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’Bizden Haberler’in değerli okurları,

Koç Topluluğu olarak üretim ve istihdama olduğu kadar, 
Ar-Ge ve inovasyona, dış̧pazarlarda büyümeye ve 
ihracata da önem veriyoruz. Bu stratejimizin isabetli 
sonuçlarını ekonomik göstergeler içindeki konumumuzda 
da görebiliyoruz. Topluluk şirketlerimiz, yıllardır olduğu 
gibi bu yıl da, hem üretim hem de ihracat sıralamalarında 
en üst pozisyonlarda yer aldılar. Üretim ve ihracat 
alanlarındaki güçlü liderliğimizi ülkemiz ekonomisine 

kattığımız değer açısından çok önemsiyor; bu başarılardan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki 
dönemde de ülkemiz için var gücümüzle çalışmayı, küresel büyüme vizyonumuzla uluslararası 
faaliyetlerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz.

Sanayide ve tüm diğer sektörlerde ülke olarak üstün rekabet gücüne sahip olmanın yolu sadece 
ekonomi alanındaki çabalardan değil, aynı zamanda yenilikçi, çağdaş̧ ve güçlü bir eğitim 
sistemine sahip olmaktan da geçiyor. Koç Üniversitesi’nin 23. Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet 
Töreni’ne konuk konuşmacı olarak katılan Nobel Fizik Ödülü sahibi ve ABD’nin 12’inci Enerji 
Bakanı Prof. Dr. Steven Chu’nun da belirttiği gibi “Her ülkenin refahı insanlarının eğitimiyle 
yakinen bağlantılı”. Bu yüzden Koç Topluluğu olarak, ülkemizin geleceği adına, eğitim alanına en 
az diğer işlerimiz kadar değer veriyor ve Sayın Ömer M. Koç’un mezuniyet töreninde dile getirdiği 
gibi, yetiştirdiğimiz gençlerin “birikim ve deneyimlerini ne olursa olsun memleket yararına 
kullanmalarını” diliyoruz.

Ülkemizin ve tüm diğer ülkelerin gelecekteki refahı bir yandan da çevre konusundaki küresel 
riskleri minimize edecek dönüşümün hızına bağlı. Her ne kadar ABD, Paris İklim Anlaşması’ndan 
çekildiğini açıklasa da; dünyanın her düzeydeki karar vericileri, el ele vererek düşük karbon 
ekonomisini nasıl büyüteceklerini düşünmek ve eyleme geçmek zorunluluğuyla karşı karşıya. 
Bunu yapamayan şirketler ve ülkeler sadece çevresel değil aynı zamanda ekonomik kayıplara 
da uğrayacaklar. Yapabilenler ise önemli fırsat ve kazançlara sahip olacaklar. Biz Koç Topluluğu 
olarak çevre stratejilerini iş modellerimize entegre ederek bu alanda da liderlik rolü üstlenmekte 
kararlıyız. Dergimizin Temmuz sayısı da iklim değişikliğine ilişkin siyasi kararların ekonomiler 
üzerinde yarattığı fırsat ve risklerin analizini de içeriyor.

İlgiyle okumanız dileğiyle...
 

Sevgi ve saygılarımla, 

Levent Çakıroğlu 
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KOÇ TOPLULUĞU 
TARİHİNDE BU AY
Bizim Hikâyemiz Türkiye’nin Hikâyesi...

Otosan Kadıköy Fabrikası, 
14 Temmuz’da hattan indirilen 
kırmızı bir F-600 model Ford 
otomobille işletmeye açıldı.

1960

Arçelik A.Ş. Çayırova 
tesislerinin temeli 
22 Temmuz’da atıldı.

1966
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Otoyol, ilk Bussing 
marka otobüsünü 
24 Temmuz’da üretti.

Divan, Türkiye’nin 
ilk pasta mamulleri 
ve çikolata üreten 
fabrikasını 1 Temmuz’da 
Sütlüce’de açtı.

1980

1968
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Koç Topluluğu şirketlerinin yönetici 

ve uzmanlarını bir araya getiren 

satın alma zirvesi Zer Zirve 2017,  
5 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Bu yıl, 
önceki senelere göre satın almanın 

dışında, daha geniş kapsamlı 

tasarlanan etkinlikte iş dünyasında 
teknolojik dönüşüm, kurumsal 

girişimcilik ve dünya trendlerindeki 
değişim konuları masaya yatırıldı.

Koç Holding CEO’su Levent 
Çakıroğlu, açılış konuşmasında 

Zer Zirve buluşmalarını "geleceğe 
dönük öngörülerde bulunmaya 

imkan yaratan bir platform" 

olarak gördüğünü belirtti ve 

"Bu toplantının formatındaki 
değişim aslında Topluluğumuzda 
gerçekleştirmeye çalıştığımız 

değişimin, dönüşümün somut 

ve başarılı örneklerinden biri" 
sözleriyle Zer Zirve 2017’nin 

yenilenen konseptine değindi. 
Konuşmasında büyük bir değişimle 

karşı karşıya olduğumuzu ve bu 
değişimin etkisinin de çok geniş 

kapsamda olacağına inandığını 
belirten Çakıroğlu, değişimin 

tehditlerle birlikte fırsatları da 
beraberinde getirdiğini hatırlattı 
ve Koç Topluluğu genelinde 
yürütülen Dijital Dönüşüm 
Programı’nın önemine değindi. 
"Dijital Dönüşüm Projesiyle, mobil 
teknolojilerden endüstri 4.0’a, 

yapay zeka algoritmalarından dijital 
pazarlama uygulamalarına kadar 

birçok konuyu tüm şirketlerimizde 
ve tüm fonksiyonlarımızda 

değerlendiriyoruz. Bu projeyle 

şirketlerimizin daha hızlı, daha 
esnek, daha verimli, daha rekabetçi, 
daha kârlı ve uzun vadede daha 

fazla değer yaratan yapılar 

olmalarını hedefliyoruz" dedi. 

Esas hedef kültürel dönüşüm
’Dijital dönüşüm’den teknolojik bir 

değişim anlaşılsa da, esas hedefin 
bu teknolojilerin getirdiği imkanları 

en hızlı şekilde değerlendirecek, 
rekabet gücünü artıracak, küresel 

Paylaşım ekonomisinin önemi 
daha da arttı
Bu yıl altıncısı düzenlenen Zer Zirve 2017’de konuşan Koç Holding 
CEO’su Levent Çakıroğlu, dünya trendlerinin büyük bir hızla 
değiştiğini ve yeni dönemde paylaşım ekonomisine daha fazla 
önem verilmesi gerektiğini söyledi. 



9

vizyona hizmet edecek ’kültürel 

dönüşümü’ gerçekleştirmek 

olduğunu belirten Çakıroğlu, 
topluluk içerisinde ortak iş yapma 

becerisini geliştirerek özellikle 
paylaşım ekonomisine her 

zamankinden daha fazla önem 
verilmesi gerektiğine de değindi. 

Çakıroğlu, başta şirketlerin sahip 
olduğu veriler olmak üzere, üretim 

tesislerinden ofis ve depo alanlarına 

kadar tüm alanlarda paylaşım 
ekonomisini değerlendirmek 

gerektiğini ileterek "İşte bu noktada 
Zer, benzersiz bir işbirliği platformu 

sunuyor. Önceki başarılarımızı 
dijital teknolojilerin getirdiği 
yeni imkanlarla zenginleştirip 
Topluluk genelinde kazanım 
sağlayabileceğimiz yeni projelerin 
bu toplantılarda ilham alacağımız 
fikirlerden ortaya çıkacağına 
inanıyorum" dedi. Katılımcılardan 
toplantının sonucunda elde 
edecekleri ve faydalı olacağına 

inandıkları fikirleri, ekipleriyle 
değerlendirmelerini beklediğini 
ekleyen Çakıroğlu, Topluluk içinden 
veya dışından şirketlerle işbirliği 
alanlarını belirleyip somut projelere 
dönüştürmenin de önemine değindi. 
Çakıroğlu "Yeni fikirleri rekabetçi 
üstünlük yaratacak şekilde hayata 

geçireceğinize inanıyorum" 
sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Değişen trendler
Ana teması ’Refresh’ olarak 

belirlenen zirvenin her yıl olduğu 
gibi bu yıl da farklı sektörlerden 
konuşmacıları vardı. Facebook 

Türkiye Ülke Direktörü Derya 

Matraş, fütürist yazar Mark 
Stevenson, 500 İstanbul Yönetici 

Ortağı Rina Onur Şirinoğlu, 
Partner Danışmanlık kurucusu ve 

Yönetim Danışmanı Mehmet Bilgiç 
değişen dünya trendleri ve yeni 

yaklaşımlar hakkında, kurumlar 
ve çalışanların birbirini daha 

iyi anlamasına yardımcı olacak 

paylaşımlarda bulundu. Facebook 

Türkiye Ülke Direktörü Derya 
Matraş, kuruldukları 2004 yılından 

bu yana dünyadaki ve Facebook’taki 
dijital değişimi anlattı. Matraş, 

her yıl düzenli olarak yaptıkları F8 
Konferansı’nda üzerinde çalıştıkları 

son ürün geliştirmeleri, uygulamalar 
ve yenilikçi çalışmalar hakkında 

dinleyenleri bilgilendirdi.

Mark Stevenson sunumunda değişen 
dünya trendlerini takip etmenin 

ve bu konularda yeni yaklaşımlar 
belirlemenin önemine değindi.

500 İstanbul Yönetici Ortağı Rina 
Onur Şirinoğlu’nun sunumunun 
odağında, dünyanın en büyük 
şirketlerinin 'inovasyon' yaklaşımı 
vardı. Şirinoğlu Türkiye’de 
girişimcilik ekosistemindeki 
gelişmeleri, büyük şirketler için 
tehdit ve fırsatları Zer Zirve 2017 
katılımcılarına aktardı. Zirvenin son 
konuşmacısı Partner Danışmanlık 

kurucusu ve Yönetim Danışmanı 
Mehmet Bilgiç ise dünyada 
ve Türkiye’de dijitalleşme ve 
teknolojik gelişmelerin çalışanları 
nasıl etkilediği, değişimin nasıl 
yönetilmesi gerektiği üzerine 
paylaşımda bulundu. 

Odak alanı dijitalleşme 
Organizasyonun ev sahibi 

Zer’in Genel Müdürü Aykut 
Özüner bu sene Zer Zirve’nin 

gündemini daha geniş kapsamlı 

kurgulayarak farklı hizmetler 
sunan ve farklı ekosistemlerde 
çalışan profesyonellerden oluşan 

katılımcıların hepsinin ilgisini 

çekecek içerikler belirlemeye 
çalıştıklarının altını çizdi. Özüner 

Zer olarak tüm satın alma 
alanlarında müşterileri için farklı 

katma değerler yaratabilmek üzere 
dijitalleşme ve teknolojiyi odak alanı 

olarak belirlediklerini de aktardı. 
Personel taşıma hizmetinde IoT 

teknolojisi ile sadece taşıma 

maliyetinde yaratılmaya çalışılan 

verimlilikten öte, araç içinde 
izlenebilirliği sağlayarak doluluk 

oranlarına göre operasyonel 
verimliliği de yakalamaya 

çalıştıklarını vurguladı. Ayrıca Zer’in 
yeni markası olan SpenDNA ile 

şirketlerin satınalma harcamalarını 
daha iyi görebilmeleri ve 

stratejik satınalma kararlarını 

daha doğru verebilmelerine 
yönelik sunduğu harcama analizi 

platformu konusunda bilgiler 
verdi. Kurumsal müşterilere 

sunulan teknolojik ulaşım çözümü 
’araçiste’ uygulamasının son bir yıl 
içerisindeki yayılımı hakkında da 
paylaşımlarda bulundu. 
Özüner son olarak yeni dönem için 
lojistik konusunda teknoloji yatırımı 
yaparak, taşıma maliyetlerinde 
yakalanan verimliliğe ek olarak 
lojistik optimizasyonla operasyonel 
verimlilik de yaratmaya yönelik 

satınalma çözümleri sunacakları 
konusunda bilgilendirme yaparak 
konuşmasını tamamladı.

Zer Genel Müdürü Aykut Özüner dijitalleşme ve 
teknolojiyi odak alanı olarak belirlediklerini iletti.
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Atçılık sporunun Türkiye’de 
gelişmesinde büyük emekleri olan 
Koç Holding’in kurucusu merhum 
Vehbi Koç, Türkiye Jokey Kulübü 
tarafından 22 yıldır düzenlenen 
Vehbi Koç Koşusu’yla bir kez daha 
anıldı. 31 Mayıs akşamı Veliefendi 
Hipodromu’nda buluşan atçılık 
sporu camiası, gecenin en önemli 

koşusuna katılan dört yaş ve 

üzerindeki 11 safkan İngiliz atının 
mücadelesini izledi. Son metrelere 
kadar büyük bir çekişme içinde 
geçen koşunun galibi, Kemal Kurt’a 
ait Touch the Wolf ve jokeyi Halis 
Karataş oldu. Koşuyu kazanan atın 
sahibi Kemal Kurt’a kupasını, Koç 
Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Ali Y. Koç verdi. 

Uzun süre bu sporla yakından 

ilgilenen Vehbi Koç, 1951 yılında 
Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi 
seçilmiş, Türkiye Yarış Atı 
Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği’nin 
kurucu üyesi olmuştu. 1961 yılında 
Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı da 
yapan Vehbi Koç’u anmak için 1996 
yılında hayata geçirilen Vehbi Koç 
Koşusu’nda 1997 yılından bu yana 

sadece İngiliz safkanları yarışıyor.

Vehbi Koç 
Koşusu’nun 
22’ncisi 
gerçekleşti
Koç Holding kurucusu ve 
Türkiye Jokey Kulübü Eski 
Başkanlarından merhum Vehbi 
Koç anısına düzenlenen yarış, 
bu yıl da büyük mücadeleye 
sahne oldu.

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Yurt 

Dışı Yüksek Lisans ve Üst İhtisas 
Bursu almaya hak kazanan 86 
yeni bursiyerini 14 Haziran’da, 
TEV Mütevelli Heyeti Başkanı 

Ömer M. Koç, TEV Yönetim Kurulu 
Başkanı Rona Yırcalı, TEV Yönetim 

Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürü 
Yıldız Günay’ın katıldığı bir basın 

toplantısıyla tanıttı. Toplantıya yurt 

dışı bursları için işbirliği yapılan 

ülkelerin konsolosları, bağışçılar, TEV 
yöneticileri ve gönüllüleri katıldı.
TEV Mütevelli Heyeti Başkanı 
Ömer M. Koç Türk Eğitim Vakfı’nın 

kuruluş günlerinde saptanan hedefe 
vardığını belirtti ve TEV’in Türkiye’nin 

vakfı olduğunun altını çizerek 
"Vakfın ruhunu yayarak daha da 

güçleneceğiz" dedi.

TEV’den 86 
gence burs
Türk Eğitim Vakfı’nın Yurt Dışı 
Yüksek Lisans, Doktora ve Üst 
İhtisas Bursu’ndan 2017-2018 
öğretim yılında yararlanacak 
yeni bursiyerler açıklandı. 
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Türkiye’nin patent şampiyonu 

Arçelik A.Ş.’nin her yıl geliştirdiği 
yüzlerce buluşta çalışanlarının 

imzası bulunuyor. Şirketin Ar-Ge 
ve inovasyon alanındaki başarılı 

çalışmaları ödüllendirdiği Buluş 

Günü’nde bu yıl 508 buluşçu 

ödül aldı. Bu alandaki başarısı 
Arçelik’i, Dünya Fikri Haklar Örgütü 

tarafından yayımlanan ’En çok 
uluslararası patent başvurusu yapan 

şirketler’ sıralamasında 2016 yılında 

74’üncülüğe taşıdı. Koç Holding 
Dayanıklı Tüketim Grup Başkanı 

Fatih Ebiçlioğlu, “Arçelik her alanda 
olduğu gibi inovasyon ekosisteminin 

gelişmesi alanında da öncülük ediyor” 
açıklamasını yaparken  Arçelik A.Ş. 

Genel Müdürü Hakan Bulgurlu 
ise, “Ülkemizin her üç uluslararası 
patent başvurusundan birinde 

Arçelik buluşçularının katkısı var. 
Ekibimizde tek başına orta ölçekli 

bir şirketten daha fazla buluşa sahip 
arkadaşlarımız bulunuyor. Yeni 

buluşlar Arçelik’i Türkiye’de liderliğe, 
dünya arenasında da en üst sıralara 

taşıyor” dedi.

Arçelik A.Ş.’nin buluşçuları
hayatı kolaylaştırıyor
Arçelik çalışanları, dünyanın en yüksek enerji verimli fırınından 
yeni nesil çay makinesine, tazelik ölçerden, yıkama ve kurutma 
performansı yüksek bulaşık makinesine kadar hayatı kolaylaştıran 
508 buluşa imza attı. 

Çağrı merkezi hizmeti, marka ile 
tüketici arasındaki önemli bağlardan 
biri. Gelişen teknolojilerle birlikte 

değişim, bu alanda da kendini 
hissettiriyor. Diğer hizmetlerinde 

olduğu gibi çağrı merkezi hizmetinde 

de ’mükemmelliği’ odağına koyan 
Arçelik, Contact Center World’un 
düzenlediği “The 2017 ’12th Annual’ 

ContactCenterWorld Top Ranking 
Performers Awards” yarışmasında 

üç ayrı kategoride ödül aldı. Dünya 
çapında birçok uluslararası firmanın 

katıldığı organizasyonda “En İyi 
Müşteri Hizmetleri”, “En İyi Çağrı 
Merkezi”, “En İyi Müşteri Bağlılığı 

Programı” kategorilerinde birincilik 
Arçelik’in oldu. Londra’da düzenlenen 
ödül törenine katılan Arçelik Tüketici 
Hizmetleri Direktörü Hüseyin 

Şerif Beyaztaş, “Çağrı merkezi 

yönetiminde geldiğimiz nokta, 

62 yıldır müşteri memnuniyetine 
yaptığımız yatırımın önemli bir 
göstergesidir. Müşterimizi daima 

işimizin merkezinde konumlandırıyor, 
bize hangi kanaldan ulaşırsa 

ulaşsın, aynı kalite ve standartta 

hizmet anlayışımızla karşılıyoruz. 
Çağrı merkezi hizmetlerimiz 

Arçelik’in tüketicileriyle arasındaki 
bağı sağlayan zincirin en önemli 

halkalarından biridir” dedi. 

Arçelik,
çağrı 
merkeziyle 
ödülleri topladı
Arçelik A.Ş., Avrupa’daki en 
iyi çağrı merkezi hizmetlerinin 
ödüllendirildiği The 2017 ’12th 
Annual’ ContactCenterWorld 
Top Ranking Performers 
Awards’dan üç ödülle döndü.  



12

NELER OLDU?

12

Beko US Inc., enerji verimliliği 
ve çevrenin korunması katkıları 
nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri 

Çevre Koruma Ajansı (EPA) 
tarafından ENERGY STAR®-Yılın 
Partneri seçildi. Beko US Inc.’in ABD 

pazarında sattığı Beko ve Blomberg 
markası ürünleri kurutucu, bulaşık 

makinesi ve donduruculu buzdolabı 
kategorilerinde 2017’nin ENERGY 

STAR 'En Verimli' ürünleri olarak da 

seçildi. Arçelik’in Uluslararası Ticari 

Satışlardan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Ragıp Balcıoğlu, “Arçelik 
olarak Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan 

Kuzey Amerika’ya kadar dünyanın 
dört bir yanında küresel bir pazara 

hitap ediyoruz. Amerika kıtası da 
yüksek hedeflerimizin olduğu bir 

büyüme alanı. Blomberg markamızın 

ardından geçen yıl Beko’yla da ABD’ye 
giriş yaparak ürünlerimizi rekabetçi 
bir pazara sunduk. Arçelik’in 25 
yıllık Ar-Ge ve inovasyon birikimiyle 

ürettiği enerji verimli ürünleri ABD’li 
tüketiciyle buluşturuyoruz. Enerji 
verimliliğindeki başarımızla ABD 
Enerji Bakanlığı nezdinde en önemli 
ödül olan ENERGY STAR Yılın Partneri 
ödülünü aldığımız için son derece 
gururluyuz” dedi. 

Beko US Inc., ABD’de 
'enerjinin yıldızı' oldu
Arçelik A.Ş.’nin Kuzey Amerika’da faaliyet gösteren şirketi Beko US 
Inc., dünyada enerji verimliliği alanında en saygın ödüller arasında yer 
alan ENERGY STAR® Yılın Partneri ödülüne layık görüldü. 

Yapı Kredi, Self Servis World 
kampanya hizmetiyle MasterCard 
Fark Yaratanlar 2017 Ödül Töreni’nde 

"Yılın İnovasyonu" seçildi. 1,5 sene 
önce hayata geçirilen ve World üye 

iş yerlerine kendi puan ve indirim 

kampanyalarını oluşturarak satış 
performansı ve marka bilinirliğinde 
rekabet sağlayan hizmet, Türkiye’de 

bir ilk. Yapı Kredi Grup Direktörü 
Serkan Ülgen, kredi kartı pazarının 

29 yıldır lideri Worldcard’ın gücüyle 

yüzlerce perakende markasının 
ve 400 bini aşkın üye işyerinin 
hayatlarını kolaylaştırdıklarının altını 

çizerek ödüllü hizmetten bugüne 
kadar toplam 15 bin World üye iş 

yerinin yararlandığını kaydetti.

'Yılın 
İnovasyonu' 
Self Servis 
World 
Yapı Kredi’nin World 
üye iş yerlerine kendi 
kampanyalarını oluşturma 
imkânı tanıyan Self Servis 
World hizmeti ’Yılın 
İnovasyonu’ ödülü aldı. 
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Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğini Destekliyorum Projeleri 

kapsamında önemli çalışmalara 

imza atan Ford Otosan, kadınların 
iş hayatında daha aktif rol almasını 
desteklemek için hazırlanan dijital 

platform BinYaprak aracılığıyla 

binlerce kadına ilham oluyor. 
Ford Otosan’ın başarılı kadın 

yöneticilerinin tecrübelerinin 
yer aldığı BinYaprak platformu, 

iş hayatına atılmaya hazırlanan 
kadınlar ile başarılı çalışan 

kadınların paylaşımda bulunmasına 
imkan tanıyor.

Kuruluşundan bu yana sunduğu 
stratejik ve satın alma hizmetleriyle 
sektöre öncülük eden Zer A.Ş.’nin özel 
personel taşıma hizmeti Araçiste, 
web ve mobil şirketlerin transfer 
taleplerini gerçekleştiriyor. Sadece üç 
kolay adımla sisteme girilen transfer 
talepleri, günün her saati her türlü 
transferi güvenli ve rahat bir şekilde 

sağlamaya imkan tanıyor. Araçiste, 

şirketlerin toplantı, tedarikçi/müşteri 

ziyareti ya da havalimanı ulaşımı 
gibi transfer ihtiyaçlarını bir sistem 

üzerinden yönetme fikriyle ortaya 
çıktı. İlk olarak web tabanlı hazırlanan 

uygulama, teknolojinin hayatımızdaki 
yerinin giderek artması gerçeğini 

de dikkate alarak yakın zamanda 
mobil uygulama üzerinden de hizmet 

vermeye başladı. Üye firmaların 

yetkili kullanıcılarının kolayca talep 
açıp takip edebildiği sistem, ayrıca 

raporlama gibi kurumsal taleplere 
de cevap verecek şekilde tasarlandı. 

Üye firmalara kayda değer bir maliyet 
avantajı da sağlayan Araçiste’nin 
kullanıcı dostu mobil uygulaması, 
özellikle hareket halindeki 
kullanıcılara sistemi daha cazip hale 
getirdi. 
Geriye dönük olarak kontrol 
edilebilirlik, sistem üzerinden rapor 
elde edilebilme ve firmalar özelinde 
parametrik tanımlar gibi firmalara 

yönetimsel faydalar da sunan Araçiste 

sistemi, geliştirmeye açık yönleriyle 

de dikkat çekiyor. Hemen her gün 
değişen ve gelişen teknolojiye uyum 

sağlamayı hedefleyen firmanın 
yetkilileri, müşteri memnuniyetini 

maksimum düzeyde tutmak için geri 
bildirimleri özenle değerlendiriyor, 

pazarda oluşan yenilikleri yakından 
takip ediyor ve yeni projeler için 

çalışmalarını heyecanla sürdürüyor. 

Transfer 
taleplerine 
mobil çözüm
Zer A.Ş.’nin özel personel 
taşıma hizmeti Araçiste, web 
ve mobil uygulamalarıyla 
şirketlere transfer ihtiyaçlarını 
günün her saati, bir sistem 
üzerinden yönetme imkânı 
sunarken şirketlere maliyet 
avantajı da sağlıyor.

Opet, Küresel Raporlama Girişimi 
(GRI) G4 kriterlerine göre hazırlanan 
'Geleceğe Koşuyoruz' başlıklı 

4’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’yla 
Amerikan İletişim Profesyonelleri 
Birliği (LACP) tarafından iki ödüle 
birden layık bulundu. Küresel 

İletişim Yarışması’nda rapor 

kategorisinde, bu alandaki en 

saygın ödüllerden biri olan Spotlight 
Awards-Altın Ödül’le ödüllendirilen 
sürdürülebilirlik raporu, tüm 

kategorilerde en iyi kurumsal 
iletişim çalışmalarının sıralandığı İlk 

25 listesine de girdi. 

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu 
(KUSIF), Vehbi Koç Vakfı tarafından 
desteklenen 'Change With Business' 

ve Avrupa Birliği tarafından fonlanan 
Yatırıma Hazır Sosyal Girişimler 
projeleri kapsamında, Türkiye’nin 
sosyal girişimcilerine destek verdi. 

Destek verilecek girişimciler, 

KUSIF’in Mikado Sürdürülebilir 

Kalkınma Danışmanlığı ve Ashoka 
Türkiye ortaklığında, 27-30 Nisan 
2017 tarihlerinde düzenlediği 

Türkiye’deki Sosyal Girişimler için İş 
Modeli Geliştirme Eğitimi’ne katılan 

girişimcilerden seçildi.

İlham
veren 
hikayeler

Opet’e
iki ödül
birden

Sosyal 
girişimcilere 
destek
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  •  1 Temmuz-6 Ağustos 2017

José Sancho Sergisi
Kosta Rika’nın en önemli 
heykeltıraşlarından 
José Sancho’nun Pera 
Müzesi’ndeki sergisi, 
sanatçının hayvan ve figür 
temalarına odaklanıyor.

  
  •  Temmuz 2017

Yeni Haldun Taner Baskıları
Yapı Kredi Yayınları, Taner’in 
sofist filozof Samsatlı 
Lukianos’un bir fıkrasından 
ilham alan oyunu Eşeğin 
Gölgesi ve köşe yazılarından 
oluşan kitabı Yaz Boz 
Tahtası’nı yayımladı.

  •  15-16 Temmuz 2017

Wimbledon Finali
Teniste sezonun üçüncü 
Grand Slam’i olan 
Wimbledon’da yıldız 
sporcular, adlarını tenis 
tarihine kazımak için 
mücadele verecek.

  •  8 Temmuz-22 Ağustos 2017

d.ream Akademi Atölyeleri 
d.ream Akademi, düzenlediği 
amatörlere yönelik mutfak 
atölyeleriyle katılımcılara kendi 
mutfaklarında profesyonel bir şef 
gibi harikalar yaratma olanağı 
sunuyor. Kahvenin incelikleri, 
İspanyol tapa’ları ve meze yapımı 
atölyeleri, meraklılarını bekliyor.

  

  •  14-30 Temmuz 2017

Dünya Yüzme Şampiyonası
Spor dünyasının en çekişmeli 
müsabakalarına sahne 
olan şampiyona bu yıl 
Budapeşte’de düzenlenecek. 
Altı farklı disiplinde 
yarışacak 3 bine yakın 
yarışmacı arasında Türk 
sporcular da mücadele 
edecek. 
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  •  29-30 Temmuz 2017

Electronica Festival
Türkiye’nin en büyük elektronik 
müzik buluşması, Kilyos’taki 
Suma Beach’in güneşli 
ortamında elektronik müzik 
severleri coşturacak.

    •  Temmuz 2017

Mutlak Mutluluk Bakanlığı
İlk romanı Küçük Şeylerin 
Tanrısı ile 1997’de Booker 
Ödülü’nü kazanan Hintli 
yazar Arundhati Roy,  20 yıl 
aradan sonra ikinci romanı 
Mutlak Mutluluk Bakanlığı’nı 
okurlarıyla buluşturdu. 

  •  23-25 Temmuz 2017

Açıkhava Film Gösterimleri 
UNIQ, İstanbullu 
sinemaseverlere Reha 
Erdem’in Venedik 2016 Jüri 
Özel Ödülü’nü alan filmi 
Koca Dünya ile Mia Hansen 
Love’ın ona Berlin Film 
Festivali’nde En İyi Yönetmen 
Ödülü’nü kazandıran Gelecek 
Günler’ini açık havada izleme 
şansı sunuyor. 

  •  19 Temmuz 2017

Bokanta ve Bill Laurance 
Konseri
Caz ve elektronik müziğinin 
iki önemli ismi, Beykoz 
Kundura Fabrikası’nda 
İstanbulluların karşısında 
olacak. Bill Laurance’ın 
performansıyla başlayacak 
gece, Michael League’in 
Bokanta projesiyle devam 
edecek.

  •  30 Temmuz 2017’ye kadar

Fahrelnissa Zeid Sergisi
İstanbul Modern’in Fahrelnissa 
Zeid eserlerinden oluşan seçkisi, 
soyut sanatın Türkiye’deki ilk 
temsilcilerinden Zeid’in 
1940 - 1970 yılları arası en 
üretken olduğu dönemi 
yansıtıyor. 



VİZYON

16

Koç Topluluğu şirketleri Türkiye ekonomisine güç 
katmaya devam ediyor. İstanbul Sanayi Odası’nın 
(İSO) her yıl açıkladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu” ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
tarafından hazırlanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracat-
çı Firması-2016” araştırmalarında ipi bu sene de Koç 
Topluluğu şirketleri göğüsledi.   
İstanbul Sanayi Odası’nın 1968 yılından bu yana 
aralıksız gerçekleştirdiği ve sektör için en değerli 
verileri oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sana-
yi Kuruluşu-2016” araştırmasında Tüpraş, 2016’da 

32 milyar 594 milyon lira üretimden satışla Türki-
ye’nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. 16 milyar 314 
milyon liralık üretimden satışlarla Ford Otosan da 
listedeki ikincilik pozisyonunu bu yıl da korudu. 12 
milyar 856 milyon lira üretimden satışla elde eden 
Tofaş ise iki sıra birden yükselerek üçüncü sıraya 
yerleşti. 11 milyar 465 milyon lira üretimden satışla 
beşinci sıradaki Arçelik ise, 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluşu listenin ilk 10’unda bulunan dördüncü Koç 
Topluluğu şirketi oldu. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 15 yıldır yü-
rüttüğü “İlk 1000 İhracatçı Firma-2016” araştırma-
sına göre en fazla ihracat yapan şirketler sıralama-
sında zirvenin sahibi, 3 milyar 958 milyon dolarla 
liderliğini koruyan Ford Otosan oldu. Listenin ikin-
ci sırasında ihracatını yüzde 55 artırarak 3 milyar 
19 milyon dolara çıkaran Tofaş yer aldı. Arçelik ise  

KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ, SANAYİ 
VE İHRACATIN DEVLER LİGİNDE ZİRVEYİ 
PAYLAŞIYOR. TÜPRAŞ, FORD OTOSAN, 
TOFAŞ VE ARÇELİK, İSTANBUL SANAYİ 
ODASI, TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE 
FORTUNE 500 TÜRKİYE  ARAŞTIRMALARINDA 
LİDERLİKLERİNİ KORUYOR. 

SİBEL CİNGİ

SANAYİDE
VE İHRACATTA 
ZİRVE KOÇ
TOPLULUĞU’NUN 
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1 milyar 776 milyon dolarla en çok ihracat yapan se-
kizinci Türk firması oldu. İhracat şampiyonları, 17 
Haziran’da gerçekleştirilen törende ödüllerini Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

SANAYİ, ZOR GÜNLERİN DOSTU
İSO 500 Araştırması’nın sonuçlarını bir basın toplan-
tısıyla açıklayan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan, “Türkiye’de yaşanan beklenmedik olum-
suz olaylar eğer dünyanın en gelişmiş ülke ekono-
milerinde yaşanmış olsaydı, bu ülke ekonomilerin-
de bizim ekonomimizin yaşadığı tahribattan daha 
büyüğü yaşanırdı. Oysa Türkiye ekonomisi, Türki-
ye özel sektörü ve sanayimiz, bütün bu zorluklara 
rağmen ekonomik aktivitesini, dinamizmini kes-
medi” dedi. Sanayi sektörünün ekonominin geneli 
üzerinde bir performans göstererek yüzde 3,9’luk  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi,  birincilik ve ikincilik ödüllerini alan Ali Y. Koç,  
Ömer M. Koç ve ilk ondaki şirketlerin yöneticileriyle bir arada.

KOÇ TOPLULUĞU, FORTUNE 500 TÜRKİYE 
LİSTESİNDE DE ZİRVEDE
Koç Topluluğu şirketlerinin sanayi ve ihracatta 
Türkiye ekonomisine katkıları, Fortune 500 Türkiye 
2017 listesindeki konumlarıyla da kanıtlanmış oldu. 
Fortune dergisinin Temmuz ayında yayımladığı 
araştırma sonuçlarına göre Tüpraş 34,8 milyar lira 
net satış geliriyle Türkiye’nin en büyük 500 şirketi 
sırlamasında ilk sırada yer aldı. Finansal kurumlar ve 
holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan 
listeye Opet altıncı, Ford Otomotiv sekizinci, Arçelik 
12’nci ve Tofaş 13’üncü olarak girdi. En fazla ihracat 
gerçekleştiren ilk beş şirket sıralamasındaysa Ford 
Otomotiv ikinci, Arçelik üçüncü, Tofaş dördüncü 
şirket olarak yer aldı. 10 yıldır hazırlanan Fortune 500 
Türkiye’de Tüpraş dokuzuncu kez birinci oldu.
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SIRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2006 Tüpraş Ford Otomotiv Tofaş Arçelik

2007 Ford Otomotiv Tüpraş Tofaş Arçelik

2008 Tüpraş Ford Otomotiv Tofaş

2009 Ford Otomotiv Tofaş Tüpraş Arçelik

2010 Tüpraş Ford Otomotiv Tofaş Arçelik

2011 Tüpraş Ford Otomotiv Tofaş Arçelik

2012 Tüpraş Ford Otomotiv Tofaş Arçelik

2013 Tüpraş Ford Otomotiv Tofaş Arçelik

2014 Tüpraş Ford Otomotiv Arçelik Tofaş

2015 Ford Otomotiv Tüpraş Tofaş Arçelik

2016 Ford Otomotiv Tofaş Arçelik

SIRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2006 Tüpraş Ford Otosan Arçelik Tofaş Aygaz

2007 Tüpraş Ford Otosan Arçelik Tofaş Aygaz

2008 Tüpraş Ford Otosan Tofaş Arçelik Aygaz

2009 Tüpraş Arçelik Tofaş Ford Otosan Aygaz

2010 Tüpraş Ford Otosan Tofaş Arçelik Aygaz

2011 Tüpraş Ford Otosan Tofaş Arçelik Aygaz

2012 Tüpraş Ford Otosan Arçelik Tofaş Aygaz

2013 Tüpraş Ford Otosan Arçelik Tofaş Aygaz

2014 Tüpraş Ford Otosan Arçelik Tofaş Aygaz

2015 Tüpraş Ford Otosan Arçelik Tofaş

2016 Tüpraş Ford Otosan Tofaş Arçelik

KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİNİN SON 10 YILDAKİ TİM 1000 BAŞARILARI

KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİNİN SON 10 YILDAKİ İSO 500 BAŞARILARI

performansıyla büyümeyi sürüklediğini vurgulayan 
Bahçıvan, şunları söyledi: “Sanayimiz böyle bir dö-
nemde gösterdiği performansla, her zaman olduğu 
gibi ekonominin en yakın yol arkadaşı, zor günlerin 
dostu olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda Türkiye’yi 
orta gelir tuzağına girmekten kurtaracak, nitelikli 
ve sürdürülebilir büyümeyi yaratacak, ekonomi-
mizi dış rekabette bir üst lige çıkaracak ve nihaye-
tinde Türkiye’nin dünyadaki en büyük 10 ekonomi 
arasına girmesine en güçlü katkıyı yapacak yegâne 
sektör, sanayi sektörüdür. Türk sanayisi, finansman 
zorluğu, kur dalgalanmaları, sosyal, siyasal, terör 
ve jeopolitik tüm olumsuzlukları barındıran bir yıl 
içinde, ’başarma’ azim ve kararlılığını korudu.”

REKORLAR KIRILAN BİR YIL OLDU
TİM’in 26 sektörün tamamını kapsayan İlk 1000 İh-
racatçı Firma araştırmasının 2016 yılı sonuçlarının 
açıklandığı toplantıda konuşan TİM Başkanı Mehmet 

Büyükekşi, hedeflerinin Türkiye’yi sadece bulundu-
ğu coğrafyada değil, tüm dünyada önde gelen bir ülke 
haline getirmek olduğunu söyledi. Araştırmanın 
bu doğrultuda ihracata ışık tuttuğunun altını çizen 
Büyükekşi, “Listede 1 milyar dolar barajını geçen 10 
firma bulunuyor. 2023 yılı hedefimiz 50 firmamızın 
1 milyar dolar ihracat barajını aşması. Bu hedefe ulaş-
mak için daha yüksek katma değere sahip ürünler 
ihraç etmeliyiz. Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve marka-
laşmaya daha fazla yatırım yapmalıyız” dedi. 2017’nin 
de Türkiye’nin büyük sıçramalar yaşadığı tarihî bir 
yıl olacağını dile getiren Büyükekşi, şunları söyledi: 
“Geçen yıl 104 milyon ton ihracat yaptık. Bu bir rekor. 
Dünya ticaretinden aldığımız payı yüzde 0,89’a çıkar-
dık. Bu bir rekor... AB’nin ithalatından aldığımız payı 
yüzde 1,28’e çıkardık. Bu da bir rekor... 3,1 milyon ki-
şiye istihdam sağlayan 67 bin ihracatçının temsilcisi 
olarak, alnımızın terini aklımızın terine karıştırdık. 
Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.”

ihracat.courier.21x27.5cm.indd   1 20/06/17   15:18
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Koç Üniversitesi, 2016-2017 akademik eğitim ve öğ-
retim dönemini başarıyla tamamlayan lisans ve li-
sansüstü mezunlarını, 17 Haziran Cumartesi günü 
üniversitenin Rumelifeneri Kampüsü’nde, Koç Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanı Ömer M. Koç, Koç Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, akademisyen-
ler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla düzenlenen 
törenle uğurladı. 1024 öğrencinin diploma aldığı tö-
renin konuk konuşmacı ise Nobel Fizik Ödülü sahibi 
Eski ABD Enerji Bakanı Prof. Dr. Steven Chu’ydu. 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
2017 MEZUNLARINI 
VERDİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NİN 23. LİSANS VE 
LİSANSÜSTÜ MEZUNİYET TÖRENİ’NDE 
KONUŞAN KOÇ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ 
HEYET BAŞKANI VE KOÇ HOLDİNG YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI ÖMER M. KOÇ, 2017 
MEZUNLARINDAN BİRİKİM VE DENEYİMLERİNİ 
NE OLURSA OLSUN MEMLEKET YARARINA 
KULLANMALARINI İSTEDİ. 
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Törenin açılış konuşmasına, Koç Üniversitesi’nin 
temelini bundan 24 yıl önce vizyoner bir bakış açı-
sıyla atan Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç’u 
anarak başlayan Ömer M. Koç, Atatürk’ün “Cumhu-
riyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesil-
ler ister” sözünden yola çıktılarını ve demokrasiye 
inanan, laik, adil, yenilikçi, kendine güveni tam, 
hür fikirli gençler yetiştirme hedeflerini anımsata-
rak yeni bir hayata başlamanın coşkusunu öğren-
cilerle birlikte taşıdıklarını söyledi. 
Mezuniyeti “İnsanın heyecan verici yeni bir saf-
haya geçtiği dönüm noktası” olarak tanımlayan 
Ömer M. Koç, konuşmasını şu ifadelerle sürdür-
dü: “Hayatınızın bundan sonraki döneminde siz 
artık, üniversitemizin adeta birer elçisi olacaksı-
nız. Büyük Önder Atatürk’ün dediği gibi hayatın 
mücadeleden ibaret olduğunu sakın unutmayın. 
Ancak bu mücadele sizi korkutmasın. İnsanlık 
için önemli işler yapacak olan yarının liderleri-
siniz. Sizin değerli katkılarınızla gelecekte daha 
da müreffeh ve aydınlık bir dünyada yaşayacağı-
mıza eminim.”

KURULUŞUNDAN BUGÜNE 12 BİN MEZUN
Koç Üniversitesi’nin 24 yılda çok mesafe kat ettiğini 
hatırlatan Ömer M. Koç, bu yıl mezun olan 1024 öğ-
renciyle birlikte toplam mezun sayısı kuruluşundan 
bugüne 12 bini geçen üniversitenin bugün Türki-
ye’nin en parlak öğrencilerinin ve bilim dünyasının 
en başarılı akademisyenlerinin bir araya geldiği bir 
çekim merkezi olduğunu söyledi. 
Ödüllerin, her zaman şevki artıran, doğru yolda ol-
duklarını kanıtlayan simgeler olduğunu belirten 
Ömer M. Koç, konuşmasında Koç Üniversitesi’ni 
dünyanın önde gelen akademik kuruluşları ara-
sına katmak için çabalayan Şeref Başkanı Sayın 
Rahmi M. Koç adına verilen bilim madalyasına da 
değindi: “Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Ma-
dalyası Programı’nı geçen yıl başlattık. İlk ödül fen, 
mühendislik ve tıp bilimleri alanında ses getiren 
çalışmaları münasebetiyle California Üniversitesi 
ve Howard Hughes Sağlık Enstitüsü’nden değerli bi-
lim insanı Prof. Dr. Aydoğan Özcan’ın oldu. Bu yıl ise 
idari, sosyal, insani bilimler ve hukuk alanlarında 
50 yaşını henüz tamamlamamış bir bilim insanına 
bu madalyayı takdim edeceğiz” dedi. Ömer M. Koç 
akademik çalışmalarıyla gerek yurt içinde gerekse 
yurt dışında sayısız ödüle layık görülen öğretim gö-
revlilerini de tebrik etti.

Üniversitenin bir başka gurur kaynağı olan Anado-
lu Bursiyerleri Programı kapsamında 150 bağışçının 
destekleriyle Türkiye’nin dört bir yanından seçilen 
289 öğrencinin üniversitede yüzde 100 bursla oku-
duğunu aktaran Ömer M. Koç, Koç Üniversitesi Rek-
törü Umran İnan’ın büyük gayretleriyle sürdürülen 
bu programın diğer üniversiteler için model haline 
gelmesinden ve Türkiye’de yeni bir hayırseverlik 
anlayışının yerleşmesine ve yayılmasına önayak ol-
masından duyduğu gururu paylaştı ve başta Umran 
İnan ve bağışçılar olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür etti. 

ÖMER M. KOÇ, KOÇ ÜNİVERSİTESİ 

2017 MEZUNLARINA "BÜYÜK ÖNDER 

ATATÜRK’ÜN DEDİĞİ GİBİ HAYATIN 

MÜCADELEDEN İBARET OLDUĞUNU 

SAKIN UNUTMAYIN. ANCAK BU 

MÜCADELE SİZİ KORKUTMASIN, 

ZİRA SİZLER, CUMHURİYETİN İLKE 

VE İNKILAPLARI DOĞRULTUSUNDA 

İLERLEYEN, DEMOKRASİYE İNANAN, 

LAİK, YENİLİKÇİ, KENDİNE GÜVENİ 

TAM, HÜR FİKİRLİ GENÇLER OLARAK, 

MEMLEKETİMİZ VE İNSANLIK İÇİN 

ÖNEMLİ İŞLER YAPACAK OLAN YARININ 

LİDERLERİSİNİZ" DEDİ.

Prof. Dr. Steven Chu, şeref doktorasını Ömer M. Koç’tan aldı.
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Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat 
Arsel’in cömert destekleri sayesinde üniversite-
ye kazandırılacak yeni derslikler, laboratuvarlar 
ve ofislerin bulunduğu iki yeni binanın inşaatına 
başlandığını; birinin inşaatının bitirildiğini, diğeri-
nin ise yeni akademik yıla bitirileceğini hatırlatan 
Ömer M. Koç bu vesileyle Sayın Semahat Arsel’e de 
şükranlarını sundu. Ayrıca hayattaki en değerli var-
lıklarını Koç Üniversitesi’ne emanet ettikleri için 
velilere de teşekkür etti. 

"BAŞINIZ DİK, YOLUNUZ AÇIK OLSUN"
Mezunlara çevrelerine karşı duyarlı olmalarını, 
topluma fayda sağlamaya çalışmalarını öğütleyen 
Ömer M. Koç, onlardan dünyadaki hızlı değişime 
ayak uydurmaya ve kendilerini yenilemeye gay-
ret etmelerini istedi: "Çalışmaktan yılmayın. Yine 
Ulu Önder Atatürk’ün, ’Çalışmadan, öğrenmeden, 
yorulmadan rahat yaşamanın yollarını aramayı 

ALTI YIL ÖNCE 14 ÖĞRENCİYLE BAŞLAYAN 

ANADOLU BURSİYERLERİ PROGRAMI, 2016’DA 

150 AYRI KURUM TARAFINDAN DESTEKLENDİ. 

PROF. DR. UMRAN İNAN, BU YIL 50’DEN 

FAZLA YENİ KURUMUN DESTEKLERİYLE 80 

ÖĞRENCİYİ DAHA BURSLA ÜNİVERSİTEYE 

YERLEŞTİRECEKLERİNİ MÜJDELEDİ. 
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alışkanlık haline getirmiş milletler, evvela haysi-
yetlerini sonra hürriyetlerini ve daha sonra istik-
ballerini kaybetmeye mahkumdurlar’ sözünü aklı-
nızdan hiç çıkarmayın.”
“Hangi mesleği seçerseniz seçin, yaptığınız her işte 
en iyisi olmak için uğraşın” diyen Ömer M. Koç, me-
zunları uğurlamadan önce sözlerini şöyle tamamla-
dı: “Aranızda yurt dışına gidecekler olacak. Sizden 
temennimiz gittiğiniz ülkelerde ne kadar kalırsanız 
kalın günün birinde Türkiye’ye dönüp edindiğiniz 
kazanımları ve birikimleri memleketinize fayda 
sağlayacak şekilde aktarmanız. Sizler ülkemizin en 
seçkin yeni mezunları arasında yerinizi alıyorsu-
nuz. Ailelerinizin ve bizim içimiz rahat. Cumhuriye-
timizin temel ilkelerine ve laik demokrasiye sahip 
çıkacağınıza eminim. Ülkemizi aydınlık geleceğe 
taşıyacak olan sizlersiniz. Öğrenme ve kendinizi 
geliştirme arzunuz her daim yüksek, başınız dik ve 
yolunuz açık olsun.”

ANADOLU BURSİYERLERİ ALTINCI YILINDA
Mezuniyet töreninde kürsüye çıkan Koç Üniversi-
tesi Rektörü Umran İnan ise 2016-2017 akademik 
eğitim dönemini, araştırmaya, keşfe ve ilerlemeye 
verilen önem, destek ve katkının sonuçlarını bir-
biri ardına gördükleri bir yıl olarak değerlendirdi. 
Bilimsel araştırma programlarının hızla geliştiğini 
kaydeden Prof. Dr. Umran İnan, hem yeni öğretim 
üyesi alımları hem de doktora öğrencisi alımlarında 
kazanılan ivmenin haricinde, Koç Üniversitesi’nin 
bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında Avru-
pa’dan en çok fon alan üniversite ve TÜBİTAK’tan 
da en çok proje alan birkaç üniversiteden biri haline 
geldiğini aktardı. Bugüne değin Türkiye’de alınan 
en yüksek devlet fonuyla desteklenen Translasyonel 
Tıp Araştırma Merkezi’nin (KUTTAM) kuruluşu için 
de düğmeye basıldığını aktaran İnan, yine bu sene 
kurulan Koç Üniversitesi Asya Çalışmaları Merke-
zi’nin de, Türkiye’nin doğusundaki ülkeleri daha iyi 
anlayacak çalışmalar yapacağını aktardı. 
2018 yılının Koç Üniversitesi’nin 25’inci yıldö-
nümü olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığını 
kaydeden Prof. Dr. Umran İnan "25 yıl gibi kısa bir 
süreye sığdırdıklarımız, bilim ve eğitim camiası-
na katkılarımızla gurur duyuyoruz" dedi. Altı yıl 
önce 14 öğrenciye verilen bursla başlayan Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın 2016’da 150 ayrı kurum 
tarafından desteklendiği bir boyuta ulaşmasından 
duydukları gurura değinen Prof. Dr. Umran İnan, 
bu yıl 50’den fazla yeni kurumun destekleriyle 80 

öğrenciyi daha bursla üniversiteye yerleştirecek-
lerini müjdeledi. 
Törende tüm mezunlar adına kürsüye geçen üniver-
site birincisi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü 
öğrencisi Yörükcan Erbay ise “Dört yılda bana çok 
fazla olanak sağlandığını görüyorum. Hem sosyal 
hem de akademik anlamda Koç Üniversitesi geliş-
meye açık bir okul. Böyle bir eğitim anlayışını getir-
dikleri ve sürdürdükleri için Koç Ailesine, Ömer M. 
Koç’a, Umran İnan’a, Dekanımıza, bütün Koç Üniver-
sitesi öğretim görevlilerine teşekkür ediyorum” dedi. 
Özel başarı ödüllerinin takdiminin ardından şeref 
doktorasını Ömer M. Koç’tan alan Prof. Dr. Steven 
Chu kürsüye geçti. Koç Üniversitesi’nin 23. Lisans 
ve Lisansüstü Mezuniyet Töreni’nde yer aldığı için 
onur duyduğunu ifade ederek mezunları tebrik eden 
Chu, “Son dersiniz benim mezuniyet konuşmamı 
dinlemek olacak” sözleriyle başladığı ilham verici 
konuşmasında yeni mezunlara başarılı ve mutlu ol-
mak için ihtiyaçları olacağına inandığı tavsiyelerde 
bulunurken, onlarla değişen dünyanın dinamikleri, 
bilim ve teknolojinin doğurduğu sorunlar ve sür-
dürülebilir bir geleceğe dair deneyim ve fikirlerini 
paylaştı.
Koç Üniversitesi 23. Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet 
Töreni, vedanın hüznü ve geleceğin heyecanıyla ya-
pılan kep atma seremonisiyle son buldu.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 2017 MEZUNLARINI VERDİ

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü öğrencisi, üniversite birincisi 
Yörükcan Erbay, törende tüm mezunlar adına konuştu.
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Koç Okulu’nun, 2017 mezunlarını uğurlamak için Tuzla’da-
ki kampüsünde düzenlediği Mezuniyet Töreni, Koç Okulu 
İcra Komitesi Başkanı, Koç Holding ve Sirena Marine Yö-
netim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, eğitim kadrosu, veliler ve 
öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. 
Mezuniyet Töreni’nde konuşan İpek Kıraç, bundan 15 yıl 
önce öğrencilerin oturduğu yerde kendisinin olduğunu 
anımsatarak öğrencilere çıkacakları yolculukta Koç Oku-
lu çatısı altında yetişmiş olmanın değerini hatırlama-
larını istedi ve “İtaat eden değil sorgulayan, kopyalayan 
değil yaratan, takip eden değil takip edilen liderler olarak 
yetiştirilmiş olmanın değerini, hayatta karşınıza çıkacak 

zorlukları bir bir aşarken daha iyi anlayacaksınız” dedi. 
Öğrencilere bu eğitim imkanlarını sağlamak için sayısız 
fedakarlıklar yapan ailelere ve eğitim kadrosuna da teşek-
kür eden İpek Kıraç, son olarak öğrencilere şu tavsiyelerde 
bulundu: “Hayatta risk alın; başarısız olacağınızı düşündü-
ğünüz bir ders alın; altından kalkamayacağınızı düşündü-
ğünüz bir sorumluluk alın; hiç anlaşamayacağınızı düşün-
düğünüz bir insanla arkadaşlık kurun; ulaşamayacağınızı 
düşündüğünüz bir hedef seçin; ’sen beceremezsin’ dedik-
lerini becerin. Unutmayın, hayat sizin konfor alanınızın 
bittiği yerde başlıyor.” 
Koç Okulu’ndan bu yıl 212 öğrenci başarıyla mezun oldu; 70 
öğrenci MEB programının yanı sıra IB diploma programını 
da tamamladı. Yurt dışındaki üniversitelere başvuran 126 
mezunun yaptığı toplam 1100 başvurudan 610’u kabul edil-
di. Bu öğrenciler kabul edildikleri kurumlardan yaklaşık 
1.207.216 ABD doları yıllık öğrenim bursu almaya hak ka-
zandı. Yurt içi üniversite sınavına giren öğrencilerin yerle-
şim ve başarı bilgileri ise Ağustos ayında belli olacak.

KOÇ OKULU 2017 
MEZUNLARI AİLELERİNİ 
GURURLANDIRDI 
MEZUNİYET TÖRENİNDE KONUŞAN
KOÇ OKULU İCRA KOMİTESİ BAŞKANI
İPEK KIRAÇ, "HAYAT KONFOR ALANINIZIN 
BİTTİĞİ YERDE BAŞLIYOR” DEDİ.
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KOÇ OKULU MEZUNLARININ 2003-2016 ARASINDA YURT İÇİ VE YURT DIŞI ÜNİVERSİTE TERCİH ORANLARI

KOÇ OKULU 2016 MEZUNLARININ YURT İÇİNDE TERCİH ETTİĞİ BÖLÜMLER

KOÇ OKULU MEZUNLARININ YURT DIŞINDA EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ ÜNİVERSİTELER

* 4 yıllık programa geçildiğinden 2005 yılında mezun verilmemiştir. 

Moleküler Biyoloji, Mühendislik, Mimarlık

Sosyal Bilimler & Edebiyat

Hukuk

İşletme, İşletim, İktisadi İlimler

Tıp

39
39
19
14
5

2008

Yurt içi %55,81
Yurt dışı %44,19

2003

Yurt içi %61,39
Yurt dışı %38,61

2004

Yurt içi %65,40
Yurt dışı %34,60

2006

Yurt içi %66,67
Yurt dışı %33,33

2007

Yurt içi %60,29
Yurt dışı %39,71

2009

Yurt içi %58,29
Yurt dışı %41,71

2010

Yurt içi %58,52
Yurt dışı %41,48

2011

Yurt içi %52,26
Yurt dışı %47,74

2012

Yurt içi %52,40
Yurt dışı %47,60

2013

Yurt içi %48,41
Yurt dışı %51,59

2014

Yurt içi %45
Yurt dışı %55

2015

Yurt içi %50
Yurt dışı %50

2016

Yurt içi %37,61
Yurt dışı %62,39

BATI ABD
University of California, Berkeley
University of Southern California
University of California, Los Angeles
Stanford University

İTALYA
Universita Bocconi
Nuova Accademia di Belle Arti Milano
Istituto Europeo di Design, Milano
Universita degli Studi di Roma 'Tor Vergata'

İSRAİL

IDC Herzliya-Raphael 
Recanati International 
School
Tel Aviv University

İSVİÇRE
Ecole Hotelire de Lausanne

HOLLANDA
Universiteit Maastricht
Universiteit Utrecht

KANADA
McGill University
University of Toronto

FRANSA
Paris College of Art
Universite Paris Ill - Sorbonne Nouvelle

İNGİLTERE
University of Oxford
University of Cambridge
King’s College London
European School of Economics London

ALMANYA
Technische Universitat Berlin

AVUSTURYA
MODUL University Vienna

MACARİSTAN
McDaniel College, Budapest

DOĞU ABD
New York University
Columbia University
Harvard University
Princeton University
Yale University
Pratt Institute
Boston University
Babson College
University of Pennsylvania
The George Washington University
New York Institute of Technology
Duke University
Brown University
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“Bilim bize dünyayı 
değiştirmek için neden verir” 

 

STEVEN 
CHU 
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Atomları lazer ışığıyla soğutma ve hapsetme 
yöntemleri geliştirerek Nobel Fizik Ödülü almaya 
hak kazanan bir profesör o. Ancak yeni şeyler 
öğrenme tutkusu, onun bu ödülle sınırlarını 
aşan işler yapmasının yolunu açtı. Endüstriye de 
siyasete de uzak durmadı. 14 patent sahibi olan 
Steven Chu, 250’den fazla makaleye imza attı. ABD 
tarihinde bir bilim insanının hükümette geldiği en 
yüksek mevkiye ulaştı: Başkan Obama tarafından 
temiz enerji politikalarını yönetmek üzere Enerji 
Bakanlığı görevine getirildi ve o görevde dört yıl 
kaldı. Birçok bilim insanın Amerikan yönetimine 
girmesine önayak oldu. 
Stanford Üniversitesi Fizik ve Moleküler 
ve Hücresel Fizyoloji Profesörü Chu, Koç 
Üniversitesi’nin 23. Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet 
Töreni’ne konuşmacı olarak katılmak üzere 
İstanbul’daydı. “Son dersiniz benim mezuniyet 
konuşmamı dinlemek olacak” sözleriyle başladığı 
mezuniyet konuşmasında Chu, sadece yeni 
mezunlara tavsiyelerde bulunmakla kalmadı; bilim 
ve teknolojinin doğurduğu umulmayan sonuçlar, 
iklim değişikliği, elektronik zeka ile insan ilişkisi, 
temiz enerji sektörü, dünyanın mevcut politik 
dinamikleri ve gelir eşitsizliği gibi pek çok farklı 
başlığa değinerek deneyimlerini aktardı.
Konuşmasında Vehbi Koç’un 1993’te üniversiteyi 
kurarken söylediği “Geleceğe hazırlanmamız için 
gençlerimizi en iyi şekilde eğitmemiz gerekiyor” 
sözlerini ve Vehbi Koç’un eğitimin önemine ve 
bilimin değerine derinden inandığını hatırlatan 
Prof. Dr. Chu, hayat tavsiyelerini ise şöyle özetledi: 

“Birincisi, hayat kaşla göz arasında geçip gidiyor, 
aklınızdan çıkarmayın. İkincisi, cömert bir 
ruh edinin; her türlü müzakerede en küçük 
avantajı dahi kendiniz elde etmeye uğraşmayın. 
Üçüncüsü hayatınızın bu yeni aşamasına 
başlarken, tutkunuzun peşinden gidin.” Teknik 
ilerlemelerin gittikçe daha hayret verici bir hızla 
sürdüğü bir dünyada Prof. Chu’nun gençlerden 
bir de isteği vardı. Dünyanın sürdürülebilir bir 
gelecek için bilim insanları ve mühendislere her 
zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç duyduğunu; 
geleceğin ekonomistleri ve siyaset bilimcilerinin 
daha iyi politikalar için teknoloji uzmanlarıyla 
birlikte çalışmak zorunda olduğunu söyleyen 
Prof. Chu “Umarım geleceğin çocukları için 
gezegenimizi kurtarma yolunda çalışırsınız” 
sözleriyle mezunlara son temennisini iletti. 
Konuşmasının başlıklarından da ilham alarak 
sorularımızı yönelttiğimiz Prof. Dr. Steven Chu,  
öğrenme heyecanını nasıl taze tuttuğunu, hayal 
kurma yöntemlerini ve umutlarını samimiyetle 
Bizden Haberler’e anlattı. 

Nobel Fizik Ödülü ve onlarca patent sahibi bir bilim 
insanı olarak bilimin dünyayı değiştirebileceğine 
inanıyor musunuz?
Aslında şöyle demek daha doğru: Bilim size 
dünyayı değiştirme nedenlerini verir. Bilim 
dünyayı değiştirmiştir: Sanayi Devrimi, elektrik, 
bilgisayar ve internet... Buna bir neden sonuç 
ilişkisi içinde de bakmak gerek. Bilim size 
teknolojiyi getirirken beraberinde çevre kirliliğini, 

NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ SAHİBİ ABD’Lİ 
BİLİM İNSANI PROF. DR. STEVEN 
CHU, KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NİN 2017 
MEZUNİYET TÖRENİ’NDE KONUŞMA 
YAPMAK ÜZERE İSTANBUL’A GELDİ. 
OBAMA HÜKÜMETİNDE ENERJİ 
BAKANLIĞI YAPAN VE BÖYLECE 
AMERİKAN TARİHİNDE SİYASETTE 
EN ÜST NOKTAYA ULAŞAN İLK BİLİM 
İNSANI OLAN CHU İLE ABD’NİN 
YENİ DÖNEMİ, EĞİTİM SİSTEMİ VE 
HAYALLER ÜZERİNE KONUŞTUK.
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karbon emisyonlarını, iklim değişikliğini de getirir. 
Sonrasında temiz enerjiye daha ekonomik şekilde 
ulaşmanın yollarını arar. Bu böyle bir çemberdir. 
Endüstriler hayatta kalmanın yollarını arar daima. 

ABD Eski Başkanı Obama’nın kabinesinde Enerji 
Bakanlığı yaptınız. Bir şeylerin değişmesine 
etkiniz olduğunu düşünüyor musunuz? 
Evet, sanıyorum değiştirdim. Öncelikle daha 
önce bunu asla aklından geçirmeyen çok üst 
seviye bilim insanlarının hükümette çalışmasına 
önayak oldum. Bu bilim insanları benim görevi 
kabul etmeme başta çok şaşırmışlardı; çok iyi bir 
kariyerim vardı ve hükümette bir işe ihtiyacım 
hiç yoktu. Görevi kabul edince maaşım neredeyse 
dörtte bire düştü. Buna rağmen ülkem için 
bir şeyler yapma arzum ve Başkan Obama’ya 
duyduğum saygı benim bu görevi almak istememe 
neden oldu. Fikirlerimiz uyuşmasaydı bunu asla 
yapmayacağımı söyleyebilirim. Görevi kabul 
ettikten sonra profesyonel olarak güvendiğim ve 
dost olarak tanıdığım çok sayıda önemli bilim 
insanını da benimle çalışmaya ikna ettim. Bana 

güvendiler. Böylece çok aktif bir bilim insanıyken 
hükümet için çalışan bir grup haline geldik. 
Başkan beni siyaset yapmam için değil, enerji 
konusunu bilen bir bilim insanı olduğum için davet 
etti. Ve ben ABD’de bu seviyede görev alan ilk bilim 
insanı oldum. 

ABD’nin yeni yönetiminin Paris Anlaşması’ndan 
çekilme kararını nasıl yorumluyorsunuz?
Başkan Obama ve Çin Devlet Başkanı’nın liderliği 
ve inanılmaz gayretiyle gelinen bir noktadan 
böylesine bir geri gidiş... Trajik. ABD’nin tüm 
dünyada bu anlaşmadan çekilen üç ülkeden biri 
olması çok üzücü. ABD adına utanıyorum. Bu 
arada şunu da vurgulamalıyım: ABD’de pek çok 
insan belki farkında değil ama bu ülkenin tüm 
dünya üzerinde inanılmaz bir gücü ve etkisi var. 
Ve Kaliforniya’nın da ABD üzerinde çok önemli 
etkisi var. Bu eyalet, karbon emisyonlarını 
düşürme konusundaki çabasıyla tüm dünyada 
takdir görüyor. Birçok eyaletin de onun çizdiği 
yolu takip etmesi bekleniyor. Başkanlık 
ofisindekiler bugünlerde temiz enerjiyi pek sıcak 
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karşılamadıkları için Kaliforniya Eyaleti’ne bu 
yolda pek çok yasal zorluk çıkarabilir. Örneğin 
Kaliforniya’nın hava kirliliği standartlarını 
değiştirmesine izin vermeyebilirler. İzleyip neler 
yaşanacağını göreceğiz. Umudum mahkemelerin 
enerji verimliliğine dair, hava kirliliğini azaltacak 
çabaların önünü açacağı yönünde. Kaliforniya bir 
adım attı mı dört beş yıl sonra federal hükümet onu 
takip eder. Bu 1970’lerin ortalarından beri böyledir. 
Bundan sonra da böyle olacak.

Yani, her şeye rağmen her şeyin iyiye doğru 
gideceğini düşünüyorsunuz...
Evet, ama bu ilerleme elbette Obama gibi temiz 
enerjiye inanmış bir liderle olduğu kadar hızlı 
olmayacak. 

Size göre mükemmel bir üniversite nasıl olmalı, ne 
tip özellikler barındırmalı? 
Öncelikle mükemmel olduklarını düşünmemeliler. 
Hiçbir eğitim kurumu mükemmel değildir. Stanford 
çok üstün bir üniversitedir ama mükemmel 
değildir. Bünyesindeki birçok profesör dünyada 
alanının en iyisidir. Her departman kendi 
programını dizayn ederken tamamen özgürdür. 
Eğer insanlar yeterince iyi değilse sisteminiz ne 
kadar iyi olursa olsun yetmez. Eğer elinizdeki 
insan gücü iyi ama sisteminizin dizaynı kötüyse 
iyi insanları elinizden kaçırırsınız. ABD’de sistem, 
profesörlerin sürekli kendini geliştirmesini teşvik 
eder. Nobel Ödülünüz bile olsa sürekli yeni bir 
şey sunuyor olmanız gerekir. Bu bizim rekabetçi 
halde kalmamızı sağlar. Profesör olmak iyi para 
kazanmayı garanti altına almaya yetmez; her yıl 
yeni bir şeyler ortaya koyabiliyor olmanız gerekir. 

Koç Üniversitesi mezunlarına yaptığınız 
konuşmada çok önemli başarı ipuçları verdiniz. 
Burada da size, kariyerinizi hayranlıkla izleyen 
genç insanlara tavsiyelerinizi sorsak, neler 
söylersiniz? 
Bence en önemli şey gerçekten sevdikleri alanı 
seçmeleri. Çoğunlukla ailelerin çocukların 
seçimlerine karıştıklarını görüyorum. Bu şekilde 
seçilmiş, gönül verilmeyen bir alanda çalışırken 
önemli bir başarı yakalanacağına inanmıyorum. 
Ben fakir bir aileden geliyorum. Üç kardeş aynı 
odayı paylaşırdık. Lisede çalışarak okumak 
zorunda kaldık. Çok sıkıcı işlerde çalıştım. Tam 
bir felaketti, bir yaz paketlemede çalıştım, bir yaz 

bir anaokulunda hademelik yaptım. Ama bu işler 
beni okulumda daha da iyi olmak için teşvik etti. 
Öğrencilere bir diğer tavsiyem ise öğrendikleri 
şeyi bir başkasına açıklamaya çalışmaları. 
Birine bir şeyi açıklamaya çalışma süreci, sizin 
o konuyu daha iyi anlamanızı sağlar. Bazen de 
birine bir şey açıklamaya çalışırken onu aslında 
tam kavrayamadığınızı anlarsınız. Profesörlerin 
karanlık sırrı da buradadır: Öğrendikleri yeni bir 
şeyi anlatırken duydukları mutluluğun ardında, işte 
bu daha iyi anlama süreci vardır. Biz Stanford’da 
yıllarca aynı dersi vermeyi bu nedenle tercih 
etmeyiz. Birkaç yılda bir verdiğim dersi değiştiririm 
ki yeni bir şeyler öğrenebilme heyecanımı 
kaybetmeyeyim.

Bilim insanları neler hayal eder? 
Ben bilimle ilgili istemsiz olarak sürekli hayal 
kurarım. Başka bir şey düşünürken bile arka planda 
bir problemi düşünüyor olurum. Bakanlık görevimi 
yaparken uzun saatler boyu toplantılar yapardık. 
O toplantılardan çıktığımda bilim projemle ilgili 
bir sorumun cevabını da bulmuş olurdum. Bir 
bilgisayar gibi; masa üstünüzde bir program 
çalışırken arka planda da diğer bir program işlem 
yapıyor... 

Türkiye’ye ilk gelişiniz mi? Gelmeden önce burayla 
ilgili bir algınız var mıydı? 
Türkiye’ye ilk gelişim. Ülkenizle ilgili politik 
gelişmeleri yakından izliyorum ve evet, bir algım 
vardı açıkçası. Güvenlik sorunları olabileceği bana 
başkaları tarafından da söylendi ama bu İstanbul’a 
gelme kararımı değiştirmedi. Akademik görevdeki 
insanların en karanlık dönemde dahi politikanın 
üzerine çıkıp birlikte bilime dair çalışmanın 
yollarını arama konusunda dirayet göstermeleri 
gerektiğini düşünüyorum.

BİRİNE BİR ŞEYİ AÇIKLAMAYA ÇALIŞMAK, SİZİN 

O KONUYU DAHA İYİ ANLAMANIZI SAĞLAR. 

KONUYU AÇIKLAMAYA ÇALIŞIRKEN ONU 

ASLINDA TAM KAVRAYAMADIĞINIZI FARK 

EDERSİNİZ. PROFESÖRLERİN KARANLIK SIRRI 

DA BURADADIR: ÖĞRENDİKLERİ YENİ BİR ŞEYİ 

ANLATIRKEN DUYDUKLARI MUTLULUĞUN 

ARDINDA, DAHA İYİ ANLAMA SÜRECİ VARDIR.
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ABD’NİN PARİS ANLAŞMASI’NDAN ÇEKİLECEĞİNİ AÇIKLAMASININ 
ARDINDAN AB İLE ÇİN’İN YAKINLAŞMASI, ULUSLARARASI 
SİYASETTE YENİ BİR DÖNEMİN İŞARETİ. YENİ STRATEJİK 
ORTAKLIK, DÜNYANIN LİDERİ OLMAYA ADAY ÇİN VE AB ÜLKELERİ 
İÇİN EKONOMİK SONUÇLAR DA DOĞURACAK. 

AB VE ÇİN
ORTAKLIĞI

KARBON 
EKONOMİSİNİN 
YENİ LİDERİ

ŞEBNEM TURHAN
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KARBON 
EKONOMİSİNİN 
YENİ LİDERİ

ABD Eski Başkanı Barack Obama ile Çin Dev-
let Başkanı Xi Jinping, 2016’nın Mart ayında 
ortak bir bildiri açıklamış, iklim değişikliği 

anlaşmasının “ABD-Çin ilişkilerinin temel direği” 
olduğunu ilan etmişti. İki liderin görüşmesinden 
Çin’in de Paris İklim Anlaşması’na imza koyacağı 
sonucu çıkmıştı. Mutluluk çok uzun sürmedi, çün-
kü yeni ABD Başkanı Donald Trump, seçim kam-
panyası döneminde verdiği sözü tuttu ve Paris İk-
lim Anlaşması’ndan çekildiğini açıkladı. Trump 
bu karşı çıkışıyla başkanlık kampanyasından bu 
yana sürdürdüğü ’Çin’i şeytanlaştırma’ çabalarının 
başarıya ulaştığını düşünürken, aslında Çin dünya-
nın yeni lideri olmaya aday hale geldi. Çin’i Avrupa 
Birliği’ne yaklaştıran ve ülkenin iklim değişikliği 
konusunda dünya önderi olma yolunda ilerlemesi-
ni sağlayan Trump’ın bu hamlesi, ABD’yi de daha da 
yalnızlaştıracak gibi görünüyor. 
Neler yaşandığına yakından bakalım... Öncelikle, 
Çin, Obama ile görüşmeye kadar iklim değişikliği 
konusunda adım atmıyor ve ’sorunlu’ ülke olarak ta-
nımlanıyordu. Paris İklim Anlaşması’na imza koy-
maktan kaçmasında devam eden yoksulluk sorun-
larını, kalkınma ihtiyaçlarını öne sürerken iklim 
sorunu için suçlamaları da kabul etmiyordu. ABD 
ise Barack Obama’yla dünyanın çevreci liderliğini 
üstlenmiş görünüyor; Paris İklim Anlaşması’nın 
tüm dünya için iyi olduğunu vurguluyordu. Oba-
ma müzakerelere önderlik ederken, Çin anlaşmayı 
imzalamaz ve emisyon miktarını azaltmazsa tüm 
dünyanın kaybedeceğini belirtiyordu. Yıllarca, Pe-
kin ile Washington arasında bu bölünme sürüp gitti. 
Ta ki, Obama ve Xi anlaşana kadar. Bu hem küresel 
iklim rejimi için büyük önem taşıyordu hem de dün-
yanın geri kalanından uzak görünen Çin’in yeniden 

oyuna katılmasına kapı açıyordu. Çin ve ABD temiz 
enerjinin temel alındığı bir büyüme modeli konu-
sunda artık hemfikirdi. 
Ve ardından sahneye Donald Trump çıktı. ABD baş-
kanlık seçimi kampanyası boyunca Paris İklim An-
laşması’nın ülkesinin hedeflerine ve büyüme plan-
larına aykırı olduğunu savunan Trump, ilk fırsatta 
da anlaşmayı reddetti. Trump, dünyanın en büyük 
iki ekonomisi, yani Çin ve ABD arasında kalan an-
laşmadan çekilerek tüm dünyayı da yüz üstü bırak-
tı. Bununla da kalmadı. Kendi ülkesinde Obama’nın 
onayladığı Çevre Koruma Ajansı’nın Temiz Enerji 
Planını (CPP) da rafa kaldırdı, fosil yakıtları destek-
leyecek politikaları uygulamaya soktu. İklim anlaş-
masından çekilirken de özellikle istihdam konusu-
nu vurguladı ve anlaşmanın 2025’e kadar ABD’de 
2,7 milyon kişinin işsiz kalmasına neden olacağını 
savundu.

ÇİN STRATEJİK ORTAK
Trump’ın bu karşı çıkışları sürerken Çin, Paris İklim 
Anlaşması’na bağlı kalacağını açıkladı ve bu tavrı 
yeni bir ittifakı tetikledi: Trump’ın anlaşmadan çe-
kildiğini açıklamasının hemen ardından Almanya 
Başbakanı Angela Merkel ve Çin Başbakanı Li Keqi-
ang, Berlin’de bir araya geldi. “Çin bizim için önemli 
bir stratejik ortak haline geldi” diyen Merkel, global 
güvensizliklerin yaşandığı bir dönemde ekonomik, 
siyasi ve kültürel alanlarda Çin’le ortaklıklarını 
daha da geliştirmek istediklerini ve teröre karşı 
mücadele konusunda da görüş birliği içinde olduk-
larını ifade etti. 
Merkel ayrıca Pekin hükümetinin, iklimin korun-
masına ilişkin anlaşmaya bağlı kalacağını açıkla-
masından duyduğu büyük memnuniyetin de altını 
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çizdi. Temmuz başında Hamburg’da yapılacak G20 
Zirvesi öncesi ilişkilerin kapsamlı biçimde geniş-
letilmesinin kararlaştırıldığı görüşmede Çin’in pa-
zarlarını dünyaya açmasından memnuniyet duydu-
ğunu ifade eden Merkel, ’’Yatırımların korunmasına 
ilişkin anlaşmadan sonra gelecekte serbest ticaret 
anlaşması konusunda da görüşmeler yapabilmeyi 
ümit ediyorum’’ dedi. 
Çin Başbakanı Li de Berlin’deki buluşmada iklimin 
korunması konusunun ülkesi için çok önemli oldu-
ğunu belirterek “Çin sorumluluğuna bağlı kalacak" 
dedi. Başbakan Li, iklimin korunması konusunda 
yalnız olmadıklarının da altını çizerek "Bilim in-
sanlarımız, iklimin korunmasıyla ilgili gelişmeleri 
büyük ilgiyle izliyorlar. Çin büyük bir ülke ve so-
rumluluklarını yerine getirir. Birleşmiş Milletler ile 
bu büyük sınavın üstesinden gelmeye çalışacağız” 
şeklinde konuştu.

ORTAK BİLDİRİ VE YENİ CEPHE
Bunun yanı sıra Çin ve Avrupa Birliği, Trump’ın 
açıklaması üzerine ilk kez ortak bir bildiri yayın-
layarak iklim değişikliğiyle mücadele etmek için 
“üzerlerine düşen katkıyı sağlamak ve uygulamaya 
koymak için daha fazla politika ve önlemi hızla uy-

gulayacaklarını” ilan ettiler. Bildiri, fosil yakıtları 
azaltmayı, daha yeşil teknolojiler geliştirmeyi ve 
yoksul ülkelerin emisyonlarını azaltmalarına yar-
dımcı olmak için 2020 yılına kadar yılda 100 mil-
yar dolarlık yardımda bulunmayı taahhüt ediyordu. 
Avrupa Birliği ve Çin oluşturdukları yeni cephede 
yalnız da değiller. Bu cephede Rusya da yer aldı. 
Trump’ın çekilmesinin ardından Kremlin sözcüsü 
Dmitry Peskov, Moskova yönetiminin anlaşmanın 
arkasında duracağını ilan etti. İklim krizine karşı 
mücadelenin Amerika kıtasındaki en önemli ak-
törlerinden Kanada ve Meksika da, AB, Çin ve Rus-
ya’dan oluşan bu cepheye yakın duran ülkeler.
Siyasi kanatta yeni bir cephe oluştu. Peki, bu ne 
tür ekonomik sonuçlar doğurabilir? Bunun sinya-
lini yine Almanya Başbakanı Merkel veriyor: “Av-
rupa Birliği’nin bu alanda Çin’le yapacağı işbirliği, 
özellikle yeni teknolojiler açısından önemli bir rol 
oynayacak.” Merkel’in yanı sıra Paris İklim Anlaş-
masının tam anlamıyla uygulanmasının çok önem-
li olduğuna işaret eden Avrupa Birliği Komisyonu 
Başkanı Jean-Claude Juncker da Avrupa ve Çin or-
taklığının işletmelere, yatırımcılara ve araştırmacı-
lara küresel düşük karbon ekonomisinin inşasında 
liderlik sağlayacağını belirtmişti. 
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KARBON EKONOMİSİNİN YENİ LİDERİ: AB VE ÇİN ORTAKLIĞI

YENİ EKONOMİ, 13 MİLYON YENİ İŞ 
Çin’de düşük karbon ekonomisinin temelleri atıl-
mış durumda. Ülke kirlilik kontrolünün ötesinde, 
ağır sanayi ve malzeme ihracatı alanında ekonomik 
bir merkez olmaktan uzaklaşmaya, daha değerli 
teknoloji ve hizmetlerde büyümeye meyilli. Sana-
yileşmesini sürdürürken pahalı fosil yakıt ithalatı-
nı azaltarak daha önce hiç görülmemiş ölçeklerde 
güneş enerjisi, rüzgâr ve nükleer enerjiye yatırım 
yapıyor. Nitekim, geçen yıl 32 milyar dolarlık yatı-
rımla dünyanın en büyük yenilenebilir enerji yatı-
rımcısı olmayı başardı. Yenilenebilir enerji sektörü, 
küresel işgücünün yüzde 40’ını barındırıyor. Çin’de 
bugün yenilenebilir enerji sektörü yaklaşık 3,5 mil-
yon kişiye iş sağlıyor. 2020 yılına kadar yenilenebi-
lir enerjiye yapılacak 360 milyar dolar yatırımla 13 
milyon yeni iş yaratılması planlanıyor. 
Çin’in temiz enerji tüketici ve ihracatçısı olarak 
pozisyonunu sağlamlaştırma hedefi kapsamında 
’Bir kuşak bir yol’ projesiyle Afrika, Asya ve Avrupa 
ülkelerine yönelik 1 trilyon dolar harcayacağını da 
unutmamak gerek. Ülkeyi dünya nüfusunun yüzde 
60’ını oluşturan 64 ülkeye bağlayacak bu büyüklük-
te bir yatırım, Amerikan hakimiyetindeki uluslara-
rası ticaret kurallarının Çin’e göre yeniden yazılma-
sı ihtimalini ortaya koyuyor. ABD’nin uluslararası 
rekabet gücünü koruması, temiz enerji alanında bü-
yümeden geri çekilmemesine bağlı. Eğer çekilirse 
doğacak boşluğu Çin ve diğer ülkelerin doldurmaya 
çalışması kaçınılmaz.

AB İLE ÇİN’DEN DEV EKONOMİK ORTAKLIK
Çin, uzun zamandır Avrupa’yla bir ortaklık kurma 
ihtimalini ABD’ye karşı dengeleme stratejisi ola-
rak görüyordu. Trump’ın desteğiyle ilk adım atılmış 
oldu. Trump daha başkanlığının ilk gününde Pasi-
fik boyunca 11 ülkeyle ticaret bağlarını güçlendiren 
Trans-Pasifik Anlaşması’nı iptal etmişti. Bu anlaş-
manın iptali, Çin’i bölge ülkeleriyle ilişkilerini güç-
lendirmeye itti. Şimdi Trump’ın, Avrupa Birliği ile 
ABD’yi dünyanın en büyük ekonomik gücü haline 
getirecek Trans-Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortak-
lığı (TTIP) anlaşmasını da ’rafa kaldırılması’ Çin’i 
bir boşluğu daha doldurmaya itiyor. İklim müzake-
relerinde stratejik ortak haline gelen Çin ve AB’nin, 
ABD ve AB arasında planlanan ticaret ve yatırım or-
taklığı anlaşmasını kendilerine uygun bir versiyona 
çevirme olanakları var. Pekin yönetimi, bu gelişme-
lerin Çin merkezli bir bölgesel ticaret anlaşmasını 

müzakere etmek için bir fırsat olduğunu düşünüyor 
ve bunun için çaba sarf ediyor. 

ABD TRİLYON DOLARLIK FIRSAT KAÇIRIYOR
2020 yılına kadar küresel temiz enerji ekonomisi-
nin 6 trilyon dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaş-
ması bekleniyor. 2040’a gelindiğinde bu pazar 8 tril-
yon dolara çıkacak. ABD, bu anlaşmadan çıkmakla 
büyük bir fırsatı kaçırıyor. Özel sektör, kaçırılan 
trilyon dolarlarla ifade edilebilecek bu fırsatın faz-
lasıyla farkında. Uzun süredir temiz enerji için atı-
lan adımlar ülkede ekonomiyi büyütüyordu. Sade-
ce Güney Carolina’da 2016’da 3,8 milyar dolarlık bir 
temiz enerji ekonomisi yaratılmıştı. Ocak ayında  

SİYASİ KANATTA YENİ BİR CEPHE OLUŞTU. 

PEKİ, BU NE TÜR EKONOMİK SONUÇLAR 

DOĞURABİLİR? BUNUN SİNYALİNİ ALMANYA 

BAŞBAKANI MERKEL VERİYOR: “AVRUPA 

BİRLİĞİ’NİN BU ALANDA ÇİN’LE YAPACAĞI 

İŞBİRLİĞİ, ÖZELLİKLE YENİ TEKNOLOJİLER 

AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK.” 

ABD HEMEN AYRILAMIYOR
Aralık 2015’te 21’inci Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Taraflar Konferansı’nda (COP21) 
onaylanan ve ana hedefi küresel ortalama 
sıcaklık artış limitinin yüzyılın sonuna kadar 
1,5 ile 2 derece arasında sınırlandırılması olan 
Paris İklim Anlaşması’na 190’dan fazla ülkeyle 
birlikte imza koyan ABD’nin anlaşmadan 
çekilme kararını hemen yürürlüğe koyması 
mümkün değil. Yasal hükümlere göre, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterliği ABD’nin çekilme 
talebini en erken 4 Kasım 2019 tarihinde kabul 
edebilecek. Talebin kabul edilmesini takip 
eden sürecin yaklaşık bir sene olması ise 
ABD’nin anlaşmadan resmi olarak çekilmesinin 
Kasım 2020’yi bulabileceği anlamına geliyor. 
Alternatif seçenek ise ABD’nin 1992 tarihli 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi’nden de çekilmesi olabilir. Bu 
durumda ihbar tarihinden bir sene sonra ABD 
bu kurumdan ve işleyişinden tamamen ayrılmış 
olacak.
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DuPont, General Mills, Hewlett Packard ve Pacific 
Gas and Electric gibi pek çok önemli şirketten 630 
iş insanı ve yatırımcı, Trump’a ve Kongre’ye açık bir 
mektup göndererek onları düşük karbon politikala-
rını desteklemeye davet etti. Trump’ın anlaşmadan 
çekilme kararını açıklamasının ardından Trump’ın 
ekonomi konseyinden ayrılmaya karar veren Tesla 
CEO’su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıkla-
mada, “İklim değişikliği gerçek. Paris’ten çekilmek 
Amerika veya dünya için iyi değil” dedi. The Walt 
Disney Company’nin CEO’su Robert Iger de Trump’ın 
danışmanlık konseyinden ayrıldı. Goldman Sa-
chs’in 2006’dan bu yana CEO’su olan Lloyd Blankfein 

Haziran 2011’den itibaren ilk kez Twitter’dan payla-
şımda bulunarak “Bugünkü karar, çevre ve ABD’nin 
dünyadaki lider pozisyonu için bir gerilemedir” 
dedi. Google CEO’su Sundar Pichai ise Twitter’daki 
açıklamasında, kararın kendisini hayal kırıklığına 
uğrattığını ifade ederek “Google, daha temiz ve iyi 
bir gelecek için sıkı çalışmaya devam edecektir” 
diye yazdı. En dikkat çekici açıklamalardan biri Ge-
neral Electric CEO’su Jeff Immelt’ten geldi. Immelt, 
Twitter’daki paylaşımında kararın kendisi için ha-
yal kırıklığı olduğuna işaret ederek, “Şimdi, liderli-
ği endüstri yapmalı ve hükümete bel bağlamamalı”  
yazdı.

KAZANAN ÇİN Mİ OLACAK?
Çin, 11 trilyon dolarlık bir ekonomi. AB ile Çin ara-
sındaki ticaret şu an günlük 1,5 milyar Euro’nun üze-
rinde. Geçen yıl Çinli yatırımcılar AB ülkelerinde, 
Avrupalı yatırımcıların Çin’de gerçekleştirdiğinin 
beş katından fazla satın alma yaptı. Çin, ihracatının 
yüzde 20’sini AB ülkelerine yaparken, AB ülkelerinin 
ihracatının yüzde 10’u Çin’e gidiyor. Çin, AB’nin itha-
latında bir numara iken, AB’nin ikinci büyük ihracat 
pazarı. Mart 2017 itibarıyla Çin’in AB’ye kümülatif 
doğrudan yatırımları 73,3 milyar dolara, AB’nin Çin’e 

ÇİN, PAHALI FOSİL YAKIT İTHALATINI 

AZALTARAK DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ 

ÖLÇEKLERDE GÜNEŞ ENERJİSİ, RÜZGÂR 

VE NÜKLEER ENERJİYE YATIRIM YAPIYOR. 

NİTEKİM, GEÇEN YIL 32 MİLYAR DOLARLIK 

YATIRIMLA DÜNYANIN EN BÜYÜK 

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMCISI  

OLMAYI BAŞARDI.

1-2 Haziran tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen AB-Çin Zirvesi’nde Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-
Claude Juncker ve Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Keqiang bir arada. 
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kümülatif yatırımları ise 114,6 milyar dolara ulaştı. 
Ancak Çin’de iş yapmak Avrupalılar için halen zor. 
Ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve AB’nin daha ra-
hat hareket etmesine olanak sağlaması görüşmeleri 
2013 yılından beri sürdürülüyor. İklim anlaşması-
nın ardından toplanan Çin-AB İş Zirvesi’nde ise bu 
konuyla birlikte karşılıklı ortaklığın daha adil ve 
şeffaf hale getirilmesi, lisanslama ve yetkilendirme 
prosedürlerinin geliştirilmesi gibi konular tartışıl-
dı. Yıllık toplanan AB-Çin Liderler Zirvesi’nin 
Ticaret Ortaklık Komitesi ve çalışma 
grupları aracılığıyla gerçek işbirliği 
sağlandığında 1 trilyon dolarlık ti-
caret hacmine ulaşılması müm-
kün görünüyor.

ZİRVENİN GETİRDİKLERİ
AB ile Çin Halk Cumhuriye-
ti’nin 1998 yılından bu yana 
düzenli bir şekilde sürdürdük-
leri; ancak küresel dinamik-
lere göre kimi zaman zirveye 
katılan bürokratların eli boş 
döndüğü yıllık AB-Çin Liderler 
Zirvesi’nin 19’uncusu 1-2 Hazi-
ran tarihlerinde Brüksel’de top-
landı. Bir önceki sene Pekin’de 
beklediği sonuçları alamayan Çin, 
Obama’nın liderliğinde 2016’da po-
zitif yönde gelişen küresel ilişkilere 
entegrasyon süreci nedeniyle, bu yıl 
büyük aşama kaydetmeyi planlıyor-
du. Avrupa Konseyi Başkanı Donald 
Tusk, AB Komisyonu Başkanı Je-
an-Claude Juncker ve Çin Halk Cum-
huriyeti Başbakanı Li Keqiang’ın liderli-
ğinde bürokratların katılımıyla gerçekleşen 
zirve, Çin’in planladığı gibi geçti ve zirvede ilk defa 
iklim krizine karşı ortak mücadele haricinde pek 
çok konuda global etki yaratacak mutabakat anlaş-
malarına imzalar kondu.   
AB Komisyonu Başkanı Juncker “İlişkimiz, açık-
lık ve uluslararası sistemin kuralları çerçevesinde 
çalışma prensiplerine olan müşterek bağlılığımız 
üzerine kuruldu. Bunu bugün burada, bu kadar net 
bir şekilde söylemekten büyük mutluluk duyuyo-
rum. Birlikte hem kendi topraklarımızda hem de 
sınır ötesinde refah ve sürdürülebilirliği sağlaya-
bileceğimizi ortaya koyuyoruz. Çin’in reformlarla 

dolu yoldaki tutkusunu takdir ediyoruz. Pek çok 
reformun halihazırda yapıldığını ve planların 
oluşturulduğunu görüyoruz. Ancak uygulamaların 
hızlandırıldığını ve politikaların global vizyonla 
aynı sayfaya ulaştırıldığını da görmek istiyoruz” 
sözleriyle AB’nin bir an önce Çin ile ilişkilerin 
daha üst bir seviyeye çıkmasını beklediğini aktar-
dı. Görüşmelerde ise çeşitli sektör ve uygulamalara 
dair önemli kararlar alındı: Avrupa iş dünyasının 

en çok merak ettiği rekabet politikaları 
konusunda taraflar bir mutabakat 

anlaşması imzalayarak hükü-
metler seviyesinde diyalog-

ları başlattı. Yatırım başlığı 
altında ise Avrupa Yatırım 
Bankası’na bağlı çalışan 
Avrupa Yatırım Fonu (EIF) 
ve Çin’in İpek Yolu Fonu bir 
mutabakat anlaşması imza-
layarak özel sermaye ve risk 
sermayesi fonlarına ortak 
yatırım yapmayı kabul ettiler. 

Her iki tarafın da 250’şer mil-
yon Euro tutarında yapacağı 
yatırımdan, bu fonlar aracılı-
ğıyla özellikle AB merkezli kü-

çük ve orta ölçekli işletmelerin 
faydalanması amaçlanıyor.

Zirvede ilgili komisyonlar, 2018-
2020 yıllarını içerecek bir güm-

rük ortak çalışmasına da imza 
attılar. Yasadışı ticareti ön-
lemeyi ve bireylerin hakları-

nı korumayı ana hedefi olarak 
belirleyen çalışmanın iki taraf 

arasındaki ticaret ilişkisini hızlı bir 
şekilde artırmaya destek olması planlanıyor. 

Zirvede önemli bir işbirliği de turizm alanında ku-
ruldu: 2018 AB-Çin Turizm Yılı ilan edilerek, her 
iki tarafın da daha az bilinen bölgelerinin turiz-
me açılması için gereken tanıtım faaliyetlerinin 
yürütülmesine ve turizm yatırımlarına imkan ta-
nınmasına karar verildi. 19’uncusu AB Çin Liderler 
Zirvesi’nde ayrıca denizcilik, tarım, araştırma ve 
inovasyon, bio-teknolojiler, ulaşım teknolojileri, 
insan sağlığı, eğitim, bölgesel dış politikalar gibi 
başlıklarda da her iki tarafın bürokratları masaya 
oturarak çeşitli işbirliklerine imza attılar, komis-
yonlar kurdular.
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İnsanların robotlarla olan ilişkisi, 
bilimkurgu filmlerinden de aşina 
olduğumuz üzere, biraz sorunlu. 
“Robot” kavramından ve onun 
çağrıştırdıklarından çekindiğimiz, 
hatta korktuğumuz doğru. Gelecekte 
dünyayı ele geçirme ihtimalleri 
bizi ürkütüyor. Öte yandan, bilimsel 
kurumlarda, “öğrenen” bir yapı, 
yani yapay zeka üretme çalışmaları 
hızla devam ediyor. Son iki yılın 

en fazla konuşulan çalışması 
ise, Japon Bilim ve Teknoloji 
Ajansı’nın Osaka Üniversitesi ve 
İleri Telekomünikasyon Uluslararası 
Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle 
oluşturduğu İleri Teknoloji Keşif 
Araştırma Projesi kapsamında 
üretilen insan görünümlü robot 
Erica oldu. 
Erica projesinin beyni, ekibin 
lideri Hiroshi Ishiguro, Osaka 

Üniversitesi’nin Akıllı Robot 
Laboratuvarı’nda profesör. Ishiguro 
daha önce de siyah deri ceketi ve 
Beatles tarzı saç kesimiyle ünlü 
robot Geminoid HI-1’i tasarlamıştı. 
Gelgelelim Erica, kendisinden 
önce yaratılmış insan görünümlü 
robotlardan çok daha ileri seviyede: 
Öncelikle Hiroshi Ishiguro, 
Erica’nın yüzünü oluşturmak için 
güzel bulduğu 30 kadının yüz 
görselini bir araya getirmiş. Teknik 
özellikleri içinse bugüne kadar robot 
teknolojisinde kullanılan en yeni 
sistemler entegre edilmiş. 
Basın karşısına çıktığı ilk gün 
gazetecilerin sorularını sorunsuz 
bir şekilde cevaplayan Erica, 
yüz ifadelerini ve mimikleri 
etkileyici bir biçimde kullanıyor. 
Yaşı sorulduğunda gazetecilere 
“Bu biraz kaba bir soru oldu... 
Cevap vermemeyi tercih ederim” 
diyebilecek kadar da “kadın.” 

ERICA'YLA 
TANIŞTINIZ MI?
Osaka Üniversitesi profesörü Hiroshi Ishiguro öncülüğünde 
tasarlanan ve bugüne kadar geliştirilmiş en sofistike 
robot olarak kabul edilen Erica, tüm dünyayı insan-robot 
ilişkisini düşünmeye çağırıyor. 

ŞEBNEM TURHAN

YENİ DÜNYA
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Sorduğu sorudan utanan gazeteci 
ıkınıp sıkılarak yerinde rahatsız 
bir şekilde kıpırdanırken Erica 
gözleriyle onun hareketlerini takip 
ediyor. Bunu bünyesinde bulunan 
ve odadaki insanların yerini tespit 
etmekte kullandığı 14 adet kızılötesi 
sensörle yapıyor. Yaratıcıları, 
Erica’nın sadece 24 yaşında 
olduğunu gazetecilerin kulağına 
fısıldıyor. Erica’yla sohbet eden 
gazeteciler ona boş zamanlarını 
nasıl değerlendirdiğini soruyor. 
Erica anime izlemeye bayıldığını, 
Asya’nın güneydoğusuna seyahat 
etmek istediğini, hayalindeki 
erkeğin kolayca iletişim 
kurabileceği biri olduğunu 
çekinmeden anlatıyor. 
Ekipteki bir diğer profesör Dylan 
Glas, Erica’nın kısıtlı derecede 
de olsa kendi kendine hareket 
edebildiğini belirtiyor. Bu güzel 
robot, çoğu üst gövdede olmak üzere 
20 derecelik bir hareket kapasitene 

sahip fakat henüz kollarını 
kıpırdatamıyor. Hedef, Erica’nın 
kollarını ve bacaklarını bağımsızca 
hareket ettirerek “dünyayı görmesi” 
ve düşünerek davranmak da dahil 
her şeyi kendi başına yapabilen bir 
robota evrilmesi. Odadaki sesin 
geldiği yeri tespit eden iki adet 
16 kanallı mikrofona sahip Erica, 
silikondan üretilmiş. Dahası, yüz 
tanıma kapasitesi de var. Erica’nın 
en büyüleyici yanlarından birinin 
sesi olduğunu düşünen Glas 
“Muhteşem bir konuşma sentezi 
var” diyor. Onunla akıcı bir diyalog 
kurmak, şimdilik sadece kısıtlı 
sayıda konu etrafında mümkün, 
ama yaratıcıları birkaç yıl içinde 
Erica’yla kendiliğinden akan bir 
diyaloğun kurulabileceğini söylüyor. 
NatGeo’nun milyonlarca yıl sonra 
dünyada olabilecekleri irdeleyen 
altı bölümlük belgesel serisi Year 
Million, bir bölümü Erica’yı da 
anlatıyor. Yapay zeka cephesinde 

gelişen teknoloji sayesinde, 
robotların hayatlarımızın bir 
parçası olması milyon yıldan 
ziyade sadece birkaç yüzyıl alacak 
gibi görünüyor. Robotlar insana 
ne kadar benzerse, bilimkurgu 
filmlerinde kendini açıkça gösteren 
robot fobisini yenmenin de o kadar 
kolay olacağını düşünen Ishiguro 
“Robotlar, bize ayna tutarak 
kendimizi anlamamızda yardımcı 
oluyor. Robotlarda insana benzeyen 
özellikler görüyoruz; bu da bizi 
insan kalbinin gerçek doğası, arzu, 
bilinç ve niyet gibi konular üzerinde 
düşünmeye itiyor” diyor. “Robotlar 
gelecekte insanların niyetlerini ve 
arzularını tahmin edebilecekler, 
sonra içsel bir sistemden 
yararlanarak kısmen veya tamamen 
o niyet ve arzulara göre tepki 
verecekler.” Peki, bu durum robot-
insan ilişkisinin dinamiğini nasıl 
değiştirecek? Ishiguro’nun cevabı 
hazır: “Böylece, bir gün, insanlar ve 
robotlar birbirlerini sevebilecek.” 
Ishiguro’nun öngörüsü gerçek 
olacak mı, zaman gösterecek.

İleri Teknoloji Keşif Araştırma Projesi’nin lideri 
Prof. Hiroshi Ishiguro, Erica ile birlikte.



1969 yılında Aygaz 
bayiliğiyle 

Koç Ailesi’ne katılan Ekmekçiler Kollektif, bugün aynı 
zamanda Arçelik ve Allianz markalarının da bölgede-
ki önemli temsilcilerinden biri. Şirketin ikinci kuşak 
yöneticisi Ahmet Ekmekçi, babasının attığı temeller 
üzerinde yönettiği şirketin, bölgesel kalkınma ve sosyal 
sorumluluk bilinciyle her geçen gün büyümeye devam 
ettiğini anlatıyor ve Koç Topluluğu için yapı taşı olmuş 
“Ülkem varsa ben de varım”, “Ben değil biz” anlayışları-
nın her zaman yol göstericileri olduğuna dikkat çekiyor. 
Babasının Aygaz bayiliğini almasının ardından Koç 
Topluluğu’nun bir parçası olduklarını ve zaman içinde 

Aygaz, Arçelik ve Allianz markalarıyla 
Samsun Terme’de önemli çalışmalara 
imza atan Koç Ailesi’nin yarım asırlık 
üyesi Ekmekçiler Kollektif, bölgesel 
kalkınma ve sosyal sorumluluk 
bilinciyle büyümeye devam ediyor. Yeni 
yatırımlara hazırlandıklarını anlatan 
şirketin ikinci kuşak temsilcisi Ahmet 
Ekmekçi, başarılarının ardında “Ülkem 
varsa ben de varım”, “Ben değil biz” 

anlayışının yer aldığını söylüyor.

YARIM 
ASIRDIR 'BEN 
DEĞİL BİZ' 
ANLAYIŞIYLA 
ÇALIŞIYORUZ

MESLEK SIRRI
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Arçelik ve Allianz temsilcilikleriyle 
bu bağı kuvvetlendirdiklerini anla-
tan Ekmekçi’ye göre “Daha yapacak 
çok iş var”. Yeni yatırımlara hazır-
lanıyorlar ve Karadeniz Bölgesi’nin 
artan turizm potansiyelini göz 
önünde bulundurarak önümüzde-
ki dönemde otel yatırımı yapmayı 
planlıyorlar. Terme’nin en merkezi 
caddelerinden biri olan Ünye’de yer 
alan Arçelik mağazasını da büyüt-
me kararı aldıklarını kaydeden Ek-
mekçi, “Bölgenin en büyük Arçelik 
bayisi olmayı planlıyoruz” diyor. 
İlk göz ağrıları olan 47 yıllık Aygaz 
bayiliğine de büyüme yatırımları 
yapmayı planladıklarını ifade eden 
şirketin ikinci kuşaktan yöneticisi 
Ekmekçi, “Aygaz bayimiz, bugün 
üçüncü kuşağa tüp satıyor. Müşte-
rilerimizin güvenle girip çıktıkları 
mağazamız, onlar için bir yaşam 
merkezi gibi. Bu yüzden bizim için 
Aygaz, aile demek” diyor.

SÜREKLİ FİKİR ALIŞVERİŞİNDE
BULUNUYORUZ
Koç Topluluğu’nun iş hayatında 
kendilerine çok önemli değerler 
kazandırdığını vurgulayan Ek-
mekçi, sözlerini şöyle sürdürüyor: 
“İnsan ilişkilerini, dürüstlüğü, 

’biz olmayı’ ve sosyal sorumluluk 
bilincini Koç Ailesinin bir parça-
sı olarak daha iyi kavradık. Koç 
Topluluğu değerleri her zaman iş 
hayatımızda başarılı olma yolun-
daki rehberimiz oldu.”
Başarının sırlarını sorduğumuz-
da Ahmet Bey kendi gözünden 
şu cümlelerle başarıyı açıklıyor: 
“Öncelikle markanızı en iyi şekilde 
temsil etmemiz gerekiyor. Bunun 
bilincinde olunmalı. Mütevazı ol-
mak önemli bir diğer kriter. Şartlar 
değişiyor. Teknolojik gelişmeler de 
hızlandı. Yeni döneme adapte ola-
bilmek için teknoloji yatırımlarına 
öncelik verilmeli. Şirket olarak 
teknoloji yatırımlarına büyük 
önem veriyoruz. Personel eğitimini 
asla ihmal etmiyoruz. Çünkü onlar 
markamızın yüzü.” 
Kolektif çalışmanın önemine işa-
ret eden Ekmekçi, Koç Topluluğu 
kültüründeki temel taşlardan biri 
olan "Ben değil biz" anlayışının her 
zaman yol göstericileri olduğunu 
belirterek “Bu anlayış özellikle ye-
rel ekonomilerin gelişmesinde çok 
önemli. Yerel ekonomimizin güçlü 
olması için birlikte hareket ederek, 
daha güçlü ve sağlam yatırımlar 
yapmamız gerekiyor. Çalışmaları-

mızı benimsediğimiz bu anlayışla 
yürütüyoruz” diyor. Koç Topluluğu 
bayilerinin sosyal sorumluluk ve 
bölgesel ekonomik kalkınmanın 
bilinciyle sürekli iletişim içinde 
olduğunu ve kol kola çalışıldığını 
aktaran Ekmekçi “Çevre bayiler, 
saha yöneticileri ve bölge müdür-
lerimizle beraber faaliyetlerimizi 
daha verimli hale getirmek için 
sürekli fikir alışverişinde bulunu-
yoruz” açıklamasını yapıyor. 
Şirket yönetimi, sosyal sorumluluk 
çalışmalarının yerel ekonomiler 
için öneminin farkında. “Bölgesel 
kalkınmaya destek olmak hepimi-
zin en önemli görevi” diyen Ek-
mekçi, “Babam her zaman halkla 
iç içe bir insandı. Bize de böyle 
olmayı öğretti. Bu nedenle sosyal 
sorumluluk projeleri her zaman ön-
celikli gündemlerimizden biri oldu. 
Bizler bölgede yaşayanlarla ticaret 
yapıyoruz. Salt ticaret önemli değil. 
Bölgeye ve burada yaşayanlara bir 
değer katmak zorundayız. Gerek is-
tihdama katkı sağlayarak gerekse 
toplumsal bilinçlendirme çalışma-
larıyla bu sorumluluğumuzu yerine 
getirmemiz gerekiyor” sözleriyle 
sosyal sorumluluk bilincine dikkat 
çekiyor.  
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Nafplio’da tanıştığım rehber Penelope, 6-7 Eylül 
olaylarından sonra ailesiyle beraber İstanbul’u terk 
etmiş ve birkaç ülkenin ardından Yunanistan’a 
demir atmış. Yunancanın melodik tesirinin altındaki 
Türkçesiyle, “Biz Yunanlılar, hayat sonsuz olmadığı 
için ondan en güzel tadı almak için yaşıyoruz” diyor 
ve Yunanlıların hayata bakış açısını kast ederek lafını 
tamamlıyor: “Almanların gözünden bizimki biraz... 
Problematik.”
Haksız değil. Ancak Avrupa’nın çoğunun Yunanistan’ı 
’çekememesini’ anlamak da güç değil... Özellikle, 
bazen yazın ortasında bile hava palto giydirecek kadar 
soğuyabiliyorsa ve adınız çalışkanlıkla, dakiklikle 
bütünleşmişse bu ehlikeyif ülke ve onun cıvıl cıvıl 
kentlerine bakıp diş bilemeniz işten bile değil. Başkent 
Atina bile bir metropol olmaktan çok tatil beldesi, misal 

kocaman bir Bodrum gibi: Hakim olan beyaz renk ve 
apartman balkonlarından arsızca fışkıran begonviller, 
Atina’da bitmez tükenmez bir tatil havası yayıyor. Kaldı 
ki bu, buzdağının görünen yüzü. Bunun bir de adaları ve 
kıyıları var...
Ülke 3 bin 54 adaya; anakarada Ege’den Adriyatik’e 
uzanan nefis kıyılara sahip ve bunların bazıları, 
gerçekten burnumuzun dibinde; Bodrum ya da 
Çeşme’den feribotla, Ayvalık’tan ya da Kaş’tan motorla 
ulaşabiliyorsunuz. Yunanistan’ın kuzey ucundaki 
Halkidiki ise gerçek bir Ege hazinesi. Evet, Santorini 
ve Mykonos’un cazibesine karşı koymak neredeyse 
imkansız. Ama unutmayın; söz konusu Yunanistan 
olduğunda, her zaman “daha yakın”, “daha sakin”, “daha 
zengin” ya da “sürprizlerle dolu” bir seçenek vardır...
Yazımızda sizin için seçtiğimiz Yunanistan’ın en 

MAVİ BEYAZ DÜŞLER
Yunan Adaları ve kıyılarının düşünü kurmanın yeri, zamanı, yaşı yok... 
Mavinin her bir tonu ve leziz Ege sofralarını konuklarına cömertçe 
sunan Yunanistan, bu yıl mutlaka rotanızda olmalı.

TÜMAY YAZICI
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keyifli dört noktası, “Daha yakın” 
Sakız; “daha sakin Syros”, “daha 
zengin” Girit ve “sürprizlerle dolu” 
Nafplio, sıcacık sakinleri, nefis 
mutfağı, resim gibi manzaralarıyla 
hayalinizdeki mavi beyaz düşlerin 
gerçek olduğu Yunanistan olabilir.
 
Sakız Adası
Limandan bakınca ada, mimari 
olarak klasik beyaz Yunan adası 
değil belki, ama iç kısımları zarif 
kırsal detaylarla dolu. Burası, 
unlu mamullerden sütlü tatlılara 
mutfakta kılıktan kılığa giren 
damla sakızının membası. Kıymetli 
sakız ağaçlarının yetiştiği köylerin 
başında tarihi Pyrgi ve Mesta 
geliyor ve ikisi de, akşamüstü 
güneşinin yumuşak ve romantik 
ışığı altında düşlerinizdeki 
manzaraya yakınlaşıyor. Pyrgi’nin 
imzası, evlerinin cephelerindeki 
silme geometrik figürler yani 
ksistá’lar. Mesta’da, hemen önünde 
şirin bir meydanın yer aldığı Palaios 
Taksiarhis Kilisesi’nde tutulan 
dileklerin gerçekleştiği söyleniyor. 
İki köy de ortaçağ atmosferini 
incelikle koruyor; meydanlarında, 
ara sokaklarında buldukları 
gölgeliklerde bir araya gelen yaşlılar 
laflıyor... Ada sadece sakızıyla değil, 
badem ve mandalinasıyla da ünlü ve 
tüm bunların bir araya gelip ortaya 
çıkardığı kurabiyelerin, lokumların 
tadı damakta kalıyor.
 
Syros Adası
Ege Denizi’nin ortasında 80 
kilometrekarelik alana yayılan 
Syros, bir zamanlar Yunanistan’ın 
en önemli ticari limanıymış. 
Venedikliler ve Cenevizlilerin 
de ellerinin değdiği mimarisi, 
adanın gün görmüşlüğünün birer 
göstergesi. Ayrıca büyük gemi 
inşaatları adada halen sürüyor. 
Artı, hâlâ önemli bir titri var: Kiklad 
Adaları’nın yönetim merkezi. 

Kısacası, komşuları Santorini, 
Mykonos ve Naxos kadar ünlü 
olmamasını kafaya takacak bir ada 
değil Syros. Adada kısıtlı sürede 
yapılacak en iyi şey, limandan 
kentin ara sokaklarına dalmak; 
tırmandıkça aşağınızda kalan deniz 
kıyısındaki evlerin teraslarında 
adalıların gündelik yaşantılarına 
bakış atmak ve sonra Belediye 
Binası’nın önündeki zarif Miaouli 
Meydanı’nda soluklanırken geleni 
geçeni izlemek. Adaya gelişinizi 
harika bir akşam yemeğiyle 
sonlandırmak istiyorsanız biraz 
yolu göze alacaksınız. Allou Yialou 
(0030 22810 71196) limana yaklaşık 
sekiz kilometre uzaklıktaki bakir 
Kini Beach’te yer alıyor. Denize sıfır 
restoranda harika zeytinyağına, 
balık ve deniz mahsulleri ile 
mezelere doyacağınızdan emin 
olabilirsiniz. Fondaki dalga sesleri 
de müesseseden!
 
Nafplio
Mora Yarımadası’nda, Argolikos 
Körfezi’ndeki Nafplio’nun 
Yunanistan’ın tarihinde önemli 
bir yeri var: Bağımsızlığına 
kavuştuktan sonra ülkenin 
ilk başkenti olmuş. Kent deyip 
duruyoruz ama Nafplio’nun genel 
atmosferinin bir adanınkinden 

farkı yok: Sakin, huzurlu, 
kartpostaldan fırlamış gibi güzel... 
Kenti kuşbakışı süzmek için 
deniz seviyesinden 216 metre 
yükseklikteki Palamidi Kalesi’ne 
çıkabilirsiniz. İnişte Syntagma 
Meydanı’nda soluklanırken 
çevredeki birçok önemli tarihi 
bina ve anıtı görebilirsiniz. 
Nefes kesici bir manzara içinse 
araçla kent merkezine yaklaşık 
bir saat uzaklıktaki Korint 
Kanalı’nı görmeye gidin. 19’uncu 
yüzyılda inşa edilmiş, uzunluğu 
altı kilometreyi geçen kanal, 
Ege ile Adriyatik’i birbirine 
bağlıyor. Kanalda tekne turları 
düzenleniyor. Ama asıl heyecan 
verici yanı, üstündeki sadece 
yayalara açık olan köprüden 
bungee jumping yapılıyor. 
Nafplio’da deniz kaçamağı yapmak 
için en güzel adreslerden biri 
de limana taksiyle 10 dakika 
uzaklıktaki Karathonas. Yerleşim 
yok; ağaçlar neredeyse kumsala 
kadar uzanmış; deniz berrak... 
Plajın iki ucunda yiyecek-içecek 
servisi yapan birer mekan 
var. Izgara kalamar ve Yunan 
salatasının tadına varmak için 
ideal atmosferdesiniz. Plaj dönüşü 
kent merkezinde, sahilin gerisinde 
uzanan şirin sokaklarda dolanın. 
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Karşınıza bir sürü hediyelik eşya 
satan şirin dükkanlar, yemek ya da 
tatlı molası verebileceğiniz kafeler, 
tavernalar çıkacak.

Girit
Zorba’nın adası Girit için hem doğal 
kaynakları hem tarihi mirasıyla 
başlı başına bir ülke desek yeridir. 
Atina’dan çok Kuzey Afrika’ya 
yakın olan ada milattan önce ikinci 
milenyumda Minos uygarlığının 
beşiğiymiş. Venedikliler, 
Cenevizliler, Osmanlılar gibi birçok 
kültürün izi adada görülüyor. Tarihi 
güzelliklerinin yanı sıra Girit 
birinci sınıf plajları ve mutfağıyla 
her yaz milyonlarca gezgini 
kendine çekiyor. Özellikle ağzının 
tadını bilenler için burası kesinlikle 
doğru ada. Hanya’ya araçla 15 
dakika uzaklıktaki Souda limanına 
yanaşan gemiden inip eski Venedik 
limanına doğru ilerlerken hem çan 
kulesi hem minaresi olan Ortodoks 
kilisesi Agios Nikolaous karşınıza 
çıkacak. Liman ve çevresini 
gezdikten sonra, ara sokak keşfini 
sonraya bırakın ve doğru denize 

gidin. Antik limandaki deniz 
fenerini dönerek batıya doğru 15 
dakika kadar yürüyünce kumlu 
Nea Chora plajına varıyorsunuz. 
Yakındaki bir başka seçenek, 
Agia Marina plajı, adalıların da en 
sevdiği Hanya plajlarından. Kent 
merkezinin otomobille yaklaşık 20 
dakika batısındaki plajda bulunan 
mekanlar, gece eğlenmek için 
de ideal. Gerçek bir Girit mutfağı 
deneyimi istiyorsanız limanın 
doğusunda, Defkalionos & Ikarou 

sokağındaki Chrisostomos’a 
(0030 2821 057035) gidin. Ödüllü 
tavernada Girit’in geleneksel 
yemeklerini tadabilirsiniz. 
Alışveriş yapmayı, özellikle de 
zeytinyağı almayı planlıyorsanız 
doğru adadasınız. Çünkü ada, 
sağlık kaynağı bu kadim lezzetin 
cenneti. Giritlilerin zeytinyağıyla 
ilişkisi de dünyaca ünlü: Nitekim 
kişi başı yıllık 25 litre zeytinyağı 
tüketimiyle bu alanda dünya 
birinciliği onlarda.
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Beyoğlu’ndaki ANAMED Galerisi'ni 
ziyaret edenler, iki farklı açıdan 
meraklarını giderme şansı 
yakalayacaklar: Hem 9 bin yıl 
önce yaşamış insanların hayatına 
dair izlenimler edinecekler 
hem de dünyanın en ilgi çekici 
arkeolojik kazı alanlarından birinde 
arkeologların çalışma yöntemlerine, 
sistemlerine yakından bakacaklar. 
Üstelik bunları, modern çağın en 

güncel ve interaktif sergileme 
araçlarıyla deneyimleyecekler...
Koç Üniversitesi Anadolu 
Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi’nin (ANAMED), Çatalhöyük 
Araştırma Projesi’nin 25’inci yılını 
kutlamak amacıyla düzenlediği Bir 
Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük sergisi, 
geçmiş ile geleceğin, ilkel ile en 
yeninin dansı adeta. Türkiye’de 
sanat tarihi, mimarlık, arkeoloji 

GELECEĞİN DİLİYLE 
GEÇMİŞİN HİKAYESİ
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi (ANAMED), Çatalhöyük Araştırma Projesi’nin 
25’inci yılını bir sergiyle kutluyor. Bir Kazı Hikâyesi: 
Çatalhöyük sergisi, insanın 9 bin yıllık geçmişini, 
geleceğin teknolojisiyle birleştirerek anlatıyor.

ZEYNEP YOSUN AKVERDİ
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ve tarih alanlarında araştırmalar 
yürüten ve bu tür araştırmaları 
destekleyen ANAMED’in Çatalhöyük 
Araştırma Projesi’ni böyle bir 
sergiyle merceğe alması, yapılan 
onlarca yıllık çabayı takdir etmek 
adına önemli. Üstelik seçilen güncel 
ve interaktif sergileme tekniğiyle 
çağımızın teknolojiyle iç içe yaşayan 
gençliği ile, yani geleceğimiz ile 9 
bin yıl öncesi arasında keyifli bir 
köprü de kuruyor.   
Neolitik döneme tarihlenen ve 
dünyanın en eski topluluklarından 
birinin avcı toplayıcılıktan tarım 
toplumuna geçiş sürecine ve 
sosyoekonomik organizasyonuna 
ışık tutabilmesi nedeniyle dikkat 
çeken Çatalhöyük, Konya ilinin 
sınırları içinde yer alıyor. İlk olarak 
11 Kasım 1958’de İngiliz arkeologlar 
David French ve James Mellaart 
tarafından keşfedilen ve sadece 
Anadolu’nun değil, dünyanın en 
önemli kazı alanlarından biri olan 
Çatalhöyük, UNESCO tarafından 
Dünya Mirası olarak kabul ediliyor. 
Kazı çalışmaları, 1993 yılından 
bu yana İngiliz arkeolog Prof. Ian 
Hodder başkanlığında yürütülüyor. 
Peki, sergide bizi nasıl deneyimler 

bekliyor... Bir Kazı Hikâyesi: 
Çatalhöyük sergisinin içeriği, 
Prof. Ian Hodder danışmanlığında, 
Duygu Tarkan küratörlüğünde, 
Çatalhöyük araştırmacılarının 
katkılarıyla hazırlanmış. 
Deneyime dayalı çağdaş sergileme 
yöntemlerinin tasarımında ise 
PATTU Mimarlık’ın imzası var. 
1997 yılından beri Çatalhöyük 
kazılarının ana sponsoru olan 
Yapı Kredi’nin katkılarının 

yanı sıra Arçelik’in teknoloji 
sponsorluğunda gerçekleştirilen 
sergide ziyaretçiler kâh duvara 
yansıtılan Ian’a Sor/Ask Ian isimli 
video röportajın karşısındaki 
tek kırmızı koltuğa geçiyor kâh 
VR (sanal gerçeklik) gözlüğünü 
takarak kazı alanının derinliklerine 
dalıyor. Prof. Hodder’ın 25 yıl içinde 
deneyimlediği en ilginç olayları, 
kazının en önemli detaylarını 
anlattığı video röportaj köşesi 

Çatalhöyük kazı çalışmalarını 1993 yılından bu yana Prof. Ian Hodder yönetiyor.
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Ian’a Sor/Ask Ian’da ziyaretçiler 
dilediği başlığı işaret eden butona 
basarak Prof. Hodder’dan sorusunun 
cevabını alıyor. Ayrıca, sergide 
yer alan yeniden canlandırma, 
ziyaretçileri bin yıllar öncesinde 

Çatalhöyük yerleşmesinde bir 
yolculuğa çıkarıyor. Sergide kazı 
alanının girilemeyen noktalarının 
detaylarının incelendiği lazer 
tarama görüntüleri de ilk kez 
sergileniyor.
Sergi özellikle arkeologların 
arkeolojik verilere nasıl ulaştıklarını 
gösteren onlarca yıla dayanan ve 
adım adım ilerleyen teknikleri 
gözlemleyebilmek için bulunmaz 
bir fırsat. Kazı buluntularının 
konduğu kasaların üst üste dizildiği 
yerleştirme, sizi aktif olarak kazının 
bir parçası gibi hissetmenizi 
sağlıyor. Sergi alanında kazı 
sürecinin tarihini anlatan 
fotoğraflar ve ayrıca arkeologların 
çalışma masalarının üçboyutlu 
buluntularla canlandırmaları, 
ziyaretçilere Çatalhöyük’e 
arkeologların penceresinden bakma 
şansı tanıyor. Kısacası ziyaretçiler 
malanın toprağa değdiği andan 

buluntuların ortaya çıkarılmasına, 
detaylı kayıt sürecinden 
laboratuvarlardaki analizlerle 
verinin bilgiye dönüştürülerek 
yayınlanmasına kadar tüm 
adımlarına tanık olabiliyor, tarihi 
keşfetmenin tadını alıyor.
Bir Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük 
sergisinin arkeoloji meraklılarına, 
öğrencilere ve araştırmacılara 
bir diğer önemli hizmeti ise 
Çatalhöyük üzerine bugüne kadar 
kaleme alınan 500’ün üzerinde 
makale ve kitabın ANAMED 
Kütüphanesi’nde derlenmesi. 
Dileyenler kütüphanede bu yayınları 
detaylı olarak inceleyebiliyor, 
Beyoğlu’nun kalbinden 9 bin yıl 
öncesine ışınlanabiliyor. 25 Ekim’e 
kadar açık kalacak sergi süresince 
pek çok organizasyon ve sanatsal 
müdahalelerle, arkeolojinin yaratım 
aşamasını nasıl teşvik ettiğini de 
ortaya koymak hedefleniyor.  
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