ilk 10 s ralamas nda yer alan 
irketlerin be ini Koç Toplulu u ir-

ketlerinin olu turmas  dikkat çekti. 
lk 10’da Tüpra ’ n d nda Ford, 
Arçelik, Tofa  ve Aygaz yer ald . 
Tüpra ’  8 milyar 164 milyon 892 
bin 972 liral k üretimden net sat la 
Ford izledi. Arçelik ise geçti imiz 
y la göre daha yüksek bir perfor-
mans göstererek, 7 milyar 221 mil-
yon liral k üretimle, bir önceki y l 
bulundu u alt nc  s radan bu y l 4. 
s raya yükseldi. Arçelik, ayn  
zamanda otomotiv, enerji gibi ir-
ketlerin ilk s ralar  payla t klar  liste-
de dev irketler aras na giren tek 
farkl  sektördeki irket oldu. Tofa , 
5 milyar 611 milyon liral k üretimle 
listeye alt nc  s radan girmeyi ba ar-
d . Topluluk irketlerinden Aygaz 
ise 4 milyar 689 milyon lira ile liste-
ye 10’uncu s radan yerle ti. 
Böylece Türkiye’nin en büyük 10 
sanayi irketinden be ini Koç 
Toplulu u irketleri olu turmu  
oldu. Karl l k s ralamas nda ise 
Tüpra , 1 milyar 183 milyon liral k 
kâr ile ikinci olurken Tofa  ve Ford 
kâr listesinin sekiz ve dokuzuncu 
s ralar na yerle ti. Tofa ’ n kâr  535 
milyon lira, Ford Otomotiv’in ise 
502 milyon lira oldu.

ST HDAMDA L DER 
ARÇEL K
ç ve d  piyasalarda ya anan dur-
gunlu a ra men ara t rma kapsa-
m ndaki sanayi kurulu lar n n istih-

TÜRK SANAY S N N ÖNCÜSÜ: 
KOÇ TOPLULU U

SO’nun 2012 Türkiye’nin En Büyük Sanayi Kurulu lar  ara t rmas nda ilk 
10’daki irketin be i Koç Toplulu u’na ait. Tüpra , her y l oldu u gibi bu y l da 

lider oldu. Ford Otomotiv, Arçelik, Tofa  ve Aygaz ilk 10’da yer alan di er 
Topluluk irketleri oldu.

dam nda yüzde 3.7 oran nda art  
olmas  da dikkat çekti. Arçelik ise 
istihdamda ilk s rada yerini ald . 
Arçelik, 15 bin 832 ki ilik istihdam 
ile s ralamada lider oldu. Bunun 
yan  s ra Ford 9 bin 693, Tofa  ise 
7 bin 527 ile s ralamaya girdi. 
Türkiye’nin en büyük sanayi kuru-
lu lar nda 2012 rakamlar na göre 
toplam 596 bin 55 ki i çal yor. 
Bu rakam, 2011 y l nda 574 bin 
589 ki iydi.

KOÇ TOPLULU U

YÜZDE 9,2’L K BÜYÜME 
BA ARISI
2012 y l nda 500 Büyük Sanayi 
Kurulu u’nun üretimden sat lar  
2011 y l na göre yüzde 9,2’lik bir 
art la 323 milyar 978 milyon lira-
dan, 353 milyar 699 milyon liraya 
ç kt . 500 Büyük Sanayi Kurulu u, 
dönem kâr  aç s ndan da iyi bir 
performans gösterdi. Ara t rmaya 
konu olan irketler 2011 y l nda, 
22 milyar 752 milyon lira kâr 

04  BizdenHaberler

G Ü N D E M
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ARÇEL K A. .’YE RED DOT’TAN 
9 TASARIM ÖDÜLÜ B RDEN
Arçelik A. ., otoritelerce kabul edilen bir kalite onay  olma özelli i 
ta yan Red Dot’ta, Beko ve Grundig markal  ürünleriyle 9 ödül toplad . 

Her y l çe itli ülkelerden binlerce 
ba vurunun yap ld  Red Dot 
Tasar m Ödülleri tasar m n en iyi-
lerini ödüllendiriyor. Bu y l, 54 
ülkeden 1865 üreticinin, tasa-
r mc  ve mimar ürünleri ve proje-
leriyle ba vurdu u de erlendir-
me sonunda Arçelik A. ., Beko 
ve Grundig markal  toplam 9 
ürünüyle ödüle lay k görüldü. 
Red Dot Tasar m Ödülleri jürisi 
taraf ndan Grundig GKN 16830 
X Kombi Buzdolab , Grundig 
GEZM 47000 B ve Grundig 
GEBM 46000 B Ankastre 
F r nlar, Beko WKY 61031 C 

Arçelik’ten Ba ar l  Mühendislere Ödül
Arçelik, bu sene 15.’sini düzenledi i ‘Bulu  Günü’nde 295 ba ar l  
mühendisini ödüllendirdi.

37 profesyonelden olu an 37 profesyonelden olu an 
bugüne kadarki en büyük Red bugüne kadarki en büyük Red 
Dot jürisi, 4662 çal may  Dot jürisi, 4662 çal may  
canl  ve yerinde test edip canl  ve yerinde test edip 
tart t  ve de erlendirdi. tart t  ve de erlendirdi. 

Türkiye’nin patent lideri olan ve 
Türkiye’den yurt d na yap lan 
uluslararas  patent ba vurular n n 
üçte birinden fazlas n  gerçekle -
tiren, Dünya Fikri Haklar 
Örgütü’nün en çok uluslararas  
ba vuru yapan irketler listesin-
de be  y ld r ilk 200 irket ara-
s nda yer alan Arçelik A. ., bu 

sene 15.’sini düzenledi i ‘Bulu  
Günü’nde 295 bulu çu mühen-
disine ödül verdi. 
Arçelik A. . Çay rova Çama r 
Makinesi letmesi’nde gerçekle-
en törene Koç Holding 

Dayan kl  Tüketim Grubu 
Ba kan  ve Arçelik A. . Genel 
Müdürü Levent Çak ro lu kat ld . 

Ödül töreninde yapt  konu ma-
da Levent Çak ro lu, Türkiye’nin 
inovasyon konusunda öncü ir-
ketlerinden biri olarak, geli tirdi i 
yenilikçi teknolojiler, ak ll  ürünler 
ve katma de er yaratan çözüm-
ler ile kendi sektöründe dünya-
n n önde gelen irketlerinden biri 
olmay  ba ard n  söyledi. 

Arçelik A. ’nin stratejik hedefle-
rine ula ma yolunda markal  
büyümenin önemine dikkat 
çeken Çak ro lu sözlerini öyle 
sürdürdü: “Faaliyet gösterdi imiz 
ülkelerde hem pazar pay m z , 
hem de fiyat endeksimizi art rd k. 
Bu durum; markal  büyüme stra-
tejimizin sonucu olarak, sat  
adetlerimizi büyüttü ümüzü ve 
ayn  zamanda daha üst kapasi-
teli, daha üst segment ürünler 
satmay  ba ard m z  gösteriyor. 
Markalar m z her geçen y l güç-
lerine güç kat yor.”

Çama r Makinesi, Grundig 
TR1200 Ah ap Masa Radyosu, 
Grundig Vision 9 Air Design TV 
ve Grundig Ekmek K zartma 
Makinesi ‘High Quality Design’ 
(Yüksek Kalite Tasar m) ödülüne 
lay k görülürken, Grundig GWN 
58472 C çama r makinesi ve 
GTN 48271 GC kurutma maki-
neleri de ‘Outstandingly 
Designed Detail Solutions’ 
(Üstün Tasar m Detaylar ) mansi-
yon ödülü almaya hak kazand . 
Almanya’n n Essen ehrinde 
düzenlenen ödül töreninde ödülü 
Arçelik A. . Endüstriyel Tasar m 
Yöneticisi Serdal Korkut Avc  ve 
tak m arkada lar  ald .

DAYANIKLI TÜKET M
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Türkiye’de ula m, endüstri ve ile-
ti im tarihine adanan Rahmi M. 
Koç Müzesi ve Ankara’n n ilk 
sanayi müzesi Çengelhan Rahmi 
M. Koç Müzesi TripAdvisor tara-
f ndan “2013 Y l  Travellers 
Choice” ödülüne lay k görüldü. 
Ödül için, seyahat eden gerçek 
ki ilerden güvenilir tavsiyeler ve 
rezervasyon araçlar na do rudan 
ba lant lar içeren zengin seyahat 
seçenekleri ve planlama özellikleri 
bulunan TripAdvisor’ n, misafir 
memnuniyeti anketi sonuçlar n  
göz önüne al nd .

Dünya genelinde yap lan misafir 
de erlendirmeleri sonucu belirle-
nen ve 5 üzerinden minimum 4,5 
puan alan otel ve i letmelerin 
lay k görüldü ü TripAdvisor ödül-
lerine lay k görülen stanbul 

RAHM  KOÇ MÜZELER NE 
TRIPADVISOR’DAN ÖDÜL

stanbul Rahmi M. Koç Müzesi ve Ankara 
Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi dünyan n en 
büyük seyahat sitesi TripAdvisor taraf ndan 
“Travellers Choice 2013” ödülüne lay k görüldü.

stanbul Rahmi M. Koç Müzesi, sanayiden 
havac l a, denizcilikten, askeri teknolojilere ve 

otomotive kadar oldukça geni  bir ilgi alan  olan, 
ilginç an lar ve öykülerle dolu, e lenceli, modern 

ve ö retici bir yak n tarih hazinesi.

Rahmi M. Koç Müzesi ve 
Çengelhan Rahmi M. Koç 
Müzesi ayn  zamanda 
TripAdvisor’ n milyonlarca kullan -
c s n n oylar  neticesinde belirle-
nen “Travellers’ Choice 2013” lis-
tesinde yer ald . “2013 Y l  
Travellers Choice” listesinde 
Ankara’n n ilk sanayi müzesi olan 
ayn  zamanda Ankara ve Mustafa 
Kemal Atatürk ile ilgili objelere 
koleksiyonunda yer veren 
Çengelhan Rahmi M. Koç 
Müzesi 92 gezilecek yerler liste-
sinde ikinci s rada yer ald . Her 
geçen gün yeni objelerin kat l -
m yla daha zengin koleksiyona 
sahip olan stanbul Rahmi M. 
Koç Müzesi ise 584 gezilecek 
yerler listesinde dokuzuncu s ra-
da yer ald .

RAHM  M. KOÇ MÜZES E T M

VEHB  KOÇ VAKFI

Koç Üniversitesi Dünyan n 
En yi 100 Genç 
Üniversitesi Listesinde
‘The Times Higher Education’ dergisinin 
dünyan n en iyi 100 genç üniversitesi listesinde 
Koç Üniversitesi 31’inci s rada yer ald .

ngiliz Yüksek Ö retim Dergisi 
Times Higher Education (THE), 
son 50 y l içinde kurulan ve 
uluslararas  alanda ismini alt n 
harflerle yazd ran en iyi üniversi-
teleri s ralad . Büyük ba ar  
potansiyeline sahip kurulu lar 
13 farkl  kategoride de erlendi-
rildi. Her y l, üniversitelerin çal -
malar , bilimsel yay nlar  ve di er 
akademik ba ar lar  dikkate al -
narak haz rlanan dünyan n en iyi 
100 gencinin s raland  listede 

iki Türk Okulu yer ald . 
Kuruldu u günden bu yana ulu-
sal ve uluslararas  alanda çok 
say da akademik ba ar ya imza 
atan Koç Üniversitesi’nin 31’inci 
ve Bilkent Üniversitesi’nin ise 
39’uncu s rada yer ald  listenin 
birinci s ras nda Kore’deki 
Pohang University of Science 
and Technology, ikinci s rada 
ise sviçre’deki École 
Polytechnique Fédérale de 
Lausanne üniversiteleri vard . 

VEKAM’dan 
Ba kent Ankara’ya 
90.  Y l Arma an
Vehbi Koç ve Ankara 
Ara t rmalar  Merkezi 
(VEKAM), ba kent olu unun 
90. y l nda Ankara’ya arma an 
etti i “Ankara Ara t rmalar  
Dergisi”ni tan tt .  

konu mas n n ard ndan, bilimsel 
dan ma kurulu üyelerinden Prof. 
Dr. Ru en Kele  ve Prof. Dr. Seçil 
Akgün Karal, Ankara kent çal -
malar n n önemini vurgulayan 
birer konu ma yapt lar.

Kente dair farkl  disiplinlerden 
bak  aç lar n  bir arada sunan 
özgün yap s yla Ankara’da bir ilk 
olan derginin, kent çal malar  için 
temel ba vuru kayna  olarak ulu-
sal ve uluslararas  platformlarda 
yerini almas  hedefleniyor. 

VEKAM, misyonuna paralel ola-
rak; Ankara’y  ve çevresini merkez 
alan ve bilimsel yöntemlerle yeni 
veriler ortaya koyan disiplinler 
aras  çal malara akademik bir 
zemin olu turmak, bu çal malar  
kamuoyuna duyurmak ve destek-
lemek amac yla Ankara 
Ara t rmalar  Dergisi’ni yay n haya-
t na kazand rd . Düzenlenen kok-
teyl ile dergi, bas n mensuplar na, 
akademik camiaya ve ilgililere 
tan t ld . Gecede merkez sorumlu-
su Mehtap Türky lmaz’ n aç l  
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TAR H, 3 BOYUTLU CANLANIYOR
Türkiye’nin Dijital Ya am Koçu Bilkom, “Tarih, 3 Boyutlu Canlan yor” 
projesini hayata geçiriyor. 3 boyutlu modelleme yaz l mlar  ve mobil 
teknolojilerin kullan m yla, Türkiye’de ve dünyada ilk kez Bergama antik 

ehri 3 boyutlu gezinmeye aç l yor.

“Ülkem çin Engel Tan m yorum” 
Projesi’ne Koç Toplulu u irketleri 
de farkl  alt projelerle katk  sa la-
may  sürdürüyor. Tofa , “Ülkem 
çin Engel Tan m yorum” 
Projesi’nde fabrika bünyesindeki 
i itme engelli çal anlar n ya am 
kalitesini ve di er çal anlarla ileti-
imini art rmay  hedefleyen, 

’Çal an ve Üreten Ellerin 
Hikayesi’ program  ile yer ald .

Tofa  Akademi taraf ndan yürü-
tülen programda, üretim hatt n-
da görev yapan i itme engelli 
çal anlar n ya ad  ileti im 
sorunlar n  ortadan kald rmak 

TOFA  ÇALI ANLARI, ARET D L YLE 
ENGELLER  ORTADAN KALDIRDI!
Tofa , “Ülkem çin Engel Tan m yorum Projesi” kapsam nda, “Çal an 
ve Üreten Ellerin Hikayesi” program n  hayata geçirdi.

yap lan modellemeler Artlantis 
program yla tarand  ve Bilkom’un 
iVisit Anatolia aplikasyonuna 
yüklendi.

ULUSLARARASI YAZILIM 
DEVLER NDEN ÖVGÜ
Abvent’ten yap lan aç klamaya 
göre iVisit isimli 3 boyutlu panora-
ma uygulamas n n amac n n henüz 
in a edilmemi , çizim a amas nda 
olan ev, ofis veya çevre planlar n  
izletebilmek oldu unu, ancak 
Bilkom’un sözkonusu teknolojiyi 
gelece i temsil etmek için de il, 
geçmi i gözler önüne sermek için 
ke fetti ini ve kulland n  belirtti.

Mimari alanda dünyan n lider yap  
bilgi modelleme (BIM) çözümünü 

sunan Graphisoft irketi yetkilileri 
ise projenin, genç ya l  tüm ziya-
retçilerine, Bergama’n n neden 
Unesco Dünya Miras  listesine gir-
mesi gerekti ine dair hakl  kan tlar 
sundu unu hat rlatarak, adayl k 
süreçlerine desteklerini iletti.

SOSYAL SORUMLULUK

TEKNOLOJ

Bilkom Genel Müdürü Bilkom Genel Müdürü 
Cömert Varl k: “Proje sayesinde, Cömert Varl k: “Proje sayesinde, 
misyonumuzu ve vizyonumuzu misyonumuzu ve vizyonumuzu 
peki tirmi  olduk”peki tirmi  olduk”

21 Tofa  çal an  21 Tofa  çal an  
uzmanlardan i aret dili uzmanlardan i aret dili 
e itimi ald .e itimi ald .

çal anlar , program sonunda 
Tofa  Akademi taraf ndan Ba ar  
Sertifikas  ile ödüllendirildi. 

“ÇALI AN VE ÜRETEN 
ELLER N H KAYES ”
“Çal an ve Üreten Ellerin 
Hikayesi” program  kapsam nda 
tüm Tofa  çal anlar na yönelik, 
Mehmet K z lta  moderatörlü-
ünde bir de konferans 

düzenlendi. Konferansta, “Alg  ve 
Fark ndal k”, “ itme Engellilik ve 
Bilmediklerimiz” ve “ aret Dili ve 
Vücudun Senkronizasyonu” gibi 
ba l klar ele al n rken, k sa film 
gösterimleriyle i aret dilinden 
örnekler sunuldu, dünyadan ve 
Türkiye’den ba ar l  i itme 
engelliler tan t ld .

PROJE 2 AY G B  KISA 
SÜREDE GERÇEK OLDU
Uygulama için üniversiteler, 
mimarl k ö rencileri, belediye 
birimleri ve Bilkom el ele verdi. 
Dokuz Eylül, Gedik ve Ya ar 
Üniversiteleri’nden toplam 12 
mimarl k ö rencisi, 1 ara t rma 
görevlisi, Bilkom’un Dijital Ya am 
Koçu ünvan na sahip mimar 
Ender Ayd n’ n önderli inde, 
Bergama Belediyesi mar ve 

ehircilik Müdürlü ü UNESCO 
Dünya Miras  ve Alan Yönetimi 
Birimi koordinasyonuyla 2 kez 
Bergama’da düzenlenen hafta 
sonu kamp nda bir araya geldi. 
Alanlar n 2 boyutlu çizimleri 
ArchiCAD program  üzerine 
aktar ld , 3 boyutlu hale getirildi, 

Apple, Adobe, Graphisoft gibi 
alan nda önde gelen markalar n 
Türkiye distribütörlü ünü yapan 
Bilkom, gerçekle tirdi i sosyal 
sorumluluk projesiyle bir ilke imza 
at yor. “Tarih, 3 Boyutlu 
Canlan yor” porojesi ile ülkemiz-
deki tarihi dijital platformlar  aya a 
kald rmay  amaçlan yor.

Tablet bilgisayarlar ve ak ll  tele-
fonlar üzerinden sa lanan 3 
boyutlu gezinme uygulamas , 
Bergama’n n 4 antik alan  olan 
Zeus Suna , Athena Tap na , 
K z l Avlu ve Asklepion alanlar n  
ziyaret edenlere, alanda yap la-
r n orijinal halini 360 derece 
sanal olarak görebilme imkan  
sunuyor.

amac yla, 21 Tofa  çal an , 
uzmanlardan i aret dili e itimi 
ald . itme engelli çal anlar n 
ba l  bulundu u 19 tak m lideri 
ile nsan Kaynaklar  ve  

Güvenli i birimlerinden birer 
çal an n kat ld  e itim üç ay 
sürdü. Ald klar  e itimin engelleri 
kald rma yolunda önemli bir 
ad m oldu unu ifade eden Tofa  
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Türkiye’de enerji sektörünün 
en büyük oyuncusu olan 
Tüpra , bu y l da SO ( stanbul 
Sanayi Odas ) ilk 500 listesinin 
zirvesindeki yerini aç k ara 
korudu. Tüpra  Genel Müdürü 
Yavuz Erkut, irketin ba ar s n n 
arkas nda yatan stratejileri ve 
gündemdeki projeleri Bizden 
Haberler Dergisi’ne anlatt . 

RÖPORTAJ
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Tüpra ’ n, Koç Toplulu u taraf ndan al nma-
s ndan sonra yap lan yat r mlar ve enerji 
piyasas ndaki tart lmaz gücü, Tüpra ’ n 
SO’nun ilk 500 listesindeki yerini uzun y llar 
koruyaca n  gösteriyor. Özellikle Fuel Oil 
Dönü üm Projesi’nin hayata geçmesiyle birlik-
te hem kârl l n hem de operasyonel gücü-
nün daha da artmas  beklenen Tüpra ’ n 
Genel Müdürü Yavuz Erkut, irketin hedefleri-
ni Bizden Haberler Dergisi’ne de erlendirdi. 

Tüpra ’ n 2006 y l nda Koç Holding tara-
f ndan devral nmas n n ard ndan önemli 
yat r mlar yap ld . Bu yat r mlardan bah-
seder misiniz?
Koç Toplulu u’nun Tüpra ’  devrald  26 
Ocak 2006 tarihinin hemen ard ndan ger-
çekle en ilk yönetim kurulu toplant s nda, 
1989 y l nda ba lat lan ve ürün kalitelerinin 
Avrupa Birli i (AB) standartlar na ula t r lma-
s n  hedefleyen ana yat r m plan na ili kin 
geli im de erlendirilerek, Tüpra ’ n ortalama 
rafineri kompleksitesini 3,5 seviyesinden 
7,25’e yükselten 2,3 milyar dolar tutar ndaki 
yat r mlar h zland r larak tamamland . 
Rafinerilerimizde Dizel Kükürt Giderme ve 
CCR’lar gibi önemli üniteleri de kapsayan 
ana yat r m program n n son ad m  olan zmit 
Rafinerisi benzin iyile tirme ünitesinin 20 
Nisan 2009 tarihinde devreye al nmas yla bu 
yat r m program  tamamland  ve AB’ye üye 
pek çok ülkeden önce Tüpra  rafinerilerinde 
üretilen tüm benzin ve motorin çe itleri Euro 
V özelliklerine yükseltildi. 

Bir yandan yat r m programlar n  sürdürür-
ken di er yandan emniyet ve çevreden 
verimlilik art na, enerji tasarrufundan insan 
kayna n n geli tirilmesine her alanda yeni-
den yap land rma süreci ba lat ld .  bar  

ve çal ma motivasyonunda olumsuzluk 
ya amadan insan kayna m z n yakla k 
yüzde 60’  yenilendi.

Bu yat r mlar n ve düzenlemelerin  
ard ndan Tüpra ’ n hem Türkiye’de hem 
de uluslararas  alanda hedefleri neler?
Öncelikli hedefimiz, Tüpra ’ n bölgesel ve küre-
sel rekabet gücünü en üst düzeye ç kararak, 
sürdürülebilir k lmak. Bunun için Topluluk ve 
ülke tarihimizin en büyük özel sektör yat r mla-
r ndan biri olan “Fuel Oil Dönü üm Projesi”nin 
yan  s ra birçok önemli yat r m projesi için çal -
malar m z sürüyor. 2007-2012 döneminde 
operasyonel mükemmellik ve enerji verimlili i 
projelerinden toplam 670 milyon dolarl k tasar-
ruf sa lad k. letme güvenilirli inden, operas-
yonel mükemmelli e birçok önemli projede iyi-
le tirme çal malar m z devam ediyor. Enerji 
tasarrufu ve verimlili ine ili kin devam eden 
projelerimizin tamamlanmas yla, (rafineriler için 
referans bir ölçümleme olan) Solomon Endeksi 
enerji verimlili inde en geli mi  rafinerilerin yer 
ald  ilk çeyre e yükselmi  olaca z. 
Hedefimiz, sektörde her alanda operasyonel 

mükemmelli i gerçekle tirmi  bir Tüpra ’  
Toplulu umuz ve ülkemize kazand rmak, dün-
yadaki öncü rafineriler seviyesine ç karmak.

Fuel Oil Dönü üm Projesi’ne 2.4 milyar 
dolar yat r m yap ld  ve projenin Kas m 
2014’de devreye al nmas  planlan yor. 
Bu projenin ülke ekonomisine önemli bir 
katma de er yaratmas  bekleniyor. 
Enerji ithalat nda yakla k 1 milyar dolar 
tasarruf yap laca  öngörülen Tüpra ’ n 
Fuel-Oil Dönü üm Projesi’nden bahse-
debilir misiniz?
zmit Rafinerisi’ni dünyan n en modern (komp-
leks) rafinerisi konumuna getirecek, ülkemize 
önemli katma de er sa layacak olan, finans-
man hariç 2,4 milyar dolarl k, Fuel Oil 
Dönü üm Projesi (RUP) yat r m nda bütün ana 
ekipmanlar n montaj  tamamland . RUP için 
yat r m harcama tutar  Haziran sonu itibariyle 
1,5 milyar dolar seviyesine ula t . Proje gene-
linde yüzde 78,2 ilerleme sa lan rken, mühen-
dislik hizmetleri ilerlemesinde yüzde 96’ya, 
saha faaliyetlerinde yüzde 52,5’e, malzeme 
imalat temininde ise yüzde 92,5’e ula ld .

14 Kas m 2014’te ilk ürünümüzü tanka gön-
dermeyi hedefledi imiz proje, planland n n 
önünde bir gerçekle me ile devam ediyor ve  
projenin bitirilmesine 22 Temmuz 2013 tarihi 
itibariyle, 480 gün kald .

May s ay nda Fuel Oil Dönü üm Projesi’nin 
35 metre boyu, 8 metre çap  ve 918 ton ile  
en büyük ekipman  olan reaktörün, 
Japonya’da üretiminin ard ndan tek parça 
olarak zmit Derince Liman ’ndan sahaya 
320 tekerlekli dev TIR ile ta narak ülkemizde 
nakliyesi ve montaj  tek parça olarak yap lan 
en a r ekipman olarak tarihe geçti. Geri 
say m m z n 500. gününde 182 metre boyu 
ile dünyan n en yüksek 8. flare’inde (me ale) 
bayra m z  dalgaland rd k. Kurumsal haf za-
m za gururla kaydetti imiz bu geli meler ve 
böylesi görkemli bir projede görev yapmak 
bizi heyecanland r yor.

Projenin devreye girmesiyle üretilecek çevre 
dostu, AB kriterlerinde 2,9 milyon ton ilave 
motorin ve jet yak t , ülkemizin orta distilat aç -

n n kapanmas na katk  sa layacak. Y ll k 
550 milyon dolar ilave FAVÖK (Faiz, Vergi  

Tüpra  2007-2012 y llar  Tüpra  2007-2012 y llar  
aras nda 650 milyon dolar aras nda 650 milyon dolar 
çevresel yat r m ve çevresel yat r m ve 
harcama gerçekle tirdi.harcama gerçekle tirdi.

Hedefimiz, sektörde her 
alanda operasyonel 

mükemmelli i 
gerçekle tirmi  bir Tüpra ’  
Toplulu umuz ve ülkemize 

kazand rmak, dünyadaki 
öncü rafineriler seviyesine 

ç karmak.

RÖPORTAJ
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Amortisman Öncesi Kar) elde edilecek ve 
ülkemiz cari aç n n kapanmas na katk  sa -
lanacak. Yat r m sonucunda zmit Rafinerimiz 
dünyan n en geli mi  rafinerilerinden birisi 
olurken Tüpra  bölgesel ve küresel rekabette 
çok daha güçlü hale gelecek.

Tüpra  ve Türkiye, Fuel-Oil Dönü üm 
Projesi tamamland nda enerji sektö-
ründe uluslararas  rekabet anlam nda 
neler kazanacak?
Fuel Oil Dönü üm Projesi’nin devreye girme-
siyle birlikte beyaz ürün verimimizi maksimize 
etmenin yan  s ra kapasite kullan m  noktas n-
da yüzde 100’lere ula arak toplam kapasite 
kullan m nda 2008 öncesinin üzerine ç kaca -
m z  söyleyebilirim. Burada temel fark 
hâlihaz rda çok yüksek kapasite kullan mlar na 
ancak yüksek oranda fuel oil üreterek ula abi-
len Tüpra ’ n, proje sonras nda yüksek kapa-
site kullan m na yüzde 80’nin üzerinde beyaz 
ürün verimiyle ula abilecek olmas d r. Devreye 
girdi inde 4,2 milyon ton kendi üretti imiz 

da fuel oil ihraç karl l na ba ml  olmaktan 
kurtulaca z. Uluslararas  ve yurtiçi piyasaya 
yüksek katma de er sa layan beyaz ürünler 
sunaca z. Önümüzdeki 30-40 y ll k dönem-
de petrolün a rl kl  olarak araç yak t  olarak 
kullan laca  öngörüsü ile Fuel Oil Dönü üm 
Projesi bu alanda da Tüpra ’a önemli reka-
bet avantaj  sa layacak. 

Tüpra ’ n çevreye yönelik çal malar n-
dan bahsedebilir misiniz? Özellikle Koç 
Toplulu u Tüpra ’  almas n n ard ndan 
çevre ile ilgili nas l bir yat r m stratejisi 
izledi?
Tüpra  olarak yeni çal ma dönemimizde en 
fazla geli me kaydetti imiz alanlardan birinin 
“çevre” oldu una inan yorum. Çevre dostu 
akaryak t ürünlerini, çevre dostu üretim orta-
m nda gerçekle tirmekteyiz. Tüpra  tüm rafi-
nerilerinde entegre kalite sertifikalar na sahip 
olup her y l çevre ve insan sa l na verdi i 
önemi art rarak sürdüren bir sanayi irketidir. 
2007-2012 döneminde 650 milyon dolar 

siyah ürünü kullanarak yakla k 2,9 milyon ton 
motorin, 500 bin ton civar nda benzin üretile-
cek, ayr ca 700 bin ton civar nda da petrokok 
ç kacak. Türk çimento sektörü y lda yakla k 
3,5 milyon ton civar nda petrokok ithal ediyor. 
lk kullan m alan  olarak da bunu de erlendire-
ce iz. Daha sonra petrokok kullan larak sen-
tetik do algaz veya elektrik üretimi projelerini 
de erlendirece iz. Öncelikli hedefimiz siyah 
ürünümüzü motorin ve benzine çevirmek. 
Projenin temel katma de eri, motorin, jet ve 
benzinin fiyat yla, fuel oil’in fiyat  aras ndaki 
fark kadar olacak. Keza biz fuel oil’i ihraç edi-
yoruz. Türkiye yakla k 10 milyon ton civar n-
da motorin ithal ediyor. Dolay s yla projenin 
sonuçlanmas  ile ülkemizin cari aç n n azalt l-
mas na yakla k 1 milyar dolar civar nda katk  
sa lam  olaca z. 

Proje ile önemli bir üretim art  sa lanm  
olunaca ndan bu bizi hem bölgemiz, hem 
de yurt içi pazar pay  noktas nda daha ileriye 
ta yacak. Ayr ca yüksek kapasite kullan m n-

Tüpra  Genel Müdürü Tüpra  Genel Müdürü 
Yavuz Erkut: “Tüpra , Yavuz Erkut: “Tüpra , 
ülkemizin yaln zca en ülkemizin yaln zca en 
büyük de il ayn  zamanda büyük de il ayn  zamanda 
en de erli sanayi irketi.”en de erli sanayi irketi.”
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çevresel yat r m ve harcamalar yapan Tüpra , 
bu yat r mlar n n neticesini uluslararas  ICC fir-
mas n n her y l yapt  çevre denetimlerinde 
çevresel yükümlülüklerini dü ük risk kategori-
sine indirerek ald . Son be  y lda sonuçland r-
d  çevre projeleri ile 1,6 milyon ton daha az 
karbondioksit sal n m  gerçekle tiren Tüpra , 
4,8 milyon a aç dikimine e de er katk  sa -
lad . Yine son be  y la bakt m zda enerji 
tasarrufu alan nda 6’s  birincilik 8 ödül alan 
ekiplerimiz, çevre dostu projelere devam 
ederek gelecekte 480 bin ton do al gaz 
e leni i enerjiyi kazanacak. Bu sayede 1,3 
milyon ton CO2 sal n m n azalt m  ile dört mil-
yon a aca e  çevresel katk  daha olu acak. 
 
Rafineriler için güvenlikle ilgili yat r mlar 
da büyük önem ta yor. Tüpra ’ n zmit 
Rafinerisi de Türkiye’nin nüfus olarak en 
yo un bölgelerinden birinin içinde yer 
al yor. Güvenlik önlemleri ve bu önlem-
lere yap lan yat r mlardan bahsedilir 
misiniz? 
Rafineriler, ülkelerin stratejik yat r mlar  oldu u 
için güvenlik konusunda en kritik tesislerin 
ba nda geliyor. Bu nedenle ülkemizde 
düzenlenen kanunlarda rafineriler, özel güven-
lik sahalar  olarak tan mlan yor. Yaln zca rafi-
nerilerimizin üretim ko ullar , i letme emniyet 
ve güvenli i de il, bunlar n yan  s ra olu abile-
cek afet ve kaza süreçlerinde ilk ve acil 
müdahalenin kendi ekiplerimizle yap lmas  
art. Bu nedenle de organizasyon yap m zda 

tüm seviyelerde görev yapan ekiplerin e itimi, 
ekipmanlar, teknolojik altyap  ve donan mlar 
konusunda son derece dikkatliyiz.

Bütün rafinerilerimizde düzenli olarak yang n, 
kaza, çevre, güvenlik konular nda haberli ve 
habersiz tatbikatlar yap l yor, dünyada ya a-
nan kazalar ve müdahaleler yak ndan izlene-
rek sürekli geli im sa lanmaya çal l yor.

Memnuniyetle belirtmem gerekir ki sigorta 
irketleri taraf ndan yap lan de erlendirmeler-

de risk seviyemizde sürekli olarak iyile tirme 
sa land  raporlan yor, buna ba l  olarak 
ödenen sigorta primlerinde de dikkate de er 
tasarruflar elde ediliyor.

Tüpra , Türkiye Fortune 500 Dergisi’nde 
47 milyar TL ciro ile yer al yor. Ayn  
zamanda Koç Holding global 500 liste-
sindeki tek Türk irketi ve Tüpra  

Türkiye’deki bu ba ar s n n yan  s ra Koç 
Holding’i global anlamda zirveye ta yan 
önemli irketlerden biri. Siz Tüpra ’ n bu 
ba ar s n  nas l yorumluyorsunuz?
Tüpra  ülkemizin yaln zca en büyük de il 
ayn  zamanda en de erli sanayi irketi. Bu 
nedenle Koç Toplulu u taraf ndan devir al n-
mas  karar  tarihi bir dönüm noktas d r. 
Ülkemizin ilk rafinerisi yar m yüzy l  a k n bir 
geçmi e sahip Tüpra  ise bu y l kurulu unun 
30. y ldönümüne eri ecek. Bu ba ar l  geli i-
me çok de erli katk larda bulunan rafinerici-
leri minnetle hat rl yor ve an yoruz. Tüpra l lar 
olarak toplulu umuza kat l m z n sekizinci 
y l n  geride b rak rken Tüpra ’ n, Koç 
Toplulu unun köklü yap s  ve çal ma kültürü 
ile daha da zenginle erek, ba ar l  bir ekilde 
entegre oldu una inan yoruz.
Petrol sektörü, finansal büyüklüklerin söz 
konusu oldu u önemli bir sektör. 
Toplulu umuzun enerji grubu irketi olan 
Tüpra , yakla k yüzde 65’lik pazar pay yla 
ülkemizin en büyük enerji oyuncusu. Bu y l 
be incisi yap lan ara t rmada önceki dört 
y lda oldu u gibi Tüpra ’ n aç k ara liderli i 
devam ediyor. Ancak bir irketi büyük ve 
ba ar l  k lan temel tek göstergenin rakamlar 
olmad  inanc nday z. 2008 y l nda küresel 
kriz döneminde ortaya ç kan çok önemli 
tutardaki ticari zarar kar n eref Ba kan m z 
Rahmi M. Koç, ülkede akaryak t s k nt s  
yarat lmamas  amac yla üretimi kesintisiz sür-
dürmemizi istemi ti. Yönetim kurulumuzun 
kararlar n n, darbo az dönemlerinde de sür-
dürdü ümüz ba ar m zda önemli bir etkisi 
oldu una inan yorum.

Fuel-Oil Dönü üm Projesi 
ile önemli bir üretim art  

sa lanm  olunaca ndan bu 
bizi hem bölgemiz hem de 

yurt içi pazar pay  
noktas nda daha ileriye 

ta yacak. Ayr ca yüksek 
kapasite kullan m nda fuel 
oil ihraç kârl l na ba ml  

olmaktan kurtulaca z.

Yap lan yat r mlar sonucunda Yap lan yat r mlar sonucunda 
zmit Rafinerisi dünyan n en zmit Rafinerisi dünyan n en 

geli mi  rafinerilerinden birisi geli mi  rafinerilerinden birisi 
olacak.olacak.
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BORSA STANBUL 
GELECE E YOL ALIYOR
stanbul Menkul K ymetler Borsas  ( MKB), stanbul Alt n Borsas  
ve Vadeli lem ve Opsiyon Borsas ; Borsa stanbul çat s  alt nda 
yepyeni bir yap ya bürünüyor. Dünyan n teknoloji borsas  olarak 

kabul edilen NASDAQ OMX ile güç birli i yapmaya haz rlanan 
Borsa stanbul, bölgesel ve küresel birçok borsayla da ortak projeler 

geli tiriyor. Bu önemli de i imin hikayesini ve sonras nda 
ya ananlar  Borsa stanbul Yönetim Kurulu Ba kan  

ve Genel Müdürü Dr. M. brahim Turhan 
Bizden Haberler Dergisi’ne anlatt . 
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Apple, Microsoft, Dell, Google, 
Facebook veya Amazon gibi 

büyük bili im teknolojisi 
irketleri, e er sermaye 

piyasalar  olmasayd  bir kaç 
tane genç giri imcinin zihin 
egzersizi olarak yok olmaya 

mahkum olacak, macera 
aray lar  olarak görülecekti.

Borsa stanbul için hukuksal altyap  
ve teknoloji anlam nda önemli ad mlar 
at ld . Bu ad mlar  bizlere daha ayr nt l  
ekilde aktarabilir misiniz? 

Bu ad mlar  üç alana ay rmam z gerekir. 
Birinci alan yasal altyap  çal malar  oldu. Her 
eyden önce Sermaye Piyasa Kanunu’nun 

de i mesi oldukça önemliydi. Bu anlamda 
Türkiye’yi ta mak istedi imiz platforma 
yönelik çal malar m z  sürdürdük. 30 Aral k 
2012’de Sermaye Piyasas  Kanunu resmi 
gazetede yay nlanarak yürürlü e girdi. 

kinci alan kurumsal yap n n yeni dönemin 
ihtiyaçlar na uygun ekilde de i tirilmesiydi. 
Bu da Borsa stanbul’un kurulmas yla olu tu. 
MKB ile stanbul Alt n Borsas  birle tirilip 
anonim irket haline getirildi. Daha sonra da 
buna zmir Vadeli Opsiyon ve lem Borsas  
da eklendi. u anda bu üç kurumun bir araya 
gelmesiyle olu mu  bir yap m z var. Bu de-
i im ve dönü üm ile amaç daha evvel koo-

peratif olarak kurulmu  olan bir yap y  anonim 
irkete çevirmek, ayn  zamanda kamu kurumu 

statüsünde de erlendirilen Alt n Borsas  ku-
rulu lar n  ve farkl  payda lar  olan zmir Vadeli 
Opsiyon Borsas ’n  bir araya getirmekti. Üçün-
cü a amas  da belli bir stratejik plan çerçeve-
sinde bir de i imi ya arken, stratejik hamleler 
yaparak kurumunuzu getirmek istedi iniz yere 
do ru ilerletmeye devam etmekti. Bahsetti im 
perspektif, Türkiye için bir f rsat penceresinin 
aç ld n  gösteriyor. Ama bu pencerenin ne 
kadar aç k kalaca n  bilmiyoruz. 

Nasdaq OMX ile Stratejik Ortakl k 
Anla mas ’na imza att n z. Bu ortakl k 
için Nasdaq OMX’ n seçilmesinde kriter-
ler nelerdi? 
Nasdaq OMX, Borsa stanbul’un bir az nl k 
hissedar  olacak. Nasdaq OMX ile yapt m z 
Stratejik Ortakl k Anla mas  temelinde know–
how transferini içeriyor. Bu basitçe geli mi  
bir teknolojiyi sat n al p uygulamaktan ibaret 
de il. unu söyleyebilirim ki alaca m z tek-
noloji u anda dünyan n en iyi teknolojilerin-
den birisi ve son derece güvenli bir biçimde 
sermaye piyasalar m z n ve Borsa stanbul’un 
yak n gelecekteki tüm ihtiyaçlar n  kar laya-
bilecek kapasiteye sahip. Biz bu teknolojiye 
sadece sahip olmuyoruz, bununla ilgili derin 
bir bilgiye de kavu uyoruz. 

Son dönemde halka arz konusun-
da ba ar l  örneklerle kar la yoruz. 

irketlere bu alanda ne gibi tavsiyeler 
verebilirsiniz? 
Bu konunun iki yönü var. Birincisi Borsa 

Borsa stinye kampüsü 5 Nisan 2013 sabah  
tarihinin en önemli aç l  gonglar ndan biri 
ile ç nlad . Türk finans dünyas n n en önemli 
projelerinden birisi olan Borsa stanbul, 
Ba bakan Recep Tayyip Erdo an’ n 
kat ld  törende çal nan ilk gongla faaliyet-
lerine ba lad . stanbul Menkul K ymetler 
Borsas  ( MKB), stanbul Alt n Borsas  ve 
Vadeli lem ve Opsiyon Borsas  (VOB) 
Borsa stanbul’un çat s  alt nda bulu tu. 
stanbul’un finans merkezi olmas  yolunda 
en büyük ad mlardan bir tanesi olan Borsa 
stanbul’un irketle mesi ile birlikte Türkiye 
Sermaye Piyasalar ’ndaki parçal  yap n n 
sona ermesine, yatay ve dikey konsolidas-
yonun gerçekle mesine olanak sa land .

Dünyada organize borsalarda geçekle en 
hisse senedi i lemlerinin yüzde 50’si iki 
borsada, NYSE Euronext ve Nasdaq OMX 
borsalar nda gerçekle iyor. Toplam i lem 
hacminin yüzde 75’i ise sadece alt  borsada 
yer al yor. Bugün gelinen noktada teknoloji, 
Borsa için hayati bir önem ta yor. lem 
sürelerinin mikro saniyelerle ölçüldü ü, i lem 
yapan arac  kurulu  sunucular n n borsalara 
fiziksel yak nl n n dahi rekabet avantaj  sa -
lad  bir ortamda, Borsa stanbul çok önemli 
bir güç birli ine imza at yor. 

Koç Holding CFO’su Ahmet Ashabo lu’nun 
Haziran ay nda Bizden Haberler Dergisi’ne 
verdi i röportajda da bahsetti i gibi Koç 
Toplulu u’nun halka aç k irketleri Borsa 
stanbul’un toplam de erinin yüzde 16’s n  
olu turuyor. Borsa stanbul’un ya ad  
bu de i im sadece Koç Holding için de il 
Türkiye’de piyasalara akredite olan veya 
borsaya aç lmay  dü ünen birçok irket için 
de önem ta yor. Geçen y l n sonundan 
itibaren Borsa stanbul’un ya ad  de i imi 
ve vizyon hedeflerini Borsa stanbul Yönetim 
Kurulu Ba kan  ve Genel Müdürü Dr. M. 
brahim Turhan, Bizden Haberler Dergisi’ne 
de erlendirdi.

Türkiye’nin ve Borsa stanbul’un bugüne 
uzanan yolculu undan ve kat edilen 
yollardan bize bahsedebilir misiniz?
Türkiye 1980’lerde ve 1990’larda çok s k nt l  
dönemler ya ad . stikrar yoktu. Kamu kesimi 
aç klar  yüksek ve sürdürülemez durumday-
d . stikrars z bir öngörülebilirlik ve makro 
ekonomi vard . Yüksek enflasyon, yüksek 
reel faiz oran  mevcuttu ve bütün bunlar n 
üzerine ekonomik yap , sisteminin öngörüle-
bilir olmamas ndan kaynakl  olarak bozul-
mu tu. Vadeler o kadar k salm t  ki, en uzun 

vade üç ayd . Finansman dü ük miktarl yd  
ve artlar  a rd . Sermaye piyasalar  da 
geli miyordu. Sermaye piyasalar  uzun vadeli 
yap lard r ve her eyden önce öngörülebilirlilik 
ister. Türkiye’de kamunun ortalama borç sto-
ku dokuz ayd . Bütün borç sto unu bir y lda 
birden fazla çevirmeniz gerekiyor. Böyle bir 
ortamda sermaye piyasalar  geli mez. 2001 
krizinden sonra ba layan restorasyon ile 
birlikte öncelik bankac l a verildi. Ard ndan 
kamu maliyesi düzeltildi, yap sal reformlar ya-
p ld . Sonra s ra sermaye piyasalar na geldi.

Borsa stanbul’un olu mas ndaki etmen-
ler neler oldu?
Birincisi Türkiye’deki makroekonomik istikrar-
s zl n sona ermesi ve ekonomik yeniden ya-
p land rma program n n tamamlanm  olmas  
bunun için uygun ortam  olu turdu. kinci fak-
tör de Türkiye’nin önümüzdeki 10 y l içerisinde 
ihtiyaç duydu u ve gerçekle tirmek zorunda 
oldu u büyümenin sermaye piyasalar , borsa 
olmadan gerçekle emeyecek olmas yd . 
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stanbul’un bu konuda yapm  oldu u at l m, 
ikincisi de irketler kesimindeki de i iklikler. 
Önce irketler kesimindeki de i ikliklerden 
bahsetmem gerekirse, irketlerimiz dünya 
liginde oynamak mecburiyetinde ve birço u 
da o noktaya ilerliyor. Bu noktada irketin 
finansman kaynaklar n  çe itlendirmesi gere-
kiyor. Sadece tek bir kayna a dayanarak bu 
bahsetti im aç l m  yapman z mümkün de il. 
Kald  ki son kriz herkese unu bir kez daha 
ö retti: Güçlü bir finansal yap n z olmadan 
sadece kald raçlara dayanarak gidece iniz 
yol s n rl d r, zorlarsan z kald rac n kuvvet 
kolunu uzatman z laz m. Küçük bir öz kay-
nakla kuvvet kolunu giderek uzatarak büyük 
bir i  hacmini kald rmaya zorlarsan z bunun 
k r lma riski de olur. Burada optimal çözümü 
bulmak zorunday z, bu da güçlü öz kaynak 
ile mevcut olabilir. Güçlü öz kaynak için 
de firmalar kendi kârlar yla öz kaynaklar n  
art rabilirler ama bu yetmez. Çünkü bizim 
ihtiyaç duydu umuz büyüme organik büyü-
me de il. Bizi s çratacak, farkl  kategorilere 
ta yacak büyümeye ihtiyac m z var. Sadece 
kendi üretti iniz öz kaynak bunun için yet-
mez, bizim inorganik büyümeye ihtiyac m z 
var. Dolay s yla bu noktada sermaye piya-
sas na gelmek mecburiyetindesiniz. Giderek 
birçok irketimiz bunu anl yor. Bir dönem 
yalanc  bir bahar havas  hakimdi. Geli mi  
ülkelerin sa lad  a r  parasal geni lemeye 
ba l  olarak para çok ucuzdu ve alabildi ine 
engin finansman imkanlar  vard . Fakat son 
olaylar bize ö retti ki derenin ta yla derenin 
ku unu avlamak cazip gözükebilir ama her 
zaman mümkün de ildir, çünkü derede 
sadece ku  yok. Ba ka canl lar da ya yor. 
Ta lar bitti i zaman mutlaka kendi cephane-
nize ihtiyac n z var. irketler kesiminde bu 
ekilde bir bilinç art  var.

Borsa stanbul bu anlamda ne gibi avan-
tajlar sa l yor?
Borsa stanbul’un en büyük üstünlü ü sahip 
oldu u insan kayna d r. Çok iyi arkada -
larla birlikte çal ma ans na sahibim. yi bir 
organizasyon olu turduk ve irketleri ziyaret 
etmeye ba lad k. Bu önemli zihniyet de i-
ikli i ile mü terinin gelmesini beklemeden 

siz mü teriye gidiyorsunuz. Bunda kurumsal 
kültürün de i mesinin de önemli bir rolü var. 
A a  yukar  200’e yak n irket ziyaret edildi. 
Bunlar n hepsi Türkiye’nin en büyük 1000 
irketi aras nda. Onlara halka arz n önemi 

do rudan anlat ld . Halka arz n san ld  
gibi zor olmad , endi e ettikleri hususlar n 
gerçekte öyle olmad na dair halka arzla ilgili 
fark ndal n olu mas na yönelik bir çaba sarf 

Halka arzla ilgili 
fark ndal n olu mas  için 

çaba sarf ettik. Bunun 
sonucunda ziyaret etti imiz 
firmalar n yakla k üçte biri 

2015 y l n n sonuna kadar 
halka arz  planl yor. 

2001 krizinden sonra ba layan 2001 krizinden sonra ba layan 
restorasyon ile birlikte öncelik restorasyon ile birlikte öncelik 
bankac l a verildi. Ard ndan bankac l a verildi. Ard ndan 
kamu maliyesi düzeltildi, yap sal kamu maliyesi düzeltildi, yap sal 
reformlar yap ld . Sonra s ra reformlar yap ld . Sonra s ra 
sermaye piyasalar na geldi.sermaye piyasalar na geldi.

ettik. Bunun neticesinde de ziyaret etti imiz 
firmalar n yakla k üçte birinin 2015 y l n 
sonuna kadar halka arz  planlar na ald klar n  
görüyoruz. Bunlar Türkiye’nin hep büyük öl-
çekli i letmeleri. Yine en az üçte ikisinin 2018 
y l  sonuna kadar halka arz  ciddi ekilde de-

erlendireceklerini ö rendik. Fakat bu nokta-
da bir hususun alt n  çizmek gerekir ki, halka 
arz sadece büyük ölçekli firmalar n yapmas  
gereken veya yapabilece i bir ey de ildir. 
Sermaye piyasalar  asl nda bankac l k sektö-
rünün imkanlar ndan istifade edemeyen, yeni 
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kurulmu  ama çok iyi projeleri olan, küçük ve 
orta boy i letmeler ve giri imciler aç s ndan 
da belki de tek umut kayna  olan yerlerdir. 
Büyümenin dinamizmini sa layan da asl nda 
böyle giri imlerdir. Dünyadan örnekler ver-
mek gerekirse, Apple, Microsoft, Dell, Goog-
le, Facebook veya Amazon gibi büyük bili im 
teknolojisi irketleri, e er sermaye piyasalar  
olmasayd  bir kaç tane genç giri imcinin zihin 
egzersizi olarak yok olmaya mahkum olacak, 
macera aray lar  olarak görülecekti. Bu gibi 
giri imler ancak sermaye piyasalar n n güçlü 
oldu u ortamlarda projeye dönü erek hayata 
geçebilir. Bu amaçla biz de Geli en letme-
ler Piyasam z  kurduk ve güçlendirdik. 

Türkiye’nin yat r m yap labilir ülke notu-
nu almas n n önümüzdeki dönemde ne 
gibi etkileri olaca n  dü ünüyorsunuz?
Tabii ki yat r m yap labilir ülke notu almak 
önemli bir geli me, bu olumlu geli menin 
mutlaka kal c  etkileri olacakt r. Türkiye’nin 
temel dinamiklerine bakt m z zaman kamu 
maliyesi, bankac l k sektörü, büyüme trendi, 
demografisi, yap sal reformlar , bunlar n 
hepsi iyi i aretler vermeye devam ediyor. 
Türkiye’nin çözmesi gereken en önemli 
sorunlardan biri enerji di eri ise hem i gücü 
piyasas nda hem de yat r m ortam nda 
rekabetçili i sa layacak yap sal reformlar n 
sürdürülmesi. Bu meselelerde iyile tirmeler 
oldukça olumlu gidi in devam edece i-
ne ku kum yok. Ancak bu esnada yurtiçi 
tasarruf miktar n  art rmam z gerekiyor. Yurtiçi 
tasarruflarda art  sa layacak unsurlardan 
biri de kurumsal yat r m ve portföy hacimleri-
nin artmas d r. Buna yönelik olarak projeleri-
miz devam ediyor. Bunlardan biri de yat r m 
fonlar n n ortak bir platformda al n p sat lma-
s n  mümkün k lmak. Tüm bunlar n yurtiçi 
piyasas nda tasarruf sorununun çözümüne 
büyük bir katk  sa layaca n  dü ünüyorum. 
Dolay s yla trendin Türkiye’nin lehine oldu u-
nu rahatl kla söyleyebilirim. 

Türkiye’nin önündeki önemli hedef-
lerden biri de stanbul Finans Merkezi 
Projesi. Siz stanbul’un finans merkezi 
olma hedefini nas l de erlendiriyorsu-
nuz, bu hedefe Borsa stanbul’un katk s  
ne olacak?
stanbul, Türkiye ekonomisinin temsilcisi 
olmas , co rafi konumu, tarihi, insan kayna  
ölçe i itibariyle bütün bölge için cazibe 
merkezidir. Bizim amac m z stanbul’a 
finans sektöründe mukayeseli bir üstünlük 
kazand rarak bu merkez olma özelli ini 
peki tirmekten ibaret. Bu konunun finans 

Son kriz herkese unu ö retti: Son kriz herkese unu ö retti: 
Güçlü bir finansal yap n z Güçlü bir finansal yap n z 
olmadan sadece kald raçlara olmadan sadece kald raçlara 
dayanarak gidece iniz yol dayanarak gidece iniz yol 
s n rl d r, zorlarsan z kald rac n s n rl d r, zorlarsan z kald rac n 
kuvvet kolunu uzatman z laz m.kuvvet kolunu uzatman z laz m.

Türkiye Kat l m Bankalar  Birli i gibi sektörün 
sahiplenece i ve sektörün ileriye ta yaca  
bir projedir. Ku kusuz kamu kurumlar  ve 
yasama organ  hükümet bu projeyi destek-
leyecek, ama büyük ölçüde eylem plan nda 
yer alan hususlar kamu taraf ndan yerine 
getirilmi  durumda. Ama burada bizim daha 
çok inisiyatif al p çaba harcamam z laz m. 
E er biz Türkiye’yi 2023’te dünyan n en bü-
yük 10 ekonomisi aras na sokacaksak ve cari 
aç k sorunumuzu çözeceksek, bu proje çok 
kritik bir öneme sahip. Dolay s yla bu projenin 
ba ar yla ilerlemesi için yap lmas  gereken 
hususlar  tek tek tespit edip ba ar l  örnekleri 
inceleyerek bir eylem plan yla hayat geçir-
memiz laz m. Bu konuda önemli bir f rsat 
yakalad m z  belirtmek istiyorum. Geli mi  
ülkelerde finansal merkezler a r problemlerle 
bo u uyorlar. Bu ülkelerdeki kamuoyu alg s  
olumsuza dönmü  durumda. Finans sektörü 
k smen hakl  k smen haks z gerekçelerle 
hedef tahtas na oturtulmu  durumda. Bu 
ülkelerin hepsinde yeni yasal düzenlemelerin 
s n rlay c  olaca ndan, ilave vergiler getiril-
mesinden, hareket alan n n daralt lmas ndan 
bahsediliyor. Böyle bir dönemde biraz risk 
alarak ele tiriye u ramay  göze alarak atabi-
lece imiz birkaç taktik ad mla stanbul’u ciddi 
anlamda öne ç karmam z mümkün. Burada 
dikkat etmemiz gereken ey asla effafl ktan, 
iyi yöneti imden, hesap verme yükümlülü-
ünden taviz vermemek.

sektörü taraf ndan sahiplenilmesi gerekti ini 
dü ünüyorum. Bu proje devlet taraf ndan 
yürütülen bir proje de il. Borsa stanbul, 
Türkiye Sermaye Piyasalar  Birli i, Bankalar 
Birli i, Türkiye Kurumsal Yat r mc lar Birli i, 

2
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MERCEK

FORD OTOSAN’DAN 
AR-GE ATA I 

Türkiye’nin özel sektördeki en büyük Ar-Ge yap lanmas na sahip olan 
Ford Otosan bir ilke daha imza att . Türk otomotiv sektörünün en büyük 
mühendislik merkezinin temelini atarak, Ford Otosan, 1300 mühendisi

ayn  çat  alt nda toplayacak.  

araya getirdi. Sancaktepe Belediye Ba kan  
smail Erdem, Koç Holding eref Ba kan  
Rahmi M. Koç, Ford Otosan Yönetim Kurulu 
Ba kan  Ali Y. Koç, Ford Avrupa Ürün 
Geli tirmeden Sorumlu Ba kan Yard mc s  
Barb Samardzich ve Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar Yenigün’ün yan  s ra, Koç 
Holding, Ford Motor Company ve Ford 
Otosan yöneticileri de törene kat ld . 

AL  Y. KOÇ: “AR- GE TÜRK YE’Y  2023 
V ZYONUNA TA IYACAK TEMEL 
TA LARDAN B R D R”

Törende yapt  konu mada Koç Toplulu u’nun, 
kuruldu u günden itibaren uzun vadeli bir 
bak  aç s  ile yat r mlar n  gerçekle tirirken, 
Türkiye için yaratt  katma de eri sürekli 

14 Ar-Ge merkeziyle Türkiye’nin Ar-Ge’ye en 
fazla yat r m  yapan Koç Toplulu u, bu alan-
daki yat r mlar na h z kesmeden devam edi-
yor. Türkiye’nin en büyük Ar-Ge yap lanmas -
na sahip irketlerinden biri olan Ford Otosan, 
otomotiv sektörünün en büyük mühendislik 
merkezinin temellerini att . 60 milyon TL’lik 
yat r mla hayata geçirilecek olan merkezin 
stanbul Sancaktepe’de 2014 y l n n ilk yar -
s nda hizmete aç lmas  hedefleniyor. u an 
1240 olan mühendis say s n  1300’e ç kararak 
mühendisleri ayn  çat  alt nda toplamay  
amaçlayan merkezin 3 milyon saat mühendis-
lik hizmeti üretmesi planlan yor. 

Ford Otosan’ n yeni mühendislik merkezinin 
temel atma töreni Koç Holding, Ford Motor 
Company ve Ford Otosan yöneticilerini bir 

60 milyon TL’lik yat r mla 
hayata geçirilecek olan 

Ar-Ge Merkezi’nin 2014 
y l n n ilk yar s nda hizmete 

aç lmas  hedefleniyor. 
Türkiye’de bir ilk olacak 
merkezin 3 milyon saat 

mühendislik hizmeti 
üretmesi planlan yor. 

Ford Otosan’ n yeni mühendislik merkezinin temel Ford Otosan’ n yeni mühendislik merkezinin temel 
atma töreni; Koç Holding, Ford Motor Company ve atma töreni; Koç Holding, Ford Motor Company ve 

Ford Otosan yöneticilerini bir araya getirdi.Ford Otosan yöneticilerini bir araya getirdi.
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Ford Otosan’dan 
Dev Bir Yat r m Daha

Fikri mülkiyet haklar  yüzde 100 
Ford Otosan’a ait olan 11 lt ve 13 lt 

Ecotorq motor için 100 milyon dolarl k 
bir yat r m yap lacak. Bu yat r m n 
Ford Otosan ve Türkiye için büyük 

önem ta d n  anlatan Genel Müdür 
Haydar Yenigün, “Tübitak-Ar-Ge ve 
Ürün Geli tirme te viki ile Ekonomi 
Bakanl ’ndan motor yat r m te viki 

almak için ba vurdu umuz yeni Ecotorq 
motorumuz, 100 milyon dolar n 

üzerinde bir yat r mla hayata 
geçirilecek” dedi. Yeni nesil Ecotorq 

motorlar n üretimi nönü Fabrikas ’nda 
gerçekle tirilecek.

art rmay  hedefledi ini belirten Ali Y. Koç, 
Toplulu un bu hedefle sadece otomotiv 
sektöründe de il faaliyet gösterdi i her sek-
törde rekabet gücünü daima geli tirmeyi 
hedefledi ini söyledi. Türkiye’yi 2023 vizyo-
nuna ta yacak temel ta lardan birinin de 
Ar-Ge’yi geli tirmek oldu una dikkat çeken 
Ali Y. Koç, Hükümetin Ar-Ge’ye verdi i öne-
min Koç Toplulu u için  büyük bir motivas-
yon kayna  oldu unun alt n  çizdi. Koç 
Toplulu u’nun son be  y lda gerçekle tirdi i 
Ar-Ge harcamas n n 2,7 milyar TL seviyesin-
de oldu unu söyleyen Ali Y. Koç, Koç 
Toplulu u’nun Türkiye’nin özel sektör Ar-Ge 
harcamas ndaki pay n n yüzde 10 seviyesin-
de yer ald n n alt n  çizdi.

Koç Toplulu u bünyesinde, Sanayi Bakanl  
taraf ndan onaylanm  14 Ar-Ge merkezi bulun-
du unu da sözlerine ekleyen Ali Y. Koç, 
“Türkiye’nin ortalama Ar-Ge harcamalar n n net 
ciroya oran  yüzde 0,9 iken, Koç Toplulu u’nda 
bu rakam yüzde 1,73 ile uluslararas  standartla-
ra yak n seviyelerdedir” dedi. 

Ford Otosan’ n Türkiye otomotiv sektöründe 
ilk Ar-Ge çal malar n  ba latan irket oldu u-
na de inen Ali Y. Koç, bugün gelinen nokta-
da Ford Otosan’ n arac n bütün mühendislik 
a amalar n  gerçekle tirip, üretebilecek 
önemli bir merkez haline geldi ine dikkat 
çekti. Ali Y. Koç; “Ford Otosan, dünyan n en 
prestijli organizasyonlar ndan ödüller alan 
araç ve motorlar üretmekle kalmay p, Ford 
Motor Company’nin dünyadaki üçüncü 
büyük Ar-Ge merkezi olarak kayda de er bir 
öneme sahiptir. Ford Otosan, mühendisli ini 
yapt  ve üretti i araçlar  5 k tada 70 ülkeye 
ihraç etmektedir” diyerek Ford Otosan’ n 
küresel çaptaki ba ar lar n  dile getirdi. 

BARB SAMARDZICH: “T CAR  
ARAÇLARDAK  L DER KONUMUMUZU 
GÜÇLEND RECE Z”

Törende konu ma yapan Ford Avrupa Ürün 
Geli tirmeden Sorumlu Ba kan Yard mc s  
Barb Samardzich Ford Otosan’ n, Ford’un 
gelece e dönük ticari araç planlar nda yaln z-
ca Avrupa çap nda de il, küresel ölçekte de 
önemli bir oyuncu oldu unu belirtti.
Türkiye’deki Ürün Geli tirme ekibinin, kon-
septten üretime kadar araç, motor ve güç 
aktar m organlar n  tasarlamak, mühendisli ini 
yapmak ve test etmek için gereken deneyim 
ve yeteneklere sahip oldu unu söyleyen 
Barb Samardzich, “Ford Otosan’ n yeni 
Mühendislik Merkezi’nin Sancaktepe’de in a 

rini final ürünler haline getirme kabiliyetimiz 
mevcut. Connect modelinin global olarak 
geli tirilmesi ve üretilmesinden yeni modeli-
miz Courier’e kadar tüm projelerimizde sa -
lanan desteklerin de Ford Otosan’ n Ford 
dünyas nda öne ç kmas na katk s  bulunmak-
tad r” dedi. Ford Otosan’ n a r ticaride 
Ford’un global mühendislik merkezi haline 
geldi ini anlatan Haydar Yenigün, Cargo 
kamyon modelinin tasar m ve geli tirilmesin-
den test ve üretimine kadar tüm a amalar n  
üstlenerek global pazarlara sunuldu unu 
belirtti. Yenigün sözlerine öyle devam etti: 
“Ar-Ge faaliyetlerimize vermi  oldu umuz 
önemin bir di er göstergesi de sürekli artan 
Ar-Ge yat r m tutar m z ve bu tutar n ciromu-
za göre sürekli artan oran .”

FORD OTOSAN 2023 HEDEF  
10 YIL ÖNCEDEN YAKALANDI 

Türkiye’de otomotiv sektöründe ilk Ar-Ge 
çal malar n  ba latan Ford Otosan, bugün 
geldi i noktada bir arac n bütün mühendislik 
a amalar n  gerçekle tirip, üretebilecek önemli 
bir merkez haline geldi. Üretti i araçlar  5 k ta-
da 70 ülkeye ihraç eden Ford Otosan, hali 
haz rda Ford Motor Company’nin dünyadaki 
üçüncü büyük Ar-Ge merkezi olarak öne ç k -
yor. Türkiye’nin 2023 vizyonu plan ve hedef 
do rultusunda ciro üzerinden yüzde 2’lik özel 
sektör Ar-Ge harcama hedefinin oldu u bir 
ortamda Ford Otosan, 2,63’lük oran nda 
Ar-Ge yat r mlar  ile otomotiv sektörünün en 
yüksek Ar-Ge harcamas n  gerçekle tiriyor. 
Ford Otosan böylece Türkiye’nin 2023 hedefi-
ni 10 y l önceden yakalam  bulunuyor.

Ali Y. Koç: 
“Türkiye’nin global 

oyuncu olmas  d nda 
bir plan m z olamaz”
Koç Toplulu u, kuruldu u günden 

itibaren uzun vadeli bir bak  aç s  ile 
yat r mlar n  gerçekle tirirken, 

ülkemiz için yaratt  katma de eri 
sürekli art rmay  hedeflemi tir. 

Bu hedefle, Toplulu umuz sadece 
otomotiv sektöründe de il, faaliyet 
gösterdi i her sektörde teknoloji ve 

inovasyona öncülük ederek hem 
ülkemizde hem de uluslararas  
arenada rekabet gücünü daima 

geli tirmeyi hedeflemi tir. 
Hal böyleyken, Türkiye’nin global 

bir oyuncu olmas n  istemekten 
ba ka bir niyetimizin olmas  

mümkün de ildir.

ediliyor olmas , yaln zca Ford Otosan için iyi 
bir geli me olmakla kalm yor, ayn  zamanda 
küresel One Ford plan m z kapsam nda Ford 
için de önemli bir unsur” dedi. 

HAYDAR YEN GÜN: AR-GE ÜSSÜ 
FORD OTOSAN 

Ford Otosan’ n, temelini att  yeni Ar-Ge 
merkeziyle Türkiye’de bir ilk gerçekle tirdi i-
ne dikkat çeken Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün, törende gerçekle tirdi i 
konu mada; “Bugün gelinen noktada global 
bazda Ford Otosan’ n mühendisli ini yapt  
ve üzerinde çal t  projeler ile mühendisli i-
ni 0’dan ele ald m z araç ve motor projele-



22  BizdenHaberler

B R TAR H  YANSITAN TEKNE: 
HIAWATHA 

Amerika Birle ik Devletleri stanbul Ba konsoloslu u’na ait 1922 yap m  
Hiawatha teknesi, art k Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenecek. 1932 y l ndan 

bu yana stanbul Bo az  siluetinin ayr lmaz bir parças  olan teknenin müze 
koleksiyonuna kat lmas yla ilgili Rahmi M. Koç, “30 senedir bu tekneye sahip 

olman n hayalini kuruyordum” diye konu tu. 

ca hizmet verdi. Walter J. McInnis taraf ndan 
tasarlanan 15 metre boyundaki tekne, 
Amerikan demiryolu vagonlar n n üreticisi 
American Car and Foundry taraf ndan üretil-
di. nce hatlar  ve ça lar boyunca aktar lan 
zarafetiyle dikkat çeken teknenin ilk kullan m 
amac , Amerika Birle ik Devletleri’nden deniz 
yoluyla Türkiye’ye gelen misafirleri kar lamak 
oldu. lerleyen y llarda ise tekne, Türkiye’yi 

tarihine tan kl k eden bu e siz tekne, imdi-
lerde Rahmi M. Koç Müzesi’ne gelecek 
ziyaretçilerini bekliyor.

B R TAR HE TANIKLIK

1932 y l ndan beri aral ks z olarak stanbul 
Bo az ’nda bulunan tekne, Amerika Birle ik 
Devletleri stanbul Ba konsoloslu u’na y llar-

Bugünlerde Rahmi M. Koç Müzesi’nde 
heyecanl  saatler ya an yor. Geçti imiz y l 
119 ya ndaki “Ysolt” isimli ngiliz buharl  
teknesinin müzeye kat lmas ndan sonra, 
Rahmi M. Koç Müzesi’nin Denizcilik 
Koleksiyonu’na bu sefer Amerika Birle ik 
Devletleri stanbul Ba konsoloslu u’na ait 
1922 yap m  Hiawatha teknesi eklendi. 
1932 y l ndan bu yana stanbul Bo az ’n n 

KOLEKS YON
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ziyaret eden çe itli üst düzey Amerika 
Birle ik Devletleri’ne mensup bürokratlara 
Bo az turlar nda ev sahipli i yapt . ABD’nin 
32. Ba kan  Franklin Roosevelt’in e i First 
Lady Eleanor Roosevelt de tekneyle Bo az 
turuna ç kan üst düzey ABD’liler aras nda 
yer al yor.

MZA TÖREN NDE ÖNEML  MESAJLAR

Teknenin Rahmi M. Koç Müzesi’ne geçi i 
için ise bir tören düzenlendi. Hiawatha 
Teknesi’nin Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergi-
lenmesi için bir protokolün imzaland  bu 
törene, Koç Holding eref Ba kan  Rahmi M. 
Koç ve Amerika Birle ik Devletleri 
Ba konsolosu Scott Frederic Kilner kat ld . 
Protokolün imzalanmas n n ard ndan teknenin 
müze koleksiyonuna kat lmas ndan büyük 
mutluluk duydu unu anlatan Rahmi M. Koç 
konu mas nda, “30 senedir bu tekneye sahip 
olman n hayalini kuruyordum. Nihayet böyle 
bir f rsat ortaya ç kt . Müzemizin denizcilik 
koleksiyonuna e siz bir teknenin kat lm  
olmas ndan ve koleksiyonumuzu zenginle tir-
mesinden ötürü memnuniyet duyuyorum. 

Törende konu an Amerika Birle ik 
Devletleri stanbul Ba konsolosu Scott 
Frederic Kilner ise iki ülke aras ndaki dost-
luk ba lar na dikkat çekti. Scott Frederic 
Kilner, konu mas nda, “Hiawatha teknesi 
y llard r Türkiye ile ABD aras ndaki dostlu-

un canl  bir sembolü olmu tur. Rahmi M. 
Koç Müzesi’nin cömert deste i sayesinde 
böyle kalmaya devam edecektir” sözlerine 
yer verdi.

DEN ZC L K KOLEKS YONU GEN L YOR

Geçti imiz y l ngiliz yap m  119 ya ndaki 
“Ysolt” ad ndaki buharl  teknenin kat l m yla 
Rahmi M. Koç Müzesi Denizcilik 
Koleksiyonu’nun geli iminde ivme kazan l r-
ken, bu y l koleksiyona eklenen “Hiawatha” 
teknesi ise bu koleksiyonu, stanbul’u ziya-
ret eden herkesin görmesi gerekenler liste-
sine ekliyor. Rahmi M. Koç Müzesi’nde 
yerini alan Hiawatha teknesi ise, eskisi gibi 
bo azda seyir yapacak ve zaman zaman 
müze misafirleri ile Amerika Birle ik 
Devletleri Ba konsoloslu u misafirlerini gez-
direcek.

Hiawatha Teknesi, 1932’den 
beri Türkiye’yi ziyaret eden 

Amerika Birle ik 
Devletleri’ne mensup çe itli 

üst düzey bürokratlara, 
Bo az turlar nda ev 

sahipli i yapt .

ABD stanbul Konsoloslu u’na sizlerin önün-
de bu katk  için bir kez daha müzemiz ad na 
te ekkür etmek isterim” dedi. 1932 y l ndan 
bu yana stanbul Bo az  siluetinin bir parças  
haline gelmi  ve bir tarihe tan kl k etmi  bu 
teknenin hem deniz hem de tarih merakl lar -
n n ilgi oda  haline gelece ini ümit etti ini 
belirten Rahmi M. Koç, sözlerini öyle sür-
dürdü: “Suya indirilmesinin üzerinden 80 y l-
dan fazla zaman geçmi  bu teknenin daha 
nice y llar burada ziyaret edilece ini dü ün-
mek mutluluk verici.”
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Bu sene 10. s n f  bitiren Elif Bilgin, Koç Özel 
Lisesi’nde Uluslararas  Bakalorya program nda 
bulunuyor. Ald  ileri seviye matematik, kimya 
ve biyoloji dersleriyle e itim hayat nda farkl l k 
yakalayan Elif, ba ar l  bir ö renci. Koç Özel 
lkö retim Okulu’ndan ald  yüzde 75 ba ar  
bursu ve yüzde 25 Koç çal an  deste i ile 
yüzde 100 burslu okuyan Elif’in bu genç ya n-
da elde etti i ba ar lar, herkese örnek olacak 
nitelikte. 

Elif Bilgin ad n  Google Bilim Fuar ’ndaki 
ba ar s yla duyduk. Ancak siz öncesinde 
ScientificAmerican’ n “Science in Action” 
yar mas nda birinci oldunuz. Bize önce 
kendinizden sonra da bu süreçten bah-
seder misiniz?
Projeme 14 ya ndayken, ilkö retimden liseye 
geçi  sürecinde ba lad m. Projemi tamamla-
mam ise iki senemi ald . Bu iki sene süresince 
12 farkl  deneme gerçekle tirdim ve sadece 

son iki denemem ba ar l  oldu. Bu süreç 
boyunca ya ad m ba ar s zl klar sonucunda 
ilk senemin ortalar na do ru yakla k üç ayl k 
bir pes etme süreci ya ad m. Daha sonra y l-
mamaya karar verdim ve çal malar ma yeni-
den ba lad m. kinci senemin sonunda ilk 
ba ar l  sonuçlar m  ald m. Projemi tamamla-
d ktan sonra kat lmak için uluslararas  yar -
malar  ara t rmaya ba lad m ve Google Bilim 
Fuar  kar ma ç kt . 

GENÇ B R MUC T N BA ARI 
H KAYES

Elif Bilgin ad n  ço umuz Google Bilim Fuar ’nda elde etti i derecesiyle 
duyduk. Ancak Elif, bu yar mada finale kalmadan önce Amerika’n n en köklü 
ve prestijli bilim yay nlar ndan olan ScientificAmerican’ n Science in Action 

adl  yar mas nda birinci oldu. Vehbi Koç Vakf  Koç Özel Lisesi’nin ve 
ülkemizin gurur kaynaklar ndan Elif’i daha yak ndan tan yal m istedik.  
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Elif’in en büyük Elif’in en büyük 
hayali ABD’de t p hayali ABD’de t p 
e itimi almak.e itimi almak.
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da daha çok zevk al yor ve pes etme ihti-
mali azal yor.

Sizce bu geli tirdi iniz projenin insanl a 
ne gibi katk lar  olabilir? Bu üretimin çev-
reye etkileri konusunda neler söyleyebi-
lirsiniz?
Geli tirdi im projede elde etti im plasti in 
günümüzde kullan lmakta olan petrol bazl  
plasti in yerini almas  mümkün olabilir. Kablo 
kaplama alan nda kullanabilece imi ö rendi-
im bu plastik ayn  zamanda uygun bir kal p 

içerisinde pi irilerek kozmetik protez yap m n-
da da kullan labilir. Bu plastik, petrol bazl  
plasti in imdiye kadar yaratm  oldu u kirlili-
in daha da artmas n  engellerken, çöpe at -

lan bir materyali de geri kazand r yor. 

Google Bilim Fuar ’nda dünyadaki 15 
finalistten biri olmaya hak kazand n z ve 
23 Eylül’deki finalde birincilik için ciddi 
bir adays n z. Büyük Ödül’ü ald n z tak-
dirde gelecekte neler yapmay  planl yor-
sunuz, ba ka projeler üzerinde çal acak 
m s n z? Gelecek ideallerinizden, üniver-
siteyi hangi dalda okuyaca n z üzerine 
de bahsedebilirsiniz.
Science in Action ödülü sayesinde kazand -

m para ödülümün yan s ra bir mentor ile 1 
sene boyunca çal ma hakk  kazand m ve bu 
süreci projemi daha da geli tirerek geçirmeyi 
planl yorum. Gelecekte ise tekrar çevre 
sorunlar  ile ilgili bir proje daha yapmay  dü ü-
nüyorum ve umar m bu dü ünceyi de hareke-
te geçirme ans m olur. Koç Özel Lisesi’nden 
mezun olunca ABD’de t p e itimi almak isti-
yorum ve bu e itimi mümkünse en iyi üniver-
sitede almak istiyorum.

ki y ld r bu proje üzerinde çal t n z  
biliyoruz. “Muz Kabu undan Biyoplastik 
Üretilmesi” projesi ilk olarak nereden 
akl n za geldi ve size ilham veren ne 
oldu?
Bu projeyi yapmamda bana ilham kayna  
olan esas ey, patateslerden yap lan biyop-
lastikler hakk nda okudu um bir makaleydi. 
Bu makaleyi okuyunca “Tüketti imiz bir ham 
maddeyi harcamaktansa çöpe att m z bir 
malzemeyi geri kazand rmam z daha iyi olmaz 
m yd ?” sorusu akl mda belirdi. Muz kabuklar -
n n da patatesten plastik yap lmas n  mümkün 
k lan ni astay  yüksek miktarda bar nd r yor 
olmas  onlar  biyoplastik yapmak için son 
derece uygun k ld .

Koç Özel Lisesi’nde e itim görüyorsu-
nuz. Okulunuzun ö rencilerin ki ili inin 
geli imine, proje üretmenize ve ara t r-
ma yapman za katk lar  nedir? Size 
sa lanan olanaklardan biraz bahseder 
misiniz?
Okulumuzda bulunan Uluslararas  Bakalorya 
(IB) program n n katk lar na bu projeyi 
yaparken fark na vard m. Raporu yazarken 
nelere dikkat etmem gerekti ini, deneyimi 
tasarlarken ne gibi verileri elde etmem 
gerekti ini ve bu verileri nas l yorumlamam 
gerekti ini IB sayesinde ö rendim. Ayn  
zamanda okulumuzun sahip oldu u labora-
tuvar teçhizatlar n n ihtiyac  olan her ö ren-
ciye sa lanabiliyor olmas  çok güzel bir ola-
nak. Bana bu projemi yaparken laboratuvar 
teçhizatlar n  eve götürmem için izin verildi. 
Okulumun ö rencisine bu denli güveniyor 
olmas  bence çok güzel bir özellik. 
Yönetimin ve laboratuvar asistanlar n n yar-
d mlar  projemi geli tirmem aç s ndan paha 
biçilemez oldu.

Okulunuz daha önce de benzer ba ar -
larla ad n  duyurdu. Örne in geçti imiz 
y llarda Koç Özel Lisesi Ö rencisi Enes 
Ayaz Dünyada Gelece in Lideri seçilmi -
ti. Bu Koç Özel Lisesi’nin di er ba ar la-
r ndan yaln zca biri. Okul her sene dün-
yan n say l  üniversitelerine ö renci gön-
dermeyi de ba ar yor. Sizce Koç Özel 
Lisesi bu anlamda topluma ve gençlere 
ne gibi katk lar sa l yor?
Okulumuz ö rencileri için, imkans z n imkanl  
olmas n  sa l yor. Gerekli donan m , gerek 
ki isel geli im bak m ndan gerekse e itim aç -
s ndan edinmemizi sa layarak bizi özgün 
dü ünen bireyler haline getiriyor. Böyle birey-
ler olmak da bence ba ar n n kalbinde yatan 
en önemli faktör. 

Proje için bir dan man n z var m yd ? 
Ö retmenlerinizin projenizin geli iminde 
ne gibi katk lar  oldu?
Projem için bana okulumuz Kimya ö ret-
meni Sibel Altay dan manl k yapt . Kendisi 
tak ld m noktalarda sorular ma cevap 
verdi ve ayn  zamanda deneyim için bana 
laz m olan araç-gereci temin etmem ve 
laboratuvar  kullanmam bak m ndan çok 
yard mc  oldu, kendisine bunun için çok 
te ekkür ederim.

Genç bir mucit olarak bu tür projelerin 
hayata geçirilmesi konusunda neler söy-
lemek istersiniz? Bu projeleri hangi 
ko ullarda hayata geçirmek mümkün 
olabiliyor, nas l bir destek gerekiyor?
Bu çe it projeleri hayata geçirmek için her-
eyden önce sizi sonuna kadar destekle-

yen bir çevreniz ve pes etmeyen bir zihin 
yap n z olmal . Böylece ba ar ya olan yol 
üzerinde kar la t n z hiçbir engel pes 
etmenize sebep olamaz. Bunun yan  s ra 
ara t rma ve deney yapmay  seviyor olmal -
s n z; çünkü insan bir i i severek yapt n-

Bu tip projeleri hayata 
geçirmek için her eyden önce 
sizi sonuna kadar destekleyen 

bir çevreniz ve pes etmeyen bir 
zihin yap n z olmal .

Elif Bilgin, okulunun yan  s ra evinde Elif Bilgin, okulunun yan  s ra evinde 
kurdu u minik laboratuvarda kurdu u minik laboratuvarda 
çal malar n  sürdürdü.çal malar n  sürdürdü.
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Tan , 5 binden fazla Informatica mü terisi 
aras ndan s yr larak Informatica 2013 
novasyon ödülünün sahibi olmaya hak 
kazand . Bu ba ar da önemli rol oynayan 
ekip, ba ar lar n n s rlar n  ve ödülün hikayesini 
Bizden Haberler Dergisi’ne anlatt .

5 bin irket aras ndan s yr larak büyük 
ödülü almaya hak kazand n z. Ödül 
kazand n z projeyi k saca aktarabilir 
misiniz?
Tolga Evren: Yakla k 2 y l önce Tan , “Veriye 
Veli Dedirtiriz” vizyonunu tan mlad . Bu vizyon, 
veriyi en do ru kaynaklardan toplay p, yönet-
mek, ham veriden “Veli” dedi imiz yani insan-
lar n ilk bak ta fark edemedi i ama analizlerle 
görebilecekleri gerçekleri ke fetmek ve bunun 
da ötesinde bu bulgulardan, aksiyon yaratmay  
bize vurguluyor. irket olarak misyonumuz ise 
“veriM” yani veriden verim sa lamak.

Kazand m z ödül de vizyonumuz paralelinde 
ortaya koydu umuz veri kalitesi yönetimi hiz-
metlerimize ili kindir. Geçmi  y llarda hizmet 
verdi imiz bir markan n mü teri veri kalitesini 
ölçümlemek için en az 2 i  günü çal ma 
yapmam z gerekiyordu. 10 firma için analizleri 
sunmak 20 i  gününü al yordu. Bu hizmeti 3 
ayda bir verebilir konumdayd k ve düzenli bir 
hizmet olarak sunam yorduk. 
Yeni vizyonumuzla veri kalitesi yönetimi ve bu 
konudaki hizmetler çok daha öncelikli konu-
ma geldi. Bu proje sonucunda hizmet verdi-
imiz markalar ve veri yönetiminden sorumlu 

ekiplerimiz bugün anl k olarak veri kalitesi 
raporlar na ula abilir durumdalar. Veri kalitesi-
nin geli imini izleyerek, aksiyon al p, sonucu 
ölçümleyebiliyorlar.
Teknoloji ve mü teri odakl  inovatif çözümleri 
bir araya getiren ekibimiz, Tan  için yeni bir 
hizmet yaratm  durumda. Veri kalitesi hak-

k nda ald m z bu uluslararas  ödül, ayn  
zamanda Tan  olarak i  vizyonumuzu hayata 
geçirdi imizi gösteren somut bir kan t.

Ekip olarak sizi biraz tan yabilir miyiz? Bu 
ekip içindeki ve projedeki görev ve 
sorumluluklar n zdan bahsedebilir misiniz? 
Tolga Evren: Teknoloji çözümünün tasarlan-
mas  ve geli tirilmesinde proje yöneticisi ola-
rak görev ald m. Veri  Stratejileri birimimizin 
i  ihtiyaçlar  aç s ndan liderlik etti i veri kalitesi 
yönetimi çal malar n n teknoloji çözümlerinin 
vizyona uygun ilerlemesini sa lamak, kaynak-
lar n  ve gidi at n  yönetmek benim sorumlulu-
umdayd . Genel olarak Tan ’daki sorumlulu-
umu, vizyonumuzu hayata geçirmek ama-

c yla, veri yönetimi, veri ambar  ve raporlama 
konular nda hizmet verdi imiz markalar n ihti-
yaçlar na uygun vizyoner teknolojik çözümleri 
yaratmak eklinde tan mlayabilirim.

TANI, 5 B N RKET ARASINDAN 
SIYRILDI, VER  KAL TES NDE 
DÜNYADA 1 NUMARA OLDU!

Offline, dijital ve mobil platformlarda mü teri odakl  entegre pazarlama çözümleri 
sunan Tan , geli tirdi i inovatif servisler ve ürünlerle Veri Kalitesi dal nda 

Informatica 2013 novasyon Ödülü’nün sahibi oldu.
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E ribozE riboz

Tolga EvrenTolga Evren
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la k 5 bin irket bu ödül kapsam nda de er-
lendirildi ve çe itli dallarda 13 irket ödüle 
lay k görüldü. Mart ay nda adayl m z aç k-
land ktan sonra Informatica taraf ndan ödülü 
ald m z bildirildi. Las Vegas’daki Kullan c  
Konferans ’na davet edildik. Orada hem 
kendi yapt m z çal malar  sunduk hem de 
ödülümüzü ald k. Konferansta çok ilgi çekici 
bir konumda oldu umuzu söyleyebilirim. 
Çal malar m z kat l mc lar taraf ndan büyük 
ilgiyle kar land . Bu konferansta Avrupa ir-
ketleri aras ndan ödül alan iki irket var. 
Türkiye’den ise ödül alan sadece biz olduk. 
Farkl  ülkelerde, farkl  sektörlerde çal an 
kat l mc larla kar l kl  tecrübelerimizi payla -
ma ans  yakalad k. 

Tan , teknoloji ve deneyimi yarat c l kla 
birle tirmeyi ba aran bir irket. Yepyeni 
inovatif ürünler ve servisler sunabilme-
nin püf noktalar  nedir?
Ahu Deveci E riboz: Biz, en üst seviyesin-
den en alt seviyesine kadar ö renen bir 
organizasyonuz. Teknolojiyi takip edip, daha 
ileriye nas l gidece imizi, mü terilerimize 
daha iyi ve verimli nas l hizmet sunabilece i-
mizi sürekli ara t r yoruz. Bu yakla m organi-
zasyonumuz içerisinde de desteklenen bir 
olgu. Farkl  sektörlerden çok say da firma ile 
çal yoruz. Böylece ö rendiklerimizin farkl  
sektörlerde nas l uygulanabilece ini ara t r p, 
geli tirip ayn  zamanda uygulamas n  gerçek-
le tirebiliyoruz. 
Timur eker: Ayr ca Tan ’n n de i imi çok 
iyi yönetebilen bir üst yönetim kadrosu var. 
Çal anlar da de i ime çok h zl  ayak uydu-
rabiliyor.

Tan  ekibi olarak ileriye yönelik plan ve 
hedefleriniz neler? 
Tolga Evren: Verimi sürekli art rma ve 
bulundu umuz noktay  ileriye götürme hede-
fimiz var. Bu yüzden hiçbir zaman geldi imiz 
noktay  yeterli görmüyoruz. Farkl  sektörlerin 
mü teri verisi yönetimi konusunda ihtiyaçlar -
na vizyoner çözümler sunabilen ve mü teri 
verilerinden verim yaratan bir yap ya sahip 
olabilmek ileriye yönelik hedeflerimizin baz la-
r . Dünya, üretilen hizmet ve ürünlerin içeri-
sinde bar nd rd  verinin kendisinden ayr t -
r lamayaca  ve giderek bireysel mü teri ter-
cihleri ile anlam kazand  bir noktaya gidi-
yor. Biz bunun çok net fark nday z, ileride de 
verinin çok daha önemli olaca n  biliyoruz. 
Hedefimiz, bu de i imde her zaman zinde 
olmak, haz r olmak ve hizmet verdi imiz 
markalar n bu konuda her zaman güvenebi-
lecekleri i  ortaklar  konumunda olmak. 

It r Ayd n: Veri kadar verinin nas l sunuldu u 
da son derece önemli. Tan ’da raporlar n 
tasarlanmas na yönelik görev yap yorum. Bu 
projede de tasar m n hizmet verdi imiz mar-
kalar için kolay anla labilir ve yorumlanabilir 
olmas na yönelik tasar m çal malar n  hayata 
geçirdik. Oda m z mü teriydi. Hayal ettik, 
tasarlad k ve mü terilerin kullan m na sunduk. 
Ahu Deveci E riboz: S kl kla hizmet verdi-

imiz markalar n taleplerine ili kin çal malar 
yürütüyoruz. Bu proje ise Tan  ekibinin için-
de yarat lan bir çal ma. Rapor Tasar m 
ekibi olarak içeriden yarat lan bir çözümü 
mü terilere götürdük. Dolay s yla mü terile-
re, sundu umuz hizmetin faydalar n  da 
anlatmam z gerekiyordu. Onlar n ihtiyaçlar -
na yönelik özel baz  de i iklik taleplerini de 
de erlendirdik. Ekiple payla p yap labilirli i-
ni belirleyerek hizmetimizi ortaya koyduk. 
Mü teri odakl  ilerledik.
Ça lar Gündüz:  Zekas  Uygulamalar  eki-
binde çal yorum. Verinin, i  ihtiyaçlar  parale-
linde anlam kazanmas na yönelik raporlama 
isteklerinin analizleri, altyap n n olu mas  için 
gerekli çal malar, veri ambar  ekibiyle koordi-
nasyonun sa lanmas  ve raporlama ekranlar -
n n geli tirilmesi görevlerini üstlendim. 
Mehmet Serhat Demir:  Zekas  
Uygulamalar  ekibinde görev al yorum. Rapor 
Tasar m ekibinden gelen tasar m taleplerinin 
en uygun ve efektif ekilde raporlama ekran-
lar na yans t lmas n  sa lad k.
Timur eker: Bu projede yaz l m mimarisini 
tasarlamak ve bunu geli tirmek üzerine çal t k.

Tan ’y  bize anlatabilir misiniz? Nas l bir 
çal ma ortam n z var, ekip olarak neler 
üzerinde yo unla yorsunuz? 
Tolga Evren: Tan ’n n son derece dinamik, 
enerjik, aç k ileti imi olan ve sinerji yaratan 
bir ortam  var. Mü terilerimize katma de er 
sa layacak projeler gerçekle tiriyoruz. Bunu 
gerçekle tirirken ilk prensibimiz, sa lam bir 
tak m çal mas  yapmak. irket içerisinde 
her bireyin vizyon paralelinde çal mas  için 
gerekli özeni gösteriyoruz. Farkl  birimlerde 
çal sak da di er birimlerin i lerinin ve viz-
yona katk s n n çok net fark nday z. 
Dolay s yla yapt m z, üretti imiz ç kt lar 
hep vizyonumuzun gerçekle tirilmesine 
yönelik oluyor.
Ahu Deveci E riboz: Tan  benim için 
do an n tüm renklerini içinde bulunduran ve 
farkl  fikir, ki ilik ve bilgi birikimlerini bar nd -
ran bir organizasyon. Sundu u ortam, viz-
yonumuzu geli tirmek ad na katma de er 
yarat yor. Vizyonumuz “Veriye Veli 
Dedirtmek”. Amac m z verim üretmek. 

irket de erlerimizden birisi olan “farkl l klar  
ile bir olmak” bizim verimli olma yolunda 
att m z en büyük ad mlardan. Sonuçlar n  
görüyoruz.

Markalar  insanlara, insanlar  markalara 
yak nla t rarak daha verimli bir dünya 
yaratmak için çal an Tan ’n n bir parça-
s  olmak size neler hissettiriyor?
Tolga Evren: Tan ’da bireylerin bir i e katk -
da bulunmalar  için fikirlerini özgürce söyle-
yebilecekleri bir ortama sahibiz. Herkes i  
yapmaya ve sonuca odakl . Demokratik bir 
ortam içerisinde çal yoruz. Bu da do al 
olarak insanlar n daha üretici olmas n , yap-
t klar  i e daha çok inanmalar n  ve daha 
motive çal malar n  sa l yor. 
It r Ayd n: Tan ’da sürekli yeni eyler ö reni-
yor ve deneyimliyoruz. Bu da bizim kendimizi 
geli tirmemize olumlu katk da bulundu u gibi 
kuruma olan ba l l m z  da artt r yor.

2013 novasyon Ödülleri’nde Veri Kalitesi 
dal nda ödülün sahibi oldunuz. Bu ödül 
sizin için ne ifade ediyor? Ödülü kazan-
man zda etkili olan faktörler neler oldu? 
Tolga Evren: Bu ödül, ne kadar do ru bir 
vizyon üzerinde hareket etti imizi ve i  vizyo-
numuzu hayata geçirdi imizi gösteren somut 
bir kan t. Ödül iyi bir ekip çal mas  ve sinerji 
yaratan ortam m z n bir meyvesi. Hizmet kali-
temiz aç s ndan hata yapmamay  hedefliyo-
ruz. Ancak yaparsak da bunu bir ö renme 
f rsat  olarak görüp, avantaja çevirebilmeye 
odaklan yoruz. Hatalar m z  ve ö rendikleri-
mizi payla p, sadece bireyin de il, kurumun 
ö renmesini sa l yoruz. 
Tan ’n n hizmetlerinde veri kalitesi önemli rol 
oynuyor. Kaliteli veri, kaliteli pazarlama aksi-
yonlar na ve ilave ciro imkânlar na dönü ü-
yor. Ekip olarak mü terilerimize sundu umuz 
çözümün ayn  zamanda ödüle lay k görülme-
si hepimizi son derece mutlu etti. 
Ça lar Gündüz: Proje ilerledikçe ya an lan 
s k nt lar, çözüm gerektiren konular oldu ama 
hepsinden bir eyler ö renerek ç k  yolu 
ürettik. yi bir ekip çal mas  yapt m z  his-
sediyoruz. Bazen insan çal malar n  d ar -
dan da görmek istiyor. Bu ödül bize bu 
imkan  sundu. Bizim için ayr  bir motivasyon 
kayna  oldu ve fark ndal k yaratt . 

novasyon Ödülleri’nin sahiplerini buldu-
u Las Vegas’daki törende nas l bir 

atmosfer ya ad n z? Süreci anlatabilir 
misiniz?
Tolga Evren: Bizi yapt m z çal malarla 
ödüle aday gösterdiler. Informatica’dan yak-
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Mardin’de bir ilki gerçekle tirerek geni  bir 
alan içerisinde Araç Sat , Kaporta Boya, 
Mekanik Servis, Yedek Parça, Sigorta, Araç 
Kiralama, Petrol istasyonu gibi farkl  hizmet-
leri tek bir yerden mü teriye sunan Nas 
Otomotiv’in sahibi Ma uk Nas, sürdürülebilir 
ba ar n n de i im ve mü teri memnuniyeti ile 
sa lanabilece ini ifade ediyor. 

Ma uk Bey, siz Mardin’in en köklü aile-
lerinden ve Ford bayilerinden birisiniz. 
Koç Toplulu u ile olan i birli inizin ba -
lama hikâyesini bizlerle payla r m s n z?
Koç Toplulu u ile i birli imiz, Ankara’da yak n 
bir aile dostumun beni rahmetli Vehbi Bey ile 
tan t rmas yla ba lad . Rahmetliye benim f k hç  
oldu umu söyleyince, Vehbi Bey’in ilgisini çekti 
ve bana bir soru sordu. Ben de cevab n  ver-
dim. Ard ndan ayn  cevab  yaz l  olarak da ken-
disine iletmemi söyledi ve bana kart n  verdi. 
Dedi ini yapt m ve cevab  kendisine yaz l  ola-
rak ilettim. Birkaç ay sonra Vehbi Bey’den bir 
mektup ald m, içinde: “Say n hoca, sana filan 
tarihte f khi bir sual sormu tum. Ayn  suali diya-
net reisine de sordum, o da ayn  cevab  verdi. 
Ba ar lar n n devam n  diler gözlerinden öperim” 
yaz yordu. Rahmetli Vehbi Bey’i tan mak Yüce 
Rabbimin bana bir lütufu ve kerimi oldu una 
inan yorum. Daha sonra beni Tofa  Bayisi 
yapt , o tarihte en genç bayi bendim. Koç 
mensubu ve bayisi olmak, Koç kültürünü 
almak son derece önemli ve k ymetli bir duygu. 
Allah herkese nasip etmez, etti i zaman da 
k ymetini bilmek laz m. Koç bayisi olmaktan 
son derece memnun oldu umu ifade etmek 
isterim. Bizim hikayemizin özeti budur.

Vehbi Bey hakk nda da birkaç söz söylemek 
istiyorum. Dini inanc  fevkalade kuvvetli olan 
Vehbi Bey’in bize olan ilgi ve alakas  dinine 

olan sevgisindendi. Onun köklerinin, büyük 
Allah dostlar ndan Hac  Bayram Veli’den gel-
mesi -resmi secereleri mevcuttur- de bu 
hassasiyetinin bir sebebidir.

Mardin, Anadolu’nun en önemli ehirle-
rinden birisi. Kültürel derinli i çok eski-
lere dayanan bu ehir hakk nda neler 
söylemek istersiniz? Bu ehrin sizin ve 
ülke ekonomisi için öneminden bahse-
der misiniz?
Tarih ve kültür ehri Mardin, dünya kültür s ra-
lamas nda önemli bir yere sahip. Müslüman, 
Ermeni ve Süryani semavi dinlerinin bulu tu-
u, mistik kültürel kucakla man n ehri olan 

Mardin, uygarl klar mozai i bir merkez. Dini, 
dili, mezhebi kültürel zenginlikler olarak gören 
insanlara yüreklerinde ta d klar  sevgiyle, zey-
tin dal n  içeren gülümsemesiyle bulu turan 

kent. Mezopotamya uygarl n n kav ak nok-
tas ndaki bu tarihi kent, gelecekte GAP’ n 
co kusuyla, Mardin ovas n n suya özleminin 
bitimini bekliyor. Tar m, Mardin ekonomisinde 
ilk s rada yer al r. Bu da, g daya ba l  sanayi-
nin güçlenmesini sa lad . Faal nüfusun yüzde 
80’ine yak n  tar m sektöründe çal yor. GAP 
Projesi’nin Mardin’e ula mas yla, bu bölgenin 
tar m nda ciddi bir s çraman n olmas , il eko-
nomisinin lokomotifi tar m gelirlerinin artmas  
tüm ehrin gelirinin artmas n  sa layacak. 

Bölgede Ford modellerine olan ilgiyi 
nas l de erlendiriyorsunuz? Bu bölgede 
markayla ilgili nas l bir alg  var? 
Bölgemizde Ford denilince, akla ilk gelen 
sa laml k olur. 2006 y l nda servisimizin faali-
yete girmesiyle markam za kar  bölge insa-
n n n güveni artt , 2008 y l nda bizi liderli e 

KOÇ MENSUBU OLMAYI 
ALLAH HERKESE NAS P ETMEZ, 

KIYMET N  B LMEK LAZIM
1987 y l nda Midyat’ta aç lan ilk bayileri ile Koç Ailesi’ne kat lan Nas Otomotiv, 

bugün de kaliteli, ça da , dinamik ve genç kalan bir marka olma yolunda 
çal malar na devam ediyor.

28  BizdenHaberler
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Büyük ailelerde yak n akrabalar bayram 
günü yemek yapmaz, herkes yeme ini kala-
bal k bir ortamda yer ve bayramla rd . 
Bugünkü bayramlarda hala o eski gelenek 
ve adetleri sürdürme çabalar  oldu unu da 
görüyoruz, ancak bu büyük ehirlerde biraz 
zorla yor.

Son olarak gelecek plan ve hedeflerinizi 
bizlerle payla abilir misiniz? 
Mardin’de hizmet vermeye devam ettirdi imiz 
Ford Plazam z, Opet-Aygaz stasyonumuz, 
Avis Acenteli imiz ile Mardinli hem erilerimi-
ze Koç Toplulu u ürünlerini ula t rman n, bu 
kalite ile hem erilerimizi bir araya getirmenin 
mutlulu unu ya yoruz. Bu alanlarda il lider-
liklerimiz de bizi mutlu ediyor. 

Ford Truck ile ilgili yeni yat r m karar  alm  
bulunuyoruz. Tek bir noktadan a r ticari araç 
mü terilerimize Mardin-K z ltepe aras nda 
yapaca m z yeni yat r mla, hem markam za 
hem de mü terilerimize sa layaca m z üstün 
kalitenin heyecan n ya yoruz. Vehbi Bey ülke 
için söylüyordu ama ehir için de uyarlarsak, 
“Bu ehirden al nan n yine bu ehre verilmesi 
konusuna hassas davranmal y z”.

Koç Toplulu u’nun 10 binin üzerinde 
bayisi bulunuyor. Bu bayilerin büyük 
ço unlu u sizin gibi uzun süredir Koç 
Toplulu u ile birlikte. Sizce uzun süreli 
bir i birli inin s rlar  neler? Bayilere bu 
konuda neler tavsiye edersiniz?
Bayilerimizin tamam  Koç Toplulu u’na ve Koç 
Ailesi’ne son derece ba l lar. Baz  bayilerimizin 
üçüncü-dördüncü jenerasyona ula mas  Koç 
Ailesi’ne olan güvenin de bir somut göstergesi-
dir. “Koç sat yorsa, Koç pazarl yorsa o üründe 
yanl  olmaz” alg s  hâkim. Bu ba l l n kayna  
güven ve samimiyet. E er bir bayii 30 y l, 40 
y l, 50 y l hatta 60 y l ayn  çat  alt nda yoluna 
devam ediyorsa, iyi günde kötü günde yolun-
dan a m yorsa bu, i birli inin manevi yönü-
nün çok kuvvetli oldu unun i aretidir. Ben Koç 
Ailesi’ni kendi ailem gibi görüyorum.

Türkiye’de Koç Toplulu u bayisi olmak mut-
lak derecede ayr cal kt r. Bütün Türkiye’de 
Koç Toplulu u bayileri o ilin dürüst ve iyi tica-
ret adam  olarak tan n r, say l r ve güvenilir.
Koç Ailesi de bayilerine fevkalade önem verir. 
Koç Ailesi’nin bayileriyle ili kisini ise son dere-
ce olumlu ve candan buluyorum. Koç Ailesi 
ahde vefaya son derece önem veriyor. Vefa 
dinimizin de önemle üzerinde durdu u insani 
bir duygudur. Tüm bunlar n uzun süreli i birli-
inin s rlar  oldu unu dü ünüyorum. 

ta d . imdilerde ise sa lam ve güvenilir bir 
marka olarak ak llara geliyoruz. 

Mü terileriniz ile olan ili kilerinizde nelere 
önem veriyorsunuz? Mü teri memnuniye-
tini sa lamak ad na sundu unuz servis 
ve hizmetlerinizden bahsedebilir misiniz?
Devaml l n mü teri memnuniyeti üzerine in a 
edildi ine inan yoruz, bu anlamda mü teriye 
kalitenin en iyisini sunmak bizim için çok 
önemli. Çal anlar m z n ilgili olduklar  bölümler 
konusunda e itimlerini almalar n  sa l yoruz. 
En üstten en a a ya kadar tüm çal anlar m z 
mü teri memnuniyetinin önemini biliyor ve bu 
bilinçle mü teriye hizmet sunmaya çal yoruz. 
Merhum Vehbi Koç’un “Mü teri velinimetimiz-
dir” sözü, Nas Otomotiv’in anayasas d r.

Merhum Vehbi Koç, bu ülkeden al nan n 
yine bu ülkeye verilmesi konusuna has-
sasiyet ve özen gösterirdi. Vehbi Koç 
Vakf  ve Koç Toplulu u ayn  hassasiyetle 
birçok sosyal sorumluluk projesine des-
tek veriyor. Koç Toplulu u’nun sosyal 
sorumluluk konusuna yakla m  ve bu 
do rultuda hayata geçirilen projelerini 
nas l de erlendiriyorsunuz? 
Hazreti Muhammed (S.A.V.) hadisinde buyuru-
yor ki; “ nsanlar n en hay rl s  insanlara faydas  
olan d r.” Peki, insanlar n en kötüsü kimdir 
diyorlar; “ nsanlara zarar verendir.” Bu hadisten 
anlad m z mâna udur ki; bir insan topluma 
faydal  ise Allah kat nda da makbuldür. 
nsanlara zarar verirse inanc  ne olursa olsun 
makbul de ildir. Âdemo lu u fani dünyadan 
göç etmeden evvel gücü nispetinde iz b raka-
biliyor ise iyi ve kâmil insan olur. Rahmetli 
Vehbi Koç’un da arkas nda iz b rakanlardan 
biri oldu u üphesiz. Mevlana’n n deyimiyle ne 
mutlu iz b rakanlara. Koç Toplulu u’nun sosyal 
projelere gösterdi i hassasiyeti takdire ayan. 
Toplumun faydas na olan sosyal projelere ver-
dikleri destekler son derece önemlidir. Okullar, 
yurtlar, burslar, üniversiteler, mesleki faaliyetler 
vs. Bizim inanc m za göre bu yap lanlar n Yüce 
Allah’ n kat nda büyük bir hayr  var. 
  
Anadolu topraklar  geçmi ten bu yana 
çok önemli kültürel de erleri bünyesinde 
sakl yor. Özellikle Hac  Bayram Veli, 
Mevlana, Yunus Emre gibi ahsiyetlerin 
söylemlerinde ve eserlerinde birlik-bera-
berlik de erlerinin öne ç kt  bir 
Anadolu kültürümüz var. Günümüzde bu 
de erlerin, örf ve adetlerin ya at lmas  
noktas nda neler dü ünüyorsunuz? 
Anadolu topraklar ndan gelmi  bu önemli 
ahsiyetlerden biri Mevlana Celaleddin 

Rumi’dir. Bu insanlar her zaman ho  görülü 
olmu lar. Yaradan’ n hiçbir mahlûkuna ters 
gözle bakmad lar ve “Yarat lan  Yaradan’dan 
ötürü sevme” düsturu ile hareket ettiler. 
Herkesi oldu u gibi kabul edilmesi gerekti-
ine inan p, bu topraklarda bu medeniyeti 

bu anlay  ve bu ho görü ile kar lad lar. 
Biz de toplumumuzda herkesi oldu u gibi 
kabul etmeliyiz. mam-  Gazali’nin deyimiyle 
insanlar  oldu u gibi kabul etmeliyiz ki top-
lumda bar  içinde ya ayabilelim. Yüce 
kitab m z Kur’an-  Kerim de, insanlara bu 
düstur ile hareket etmelerini buyuruyor. 
Peygamber Efendimiz de hadislerinde, bir-
birimizi sevmemiz ve ziyaret etmemiz 
gerekti ini belirtiyor. Ayr ca örf ve adetleri-
mize göre de insan  sevmek insani bir 
duygu ve iard r. Anadolu’muzun erenleri-
nin temel ta lar  da bu ilkelerdi ve bu istika-
mette ilerlemeleri sayesinde asil Anadolu 
insan  cihana nam sald . 

Vehbi Koç Vakf  Yönetim Kurulu 
Ba kan  Semahat Arsel, Bizden 
Haberler Dergisi’ne verdi i röportajda 
eski Ramazan geleneklerinden bahset-
mi  ve bu geleneklerin aile içinde ya a-
t lmaya devam edildi ini belirtmi ti. Siz 
eski Ramazanlar hakk nda ne dü ünü-
yorsunuz? Bu do rultuda Ramazan 
Bayramlar ’n n kutlanma biçimi hakk n-
da neler söylemek istersiniz? 
Ramazan ay , bereket ve rahmet ay d r. 
Eskiden Ramazan n geleneklerine ve samimi 
ortam na ba l l k vard , sanki bu durum 
yava  yava  yok oluyor. nsanlar n hayat 
artlar ndaki de i im bu durumun en temel 

sebebi tabi ki. Eskiden kom ular birbirlerini 
ailece iftara davet ederlerdi bugün ise kom-
uluk ili kisi nerdeyse bitti bitecek. Bir araya 

gelip dost teneffüsü solumak ve küskünler 
varsa bar t rmak amac  ta yan bayramlar 
da eskiden farkl yd , küçükler erkenden aile 
büyüklerinin bayram n  kutlar. Sonra yak n 
akrabalara gider ve harçl klar n  al rlard . 

Koç Toplulu u’nun sosyal 
projelere gösterdi i hassasiyet 

takdire ayan. Bizim 
inanc m za göre bu 

yap lanlar n Yüce Allah’ n 
kat nda büyük bir hayr  var.
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KOÇ TOPLULU U 
PROJELER YLE 
DÜNYAYA ÖRNEK 
OLUYOR”
“Kurumsal sosyal sorumluluk” uygulamalar , hem sosyal 
ihtiyaçlar m za deva oluyor hem de kurumsal kültürün 
geli mesine yard mc  oluyor. Bu alanda faaliyetlerini 
sürdüren Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derne i’nin 
Ba kan  Serdar Dinler ülkemizde kurumsal sosyal 
sorumluluk projelerine olan yakla m , Bizden Haberler 
Dergisi’ne de erlendirdi. 

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Derne i, Türkiye’deki uygulamalar n ulusla-
raras  standartlarda yayg nla mas  amac yla 
önde gelen i  dünyas  liderleri, akademis-
yenler, genç KSS uzmanlar  ve sivil toplum 
öncüleri taraf ndan 2005 y l nda kuruldu. 
Türkiye’de kurumsal sosyal sorumlulu un 
en önemli temsilcisi haline gelen derne in 
Ba kan  Serdar Dinler, konu hakk nda 
merak ettiklerimizi yan tlad . 

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Derne i’nin ba l ca faaliyetlerinden 
bahseder misiniz?
Derne imiz, Stratejik KSS Yönetimi, KSS 
E itimleri, Projeler ve KSS Pazaryeri etkin-
li i ile hem üyelerine hem de payda lar na 
yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Bu kap-
samda irketlerin KSS Durum Analizi, Ülke 
KSS Raporlar ,  Yerinde nsan Haklar  
Raporu gibi projeler haz rl yor, Kadir Has 
Üniversitesi ile ortak kurdu umuz KSS 
Akademisi’nde sertifika e itimleri veriyor 
ve KSS ara t rmalar  yaparak KSS 
Pazaryeri Etkinli i’ni düzenliyoruz. 

Bu çal malar neticesinde, sekiz y l sonun-
da, geçti imiz May s ay ndaki Genel 
Kurul’da, CSR – Europe Yönetim Kurulu’na 
seçildim. Bu kapsamda önümüzdeki üç y l 
boyunca Avrupa’n n KSS kararlar nda yer 
alarak, Türkiye’nin uygulamalar n  aktarmak 
gibi önemli bir rol üstlenece im. 

Kurumsal sosyal sorumluluk kavram  
ne ifade ediyor? Dünyada ve ülkemizde 
bu alanda at lan ad mlar neler?
Kurumsal sosyal sorumlulu un en ideal 
yakla m , kurumlar n yasal zorunluluklar 
sebebiyle de il gönüllü olarak ve KSS’yi 
irket stratejilerine dahil ederek uygulama-

s d r. Bizim kurumsal sosyal sorumlulu a 
dair yakla m m z bir piramidin dört temel 
alan nda ifade buluyor. Bunlar ekonomik, 
hukuki, etik ve sosyal sorumluluklard r. 

Bir kurum öncelikle ekonomik sürdürülebi-
lirli ini sa lamak üzere faaliyet gösteriyor. 
Bununla birlikte belli bir hukuk sistemi için-
de kurallar bütünüyle hareket eder ve yasa-
lara riayet eder. Tabii ki hukuki olmasa da 
etik ile ilgili durumlar olu abiliyor. Bu süreç-
lerde kurumlar n davran lar  ve tak nd klar  
tav r önemli bir i aret ve samimiyet alan  
oluyor. Tüm bunlarla entegre olmak ise ir-
ket içindeki sosyal ve kurumsal vatanda l  
ön plana ç k yor.

“
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Sizce ülkemizde kurumsal sosyal 
sorumluluk projelerine olan yakla m 
memnun edici düzeyde mi? Bu alanda 
yap lmas  gerekenler neler?
Ülkemizde son y llarda giderek artan say -
da i  adam , sosyal problemlerin gideril-
mesine ili kin çabalara müdahil oluyor. 
Bunu yaparken de klasik ba  yöntemle-
rini daha kurumsal yap larda ve daha ef-
faf – sürdürülebilir biçimde kullan yorlar. 
Bu aç dan kurumlar bazen kendi vak flar  
bazen de payda  ili kilerine dayal  sivil 
toplum ortakl klar  ile sosyal sorumluluk 
projeleri hayata geçiriyor. 

Bizim buradaki bak m z a rl kl  olarak, 
irketin i  stratejileri ve ana i  alan  ile 

yap lan çal man n uyumlu olmas  ve temel 
olarak kalk nma ve kurumsal vatanda l  
temel almas ndad r. Bu nedenle KSS ve 
bu kapsamda yap lan projeler, Türkiye’de 
halen hay rseverlikten geçi  sürecinde. 
Di er bir ifadeyle, Türkiye’de KSS uygula-
malar  özellikle ilk 500 büyük irket aras n-
da bir gündem maddesi, ancak bunun 
a rl  ve uygulamas  ise aktard m gibi 
hay rseverlikten stratejik KSS boyutuna 
hatta uluslararas  örneklere kadar uzan -
yor. Öte yanda, özellikle tedarik zinciri, 
KOB , i  hayat nda insan haklar , payda  
ili kileri, sürdürülebilirlik gibi konular u 
anda küresel ölçekte KSS alan nda en 
öncelikli maddeler ve bu alanda, 
Türkiye’de KOB ’lerin ve büyük irketlerin 
çok daha kapsaml  ve kalk nma odakl  
stratejik KSS uygulamalar n  hayata geçir-
meleri gerekiyor.

Kurumsal sosyal sorumlulu un yay-
g nla t r lmas  ad na vak f, dernek ve 
bireylere dü en roller neler?
Kurumsal sosyal sorumlulu un payda  
taraflar n ortak çal malar yaparak çal ma 
kültürünü daha da art rmas  temel öncelik 
olarak öne ç k yor. Bu kapsamda vak f ve 
derneklere büyük önem dü üyor. Son 3 
y ld r Türkiye’de çal an gönüllü ünü küre-
sel bir giri imin parças  haline getirdik. Bu 
kapsamda dernek ve vak flar ile irketleri 
bir araya getirerek May s ay  içerisinde 
çal an gönüllü etkinliklerin yap lmas  için 
kolayl k sa l yoruz.  

Bu nedenle irket ve sivil toplum kurulu -
lar  aras ndaki ortakl klar n artarak geli -
mesi ve uzun vadeli i birliklerine dönü -
mesi bu süreçte kilit bir öneme sahip. 

ilk imzalayan sivil toplum kurulu lar ndan 
olan derne imiz, Türkiye’nin ilk ve tek 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi’ni 
Kadir Has Üniversite ile birlikte hayata geçir-
di. Bu kapsamda bölgesel proje ve i birlik-
lerine imza at yor. Bunun yan  s ra derne i-
miz KSS Ukrayna, KSS sveç, KSS spanya, 
KSS Azerbaycan, KSS ran, KSS Romanya 
kurumlar  ile yak n i birli i yürütüyor. 

Koç Toplulu u, kurulu undan bu yana 
farkl  alanlarda sosyal sorumluluk proje-
lerini hayata geçiriyor. Vehbi Koç Vakf  
da y llard r e itim, kültür, sanat ve sa l k 
alanlar nda faaliyet gösteriyor. Siz bu 
çal malar  nas l de erlendiriyorsunuz? 
Az önce tan mlad m ve uluslararas  ölçekte 
de kabul gören ba ar l  KSS uygulamalar na 
giden yolda Koç Toplulu u’nun bu yakla m  
önemli bir örnek olarak öne ç k yor. Merhum 
Vehbi Koç, “Ülkem varsa ben de var m” sözü 
ile Türk i  insanlar na örnek oldu. Bugün 
halen Koç Toplulu u bu sözü iar edinerek 
“Ülkem çin Projesi”ni uyguluyor. Bu projenin 
2012-2014 uygulamas nda Koç 
Toplulu u’nun payda lar  ve tedarikçileri ile 
hayata geçirdi i Engel Tan m yorum Projesi 
de bu anlamda çok önemli bir örnek. Bu 
ba lamda Koç Toplulu u’nun KSS uygula-
malar nda izledi i yöntem; payda  odakl , 
kat l mc  ve know – how üretmesi bak m n-
dan çok stratejik bir yakla m. Bu kapsamda 
süreçlerin effaf ve ileti im yönünün güçlü 
olmas  projelerinin etki alan n n geni  olmas n  
sa l yor. 

Kurumun kurucusunun çizdi i vizyon ve 
onay, hay rseverlik yakla m ndan bugünün 
modern zaman n sesi KSS uygulamalar na 
dönü tü. Bu kapsamda Türkiye’nin en 
önemli i  dünyas  kurulu lar ndan olan ve 
yaratt  i  imkanlar  ile sosyal bir fabrika 
olan Koç Toplulu u, bu anlamda Meslek 
Lisesi Memleket Meselesi gibi kendi i  
alan  ile do rudan ilintili mesleki e itim kali-
tesini art rmaya odakland  ve en önemlisi 
çal anlar n  da gönüllü olarak bu sürece 
katarak önemli bir uygulamay  hayata 
geçirmi  oldu. 

Bu noktada Koç Toplulu u’nun ve Vehbi 
Koç Vakf ’n n yakalad  uyum da sürdürüle-
bilirlik ve etkin KSS yönetimi aç s ndan 
büyük önem ta yor. Koç Toplulu u’nun 
KSS uygulamalar  uluslararas  standartta 
örnek olarak yayg nla abilecek ve özellikle 
bölge ülkelerine ilham kayna  olacak.

Koç Toplulu u’nun KSS 
uygulamalar , uluslararas  

standartta örnek olarak 
yayg nla abilecek ve özellikle 

bölge ülkelerinde ilham 
kayna  olacak.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derne i, 
ne tür uluslararas  i birliklerine imza 
at yor? Hangi projelerde ne gibi görev-
ler al yor?
Derne imiz Brüksel Merkezli CSR – Europe 
(Avrupa Birli i KSS Birli i) üyesi. CSR – Europe, 
100 üyesi ile Avrupa’n n kurumsal sosyal 
sorumluluk alan nda en önemli emsiye 
kurulu u. Bunun yan  s ra merkezi 
Washington’da bulunan Amerikan Ticaret 
Odas  Sosyal Sorumluluk Birimi Kurumsal 
Vatanda l k Liderlik Merkezi ile proje ve 
kurumsal vatanda l k uygulamalar  temelin-
de bir i birli i protokolü temelinde çal yo-
ruz. Küresel lkeler Sözle mesi’ni Türkiye’de 

Kurumsal sosyal 
sorumluluk 
projelerinde 

irketlere önerilen 
ana ad mlar 

1 irketin önceden haz rlanm   ve 
kararla t r lm  uzun vadeli bir 

KSS stratejisi olmas

2 irketin payda  analizinin yap lm  
olmas

3 irketin çal ma alanlar  ve 
payda lar  ile uyumlu KSS 

uygulamalar  belirlenmesi

4 Bu kapsamda belirlenecek 
uygulamalar n hayata projeler 

halinde geçirilmesi

5 Hayata geçirilen projelerin KSS 
stratejisi temelinde sosyal etki 

de erlendirmesinin yap lmas
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Kuzey Anadolu Fay Hatt  üzerinde bulunan 
Türkiye, ya ad  ac  deneyimlerle deprem denince 
akla gelen ülkelerden oldu. Bu deneyimlerle 
bilinçlendirme çal malar n n artt  ülkemizde 
depreme kar  önlem al nmas  noktas nda önemli 
bir yol kat edildi.

lkel toplumlar depremi tanr n n gazab  olarak 
görürlerdi. Bugün ise geli en teknoloji ve 
bilimsel ara t rmalar sayesinde depremlerin 
tektonik hareketler oldu unu biliyor ve bilimin 

ndan faydalan yoruz. Bütün ya am n  
depremleri ara t rmaya adam  olan hsan 
Ketin’e göre Türkiye’de deprem, “Anadolu 
blo unun çevresine nazaran bat ya do ru 
hareketinin ve yukar  do ru yükselmesinin 
mekanik ifadesi”. Yani ülkemiz bat ya ilerle-
yen Anadolu blo u ile Karadeniz eridi ara-
s nda bir yay gibi uzanan Kuzey Anadolu Fay 
Hatt  üzerinde bulunuyor ve bu nedenle de 

tarih boyu çe itli deprem afetlerine maruz 
kal yor. Bugün haf zalar m zdan ç kmayan 
Marmara Depremi’nin ac lar , 23 Ekim 2011 
tarihinde gerçekle en Van Depremi ile yeni-
den canland . Türkiye’nin sürekli gündemin-
de yer alan bu çok önemli konu için, uzman 
görü ü alarak deprem riskine kar  al nmas  
gereken önlemleri sizlerle payla mak istedik.

ADAPAZARI, ZM R, STANBUL VE VAN…

Haz rl ks z yakaland m z bu depremler, hem 
devlet hem de vatanda  düzeyinde yap lmas  
gerekenlerin neler oldu u konusunda eksik-
lerimizi fark etmemizi sa lad . Çevre ve 

ehircilik Bakanl  taraf ndan yürütülen çal -
malar sayesinde bugün fizibilite çal mas  
kapsam nda incelenen 932 okuldan 212’si 
y k l p yeniden in a edildi. Kalan binalarda 
sürdürülen güçlendirme çal malar  ile okullar 
depreme kar  dirençli hale geldi. Yurtlar, 
hastaneler, köprü ve viyadükler ve son ola-
rak da tarihi eserler üzerinde sürdürülen 
çal malar neticesinde, deprem yönetmeli i-
ne uygun binalar elde edildi. Öte yanda 
meskenler üzerinde yap lan çal malar n en 
önemlisi olan ve Türkiye gündemine damga-
s n  vuran kentsel dönü üm çal malar  da 
tüm h z yla devam ediyor. Tüm bu süreçler-
de deprem yönetmeli ine uygun artlar n 
gözetilmesi için denetim ekipleri de üzerleri-
ne dü eni yerine getiriyor. Bu konuda görü -

lerine ba vurdu umuz Prof. Dr. Özgün 
Ahmet Ercan, Büyük Marmara 
Depremi’nden bugüne kadar devlet taraf n-
dan yap lan çal malar  yeterli ve yerinde bul-
du unu belirtti ve ekledi: “ n aat alan  seçer-
ken deprem yönetmeli ine uygun hareket 
edilmeli ve in a edilecek olan yap lar yine bu 
yönetmeliklere uygun olarak projelendirilmeli 
ve hayata geçirilmeli”. 

STK’LAR HAZIR BEKL YOR

Ancak depremle mücadelenin sadece devlet 
eliyle yürütülmesinin yeterli olmad  gerçe-
iyle yüz yüze hareket eden birçok sivil top-

lum kurulu u da sürece önemli katk larda 
bulunuyor. Özellikle halk n bilinçlendirilmesi 
konusunda önemli çal malar yürüten 
Türkiye Deprem Vakf  (TDV), e itim, proje ve 
etkinlikler ile olas  bir depremin zararl  etkileri-
ni en aza indirmek için büyük çaba sarf edi-
yor. Deprem Mühendisli i Türk Milli 
Komitesi, Arama Kurtarma Derne i (AKUT), 
Arama Kurtarma Ara t rma Derne i (AKA), 
Arama Kurtarma ve Çevre Derne i (GEA), 
Radyo ve Telsiz Amatörleri Derne i (TRAC), 
Türkiye Acil Yard m, Kurtarma, Yang n ve 
E itim Vakf  (TAYEV) ve Türkiye Deprem 
Mühendisli i Derne i (TDMD) gibi STK’lar 
deprem s ras  ve sonras ndaki faaliyetlere 
aktif olarak kat larak, Türkiye’nin afet yönetim 
sisteminde önemli bir görev üstleniyorlar. 

YA AM

DEPREM YA AMDAN 
DAHA GÜÇLÜ DE L
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Koç Toplulu u çat s  alt nda kurulan ve 
Türkiye’de meydana gelen afetlere an nda 
müdahale etmeyi amaçlayan Arama-
Kurtarma Birimi de deprem konusunda bilinç 
olu turmay  ve ihtiyaç an nda yard ma ko -
may  amaçl yor. Arama-Kurtarma Birimi; Koç 
Holding, Yap  Kredi, Ford Otosan, Arçelik, 
Tofa  ve Tüpra  bünyesindeki ekiplerden 
olu uyor. Aygaz ve Otokar’ n Arama 
Kurtarma Ekipleri ise olu um a amas nda.

DEPREMLE MÜCADELE Ç N ÜÇ ÖNEML  
ADIM

Depremle mücadele konusunda görü lerine 
ba vurdu umuz stanbul Teknik Üniversitesi 
Jeoloji Mühendisli i bölümü ö retim üyesi 
Prof. Dr. Naci Görür ise, depreme kar  dik 
durmak için üç önemli a amadan bahsediyor. 
Görür’e göre, kentsel dönü üme odaklanan 
çal malar yetersiz. Öncelikle tehlike analizi 
yap lmal . Yani “Depremin kayna , boyutu, 

Be  Ad mda Evinizi 
Depreme Kar  

Koruma

1. Raf, kitapl k, ifonyer ve dolap gibi 
e yalar n deprem esnas nda 

dü mesini engellemek için duvara 
sabitleyin. 

2. Beyaz e ya ve elektronik 
ayg tlar n sabit ve güvenli 

yerlerde durdu undan emin olun.

3. Olas  cam k r klar ndan 
kaç nmak için yatak ve koltuk 

tak mlar n z  pencerelerden yeterince 
uza a yerle tirin.

4. Biblo ve camdan süs e yalar n  
alttan sabitleyerek bir büfenin 

içinde sergilemek, k r lmalar  
durumunda mümkün sakatl klardan sizi 
koruyacak.

5. Elektrik k sa devresinden dolay  
ç kabilecek deprem sonras  

yang nlardan korunmak için sigortan z  
kapatt n zdan emin olun.

Deprem Sonras  
Yap lmas  

Gerekenler

1. Deprem esnas nda ev terk 
edilmemeli, sars nt  kesildikten 

sonra evden merdivenlerden inilerek 
ç k lmal .

2. Depremden sonra telefonlar n 
kilitlenmesini engellemek için 

acil olmayan konu malar d nda ba ka 
aramalar yap lmamal .

3. Evlerin ve binalar n yo un oldu u 
bölgelere gidilmemeli, depremin 

bitti inden emin olmadan önce 
arabalara binilmemeli.

4. Daha önceden haz rlan lan bir 
acil durum plan na uygun bir 

ekilde bo  sahalara, arsalara ve elektrik 
direklerinden uzak bölgelere gidilmeli.

5. Evlere girilmesinin güvenli 
oldu u uyar s  yap lana kadar 

evlere girilmemeli. 

Deprem/Acil Durum Çantas nda Olmas  
Gerekenler

Her alt  ayda bir kontrol edilmesi ve yenilenmesi gereken 
standart bir acil durum çantas nda ki inin bireysel 

ihtiyaçlar n n (ilaç, g da vs.) yan  s ra mutlaka bulunmas  
gerekenler:

Not: Çocuklar için de ayr  bir çanta kesinlikle haz rlanmal d r. 

lk yard m 
çantas  
(pansuman 
paketi)

Küçük el 
radyosu

Battaniye

Ya murluk 
(yeti kin ve 
çocuk için)

Susuz el 
sabunu

Çok 
amaçl  

çak

El Feneri

Çok amaçl  
çanta

 eldiveni 
(iki çift)

Çöp po eti

Yedek piller

Termos

gerçekle mesi durumunda etkisi, kapsama 
alan , iddetinin da l m  nas l olacak? 
Depremin olaca  zaman  kestirmek mümkün 
müdür? Uyar  sistemi kente uygulanabilir mi?” 
gibi sorular n cevaplar  aranmal . Ard ndan 
ikinci a amaya geçilmeli ve risk analizi yap l-
mal . Risk analizi, olu an depremden insanla-
r n ne kadar etkilenece i, can ve mal kayb n n 
miktar , hasar da l m , devlet ve banka gibi 
önemli binalar n dayan kl l , altyap , su ve 
elektrik gibi ya amsal tesislerin güvenli i gibi 
konularda yap lan ara t rmalar  kaps yor. 
“ ehrin olas  bir depremden ne ölçüde etkile-
nece ine dair risk analizinin yap lmas  çok 
önemli” diyor Profesör Görür ve ekliyor: 
“Üçüncü ve son a amada riskin nas l azalt la-
ca  konusunda çal malar yap lmal . Özellikle 
kent halk , risk ve tehlike konusunda bilinçlen-
dirilmeli. Aileler depreme haz rlanmal . Ayr ca 
konut ve i  yerlerinin do ru dö enip dö en-
medi i de göz önünde al nmal  ve zarar  
azaltma noktas nda çal malar yürütülmeli.” 
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MEME KANSER NDE 
ERKEN TANI 
HAYAT KURTARIYOR
En çok kad nlarda görülen bir kanser türü olan meme 
kanseri, en kolay taranabilen ve erken te his edilebilen bir 
kanser türüdür. 

rinden biri” diyor Dilege ve anlatmaya 
devam ediyor. Ancak ailesel meme kanse-
ri, tüm meme kanserlerinin yüzde 20 kada-
r n  olu turur. Meme kanserine duyarl l k 
genleri denilen bir grup gen vard r. Bugün 
üzerinde en çok bilgiye sahip oldu umuz 
ve kal tsal meme kanserlerinin büyük bir 
k sm  BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki baz  
mutasyonlara (de i im) ba l d r. BRCA1 ve 
BRCA2 normal hücrelerde kontrolsüz 
hücre ço almas n  engeller yani tümör 
bask lay c  genlerdir. Bunlarda mutasyon 
olmas  kal tsal meme ve yumurtal k kanse-
riyle ili kilidir. Bu mutasyonlara sahip 
kad nlar n meme kanseri olma riski 10-30 
kat artar. Ya am boyu meme kanseri olma 
riski yüzde 85’lere yakla yor. Dr. Dilege, 
sadece kad nlar n de il, erkeklerin de risk 
alt nda oldu unu belirtiyor ve çok nadiren 
de olsa meme kanserine neden olan gene-
tik mutasyonlar n erkeklerde de görülebildi-

ini belirtiyor. 

Bugün BRCA genleri ve di er baz  genler-
de mutasyon olup olmad  test edilebili-
yor. Genetik analiz hastan n kendisi ya da 
aile bireylerinden al nan kanda veya tükü-
rükte yap labilir. Testin sonuçlanmas  3-4 
haftay  buluyor. Yüksek maliyetinin yan n-
da, psikososyal sorumluluklar  da berabe-
rinde getiriyor.

leri içinde gerçekle en de i imler. Mesela, 
çevresel faktörler böyle de i imlere yol aça-
bilir. Kal tsal olamayaca  için ku aktan 
ku a a aktar lmazlar. 2- Üreme hücresi 
mutasyonlar : di er ismiyle germ hatt  mutas-
yonlar  ise kal tsald r ve bir sonraki nesillere 
aktar l r. Kal tsal genetik mutasyonlar meme 
kanserlerinin sadece yüzde 10 kadar ndan 
sorumludur. Ailede meme kanseri olmas  
hastal n kal tsal oldu u anlam na gelmez. 

KALITSAL MEME KANSER

Öte yandan “Ailede meme kanseri olmas  
meme kanseri için en önemli risk faktörle-

Bugün dünyada her 8-10 kad ndan biri ömür 
boyu meme kanserine yakalanma riski ta -
yor ve bu risk ya  ile beraber art yor. Konu 
hakk nda görü lerine ba vurdu umuz 
Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Uzman  
ve Meme Cerrah  Doç. Dr. Ece Dilege, tüm 
kad nlara, 40 ya  itibar yla düzenli meme 
muayenesi ve mamografi çekilmesi ko uluyla 
meme kanseri taramas  öneriyor.

Dr. Dilege’ye göre meme kanseri temel ola-
rak, genetik de i ikliklerin (mutasyon) biriki-
miyle olu an karma k bir hastal k. Bu de i-
iklikler iki ekilde olabilir: 1- Bedensel 

(somatik) mutasyonlar meme dokusu hücre-

YA AM
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MEME KANSER  Ç N 
R SK FAKTÖRLER

A a daki özelliklere sahip olan 
ki ilerde meme kanseri riski 

göreceli olarak yüksektir. 

 Ailede meme kanseri olmas ,
 Meme biyopsisinde risk artt r c  

baz  hücresel de i ikliklerin saptanm  
olmas ,

 Daha önce gö üs duvar  bölgesine 
ba ka hastal klar nedeniyle n 
tedavisi (radyoterapi) uygulanm  
olmas ,

 Hiç do um yapmam  olmak ya da 
ilk do umunu 30 ya ndan sonra 
yapm  olmak, 

 12 ya ndan önce adet görmeye 
ba lam  olmak, 

 55 ya ndan sonra menopoza 
girmek, 

 Uzun süreli do um kontrol hap  
veya hormon replasman tedavisi 
kullanmak,

 Hiç çocuk emzirmemi  olmak,
 Dü ük fiziksel aktivitede 

bulunmak, 
 i man olmak, 
 Sigara ve alkol tüketmek.

ERKEN TE H S Ç N

Erken te histe kendi kendine meme 
muayenesi, uzman doktor taraf ndan 
muayene ve tarama mamografisi 
büyük önem ta yor.

Ortalama risk grubundaki 
kad nlara:

 20 ya ndan itibaren ayda bir kez 
kendi kendine meme muayenesi 
yapmas ,  

 25 ya ndan itibaren 1-3 y lda bir 
doktor taraf ndan meme muayenesi 
yap lmas ,

 40 ya ndan itibaren y lda bir kez 
mamografi çekilmesi ve doktor 
taraf ndan meme muayenesi yap lmas  
öneriliyor.

HERKESE GENET K TEST YAPILMALI MI?

Dr. Dilege, her meme kanseri olan hastaya 
genetik ara t rma önermiyor. Risk belirlen-
mesi, testlerin yap lmas  ve sonucun de er-
lendirilmesinin kritik bir süreç oldu unun alt -
n  çizen Dilege, ki inin psikososyal aç dan 
de erlendirilmesi, testin muhtemel faydalar , 
riskleri ve k s tl l klar  hakk nda bilgilendirilme-
sinin de gereklili ini belirtiyor. Asl nda testin 
fiziksel anlamda bir riski bulunmuyor, ancak 
sonuçlar her zaman hastay  yönlendirebile-
cek bilgiyi içermeyebilir. Bu nedenle, ara t r-
maya ki inin kanser hikayesi ve aile hikayesi 
detayl  olarak incelenerek ba lanmal  ve test-
ler öncesinde genetik dan manl k al nmal d r. 

K MLER GENET K DANI MANLIK 
ALMALIDIR?

K rk ya n alt nda meme kanseri tan s  alan 
hastalar, elli ya ndan önce meme kanseri 
olan ve en az bir birinci veya ikinci derece 
akrabas nda meme kanseri ve/veya yumur-
tal k kanseri olanlar, meme kanseri olan ve 
ailesinde ayn  tarafta en az iki meme ve/
veya yumurtal k kanseri olan hastalar, erkek 
meme kanserli hastalar ve özellikle bunlar-
dan birinci veya ikinci derece akrabalar nda 
meme kanseri ve/veya yumurtal k kanseri 
olanlar, meme kanseri tan s  alan ve ayn  
zamanda Eskinazi yahudileri soyundan 
olanlar (Eskinazi Yahudileri soyunda BRCA 
mutasyon ta y c l  genel populasyondan 
daha fazlad r) ve BRCA1/2 mutasyonu sap-
tanan ki ilerin akrabalar na, genetik dan -
manl k almalar n  öneriyorum. Meme kanseri 

tan s  alan bir hastada testlerde mutasyon 
sapt nda, ki i ayd nlat lm  bir ekilde 
kendi tedavi karar na kat larak, her iki 
memesini de ald rabilir; ya da di er aile 
bireylerini, çocuklar n  korumak için böyle 
bir test karar n  alabilir.

SA LIKLI BRCA1/2 TA IYICILARINA 
YAKLA IM NASIL OLMALI?

Dr. Dilege’ye göre, kal tsal meme kanseri 
aç s ndan yüksek riskli kad nlara tarama 
(görüntüleme), önlem, giri im, ya da her 
ikisi gibi seçenekler sunulabilir. Meme kan-
serinin tan  ve tedavisi konusunda bugün 
oldukça iyi yerlerde oldu umuz göz önünde 
bulundurulursa yak n takip bir seçenek ola-
rak beliriyor. Taraman n genel olarak, y lda 
iki kere ve 25 ya nda ba layacak ve meme 
MR görüntülemesini de kullanacak ekilde 
yap ld n  belirten Dilege, ki i ilerleyen ya -
larda, do urganl  da göz önünde bulun-
durarak tedavi karar n  de i tirebildi ini de 
ifade ediyor. Mesela, ailesini kurup, anne 
olduktan sonra memelerini ve belki daha 
sonraki a amada yumurtal klar n  ald rma 
karar  verebilen hastalarda, yumurtal klar n 
al nmas  meme kanseri riskini de azaltacak-
t r. Östrojen hormonunu bloke eden ilaçlar n 
al nmas  ile risk azaltmak da ayr  bir seçe-
nek olarak öne sürüyor. 

KORUYUCU MASTEKTOM  NED R?

Dr. Dilege, henüz meme kanseri olmadan 
memelerin al nmas n  da bir seçenek olarak 
sunuyor. Bu, koruyucu mastektomi meme 
kanseri olmayan, ancak çok yüksek risk ta -
yan ki ilere kanser riskini azaltmak amac yla 
yap lan memenin al nmas  ameliyat d r. 
Meme derisi ve mümkünse meme ba  da 
korunacak ekilde meme dokusu bütün ola-
rak ç kart larak, plastik cerrahi yöntemlerle 
memeler yeniden ekillendirilir. Bu ameliyatla 
meme ba  arkas nda bir miktar meme 
dokusu kaç n lmaz olarak b rak ld  için kan-
ser riski tamamen ortadan kalkmasa da 
koruyucu mastektomi meme kanseri riskini 
yakla k yüzde 90-95 oran nda azaltabiliyor.

Son olarak, genetik testlerin sonras ndaki 
yakla m n önemine de de inen Dilege, test 
pozitif ya da negatif olsun ki iye özel yap lma-
l d r diyor. Yüksek riskli hastan n hangi yön-
temlerle korunaca na da yine bireysel olarak 
karar verilmelidir. Hastal n yönetiminde 
hasta ayd nlat lmal  ve mutlaka kendi tedavi-
sinde al nacak kritik kararlarda rol almal d r. 

Erken te his hayat kurtar r. 
Genetik risk ara t rmas na 

ki inin kanser hikayesi ve aile 
hikayesi detayl  olarak 

incelenerek ba lan lmal , ve 
testler öncesinde genetik 
dan manl k al nmal d r.

Doç Dr. Ece DilegeDoç Dr. Ece Dilege
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MÜHEND SL K 
HAR KASI KÖPRÜLER
Çarp c  hayal gücü ve cüretkâr 
planlar n eseri olan mühendislik 
harikas  köprüler hem k talar  
birle tiriyor hem de ihti amlar yla 
büyülüyor.

San Fransisco dendi i zaman üphesiz 
akla ilk gelen, ehrin en görkemli ve eski 
yap lar ndan biri olan ve Kuzey California 
eyaletlerini San Francisco’ya ba layan 
Golden Gate Köprüsü oluyor. Joseph 
Strauss taraf ndan 1937 y l nda tamamlan-
d nda dünyan n en uzun asma köprüsü 
unvan n  alan Golden Gate (yakla k 225 
metre), k rm z  kur un astardan Art Deco 
tarz nda in a edilmi . Yap m  4 y lda 
tamamlanan köprü ad n  Haliç’ten al yor. 
Amerikan ordusu mühendislerinden 
Kaptan John C. Fremont taraf ndan 
Haliç’e (o zamanlar Haliç’e “Chrysoceras”, 

bugün ise Golden Horn deniyor) benzetil-
di i için Golden Gate ad n  alan köprü, 
yap lmas na neden olan Marin County böl-
gesinin sert hava muhalefeti nedeniyle 
sonradan çinko silikat astar ile kapland . 
San Fransisco’nun en önemli simgelerin-
den biri olan Golden Gate, paslanmaz 
metalden yap lmad  için köprünün boyas  
her y l düzenli olarak yenileniyor. Ayr ca 
San Fransisco’yu her daim kucaklayan sis 
bulutunun köprüyü görünmez k lmamas  
ad na köprü, yap ld  ilk günden beri 
“Uluslararas  Turuncu” ad  verilen rengini 
koruyor. 

Golden Gate Köprüsü 
San Fransisco / ABD

lk ça lardan beri birle menin ve bir-
le tirmenin sembolü olan köprüler için 
Isaac Newton “ nsanlar köprü kura-
caklar  yerde, duvar ördükleri için yal-
n z kal rlar” diyor. lham n  dünya ile 
cennet aras nda kurulan köprü oldu-
una inan lan gökku a ndan alan 

köprülerin ilk örnekleri a aç kütüklerin-
ren yap lm . lk olarak Yunanl  tarihçi 
Heredotos’a ait kaynaklarda rastlanan 
köprüler, Romal lar ve ard ndan 
Avrupal lar n kontrolünde yay lmaya 
ba lad . 17’nci yüzy la gelindi inde 
mimarlar n denetimine geçen köprü 
yap m  teknolojinin geli mesine paralel 
olarak bugünkü görkemli ekillerini 
almaya ba lad  ve adeta yarat c  
mimarlar n ehirler üzerine kurdu u 
sanat eserleri haline geldi. Son günler-
de, Yavuz Sultan Selim ad  verilen ve 
stanbul'un ula m na büyük katk  sa -
layacak üçüncü köprü yeniden günde-
me geldi. Bu vesileyle tüm dünyada 
ihti amlar yla büyüleyen köprüleri sizler 
için derledik. 
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Çinliler taraf ndan “Rüzgâr ve 
Ya mur” köprüsü olarak adlan-
d r lan Chengyang Köprüsü, 
1916 y l nda in a edilmi . Linxi 
Nehri üzerinde bulunan ve hala 
kullan lan köprü sadece ta  ve 
ah ap kullan larak yap lm  gör-
kemli yap lardan sadece bir 
tanesi ve Çin’in en büyük ya -
mur köprüsü. Dong köylerinin 
kümeleri aras nda bulunan 
köprü, Çin’in k rsal ve etnik kül-
türünü yans tan en önemli kay-
naklar aras nda yer al yor. 
Yakla k 65 metre uzunlu un-

daki köprüye ihti am n  kazand -
ran ise her kat nda boynuz ben-
zeri süslemelerin oldu u çok 
katl  be  adet kule. Yap m nda 
bir tek çivinin bile kullan lmad  
ve Dong halk n n mimari 
zekâs n  yans tan bu yap da 
kulübe ve koridorun dam 
saçaklar na oyulan insan ve 
hayvan figürleri dikkat çekiyor. 
Ayr ca köprünün içinde bulunan 
banklarda bir taraftan dinlenir-
ken bir taraftan da Çin halk n n 
günlük ya ant s na misafir olabi-
liyorsunuz. 

Londral lar n “Sallanan Köprü” 
olarak adland rd  Millennium 
Köprüsü, Thames Nehri üzerine 
in a edilen ilk yaya köprü olarak 
tarihteki yerini koruyor. Mimari, 
sanat ve mühendisli in kuvvetli 
birlikteli inden do an bu tasar m 
harikas  köprü ülkenin sayg n 
mimarlar ndan Sir Norman 
Foster taraf ndan in a edildikten 
bir süre sonra güvenlik gerekçe-
siyle kapat ld . Tate Modern 
Sanat Galerisi ile St. Paul 
Katedrali’ni birbirine ba layan ve 
325 metre metalden yap lm  
incecik bir asma köprü niteli ine 
sahip Millennium Köprüsü, 2000 
y l nda yeniden aç ld . Bir heykel-

t ra n elinden ç kan en saf tasa-
r m harikas  olarak lanse edilen 
köprü, aç l n  takip eden ikinci 
günde Londra’n n insan kalabal -

n  ta yamayarak yaya trafi ine 
kapat ld . Ancak Millennium 
Köprüsü’nü kapatmak ne 
Londra’ya ne de köprünün gör-
kemine hiç yak mad . Özellikle 
geceleri görsel bir ölene dönü-
en bu köprü 80’den fazla 

amortisör kullan larak restore 
edildi ve yeniden kullan ma aç l-
d . Thames Nehri üzerinden 
ehir manzaras n n en güzel sey-

redildi i Millennium Köprüsü, 
nehirden gemi geçece i zaman 
yukar  kalkabiliyor.  

Üç y ll k bir çal ma sonras  
mimar Norman Foster taraf n-
dan Tarn Nehri’nin bulundu u 
alan üzerine in a edilen Millau 
Köprüsü, pek çok rekorun 
sahibi. Ancak en etkileyicisi, 
üzerinden ta t geçen en yük-
sek köprü olmas . Paris’i 
Barselona üzerinden direk 
Akdeniz’e ba layan bir köprü 
vazifesi üstlenen Millau, bugü-
ne kadar 11 ödül ile taçland r l-
m . Fonksiyon, teknoloji ve 
esteti in bulu tu u Millau 
Köprüsü’nün yüksekli i 270 
metre ve uzunlu u ise 324 

metre. Eiffel Kulesi’nden 42 
metre uzun olan köprü, on bin-
lerce ton çimento ve çelik kul-
lan larak in a edilen kablo des-
tekli bir asma köprü özelli i 
ta yor. Paris'ten Akdeniz k y -
lar na do rudan, yüksek h zl  
ula m sa layan köprünün üze-
rinde bulunan 100 metre uzun-
lu unda ve 28 metre geni li-
indeki tenteler ise köprünün 

görkemini art r yor. Bu tentele-
rin korudu u gi eler 16 eride 
ayr l yor ve orta bölümlerde 
kontrol odas , park ve tuvaletler 
bulunuyor. 

Chengyang Köprüsü 
Sanjiang / Çin

Millennium Köprüsü
Londra / ngiltere

Millau Köprüsü
Millau / Fransa
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SEY R DEFTER

Gönderin 

Yay nlayal m

Gezi yaz lar n z  ve

 foto raflar n z                     

  tanlas@koc.com.tr 

adresine gönderin,    

yay nlayal m. MASKELER N ARDINDA 
B R VENED K MACERASI 

Ford Otosan nsan Kaynaklar  Direktörlü ü’nde Müteahhit li kileri 
Uzman  olarak çal an Murat Özcaner, Venedik Maske Karnaval ’na 

yapt  yolculu u Bizden Haberler Dergisi için kaleme ald .

Sular alt nda kalm  bir ehir dendi i zaman 
hepimizin akl na talya’n n Venedik ehri 
gelir. ehrin en önemli özelli i bütün ta ma-
c l n su yollar  ile kanallardan yap lmas  ve 
kara ta tlar na izin verilmemesi. Tamamen 
tarih kokan bu ehir, kendisi gibi ya l  nüfu-
sun hâkimiyetinde ve bu nüfus her geçen y l 
biraz daha azal yor. Birçok filmin de çekilmi  
oldu u bu ilginç ehirde her y l geleneksel 
maske karnaval  yap l yor. Karnaval n temas  
ise her y l de i iyor. Venediklilerin ve ziyaret-
çilerin maskeler ard na saklanarak sokaklara 
dökülmesi benim gibi foto rafç lar için 

Bir veba salg n  
sonucunda insanlar n 

kendilerini gizlemek için 
kulland  maskeler bugün 

Venedik’in bir simgesi 
haline geldi. 

bulunmaz bir f rsat. Karnaval n heyecan n  ve 
foto raf çekme mutlulu unu doyas ya his-
setmek istiyorsan z kalaca n z oteller 
muhakkak San Marco Meydan ’na yak n bir 
yerlerde olmal . Kaybolsan z bile herkesin 
tarif edebilece i bu yer ayn  zamanda e len-
cenin de ana merkezi. 

Venedik’e giderken uçak yolculu unuzda 
kesinlikle cam taraf n  tercih etmelisiniz. 
Adac klardan olu an bu e siz görüntüye yani 
Venedik’e bir de gökyüzünden bakmazsan z 
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Venedik’e giderken uçak 
yolculu unda cam kenar n  
tercih etmenizde fayda var. 

rili ufakl  pek çok 
adac ktan olu an bu ehre 

gökyüzünden bakmak 
insana ayr  bir keyif veriyor. 

çok ey kaç rm  olursunuz. Venedik macera-
n z havaalan nda pasaport kontrolünden 
geçip de kalaca n z yere gitmek üzere deniz 
taksilerine binmenizle ba l yor. Karaya ad m 
atar atmaz etraf n zda rengârenk k yafetler 
giymi  yüzü maskeli insanlarla göz göze geli-
yorsunuz. Venedik’in dar sokaklar nda otelini-
zi bulmak için h zla ilerlerken kar n za bir 
anda övalye k yafeti giymi  insanlar ç k nca 
geçmi e do ru bir yolculuk yapt n z hissine 
kap labilirsiniz. Bu dönemde sokakta günün 
hemen her saatinde maskeli insanlarla kar -
la mak mümkün. Rahat bir ekilde foto raf 
çekmek ve maskeli insanlar n sadece size 
modellik yapmas  için hafta içini tercih etmeli 
ve sabah n ilk klar  ile yola koyulmal s n z. 
Elimde foto raf makinesi ile ara sokaklara 
kendimi atarak nereye gidece imi bilmeden 
saatlerce yürümek, köprülerden geçmek ve 
benden farkl  giyinmi  insanlar  foto raflamak 
benim için harika bir deneyim oldu. 

KARNAVALIN TAR H  

ehrin sokaklar nda birçok maske dükkân  
bulmak mümkün. Adeta hepsi birer sanat 
eseri olan bu maskelerin hikâyesi ise asl nda 
oldukça hüzünlü. Maskelerin ç k na veba 
hastal  neden olmu . 13’üncü yüzy lda 
ya anan veba salg n  nüfusun neredeyse 
yar s n n ölümüyle sonuçlanm . te o 
dönemlerdeki giyim tarz  da bu salg ndan 
etkilenmi . nsanlar n birço u hastal kl  
görüntülerini gizlemek için pelerin, uzun eldi-
ven ve maskelerle hiçbir yerlerini gösterme-
yecek ekilde giyinmeye ba lam lar. 

imdilerle bir bayram havas nda ya anan 
maske karnaval  asl nda hüzünlü bir tarihe de 
ev sahipli i yap yor ve maskeler bu veba sal-
g n  dönemini sembolize ediyor. Venedik’teki 
maske kullan m na ili kin farkl  hikâyeler de 
anlat l r. Bunlardan biri, yarg çlar n ve düklerin 
davalar için bilgi toplamak amac yla halk n 
aras na kar mak istediklerinde maske tak-
malar . En yayg n kabul göreni ise toplum 
içindeki sosyal statü farkl l klar na kar  bir 
duru  sergilemek ve herkesin e it oldu unu 
göstermek için maskelerin kullan lmas . 
Maskelerin obje olmas  ise 16’nc  yüzy lda 
talya’da yayg nla an sokak pandomim 
sanatç lar  sayesinde oldu. Pandomimde kul-
lan lan farkl  renk ve ekildeki maskeler, 
Venedikliler taraf ndan da kullan lmaya ba la-
n r. Venedik’te kültür ve sanat n geli mesiyle 
e lence kavram  da çe itlenir ve ehir farkl  
karnavallara ev sahipli i yapmaya ba lar. 
Bunlardan en dikkat çekicisi ise herkesin 
maskelerle kat ld  bu karnaval olur.

YOLUNUZ VENED K’E DÜ ERSE…

E er bir gün yolunuz Venedik’e dü erse bu 
ziyareti Maske Karnaval ’n n oldu u döneme 
denk getirmenizde fayda görüyorum. Bu 
sayede, hem sular alt nda kalma tehlikesiyle 
kar  kar ya kalan bu büyülü ehri görme 
ans n  yakalar hem de hepsi birer sanat 

eseri görünümünde olan maskeler aras nda 
dola man n keyfine varabilirsiniz. 

13 y ld r Ford Otosan’da 13 y ld r Ford Otosan’da 
çal an Özcaner farkl  çal an Özcaner farkl  
kültürlere ait etkinlikleri kültürlere ait etkinlikleri 
foto raflamaktan foto raflamaktan 
ho lan yor. ho lan yor. 



SOHBET
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“Ütopyam koca bir bahçe, çocuklar, müzik, 
resim, hayvanlar…” diye söze giriyor Gupse 
Özay. Soruya gerek kalmadan sohbet aç l ve-
riyor. Zaten röportaj öncesinde, randevula r-
ken de belliydi böyle olaca . Yalan Dünya’n n 
Nurhayat’  Gupse Özay’la sohbetimizi “sizli-
bizli” bir dile çevirmemiz, gerçe i çarp tmak 
olacakt ; ilk kez kar la m t k ama onun ki ili-
i insan  bir anda “senli benli” yap yordu. 

Kendisinin korudu u do all , yaz ya döker-
ken bozmak istemedik. Gupse Özay’la, 
Nurhayat karakteriyle ba layan serüveni ve 
hayallerini konu tuk. Onun “ütopyam” dedi i 
hayalin nerede kurulaca n  sorarak röportaja 
ba lad k; gerisi akt  gitti zaten…
 
Bu ütopya Ayval k’ta m  olacak?
Ayval k diyordum ama vazgeçtim, çok dol-
mu  oralar. imdi hayalim Karaburun. Bakir, 
çok güzel bir yer. Datça da çok güzel mese-
la. Herkes orada s k l rs n, diyor. Onu da 
dü ünüyorum, ama mesela sosyalle me 
eksikli i ya ad n diyelim, hop bir oda kirala, 
gelsin biri, onunla gir sohbete. Tamam i te.

Ama sinema filmi biraz daha farkl . Sinema 
için bir hikâyem var diyelim, onu yazd m, 
çektim. Bu duyguyu uzun süre ya ayabiliyor-
sun. Hayat mda en çok sevdi im ey ise 
resim yapmak. Roman ise sinema filmi gibi, 
bir hikâyen varsa onu aktarabiliyorsun. Tabii 
u anda roman yazamam; henüz olgun bir 

duygu yo unlu um yok. Evlili e uzaktan 
bak p burun k v r yorum mesela. nsan, adam 
gibi bir ili ki ya amal  ki romanlarda bunu 
ele tirebilsin. u an uzaktan bak yorum her 
eye; mesela kendime benzeyen bir hikâyeyi 

çok güzel aktarabilirim, ama evlenip bo an-
m  bir kad n  anlatamam. Çok gerçek 
olmaz. Bunun için daha zaman var. Kendimi 
de tan d m için, önümüzdeki y llar içinde ne 
kadar dolaca m  hayal edebiliyorum sadece. 
Yüksek ihtimalle 40’lar mda, o doldurdu um 
hikâyeleri d ar  ç kartmak isteyece im. yi de 
olacak. Bo  oturmaktansa devaml  üretim 
yapmay  daha çok tercih ederim. Yoksa yaz-
may  çocuklu umdan beri seviyorum. 
Günlüklerim var mesela. iir yazar m, ki ilk 
defa söylüyorum, kimse bilmez bunu. 

Yalan Dünya dizisi ile tan d m z ve çok sevdi imiz 
Gupse Özay ile Bizden Haberler Dergisi için keyifli bir sohbet 

gerçekle tirdik. Özay’la “ütopyam” dedi i gelecek hayallerinden 
yönetmenli e, roman yazma iste inden airli ine kadar birçok 

konuda konu ma f rsat  bulduk.

GUPSE ÖZAY: 
“HEYECANLANINCA 

NURHAYAT’A 
SARILIYORUM”

 
Bir röportaj nda bu hayalin içinde roman 
yazmak da oldu unu söylüyorsun…
Bu plan m  ba tan öyle kurdum: televizyon 
çok stresli bir i . Benim yap ma çok ayk r  
asl nda. Tamam sosyal birisiyim, hemen 
konu urum; ama hassas md r da. Ele tirisi 
var, saatlerce çal mas  var, o hakimiyet, çok 
insanla mücadele… Dolay s yla çok uzun y l-
lar televizyonda kalabilece imi dü ünmüyo-
rum. Dizi de ayn , her hafta mecburiyet var. 

Nurhayat bildi in ev k z . 
Makyajs z ç kmayan, f önsüz 
dola mayan bir kad n. Tüm 

hayalleri aile kurmakla ilgili. 
Ben aile kurmaya kar  de ilim 
ama benim do ama uygun bir 

hareket de il.



 Roman biraz daha olgunken 
yap lmas  gereken bir ey. 

Meyve gibi, olgunla p yere 
dü meye haz r olmak gerek. 

K zarlar zaten imdi 
yazsam; “Ne roman  ya, sen 
mi roman yazacaks n diye!” 

Ben de k zar m zaten 
kendime. Daha kimim ki 

ben, dur bakal m.

SOHBET

Gülse Birsel’le çal mak muhte em, çok zeki 
bir kad n…

Bu yaz bir yar ma program  sunmaya 
ba lad n. Bu nereden ç kt  peki?
Bir teklif geliyor, “Aa yapamam” demek yeri-
ne o i i nas l yapaca m  merak ediyorum, o 
tecrübeyi ya amak istiyorum. Bu i  üçüncü 
bölümde yay ndan kalksa, “Ya biliyor 
musun, y llar önce bir televizyon program  sun-
mu tum, ama ne gümlemi tik!” diye anlat r m 
Öyle bakmaya çal yorum. Bir de öyle 
dü ündüm, tan nd m ilk karakter Nurhayat’t , 
d ar da bile insanlar Nurhayat diye el sall -
yorlar bana. Ben bunu nas l k rar m diye sor-
dum kendime. Sonra a abeyime de aktar-
d m bunu, “Yaz n öyle bir ey olsa ki ke ke, 
ben de ekranda olsam, ama Nurhayat olarak 
de il.” dedim. Derken ans eseri bu program 
teklifi geldi. Önce asla yapamam dedim; 
çünkü bir kere sunucu de ilim. Sonra olmaz-
sa da olmaz dedim. u an nas l gidiyor bilmi-
yorum. Sunuculu un birtak m kurallar  vard r 
elbette: ellerini çok k p rdatma, kameraya 
bak, onu takip et… Bende hiçbiri yok! Ne 
yap yorum, bilmiyorum. Çok ele tiriliyor, 
görüyorum. “Nurhayat’tan ba kas  yok 
muydu, sesi çok kötü, çok g c k.” gibi ele tiri-
ler geliyor. Ben de sesimden çok mutsuzum; 
ama ne yapay m, nodül var! Kimi seviyor, 
kimi sevmiyor… Ama unu biliyorum, mahal-
leye yeni biri ta n nca, çok gülen bir kad nsa 
g c k olursun, “ne gülüyor bu” dersin. Ama 
zamanla o gülmeye al r, hatta onu sevmeye 
ba lars n. Bence öyle olacak. Benim sesime 
g c k olanlar, ileride o g c k olduklar  sesi özle-
yecekler. n allah da öyle olur.

Peki yar ma s ras nda Nurhayat’ n göl-
gesini hissediyor musun üzerinde?
Tabii, zaten kimsede yoksa bende var o. 
Heyecanlan nca, ne yapaca m  bilemeyince 
sar ld m biri o. Bir anda Nurhayat oluyo-
rum; onun bir mimi ini, bir sesini yap yorum. 
Ama bu da çok do al. nsanlar da diyor ki, 
“Bu k z oyuncu oldu. lk karakteri de buydu, 
herhalde korkunca ona sar l yor!” A abeyim, 
“Niye Nurhayat oldun gene!” diyerek k z yor 
bana; ama ablam gibi ona sar ld m. Ama 
bunu bilerek yapm yorum, gerçekten.

Çok h zl  ünlü oldu un bu çark seni kor-
kutuyor mu peki?
Yüzde 100 korkutuyor. Bir tek öyle bir an-
s m var benim: i in hep mutfa ndayd m ve 
küçüklü ümden beri gözlemci bir yap m var, 
her eye meyilli bir tipim. Kendimi de incele-
meyi çok seviyorum, bu çark n içindeki 

42  BizdenHaberler

Ya mdan daha büyük, bedbaht bir kalemim 
vard r.
 
Dramatik ile komik taraf n birle ince mut-
laka oradan ironi ç kacakt r. Herhalde bu 
bulunmaz bir nimet edebiyat için…
Kara mizah olacak içinde kesin. Ama bunu 
ilk filmde yapmak istiyorum.
 
Roman yazmak ve resim çizmek kal c  
üretimler. Peki ya televizyon nerede?
Ben u an yapt m her eyi ileride yapaca-

m eylerin sponsoru gibi görüyorum. 29 
ya nday m, 30’lu ya lar mda ekonomik 
anlamda rahatlamay  ve sadece istedi im 
eyleri yapmay  umuyorum. Paraya ihtiyac m 

yok diyece im ve sadece onlar  yapaca m. 
imdi neden istemedi in bir eyi yap yorsun 

diyebilirsin. stemedi im bir ey de de il 
asl nda, Yalan Dünya ekibi ahane bir ekip, 



Gülse Birsel’le senaryo da 
yazmak isterdim, oyuncu 

oldum. Onun senaryosunun 
içinde olmak da çok ey 

ö renmek demek. Hepsi bir 
anda oldu.

insanlar  da…  Güç kaybetmemek için ken-
dimi harcamayaca m  biliyorum o yüzden. 
Karakterimi biliyorum. Zaten “O ya larda çok 
u ra t m, çok yoruldum, bundan sonra çal -
mama gerek yok.” diyece ime inan yorum. 

u anda ayaklar m n alt  su topluyor prog-
ramlarda. Niye yap yorsun bunu? Manyak 
m s n? Gelecekte yapmamak için yap labilir 
ancak.

Yalan Dünya’dan önce ba ka teklifler 
gelmi ; ama kabul etmemi sin. Yalan 
Dünya’n n büyüsü neydi?
Gülse Birsel! Gerçekten öyle. Üniversitede 
okurken, ileride u kad n gibi olsam derdim; 
hem yaz yor, hem oynuyor, kö e yazar , 
kitaplar  var… Komik ve kompleksiz bir 
kad n. Onun gibi olmak isterim dedi im bir 
kad nd . Çünkü yolda giderken hep bir hedef 
belirlemek laz m. Üniversiteye haz rlan rken 
odan n duvar na Bo aziçi Üniversitesi’nin 
posterini asmak gibi bir ey... Hayalim hep 
oydu. Oyunculukla ilgili bir hedefim yoktu 
asl nda.

Meslek hanesine oyuncu mu yaz yorsun?
Yok, senarist yaz yorum. Asl na bakarsan en 
büyük iste im yönetmenlik. Ama yönetmenli in 
içinde zaten hem senaryodan hem de yap m-
c l ktan anlamak var. Senaryo e itimi ve oyun-
culuk e itimi ald m. Ayr ca yap mc l k kurslar na 
da gittim. Reklam yazarl  yapt m. Senaryo 
k sm n  orada yo urdum. Oyunculu a Yalan 
Dünya’da ba lad m. Yönetmenli in de okulunu 
okumak istiyorum, nas l olacak bilmiyorum 
ama en büyük hedefim bu.

Yönetmenlikte sana bu kadar çekici 
gelen nedir?
Bir hikâyem var. Diyelim Irmak’ n hikâyesini 
anlataca m. Onu en iyi ben tan yorum. Irmak’  
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Hikâyenin gerçek sahibi de yönetmen 
oluyor galiba…
Öyle olmas  iyi oluyor aç kças . Hakimiyet 
hemen yans yor. Senarist ye ilse, yönet-
men mavi oluyor ve o iki rengin kar t n  
hissediyorsun. Ama ben istiyorum ki mavi-
nin tonlar nda bir film olsun.
 
Bu yönetmenlik hayali, Yalan 
Dünya’dan sonra seni oyuncu olarak 
ba ka bir dizide göremeyece imiz 
anlam na m  geliyor?
Görürsünüz; ama ancak kendi filmimde. 
En iyi karakteri ben oynar m bu filmde 
dersem kendime bir jest yap p oynar m. 
Ya da bir arkada m,  “Gupse, çok güzel 
bir senaryo yazd m ve seni çok iyi tan yo-
rum. O yüzden u karakteri sen çok iyi 
oynars n.” derse onu da dü ünürüm. 
Ama bu i i devam ettirmek için bunu 
tan mad m bir insanla yapaca m  
dü ünmüyorum.

oynayacak ki iyi de en iyi ben yönlendirebilirim 
gibi geliyor. I ktan çok anlar m olay  de il. 
Hikâyeyi en iyi ben yönlendirerek anlatabilirim. 
nsanlar  ben ikna edebilirim bu i in gerçek 
oldu una. Hayat mda da durumu yönetmeyi 
çok iyi becerdi imi dü ünüyorum. Kavgalar , 
ili kileri, organizasyonlar … Senaryo da bence 
zaten insan yönetmek. Kameraman  da yöne-
tiyorsun, hatta havay  bile yönetebiliyorsun o 
anda. Bu ho uma gidiyor.
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ANADOLU’NUN ANT K SAH PLER
Türkiye benzersiz bir ülke ve Anadolu ise harika bir co rafya. Bir turizm 
cenneti olan ülkemiz, birçok geçmi  ve yok olmu  medeniyete ait kal nt lar  
bar nd r yor. Özelikle yüksek tarihi öneme sahip antik ehirleri ile ünlü 
Anadolu, bat s ndan do usuna zengin kültür ve ticaret merkezlerine ev 
sahipli i yap yor. Bugün merakl  ziyaretçilerini bekleyen bu tarih ve turizm 
merkezlerinden en özellerini sizler için derledik. 



ESK  B R BA KENT: 
AFROD S AS
Ayd n’ n Karacasu ilçesine ba l  Geyre 
köyünde yer alan bir medeniyet ba kenti olan 
ve Afrodisias ad yla bilinen bu antik kent, 
badem, nar ve kavak a açlar n n ihti am  
alt nda yükseliyor. Lidya medeniyetine ba -
kentlik yapm  bu zengin kentin ad  güzellik, 
a k, do a ve bolluk tanr ças  olan Afrodit’ten 
geliyor. Kentin Tunç Devri’ne kadar giden bir 
tarihi var. M.Ö. 3000’den sonra ehrin 
Yunanlar n hakimiyetine geçmesiyle beraber 
kente hakim olan Helen kültürü, bugün aç k-
ça görülebilir. Kutsal bir ibadet yeri olmas n n 
yan  s ra döneminin önemli kültür merkezi 
olarak da ün kazanan Afrodisias, muhte em 
iklimi ve mermeri ile ünlüydü. Mermerinin kali-
tesi sayesinde heykelt ra l k okuluna 600 
sene boyunca ev sahipli i yapan kentin tari-
hinin ayr nt lar na Geyre Vakf  taraf ndan yürü-
tülen arkeolojik kaz lar ile hakim olabiliyoruz. 
Hristiyanl n M.S. 1’inci yüzy lda yay lmaya 
ba lamas  ve Bizans’ n M.S. 4’üncü yüzy lda 
H ristiyanl  kabul etmesiyle ehrin statüsün-
de bir de i iklik ya an r ve ad n  ald  a k 
tanr s  Afrodit’in önemi azal r. Bugün, kenti 
çevreleyen 3.5 km. uzunlu undaki sur kal nt -
lar , asl nda 4 ana kap s  bulunan, kabaca 
daire biçiminde olan ve 4’üncü yüzy lda in a 
edilen bir kalenin kal nt lar d r. Yakla k 494 
hektarl k bir alan  kaplayan antik kentin mer-
kezini çevreleyen kaleyi ve deprem gibi do al 
afetlerin harap etti i yap lar  günün her saati 
ziyaret edebilirsiniz.
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Antik kentlerin ço unlu unun Anadolu’nun Bat  
k sm nda yo unla m  olmas na ra men, Orta 
ve Do u Anadolu da çok önemli medeniyetlere 
ev sahipli i yapt lar. Özellikle de Do u Anadolu 
bölgesinde hat r  say l r miktarda antik yerle-
imler bulunuyor. Bunlardan en etkileyici olan-

lar ndan biri de Dara Anastasiopolis ad yla bili-
nen, Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan 
antik kent. Çok etkileyici kalnt larn bulundu u 
kent, 507 y lnda Roma mparatoru Anastasius’un 
do udan gelecek tehlikelere kar  imparatorlu-

un s n rlar n  koruma stratejisiyle kurdu u bir 
garnizon ehri. Sadece co rafi konumu de il, 
ehrin ortas ndan geçen suyu zengin dere 

yata  da kenti önemli k l yor. Kent hakk nda 
çok az bilgi sahibiyiz. Bunun sebebi kentin, 
slam hakimiyetine geçtikten sonra, askeri i le-
vini büyük ölçüde kaybetmesi olabilir. Kentin 
izine bn Batuta’n n seyahatlerinde rastl yoruz. 
Batuta’n n yazd klar na bak l rsa ehir, 14’üncü 
yüzy lda harap durumda. Bugün büyük ölçüde 
y k k olan surlar n birkaç burcu hala ayakta. 
Köylülerin “mahzen” dedi i, ancak yerin alt na 
do ru 15 metre inen, dört ayakl  ve ne için yap l-
d  anla lamayan muazzam bir yap  günümüzün 
en etkileyici kal nt s  olarak dikkat çekiyor. 

DO U ANADOLU’DA B R ROMA GARN ZONU: 
ANASTAS APOL S

MAKRO POLO’NUN AYAK ZLER :  
AGEA

Adana’n n Yumurtal k ilçesinde bulu-
nan ve Aigeai ad yla bilinen bu antik 
kent, 4’üncü yüzy l n sonunda Büyük 
skender’in Persleri bozguna u ratma-
s n n ard ndan bir liman kenti olarak 
kurulmu . Özellikle 7’inci ve 10’uncu 
yüzy llarda harap olan kentte o 
dönemden kalan bir eser görmek 
imkans z. Ancak, 11’inci yüzy lda psi-
koposluk merkezi haline gelen 
Aigeai’de en çarp c  yap , Aya  Kalesi 
olarak bilinen görkemli kale. 1201’de 
Cenoval lar, 1261’de ise Venedikliler 
taraf ndan ticaret kolonisi olan ehir, 
1517 y l nda Osmanl  hakimiyetine 
geçmi . Bu arada ilki 1268, ikincisi de 
1271 y l nda olmak kayd yla ünlü gez-
gin Marko Polo taraf ndan iki kez ziya-
ret edilen Aigeai, bugün bir bal kç  
köyü olarak ziyaretçilerini a rl yor. 

Aigeai antik kenti, ünlü Makedon Aigeai antik kenti, ünlü Makedon 
Kral Büyük skender’in zafer kenti Kral Büyük skender’in zafer kenti 
olarak kurulmu .olarak kurulmu .

Dara Anastasiapolis antik Dara Anastasiapolis antik 
kenti, Roma mparatorlu u’nun kenti, Roma mparatorlu u’nun 
Do u Anadolu’daki varl n n Do u Anadolu’daki varl n n 
kan t d r.kan t d r.
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Tiyatro alan , dönemin 
önemli merkezi oldu unu 

gösterecek meydan ve 
havuzlar  ile Sagalassos, 

do al afetlere yenik dü er. 

Antalya’ya 110 km uzakl kta bulunan ve 
Sagalassos ad  ile bilenen bu antik ehir, 
Pisidya kentleri aras nda yer al r ve ad n  ilk 
defa Büyük skender’in kenti fethetmesiyle 
duyurur. Aygaz’ n sponsorlu unda yap lan 
kaz lar neticesinde, kentin tarihinin Eski Tunç 
Devri’ne kadar gitti i tespit edildi. Bir köy 
olarak kurulan bu yerle im, Demir Ça  ile 
kentle mi  ve önemli kültür ve ticaret mer-
kezlerinden biri oldu. Helenler ve ard ndan 
Bergamal lar’ n kontrolüne geçen Sagalassos, 
en görkemli günlerini Romal lar n hakimiyetin-
de ya ar. Kentin ihti am n  vurgulamak için 
her taraf na yerle tirilen imparator heykellerinin 
yan  s ra aristokrat ve yöneticilerin an tsal 
yap lar  da ehri kö e bucak süsler. Tiyatro 
alan , dönemin önemli merkezi oldu unu gös-
terecek meydan ve havuzlar  ile Sagalassos, 
do al afetlere yenik dü er. Depremler, salg n 
hastal klar ve sert k  ko ullar na dayanama-
yan kent, sonunda pes eder ve kay plara 

DÖRT BA I MAMUR B R ANT K KENT: 
SAGALASSOS

kar r. Kentin en önemli eserleri aras nda 
günümüze kadar uzanan Roma Hamam  ilk 
göze çarpan yap d r, ard ndan 0.90 metre 
uzunlu unda bulunan ve günümüze kadar 
zarar görmeden ula abilen Marcus Aurelius 
heykeli, Tiberius Kap s , Dorik Çe mesi, Neon 
Kütüphanesi ve Antoninler Çe mesi bugüne 
ula an en görkemli eserler aras nda yer ala-
rak, ziyaretçilerini bekliyor. 
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V ZYONDAK LER

KiTAPLAR

ZEF R
Yönetmen: Belma Ba

Oyuncular: eyma Uzunlar, 
Vahide Gördüm

stanbul Film Festivali, “En yi 
Senaryo” ödülünün sahibi Zefir, 
Belma Ba ’ n ilk uzun  metrajl  filmi. 
Filme ismini veren Zefir, ba na buy-
ruk ve içine kapan k bir k z çocu u-
dur. Görevi nedeniyle s k s k seyahat 
eden annesi Ay, Zefiri yaz tatili için 
Do u Karadeniz Da lar nda bir yayla 
evinde invizaya çekilmi  annenanne-
siyle dedesinin yan na göndermi tir. 
Zefir, tabiat n kuca ndaki bu dingin 
oldu u kadar tekinsiz ya am n büyü-
süne büyük ölçüde kay ts zd r ve 
hasretle yolunu gözledi i annesinin 
gelip onu alaca  günü iple çeker.

CLOUD ATLAS
Yönetmen: Andy Wachowski, 
Tom Tykwer, Lana Wachowski

Oyuncular: Halle Berry, Tom 
Hanks

Matrix serisinin yarat c lar  
Wachowski karde ler ile Ko  Lola 
Ko  ve Koku filmlerinin yönetmeni 
Tom Tykwerin görkemli ve etkileyici 
yeni filmi Bulut Atlas , insanlar n 
eylemlerinin geçmi i, bugünü ve 
gelece i nas l etkiledi ini gözler 
önüne seriyor. Ba tan sona aksi-
yon, gizem ve romantizmin hâkim 
oldu u filmde izleyiciler, katil bir 
ruhun kahramana dönü mesine, 
tek bir iyili in yüzy llar boyu dalga 
dalga büyüyerek uzak bir gelecekte 
devrim yaratmas na tan k oluyorlar.

CEHENNEM

Yazar: Dan Brown

Kay p Sembol, Melekler ve eytanlar, hanet Noktas  ve 
Dijital Kale gibi dünyan n birçok ülkesinde çok satanlar 

listesine giren kitaplar n n ve tüm zamanlar n en çok okunan 
romanlar ndan Da Vinci ifresi’nin yazar  Dan Brown, yeni 

kitab nda, stanbul’u mekan olarak seçiyor. Harvard 
Üniversitesi Simgebilim Profesörü Robert Langdon’ n 

ba ndan vurulmu  bir halde hastane odas nda gözlerini 
açmas yla ba layan roman, Langdon’u Floransa’n n tarih 

kokan dar sokaklar ndan, insanl k tarihini sonsuza dek 
de i tirebilecek bir mekâna sürükler. Buras  üç 

imparatorlu un merkezi olmu , insanl k tarihi kadar eski, 
dünyan n incisi stanbul’dur. Ve bu ehirde ya insanl k tarihi 

ba tan sona yeniden yaz lacak ya da bunu yazacak hiç 
kimse kalmayacakt r…

BEN M ADIM KIRMIZI

Yazar: Orhan Pamuk

Orhan Pamuk, Benim Ad m K rm z  için  “En renkli ve iyimser 
roman m” diyor.  Benim ad m k rm z , yazar n dünyada 

imdiye dek en çok satan roman  oldu; Fransa ve talya’da 
y l n kitab  seçildi, dünyada bir romana verilen en prestijli 

ödüllerin ba nda gelen Uluslararas  IMPAC Dublin ödülünü 
kazand . Eski resim sanat m z, Do u ve Bat ’n n dünyay  

görme biçimleri, a k ve ölüm hakk nda unutulmaz bir tarihi 
roman olan bu ça da  klasi i, ilk yay mlan ndan 15 y l 

sonra, Yap  Kredi Yay nlar  yazar n sonsözü ve kapsaml  bir 
sanat-tarih kronolojisiyle birlikte sunuyor. Herkesin kendi 

sesiyle konu tu u, ölülerin, e yalar n dillendi i, ölüm, sanat, 
a k, evlilik ve mutluluk üzerine bu kitap, ayn  zamanda eski 

resim sanat n n unutulmu  güzelliklerine bir a t.






