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‘Bizden Haberler’in değerli okurları;
Geçtiğimiz ay iki önemli toplantı gerçekleştirdik. Koç
Holding 55. Olağan Genel Kurulu’nda 2018 yılını tüm
yönleriyle değerlendirirken, Strateji Gözden Geçirme
Süreç Toplantısı’nda şirketlerimizi geleceğe taşıyacak yol
haritasını hazırladık. İstikrarlı performansımızın finansal
sonuçlarımıza yansımasından büyük bir memnuniyet
duyuyoruz. Koç Topluluğu olarak; küresel vizyonumuz ve
uzun vadeli planlarımız doğrultusunda yatırımlarımıza
kararlılıkla devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de, uzun
vadeli değer yaratma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
100 bin kişiye yaklaşan benzersiz insan kaynağımızdan güç
alarak rekabetçiliğimizi artırırken, teknoloji ve inovasyon
kabiliyetlerimizi geliştirerek, markalarımızı güçlendirmeyi
ve küresel varlığımızı daha da büyütmeyi hedefliyoruz.
Bu hedeflerimiz paralelinde Topluluk şirketlerimiz de yurt dışı pazarlardaki fırsatları değerlendiriyor,
uygun şartlar oluştuğunda yatırımlarını gerçekleştiriyorlar. Geçen ay Aygaz ve Arçelik’in Bangladeş’te
gerçekleştirdiği anlaşmalar, Topluluğumuzun küresel vizyonunda yeni adımları temsil ediyor. Bangladeş’te
hayata geçirilen bu yatırımlar, pazar çeşitlendirme stratejimize önemli katkı sağlayacak…
Uzun zamandır gündemde yer alan ve uluslararası ticarete gölge düşüren ticaret savaşları, ABD ve Çin
arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığına dair haberlere rağmen tüm dünyayı tedirgin etmeye devam
ediyor. Bu gerilimin, küresel ticaret ve üretim üzerindeki olumsuz etkileri ise her geçen gün daha çok ortaya
çıkıyor. Korumacılık düşüncesiyle hayata geçirilen yaptırımların hem taraf olan ülkelere hem de ekonomiye
önemli zararlar verdiği, açıklanan veriler ve yapılan analizler ile giderek belirginleşiyor. Herkesin bir an önce
çözüme kavuşmasını beklediği konunun detaylarını dergimizin bu sayısında değerlendirdik.
Koç Topluluğu’nda çalışma arkadaşlarımızın kariyer gelişimlerinin yanı sıra sosyal gelişimlerini de çok
önemsiyoruz. Özellikle sporun birleştirici gücü etrafında bir araya gelmenin, kurum kültürü ve değerlerin
yaşatılmasında çok büyük bir önemi olduğuna inanıyorum. Bu felsefeyle Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un
öncülüğünde hayata geçirilen Koç Topluluğu Spor Şenliği bu sene 30’uncu yılında. Türkiye’nin yanı sıra yurt
dışından da çalışma arkadaşlarımızı bir araya getiren, ekip ve dayanışma ruhunun geliştirilmesine katkı
sağlayan Spor Şenliğimizin daha uzun yıllar devam etmesini diliyorum.
23 Nisan 1920, Türk Milleti’nin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu, tarihimizin önemli dönüm
noktalarından birisidir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü yarının teminatı çocuklarımıza
armağan etmişti. İnanıyorum ki bugün attığımız her adım, çocuklarımız için daha aydınlık ve güzel bir
geleceğin inşa edilmesinde büyük önem taşıyor. Bu vesileyle tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.
Sevgi ve saygılarımla,
Levent Çakıroğlu
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Levent Çakıroğlu: “Topluluğun önceliklerine
katkı sağlayacak uzun vadeli vizyon, strateji ve
somut aksiyon planlarını bekliyoruz”
Koç Topluluğu’nun yıllık Strateji Gözden Geçirme Süreç Toplantısı, 14 Mart tarihinde gerçekleştirildi.
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu’nun da geleceğe yönelik beklentilerini paylaştığı toplantının
gündeminde stratejik öncelikler vardı.
Koç Topluluğu 2019 Strateji Gözden
Geçirme Süreç Toplantısı, 14 Mart’ta
Holding ve Topluluk şirketlerinin üst
düzey ve strateji gözden geçirme
sürecinden sorumlu yöneticilerinin
geniş katılımıyla, Yapı Kredi Bankası ev
sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda
Topluluk stratejik öncelikleri paylaşıldı
ve strateji oluşturma sürecine
yönelik farklı yaklaşımların üzerinde
duruldu. Süreç kapsamında topluluk
şirketlerinin oluşturacakları strateji
ve planlar Temmuz ortasına kadar
değerlendirilecek.

“İçinde bulunduğumuz belirsizlik
döneminde uzun vadeli bakış
açısını korumak daha da önem
kazanıyor”
Toplantının açılış konuşmasını Koç
Holding CEO’su Levent Çakıroğlu
yaptı. Konuşmasına toplum, ekonomi,
siyaset ve teknolojideki gelişmelerin
yol açtığı küresel belirsizlik ortamına
dikkat çekerek başlayan Çakıroğlu,
bu ortamın ekonomik büyüme
üzerindeki etkilerine değindi. Türkiye
özelinde de, ilave belirsizliklerin
doğduğunu vurguladı; ancak böyle
dönemlerde işleri yönetirken uzun
vadeli bakış açısını korumanın daha
da önem kazandığının altını çizdi.
Bununla beraber sektörleri ve iş
modellerini derinden etkileyecek
teknolojik gelişmeleri de göz önüne
alarak, Topluluk şirketlerinden uzun
vadeli vizyonları ve bunların hayata
geçirilmesini mümkün kılacak
stratejiler ve somut aksiyon planlarını
belirlemelerini beklediğini ifade etti.
Projeksiyonların 5 yıllık yapılmasının
beklendiğini ancak ilk 3 yılın daha
dikkatli değerlendirileceğini vurguladı.
Çakıroğlu, uzun vadeli planların
Topluluğun önceliklerine ne kadar
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Toplantıda konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, küresel belirsizliklerin
ekonomik büyüme üzerindeki etkilerine de değindi.

katkı sağladığının da gözetilerek
hazırlanması gerektiğinin altını
çizerek, ortaya çıkan resmin, portföy
değerlendirmesinde etkili olacağını
belirtti.
Bu doğrultuda çalışmalarda
odaklanılmasını beklediği konuları
hatırlattı:
• Kârlılığın yanı sıra sıçramalı ciro
büyümesinin de hedeflenmesi
• Yurt dışına açılmaya yönelik
çalışmaların yapılması

• İhracatta yeni pazarların
geliştirilmesi
• Mevcut varlıklardan daha fazla değer
yaratılması
• Bu kapsamda sahip olduğumuz
veriden ek değer yaratılmasına
yönelik çalışmaların hızlandırılması
• Nakit yaratma becerisi ve nakit
yönetimi
• İş modellerimizi daha
kuvvetlendirecek somut değişim ve
dönüşüm planlarının yapılması

“Dijital dönüşüm programları
ile değer yaratmaya devam
etmeliyiz”
Çakıroğlu, dijital dönüşüm programları
ve inovasyon konularında önemli
kazanımlar elde edildiği, bundan
sonraki dönemde de odağın
kaybedilmeden verimlilik, yeni kanal,
yeni iş modeli geliştirilmesi gibi
konularda değer yaratmaya devam
edilmesi gerektiğini vurguladı.
Mevcut iş modellerinin ve şirket
yapılarının sabit kalmayacağı bir
döneme girildiğini dile getiren
Çakıroğlu, iddialı hedeflerin sadece
operasyonel iyileştirmeler ile
sağlanamayacağının; gerek yurt dışı
yatırımları gerekse teknolojik öncülük
ile yeni iş modelleri oluşturulması gibi
konularda yetkinlikleri geliştirmenin ve
gerekli kaynakları tahsis etmenin son
derece önemli olduğunu ekledi.

“Stratejik yönetim süreçlerinde
doğru yaklaşımlar ile katma değer
sağlamak mümkün”
Toplantının ikinci bölümünde,
McKinsey Danışmanlık Şirketi’nin
kıdemli ortaklarından ve “Strategy
Beyond the Hockey Stick” kitabının
yazarlarından Martin Hirt ve Sven
Smit’in sunumu yer aldı. İkili,
şirketlerin geleceği planlarken
genelde iddialı gelecek senaryoları
ortaya koyduklarını, fakat bunu
gerçekleştirmek için gerekli yatırım ve
hamleleri planlamadıklarını ve hayata

geçiremediklerini, bunun da “Hockeystick” kavramını doğurduğunu ifade
etti. “Power curve” adını verdikleri
5 yıl süren çalışmanın sonuçlarını
paylaşan ikili, yaklaşık 2 bin 500 adet
global şirketin ekonomik kâra göre
sıralaması yapıldığında; en yüksek
yüzde 20’lik dilimdeki şirketlerin
ortalama 1,4 milyar dolar yıllık
ekonomik kâr ile yaratılan toplam
değerin yüzde 90’ını oluşturduğunun,
en düşük yüzde 20’lik dilimdeki
şirketlerin negatif ekonomik kâr
yarattığının, geri kalan yüzde 60
şirketin ise ortalama sadece 47 milyon
dolar yıllık ekonomik kâr elde ettiğinin
altını çizdi. Yüzde 60’lık orta kümede
yer alan bir şirketin 10 sene içinde
ilk yüzde 20’lik dilime tırmanma
ihtimalinin sadece yüzde 8 olduğunu
ifade ederek; belirleyici unsurların
şirketin büyüklük, borçluluk ve
yatırımlar açısından mevcut durumu,
bulunduğu sektör ve coğrafya ve
tercih ettiği stratejik aksiyonlar
olduğunu dile getirdi. Bir şirketin
gelecekte ekonomik kâr yaratma
bakımından hangi noktada olacağını,
bu unsurlara bakarak tahmin
edilebildiğinin altını çizdi.
Öte yandan stratejik yönetim
süreçlerinde belli alanlardaki yaklaşım
değişikliğinin avantaj sağlayacağı
vurgulandı:
• Stratejinin yıldan yıla gerçekleştirilen
bir süreç olarak değil, bir yolculuk

olarak ele alınması
• Tek bir strateji sunularak onay
alınmasının değil, anlamlı
alternatiflerin tartışılmasının
hedeflenmesi
• Fazla sayıda stratejinin aynı anda
yürütülmesi yerine fark yaratacak
aksiyonlara odaklanılması
• Kısa vadeli bütçe odaklı bakış açısı
yerine uzun vadede etki yaratacak
büyük hamlelerin önceliklendirilmesi
• Stratejik aksiyonların hayata
geçirilmesi için kaynak yaratılması
• Emniyetli projeksiyonlar yerine
doğru riskleri içeren iddialı planlar
yapılması
• Performansın sadece rakamlara
odaklanarak değil, daha kapsayıcı bir
şekilde takip edilmesi
• Stratejik aksiyonları uzun bir vadeye
ötelemek yerine kısa vadede atılacak
ilk adımlara odaklanılması
Toplantının son bölümünde Koç
Holding Ekonomik Araştırmalar
Koordinatörü Ahmet Çimenoğlu’nun
moderatörlüğünde; Yapı Kredi Yatırım
Baş Yatırım Stratejisti Murat Berk,
Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm
Başkanı Prof. Refet Gürkaynak, TSKB
Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu
Ünüvar ve Ünlü Menkul Değerler
Yönetici Direktörü Murat Gülkan’ın
katıldığı bir panel yapıldı. Panelde
küresel, bölgesel ve Türkiye’yi
ilgilendiren makroekonomik ve politik
konular tartışıldı.

Soldan sağa: Ahmet Çimenoğlu, Murat Berk, Refet Gürkaynak, Burcu Ünüvar ve Murat Gülkan
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Koç Holding Şeref Başkanı ve Arçelik Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi M. Koç’un katıldığı toplantıda, Arçelik bayilerine hizmet ödülleri de takdim edildi.

Arçelik’in başarıları ve hedefleri
bayilerle paylaşıldı
Koç Holding Şeref Başkanı ve Arçelik Yönetim Kurulu Başkanı
Rahmi M. Koç’un katılımıyla gerçekleşen Arçelik Yetkili Satıcılar
Toplantısı’nda 2018 değerlendirmesi, 2019 hedefleri ve gelecek
planları bayilerle paylaşıldı. Koç Topluluğu’nun ulaştığı başarılı
sonuçlarda Arçelik’in çok önemli bir payı olduğunu vurgulayan
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Arçelik’in marka gücünü ve
liderliğini pekiştiren bayilere özverili gayretleri, kararlılıkları ve
bağlılıkları için teşekkür etti.
Arçelik Yetkili Satıcılar Toplantısı,
1200’ün üzerinde bayinin bir
araya gelmesiyle Antalya’da
gerçekleştirildi. Koç Holding Şeref
Başkanı ve Arçelik Yönetim Kurulu
Başkanı Rahmi M. Koç’un katıldığı
toplantıda sektör değerlendirmesinin
yanı sıra Arçelik’in yurt içi ve
yurt dışında gösterdiği başarılı
performansın ve bayi teşkilatının
güçlü yapısının altı çizildi.
Etkinliğin açılış konuşmasını
yapan Koç Holding CEO’su Levent
Çakıroğlu, Koç Topluluğu’nun ulaştığı
sonuçlarda Arçelik’in çok önemli bir
payı olduğunu vurgularken, küresel
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oyuncu kimliğiyle Türkiye’deki
gücünü ve uluslararası pazarlardaki
başarılarını perçinlediğini belirtti.
Çakıroğlu’ndan sonra bayilere
seslenen Koç Holding Dayanıklı
Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal
Ebiçlioğlu ise sektör hakkında global
değerlendirmelerde bulundu ve
başarıların arkasında, Arçelik’in lider
konumundan aldığı güç, edindiği
tecrübe ve iş ortaklarının özverili
çalışmalarının yattığını söyledi.
Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu
ise şirketin global stratejisinin üç
bileşenden oluştuğunu belirterek,
bunların ilkinin ana pazarlarda

güçlenmeye devam etmek, pazar
liderliklerini korumak ve yeni
liderlikler elde etmek, ikincisinin
coğrafi sınırları ve ürün gamını
genişletmek, üçüncüsünün ise
şirketin büyümesini destekleyen yeni
girişimlere odaklanmak olduğunu
söyledi.
Arçelik Türkiye Genel Müdürü
Can Dinçer ise bayi teşkilatında
önümüzdeki dönem hayata
geçirilecek yenilikleri ve projeleri
paylaştı. Arçelik Pazarlamadan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Zeynep Yalım Uzun, Üretim ve
Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, Satış
Direktörü Oğuzkan Şatıroğlu ve
kadın bayilerin yer aldığı Yetkili
Satıcılar Paneli’nde ise bayi
teşkilatının güçlendirilmesi için
atılacak adımlar katılımcılarla
paylaşıldı.
Arçelik çalışanlarının anılarından
derlenen özel film gösterimleri ile
renklenen etkinlikte 30, 40, 50 ve
55. Yıl Hizmet Plaketleri sahiplerine
Koç Topluluğu ve Arçelik yöneticileri
tarafından takdim edildi. Etkinlikte
konuk konuşmacı olarak yer alan
Cem Yılmaz katılımcılara keyifli
dakikalar yaşatırken, organizasyon
düzenlenen gala ile son buldu.

Arçelik’in yurt dışı yatırımlarında önemli bir
satın alma: Singer Bangladesh
Arçelik, İpek Yolu üzerindeki ülkelerde liderlik stratejisi kapsamında önemli bir yatırım daha yaparak
Bangladeş pazarına giriyor. Şirket, Bangladeş beyaz eşya pazarının en büyük perakende ağına sahip
oyuncusu Singer Bangladesh’in çoğunluk hisselerini 75 milyon dolara almak üzere anlaştı.
150’ye yakın ülkede faaliyet gösteren
Arçelik, Asya-Pasifik bölgesindeki
varlığını Bangladeş ile güçlendiriyor.
Arçelik’in iştiraki Ardutch B.V.,
ülkenin en büyük perakende ağına
sahip beyaz eşya üreticisi Singer
Bangladesh Limited’in yaklaşık yüzde
57’lik hissesine sahip olan Hollanda
merkezli Retail Holdings Bhold
B.V.’yi 75 milyon dolara satın almak
üzere anlaşma imzaladı.
Faaliyetlerine 1905 yılında
başlayan merkezi Dakka’da bulunan
Singer Bangladesh’in buzdolabından
çamaşır makinesine, televizyondan
klimaya geniş bir ürün yelpazesi
bulunuyor. Büyük ürün gruplarında
pazarda ikinci sırada yer alan
Singer Bangladesh, ülkenin en geniş
perakende dağıtım ağına sahip.
1500’ün üzerinde çalışanı bulunan
Singer Bangladesh’in 2018 cirosu

yaklaşık 164 milyon dolar. Şirketin
FAVÖK’ü yaklaşık 20 milyon dolar,
net kârı ise yaklaşık 11 milyon dolar.
Arçelik’in Bangladeş’te yaptığı
satın alma, İpek Yolu üzerindeki
yatırımlarının önemli bir halkasını
oluşturuyor. 2016 yılında Dawlance’ı
alarak Pakistan pazarına giren
Arçelik, 2017 yılında Hindistan’ın
en büyük grubu Tata bünyesindeki
Voltas ile ortaklık anlaşması
imzaladı. Voltbek ortaklığının geçen
yıl Hindistan’da temelini attığı
yeni buzdolabı fabrikasının bu yıl
faaliyete geçmesi planlanıyor.

Fatih Ebiçlioğlu: “Bangladeş
pazarı büyük bir potansiyele
sahip”
Koç Holding Dayanıklı Tüketim
Grubu Başkanı Fatih Kemal
Ebiçlioğlu, “Türkiye ile Asya-Pasifik

arasındaki, tarihsel olarak güçlü
bir ekonomik koridor konumunda
bulunan İpek Yolu üzerinde, küresel
büyüme stratejimize uygun çok
önemli bir adım daha attık” dedi.
Ebiçlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülkenin en tanınan markalarından
olan Singer’in kullanım hakkına
sahip Singer Bangladesh Limited’i
satın alarak Bangladeş’te güçlü
bir varlık göstereceğiz. Bangladeş
dünyanın en hızlı büyüyen
ekonomileri arasında, orta ve uzun
vadede de bu büyümenin daha
da hızlanacağı tahmin ediliyor.
Bangladeş pazarı, büyüyen orta
sınıfı ve genç nüfusuyla çok büyük
bir potansiyele sahip... Küresel
ölçekteki teknoloji ve Ar-Ge
kapasitemizi Singer Bangladesh’in
pazardaki güçlü konumu ve
marka algısı ile birleştirerek yerel
pazarın ihtiyaçlarına uygun ürünler
geliştireceğiz.”

Hakan Bulgurlu: “Singer
Bangladesh önemli bir fırsat
sunuyor”

Arçelik’in Bangladeş’te yaptığı satın alma anlaşmasını, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı
Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu gerçekleştirdi.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu da
“Asya-Pasifik bölgesi, sektörümüzde
gelecek 10 yılda gerçekleşecek
büyümenin itici gücü olacak. Singer
Bangladesh büyük ekonomik
potansiyel taşıyan Bangladeş
pazarına girmek için önemli bir fırsat
sunuyor. Köklü marka mirasına,
geniş perakende ağına ve yetenekli
bir yönetim ekibine sahip bir
şirketi satın alıyoruz. Bu başarıların
üzerine koyarak; üretim, satın alma,
perakende ve ürün teknolojilerinde
güçlü sinerjiler yaratacağımıza
inanıyorum. Orta vadede, beyaz eşya
sektörünün ana ürün gruplarında
pazar lideri olmayı hedefliyoruz”
dedi.
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Yağız Eyüboğlu: “Bangladeş’in Aygaz’ını
oluşturmayı hedefliyoruz”
Geçtiğimiz ay, Bangladeş’e bir yatırım da Aygaz’dan geldi. Bu yatırımla Aygaz, dünya evsel LPG
tüketiminde en yüksek paya ve büyüme trendine sahip Asya pazarına girdi ve ülkenin en büyük
şirketlerinden United Enterprises ile anlaşma imzaladı.
Aygaz, uluslararası alandaki
yatırımlarına devam ediyor. Yurt
dışı faaliyetlerini güçlendirmek ve
uluslararası piyasalarda üçüncü
taraflarla ticareti daha da artırmak
amacıyla bir süre önce Londra’da şube
açan Aygaz, ekonomiye sağladığı
katkıyı artıracak uluslararası bir
projeyi hayata geçiriyor. Dünya evsel
LPG tüketimininde en büyük paya
ve en hızlı büyüme trendine sahip
olan Asya pazarına açılan Aygaz,
Bangladeş’te LPG temini, dolumu ve
dağıtımı yapmak üzere ülkenin önde
gelen şirketlerinden United Enterprises
ile anlaştı.
Yüzde 50-50 ortaklık ile yönetilecek
şirket için ortaklık sözleşmesi 5 Mart
2019 tarihinde United Enterprises’ın
Dakka’daki merkez ofisinde Koç
Holding Enerji Grubu Başkanı ve Aygaz
Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Eyüboğlu,
Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel,
Koç Holding Baş Hukuk Müşaviri
Kenan Yılmaz, Aygaz Mali İşler Genel
Müdür Yardımcısı Ferda Erginoğlu,
United Enterprise& Co.Ltd Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan Mahmood
Raja ve United Enterprises CEO’su

Moinuddin Hasan Rashid’in katılımı ile
imzalandı.
Aygaz ve United Enterprises ortaklığı
ile ilgili konuşan Koç Holding Enerji
Grup Başkanı ve Aygaz Yönetim
Kurulu Üyesi Yağız Eyüboğlu şunları
söyledi: “Aygaz, LPG’nin temini,
stoklanması, dolumu ve LPG’li cihaz
üretimiyle satışını kapsayan süreçleri
gerçekleştiren entegre bir LPG şirketi
olarak 1961 yılında kuruldu. İlk günden
bu yana da Türkiye LPG sektöründe
liderliği elinde bulunduruyor. Bugün
Türkiye’nin 11. büyük sanayi kuruluşu
olan şirketimiz, Avrupa’nın da önde
gelen LPG ithalatçıları arasında. Aygaz
LPG sektöründe önemli deneyime
sahip. Bu deneyimi, uluslararası alana
taşıyarak, Aygaz’ın marka değerini
ve dünya LPG pazarındaki konumunu
güçlendirerek, sürdürülebilir büyüme
sağlamayı ve geleceğe yatırım yapmayı
hedefliyoruz. Yurt dışı piyasalarda
üçüncü taraflarla ticaretimizi daha
da artırmak amacıyla açtığımız
Londra şubemiz bunun ilk adımını
oluşturuyor. Bugün de Bangladeş’in
önde gelen şirketleri arasında yer alan
United Enterprises’la iş ortaklığımızı

gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yarım
asrı aşkın bilgi ve deneyimimizi,
Bangladeş’in önde gelen şirketi
United Enterprises’ın yerel gücüyle
birleştiriyoruz. ”

Gökhan Tezel: “Bölgedeki
ülkelerdeki genişleme olanaklarını
da takip edeceğiz”
Yatırım kapsamında ilk tesis inşaatına
bu yılın son çeyreğinde başlamayı
planladıklarını ifade eden Aygaz
Genel Müdürü Gökhan Tezel de,
“Yatırımlarımızı ilk dört yıl için, pazar
ve satış gelişmelerine paralel ve
kademeli olarak, payımız oranında
katılım sağlayacağımız şekilde yaklaşık
150 milyon dolar olarak öngördük.
LPG sektöründe edindiğimiz 58 yıllık
birikimle Bangladeş LPG pazarında
fark yaratacağımıza inanıyoruz.
Faaliyetlerimizi, Bangladeş LPG
sektöründe, değer zincirinin her
aşamasında yer alan öncü şirket
olma vizyonuyla sürdüreceğiz.
Yatırımımız ile Bangladeş’teki ticari
faaliyetlerin yanısıra, yeni fırsatları da
değerlendirerek bölgedeki büyüme
olanaklarını takip edeceğiz” dedi.

Aygaz’ın Asya yatırımı anlaşmasında imzayı Koç Holding Enerji Grubu Başkanı ve Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Eyüboğlu ve Aygaz Genel
Müdürü Gökhan Tezel birlikte attılar.
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Setur Marinas Antalya’ya
Uluslararası Yat Limanları
Birliği’nden ödül
Uluslararası Yat Limanları Birliği tarafından yapılan 2018 yıl sonu
değerlendirmesinde Setur Marinas Antalya’ya “5 Altın Çıpa
Ödülü” verildi. Setur Marinas Antalya, bu ödülü 4. kez kazanarak
başarısına bir yenisini daha ekledi.

BAMBOO’ya
tek seferde
en yüksek
teşvik
Tüpraş, BAMBOO isimli Ar-Ge
Projesi ile Avrupa’nın en
önemli araştırma ve inovasyon
programı Horizon 2020
Programı kapsamında, bir
proje ile en yüksek teşvik
miktarına hak kazanan Türk
sanayi kuruluşu oldu.
Türkiye’deki bir sanayi kuruluşunun,
Avrupa Birliği Horizon 2020 Ar-Ge
ve Yenilik Programı kapsamında, tek
seferde, Avrupa Komisyonu’ndan
aldığı en büyük teşvik miktarı

Tüpraş’ın oldu. Tüpraş Ar-Ge
Merkezi, AB Horizon 2020
programı kapsamında enerji yoğun
endüstrilerde kaynak ve enerji
verimliliği sağlayacak teknolojilerin
ticarileştirilmesini hedefleyen
“BAMBOO” projesinin (Boosting
new Approaches for flexibility
Management By Optimizing process
Off-gas and waste use) ortakları
arasında yer aldı. Yüzde 50’si
Avrupa Birliği tarafından destekli
olmak üzere 2,2 Milyon Avro bütçeli
projesiyle Tüpraş, Horizon 2020
programında tek seferde en yüksek
teşvik miktarına hak kazanan Türk
şirketi oldu.

Enerji verimliliği ve çevresel
etkisi ile öne çıkıyor
Tüpraş’ın rafineri uzmanlığı
ile enerji sistemleri konusunda
Avrupa’nın önde gelen
kuruluşlarının uzmanlığının
birleştirileceği projede, rafinerideki
atık ısı kaynağından elektrik üretimi

Dünyanın en prestijli denizcilik
kuruluşlarından biri olan
Uluslararası Yat Limanları
Birliği (The Yacht Harbour
Association-THYA) 2018 yılı
sonu değerlendirmesinde Setur
Marinas Antalya’yı 5 Altın Çıpa ile
ödüllendirdi. Setur Marinas Antalya,
ilk kez 2009 yılında kazandığı 5
Altın Çıpa Ödülü’nü; aldığı yüksek
puanlarla 2012, 2015 ve son
olarak 2018 yıllarında yeniledi.
THYA, yürüttüğü çalışmalarla
deniz turizminin büyümesi ve
gelişimine katkıda bulunuyor
ve 3 yılda bir periyodik
denetimlerle bu ödülü yeniliyor.
Setur Marinas Antalya ise tüm
THYA kriterlerini yerine getirerek
aldığı 5 Altın Çıpa’nın yanı sıra
çevre duyarlılığı ve üstün hizmet
kalitesi ile Avrupa Çevre Eğitim
Kurumu (FEE) tarafından verilen
Mavi Bayrak ödülüne de sahip...
Konuklarına güvenli, huzurlu,
eğlenceli bir ortam sunan
marinanın denizde 235, karada
150 olmak üzere toplam 385 yat
bağlama kapasitesi bulunuyor.

sağlayan yenilikçi bir ORC sistemi
geliştirilecek ve sistemin ilk
kullanıcısı İzmir Rafinerisi olacak.
Proje kapsamında, Tüpraş İzmir
Rafinerisi U-100 Hampetrol
Ünitesi’nde “Organic Rankin
Cycle (ORC)” teknolojisini temel
alan bir enerji üretim tesisi
kurulacak ve bu sayede atık ısıdan
yaklaşık 1 MW’lık elektrik üretimi
gerçekleştirilecek.
Tüpraş, proje sayesinde
enerji verimliliğinin artırılması
ve karbon emisyonlarının
düşürülmesi yönünde de önemli
bir adım atmış olacak. 9 ülkeden
19 farklı kuruluşun ortaklığı ile
hayata geçecek, toplamda 18,7
Milyon Avro bütçeli BAMBOO
projesi kapsamında dört farklı
enerji yoğun endüstride (çelik,
rafinaj, kâğıt ve mineral) atık
ısıların değerlendirilmesine
yönelik yeni teknolojilerin
uygulama çalışmaları
gerçekleştirilecek.
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TÜRKIYE’NIN
GELECEĞINE DUYULAN

GÜVEN VE
INANÇLA…
Öncelikli hedefi tüm paydaşları için yarattığı katma değeri artırmak olan Koç
Topluluğu, 90 yılı aşkın süre önce başlayan yolculuğunu, uzun vadeli değer
yaratma hedefi ve küresel vizyonu çerçevesinde devam ettiriyor. Koç Holding,
bu vizyon ve misyon temelinde 2018 yılında da zorlu ekonomik koşullara rağmen
gerçekleştirdiği yatırımlar, portföy yapısı, titizlikle sürdürdüğü risk politikalarıyla
güçlü finansal yapısını korumayı başardı. 2018 yılında elde edilen sonuçlara
dair detaylar 55’incisi gerçekleştirilen Koç Holding Olağan Genel Kurulu’nda
katılımcılarla paylaşıldı.

Koç Holding’in 55. Olağan Genel Kurulu, Koç Ailesi, Koç
Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla 21
Mart’ta gerçekleştirildi. Koç Holding’in Nakkaştepe’deki
merkezinde düzenlenen toplantıda katılımcılarla 2018
yılı Faaliyet Raporu paylaşılırken, Yönetim Kurulu
Raporu okundu. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M.
Koç, Faaliyet Raporu’nda yer alan açıklamasında 2018
yılını başarılı bir performansla kapattıklarının altını
çizerken “Kârlı ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle
mevcut işlerimiz dışında yeni fırsatları titizlikle
değerlendiriyor ve yarattığımız değeri daha da artırmayı
hedefliyoruz” dedi.
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RAHMI M. KOÇ: “2018 YILINI BAŞARILI BIR
PERFORMANSLA TAMAMLADIK”

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Faaliyet
Raporu açıklamasına her yıl olduğu gibi bu yıl da
Türkiye ve dünya ekonomisini değerlendirerek başladı.
Gerek yerel gerekse global etkenler dolayısıyla 2018
yılında Türkiye ekonomisinin birbiriyle taban tabana
zıt iki dönem geçirdiğini söyleyen Rahmi M. Koç, bu
değerlendirmesini şu sözleriyle detaylandırdı: “Yılın ilk
yarısında güçlü iç talep, ihracattaki kuvvetli artış ve
kamunun tüketim ve yatırım harcamalarının desteğiyle
büyüme yüzde 6,2’ye ulaşırken, yılın ikinci yarısında

ekonomi önemli ölçüde yavaşladı. Finansal piyasalarda
Ağustos ayında yaşanan çalkantı ve sonrasında
ortaya çıkan nakit sıkışıklığı, şirketler kesiminin
bilançolarını olumsuz etkiledi. Özellikle bazı şirketlerin
imkânlarının ötesinde borç yükünün altına girmesi
ve de bu borçların önemli bir kısmının yabancı para
cinsinden olması, kurlardaki artışın bilançolar üzerinde
yarattığı etkiyi ağırlaştırdı. Hükûmetin aldığı tedbirler
ekonomideki bazı sıkıntıları hafifletse de, 2018’deki
büyümenin 2009’dan beri en düşük seviyelerden birine
gerilemiş olduğu görülüyor.”
“Koç Topluluğu olarak oldukça çalkantılı geçen 2018
yılını 90 yılı aşan tecrübemiz ve sağlam altyapımız
sayesinde başarılı bir performansla tamamladık” diyen
Rahmi M. Koç, Koç Topluluğu’nun çeşitlendirilmiş
portföy yapısı, döviz kazandıran faaliyetleri, titizlikle
sürdürdüğü risk politikası ve etkin yönetim anlayışı
sayesinde finansal yapısını korumayı başardığına vurgu
yaptı.

“KÂRLI VE SÜRDÜRÜLEBILIR BÜYÜME
HEDEFIYLE MEVCUT IŞLERIMIZ
DIŞINDA YENI FIRSATLARI TITIZLIKLE
DEĞERLENDIRIYORUZ”
“TÜRKIYE’YE HER ZAMAN INANDIK”

Türkiye’nin, dünyanın önde gelen ekonomilerinden
biri olacağına her zaman inandıklarını kaydeden
Rahmi M. Koç, uzun vadeli bakış açısıyla yatırımları
sürdürdüklerini belirtti. Rahmi M. Koç sözlerini şu
şekilde sürdürdü: “Son beş yılda gerçekleştirdiğimiz
37 milyar TL’ye ulaşan kombine yatırımlarımızın
yanı sıra, Bankamızın Türkiye’de son 10 yılın en
büyüklerinden olan 4,1 milyar TL tutarındaki bedelli
sermaye artırımına katıldık. Koç Holding olarak;
iş hacmimizi faaliyet gösterdiğimiz her alanda
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“TÜRKIYE’NIN DIJITAL DÖNÜŞÜMÜNE DE
ÖNCÜLÜK EDEREK, REKABETÇILIĞIMIZI VE
LIDERLIĞIMIZI PEKIŞTIRECEĞIZ”
devamlı büyütmeye çalışıp, verimliliğimizi artırmaya
odaklanırken, teknoloji ve kalite standartlarımızı en
rekabetçi seviyelere ulaştırma gayreti içindeyiz. Kârlı
ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle mevcut işlerimiz
dışında yeni fırsatları titizlikle değerlendiriyor ve
yarattığımız değeri daha da artırmayı hedefliyoruz.”

ÖMER M. KOÇ: “BIZI REKABETÇI KILACAK
ORTAMIN YARATILMASI KRITIK ÖNEM
KAZANIYOR”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ise
Faaliyet Raporu’nda yer alan açıklamasında dünyanın
önemli bir değişim sürecinden geçtiğine dikkat çekti.
Ömer M. Koç yeni dünya düzenini şu şözlerle özetledi:
“İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin ve
70 yıl boyunca süren ekonomik kalkınma ve barış
ortamının zayıflamaya başlamasına tanıklık ediyoruz.
Tek kutuplu dünya düzeni dağılırken, farklı siyasi,
ekonomik ve toplumsal modellere sahip ülkelerin
söz sahibi olmaya başladığı yeni bir düzen kuruluyor.
Serbestleşme, küreselleşme ve çok uluslu iş birliğine
dayalı ekonomi politikasını yaratan gelişmiş ülkeler,
bugün, refahı başka ülkelerle paylaşmak yerine, içe
kapanmaya meylediyor. Ekonomik ve siyasi gücün
yanında, teknolojik üstünlük, jeopolitik rekabetin
önemli bir unsuru olarak öne çıkıyor.”
Özellikle dijital teknolojilerin üretim, dağıtım,
iletişim, ulaşım, sağlık ve eğitimi önemli ölçüde
değiştirdiğinin altını çizen Koç, bu düzenin daha
kapsayıcı, eşitlikçi bir ekonomik büyüme için önemli
fırsatlar sunduğunu belirtti. Ömer M. Koç sözlerine
şöyle devam etti: “Diğer yandan teknolojinin getirdiği
yıkıcı değişim nedeniyle, son derece karmaşık küresel
problemlerle karşı karşıyayız. Öyle görünüyor ki
önümüzdeki yıllarda ancak teknoloji ve insan gücünü
etkin kullanan şirketler ve ülkeler dünyada söz sahibi
olabilecek. Böyle bir çağda ülkemizin yüksek katma
değer yaratan bir üretim yapısına geçmesi ve yeni
dijital çağda bizi rekabetçi kılacak ortamın yaratılması
kritik önem kazanıyor” dedi.
Koç Topluluğu olarak bugüne kadar Türkiye’de sanayi,
teknoloji, inovasyon ve küreselleşme gibi pek çok
alanda öncü rol üstlendiklerini söyleyen Ömer M. Koç,
Türkiye’nin dijital dönüşümüne de öncülük edeceklerini
ve rekabetçilik ve liderliklerini pekiştireceklerine
inandıklarının altını çizdi.

“YARATTIĞIMIZ KATMA DEĞERI
GELIŞTIRMEYE ODAKLANIYORUZ”

Koç Topluluğu olarak, 90 yıldır Türkiye’de sanayi,
teknoloji, inovasyon ve küreselleşme gibi pek çok
alanda öncü rol üstlendiklerini söyleyen Ömer M. Koç,
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aynı şekilde Türkiye’nin dijital dönüşümüne de öncülük
edeceklerine, rekabetçiliklerini ve liderliklerini
pekiştireceklerine inandıklarını belirtti. Ömer M. Koç:
“Biz her zaman kısa vadeli dalgalanmalar yerine, uzun
dönemli hedeflere odaklanmaya özen gösteriyoruz.
Değişen koşulları yakından takip edip doğru
yorumlayarak, kendimizi sürekli yenileyerek ve
çıtayı daima yükselterek büyümeye devam ediyoruz.
Tedbiri elden bırakmadan yarınlar için çalışıyor,
yatırım yapıyor ve şirketlerimizi geleceğe hazırlıyoruz.
Etkin risk yönetimi ve finansal sağlamlık ile birlikte,
marka değeri, teknoloji gücü, sosyal yatırımlar
ve müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve tüm
paydaşlarımızın kalıcı memnuniyeti gibi önemli
unsurları bir bütün olarak ele alıyoruz” dedi.
Türkiye’nin geleceğine dair büyük bir güven ve
inanç duyduklarını söyleyen Ömer M. Koç, bu nedenle
yaratılan katma değeri her zaman geliştirmeye
odaklandıklarının altını çizdi. Bu bağlamda “Ülkemizin
toplumsal olarak kalkınması için elimizi taşın altına
koymayı, örnek kurumlar yaratmayı sürdürüyoruz”
diyen Ömer M. Koç sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güven ve inançla,
yarattığımız katma değeri geliştirmeye odaklanıyoruz.
Ne mutlu ki bu yıl, Vehbi Koç Vakfı’nın 50’nci kuruluş
yıldönümünü ‘Üstümüze Vazife’ sloganıyla kutluyoruz.
Yürüttüğümüz kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri,
hissettiğimiz vazife duygusunun bir parçası ve kanıtı...
Bu çalışmalarımızla itibarımızı sağlamlaştırmakla
birlikte, ne mutlu ki ülkemize de büyük bir katma
değer sağlıyoruz. Koç Holding’in itibarının her sene
güçlenmesi, rakiplerle arayı açarak liderlik konumunu
devam ettirmesi bizlere gurur veriyor.”

“DEĞIŞEN KOŞULLARI YAKINDAN TAKIP
EDIP DOĞRU YORUMLAYARAK, KENDIMIZI
SÜREKLI YENILEYEREK VE ÇITAYI DAIMA
YÜKSELTEREK BÜYÜMEYE DEVAM
EDIYORUZ. TEDBIRI ELDEN BIRAKMADAN,
YARINLAR IÇIN ÇALIŞIYOR, YATIRIM
YAPIYOR VE ŞIRKETLERIMIZI GELECEĞE
HAZIRLIYORUZ. ETKIN RISK YÖNETIMI
VE FINANSAL SAĞLAMLIK ILE BIRLIKTE,
MARKA DEĞERI, TEKNOLOJI GÜCÜ, SOSYAL
YATIRIMLAR VE MÜŞTERILERIMIZIN,
ÇALIŞANLARIMIZIN VE TÜM
PAYDAŞLARIMIZIN KALICI MEMNUNIYETI
GIBI ÖNEMLI UNSURLARI BIR BÜTÜN
OLARAK ELE ALIYORUZ."

TÜRKIYE’NIN GELECEĞINE DUYULAN GÜVEN VE INANÇLA…
Ömer M. Koç, faaliyet raporundaki sözlerini şu
şekilde noktaladı: “2019 yılında da Koç Topluluğu
her zamanki gibi kârlı ve sürdürülebilir büyüme
hedefi ile faaliyet göstermeye devam edecektir.
Ülkemize olan inancımızla yatırımlarımıza devam
ederken; Topluluğumuz, etkin yönetim anlayışı ve
güçlü bilançosu sayesinde her zaman piyasalardaki
çalkantılara karşı dirençli kalmayı sürdürecektir.”

LEVENT ÇAKIROĞLU: “BU FAALİYET
ORTAMI İÇİNDE HEDEFLERİMİZİ AŞMAYI
BAŞARDIK”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da Faaliyet
Raporu’nda yer alan açıklamasında, dünyanın içinden
geçmekte olduğu dönüşümün hızı ve geniş etki alanı
nedeniyle yeni fırsatlar ve tehditlerle karşı karşıya
olduklarına dikkat çekti. “Öyle görünüyor ki küresel
çapta politika, ekonomi ve teknoloji alanlarında
yeni bir yapı kuruluyor” diyen Levent Çakıroğlu,
şöyle devam etti: “Bu yapının oluşturulmasında
özel sektörün rolünün daha da önem kazanacağına
inanıyorum. Bu ortamda, Topluluk olarak, uzun vadeli
değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz
çerçevesinde özveriyle çalışmaya devam ediyoruz.
Küresel varlığımızı genişletmek, rekabetçiliğimizi
artırmak, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi
geliştirmek ve güçlü markalar yaratmak, stratejimizin
temel taşlarını oluşturuyor.”
“2018 yılında küresel piyasalarda ve ülkemizde
yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle, büyüme,
kârlılık ve verimlilik hedeflerimizle birlikte, likidite
ve borçluluk yönetimine her zamankinden daha
fazla önem verdik” diyerek sözlerini sürdüren Levent
Çakıroğlu, “Böylelikle güçlü finansal pozisyonumuzu
koruduk. Dengeli portföy yapımız, ekonomik
konjonktürden kaynaklanan riskler karşısında
Topluluğumuzun dirençli durmasını sağlayan önemli
unsurlardan biri oldu. Bu faaliyet ortamı içinde de
hedeflerimizi aşmayı başardık” dedi. Bir yandan
kısa vadeli dalgalanmaları en iyi şekilde yönetirken,
diğer yandan uzun vadeli hedefleri doğrultusunda,
teknolojiye, insan kaynağına ve inovasyona yatırım
yapmaya devam ettiklerini anlatan Levent Çakıroğlu,
“Dijital Dönüşüm Programımız, şirketlerimizin
geleceğe ve küresel rekabete hazırlanmalarında
en önemli stratejik önceliklerimizden biri. Elbette
teknoloji sadece bir araç. Hedefimiz, odağında insan
olan bir kültür dönüşümü gerçekleştirmek. Bu sebeple
konuyu bütünsel bir yaklaşımla; başta insan olmak
üzere, iş modelimiz, organizasyonel yapımız ve iş
süreçlerimizle ele alıyoruz. Mutlulukla görüyorum ki
bu samimi gayretlerimizin sonuçlarını da alıyoruz.
Geçtiğimiz sene Ekim ayında Forbes ‘Dünyanın En
İyi İşverenleri’ listesini yayınladı. Koç Holding’in bu
listede ilk 100’e Türkiye’den giren tek şirket olduğunu
büyük bir memnuniyetle öğrendik. Koç Holding,
dünyadaki pek çok güçlü şirketi geride bırakmayı
başardı” diye konuştu.

2018 YILINDA
KOÇ HOLDİNG VE KOÇ TOPLULUĞU

94.
306,3
milyar TL

23,6

milyar TL

5,5

milyar TL

9

milyar TL

Koç Holding 2018 yılında Forbes’un
yayınladığı “Dünyanın En İyi
İşverenleri” listesinde ilk 100’e
Türkiye’den giren tek şirket oldu.

2018 yılında Koç
Holding’in kombine geliri

Koç Holding’in kombine
faaliyet kârı

Koç Holding’in
konsolide net kârı

2018 yılında
gerçekleştirilen kombine
yatırım miktarı

37

Son 5 yıl içerisinde
gerçekleştirilen toplam
yatırımı miktarı

1,8

Koç Topluluğu’nun 2018
yılında gerçekleştirdiği
Ar-Ge yatırımı

8

Topluluğun kombine
cirosunun Türkiye’nin
GSYH’sine oranı

milyar TL

milyar TL

%

36

milyar TL

2018 yılsonu itibarıyla Koç
Holding’in piyasa değeri
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TİCARET
SAVAŞLARINDA
HERKES
KAYBEDİYOR
NİHAL KÖZ
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ABD İLE ÇİN ARASINDA
BAŞLAYAN VE 2018 YILINA
DAMGASINI VURAN TİCARET
SAVAŞLARININ OLUMSUZ
SONUÇLARI ARTIK NET ŞEKİLDE
ORTAYA ÇIKIYOR. ATILAN
HER KURŞUN HEM SAVAŞAN
TARAFLARA HEM KÜRESEL
EKONOMİYE ZARAR VERİYOR. İKİ
ÜLKE ARASINDA BİR ANLAŞMAYA
DOĞRU GİDİLDİĞİ YÖNÜNDEKİ
HABERLER İYİMSERLİK
YARATIRKEN BU SAVAŞTA BİR
KAZANAN OLMAYACAĞI DA SON
DERECE AÇIK.

Tarih bugüne kadar yüzlerce savaşa tanıklık etti.
20. yüzyılda yaşanan savaşlarda 100 milyonu
aşkın insan öldü. İnsanlığın 4 bin yıllık tarihine
uzanıldığında kayıp sayısı için 1 milyara varan
tahminler yapılıyor. Ve herkes biliyor ki bu savaşların
hiçbirinden savaşan taraflar kayıpsız çıkmadı.
Konu ekonomik savaş olduğunda ise sayıların egemen
olduğu o dünyada, sayısal sonuçlara ulaşmak kolay
değil. Bunun nedeni ülkelerin ekonomilerinin artık
birbirinden yalıtık düşünülememesi... Hemen her ülkede
dünyanın başka bir ucundan gelen yatırımlar var. Kendi
topraklarında üretilen ürünler ile yetinen, dış ticaret
yapmayan hiçbir ülke yok. Finans piyasaları görünmeyen
bir ağ gibi tüm dünyayı sarmış durumda. Bu ortamda
“korumacılık” düşüncesi tamamen anlamsızlaşıyor ve bu
iddiayla atılan her adım dönüp herkesi birden vuruyor.
2018 yılında ABD ile Çin arasında başlayan ticaret
savaşları, bunun son örneği. Ulusal ekonomiyi
koruma teziyle hayata geçirilen yaptırımların
sadece karşı tarafı değil, aynı zamanda ülkelerin
kendilerini ve küresel ekonomiyi nasıl olumsuz
etkilediği son dönemde açıklanan verilerle,
yapılan analizlerle daha fazla netleşiyor.

İKİ DEVİN KAVGASI

Peki, herkesin bir anlamda mağdur olduğu bu noktaya
nasıl gelindi? Tüm dünyayı vuran silah nasıl ortaya çıktı
ve dört bir yana kurşun saçmaya başladı?
Aslında bugün berrak olarak görünen tablo 2016
yılında ana hatlarıyla kendini belli etmişti. Zira ABD

Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasındaki
önemli vaatlerinden biri, ABD için ticareti daha adil hâle
getirmekti. Trump, ülkesinin ticaret açığını ortadan
kaldırmak, gümrük vergileriyle ABD ürünlerinin daha
ucuz hâle gelmesinin önünü açarak tüketicilerin
bu mallara yönelmesini sağlamak, yerel şirketleri
güçlendirmek ve ulusal ekonomiyi desteklemek
istiyordu. Trump; ABD’ye rakip hâle gelen Çin şirketleri,
Amerikan teknolojisi ve fikri mülkiyet haklarını çalmakla
suçluyordu. İlk olarak 2015 yılında resmîleşen ve “korkunç
bir anlaşma” diye nitelediği Trans Pasifik Ortaklık
Anlaşması’ndan çekildi. Süreç içinde Çin, Meksika,
Kanada, Avrupa Birliği ve Türkiye’den alınan kimi
ürünler üzerine gümrük vergileri koydu ve kaçınılmaz
olarak tüm bu ülkeler de yaptırıma karşılık verdi.
ABD 2018’in başlarında Çin’den ithal edilen bazı mallara
50 milyar dolarlık gümrük vergisi getirdi ve Çin de aynı
şekilde cevap geliştirdi. Eylül ayında da yine bu ülkeden
ithal edilen ürünlerin 200 milyar dolarlık kısmına yüzde
10 daha fazla vergi uygulamaya başlandı. Çin ise buna
karşılık 60 milyar dolarlık ürüne ek vergi açıkladı. Ocak
2019’da yeni bir yaptırım planlanırken, iki taraf 1 Mart
2019’a kadar vergi artışlarını durdurma kararı aldı.
1 Mart’a gelindiğinde, neyse ki endişeyle beklenen
adımlar atılmadı ve iki taraf arasındaki görüşmelerin
sürdüğü açıklandı. Gelişmelere dair net bir tablo ortaya
konmasa da Trump’tan “görüşmelerin olumlu yönde
devam ettiği”ne dair ipuçları geldi. Mart ayı ortasında
Çin Ulusal Halk Meclisi’nin yeni bir yabancı sermaye
yasasını gündeme getirmesi ise çözüme dair ilk somut
hamlelerden biri oldu. Çin’deki yabancı yatırımlardan
teknoloji transferini düzenleyen yasa uzmanlarca
fazla genel bulunsa da olumlu yönde atılan ilk adım
olarak değerlendirildi. Yine de iki ülke arasındaki
gerilimlerin bundan çok daha kapsamlı olduğu ve kolay
çözülemeyeceği yönündeki görüşler ağır basıyor.

TRUMP’IN YENİ HEDEFLERİ:
TÜRKİYE VE HİNDİSTAN

Çin ile görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump
diğer yandan savaşta yeni cepheler açma yolunda ilerliyor.
Bu seferki hedefler ise Türkiye ve Hindistan. Mart ayının
ilk haftasında Donald Trump, bazı ürünlerin ABD’ye
gümrüksüz girişine imkân sağlayan ve gelişmekte olan
ülkelere sunulan “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)
Programı”ndan Türkiye’yi çıkarmak istediğini açıkladı
ve bu konuyla ilgili olarak ABD Kongresi’ne bir mektup
gönderdi.
1974’te yürürlüğe giren GTS programı, 120 civarı
gelişmekte olan ülkeye toplam 3 bin 474 üründe ABD
pazarına gümrüksüz giriş imkânı sağlıyor. Trump’ın
Türkiye’yi programdan çıkarmak için gösterdiği gerekçe,
Türkiye ekonomisinin artık gelişmiş olması... Kongre’ye
gönderdiği mektupta “Türkiye’nin ekonomik durumu
göz önünde bulundurularak artık GTS’den yararlanan
gelişmekte olan ülkeler listesinde olmaması gerektiğini
düşündüğüm için bu adımı atıyorum” sözlerine yer veren
Trump, “ABD’nin Türkiye ile adil ve mütekabiliyet esasına
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dayalı ticari ilişkilerini sürdüreceğine”
de vurgu yaptı.
Bu uygulama, ABD Kongresi
ve Türkiye’nin resmen
bilgilendirilmesinden 60 gün
sonra ve başkanlık ilanıyla
birlikte yürürlüğe girebilecek.
Eğer bu karar hayata geçirilirse,
Ağustos 2018’de
Türkiye’den alınan
ürünlerde vergi
oranlarının demirçelikte yüzde 50’ye,
alüminyumda
ise yüzde 20’ye
çıkarılmasından
sonra, Türkiye ile
ticarete ikinci bir
darbe olacak.
Donald Trump’ın
hedef tahtasındaki
diğer ülke ise
Hindistan... ABD
Kongresi’ne
gönderdiği ayrı
bir mektupta bu
programdan son
yıllarda en fazla
yararlanan ülkelerden
biri olan Hindistan’ın
da GTS’den
çıkarılması niyetini
açıklayan Trump,
ABD’nin Hindistan
pazarlarına “adil
ve makul erişimine
izin verileceğine
ilişkin güvencenin
verilmemesi”ni
gerekçe gösterdi.

KİM, NE
KAYBEDİYOR?

Görünen o ki
Trump’ın başlattığı
ticaret savaşları
kolay bitmeyecek. Ancak zararların giderek artması, bir
yandan da çıkış yolunu hazırlıyor olabilir. ABD’de birçok iş
insanının yönetime ulaşarak bu savaş nedeniyle yaşadığı
kayıpları anlatmaya çalıştığı, savaşın sonlandırılmasını
talep ettiği biliniyor. Akademik çevrelerin ve uluslararası
kuruluşların da bunu destekleyen çalışmaları giderek daha
görünür hâle geliyor.
Mart ayında Berkeley, Columbia, Yale ve California
üniversitelerinden bir grup ekonomistin açıkladığı
araştırmaya göre 2018 yılında ABD’nin savaşta hedef
aldığı ülkelerden yaptığı ithalat yüzde 31,5 oranında düşüş
gösterdi. ABD’nin bu ülkelere ihracatında ise yüzde 11
16

gerileme yaşandı. Araştırmacıların
hesaplamalarına göre ithal ürün
maliyetlerindeki artış nedeniyle
tüketici ve üreticilerin kayıpları
ise 68,8 milyar dolar oldu.
Yüksek gümrük vergileri
ve yüksek fiyatların
yerel üreticilere sağladığı
kazançlar dikkate
alınarak hesaplama
yapıldığında,
ticaret savaşları
ABD ekonomisine
2018 yılında toplam
7,8 milyar dolar
kaybettirdi.
New York merkezli
yatırım bankası
Morgan Stanley’nin
tahminlerine
göre ise ticaret
savaşları ABD’nin
GSYİH’sindeki
büyümeyi yüzde 0,81
oranında geriletebilir.
Bu senaryo Çin ve
AB ürünleri üzerinde
yüzde 25 gümrük
vergisi uygulanmasını
ve karşı tarafın da
aynı şekilde yanıt
vermesini içeriyor.
Birleşmiş
Milletler Ticaret ve
Kalkınma Örgütü’nün
(UNCTAD) şubat
ayında yayımladığı
“Ticaret Savaşları:
Acı ve Kazanç”
başlıklı araştırma
ise konunun başka
bir boyutuna
dikkat çekiyor. Bu
araştırmaya göre
yerel şirketleri
koruma iddiasıyla
alınan önlemler beklenen sonucu vermiyor. UNCTAD’ın
hesaplaması ABD’nin yüksek gümrük vergisi uyguladığı
ürünlerde Çin’den daha önce gelen 250 milyar dolarlık
ithalatın yüzde 82’sinin başka ülkelere kayacağını
gösteriyor. Ürünlerin yüzde 12’lik bölümü Çinli
şirketlerden alınmaya devam ederken ABD’li şirketlere
buradan akacak pay ise sadece yüzde 6 oranında kalacak.
Benzer şekilde Çin’in yüksek gümrük vergisi uyguladığı 85
milyar dolarlık ABD ihracatının yüzde 85’i başka ülkelere
kayarken ABD’li şirketler yüzde 10’dan küçük bir bölümü
Çin’e ihraç etmeye devam edecek. Çinli şirketler ise bu
toplamdan sadece yüzde 5 civarında pay alabilecek.

TİCARET SAVAŞLARINDA HERKES KAYBEDİYOR

Fotoğraf: Caroline Smith, FPRI, Washington 2016

Raporla ilgili yorumlarını aktaran UNCTAD Uluslararası
Ticaret Bölümü Yöneticisi Pamela Coke-Hamilton,
karşılıklı vergilerin hedefteki ülkelerden yapılan ithalatı
sınırlamakta etkili olmasına rağmen yerel firmaları
korumak açısından aynı sonucu göstermediği yorumunu
yapıyor ve şöyle devam ediyor: “ABD ve Çin arasındaki
gümrük vergilerinin etkisi temel olarak bozucu. İki ülke
arasındaki karşılıklı ticaret azalacak ve başka ülkeler
tarafından devralınacak.”

BAŞKALARI MI KAZANIYOR?

Savaşan taraflar kazanacaklarını varsaydıkları mevzileri
dolduramıyorsa ve bu alana başka ülkeler yerleşiyorsa,
savaşın kazananı bu diğerleri mi? Yanıt, hayır; ilk anda
kazançlı görünen ülkeler için tüm sonuçlar olumlu
olmayacak. UNCTAD’ın araştırmasında bu, bir örnekle
şöyle açıklanıyor: Soya fasulyesinde Çin’in ABD’ye
uyguladığı vergi nedeniyle Brezilya bir anda Çin’in ana
tedarikçisi hâline geldi. Ancak verginin büyüklüğü
ve süresi belirsiz olduğu için Brezilyalı üreticiler bu
durumdan büyük kazanç elde etmelerini sağlayacak
yatırımları yapma konusunda ağır davrandı. Ayrıca
Çin’den gelen talebin Brezilya’daki fiyatlara yansıması
nedeniyle, soya fasulyesini girdi olarak kullanan sektörler
rekabetçiliklerini kaybetti.
UNCTAD’ın araştırması, Çin ile ABD arasındaki savaş
nedeniyle bazı ülkelerin ihracatlarında artış yaşayacağı
gerçeğine rağmen olumsuz global etkilerin daha ağır
basacağını öne sürüyor. Bu yöndeki ortak bir kaygı, ticaret
savaşlarının küresel ekonomi üzerindeki kaçınılmaz
etkileri. Ekonomik gerilemeye genellikle emtia fiyatları,
finansal piyasalar ve kurlarda bozulmalar eşlik eder
ve bunların tümünün gelişmekte olan ülkeler üzerinde
önemli etkileri vardır. Bir risk de ticaretteki gerilimlerin
kur savaşlarına dönüşmesi ve önemli bölümü dolar
cinsinden olan dış borçların üzerinde baskı yaratmasıdır.
Başka bir kaygı da diğer ülkelerin savaşa katılması ve
korumacı politikaların küresel seviyeye yayılması. Bu,
daha zayıf ülkelerin daha fazla etkilenmesiyle sonuçlanır
ve küresel ekonominin sağlığını bozar. Ayrıca, ülkelerin
birbirine bağlı olduğu küresel ekonomide ticaret devlerinin
“kısasa kısas” hamleleri, hedefteki ülke ve sektörlerin
ötesine geçen bir domino etkisi yaratabilir. Gümrük
vergileri sadece bir ürünün üreticisini değil, değer
zincirindeki tüm tedarikçileri cezalandırır. UNCTAD’ın
tahminine göre örneğin Çin ürünlerine dönük ABD
yaptırımları Doğu Asya’daki değer zincirlerini sert bir
şekilde vuracak ve 160 milyar dolarlık kayba neden olacak.
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tahminlerine göre
ise “kısasa kısas” gümrük vergileri global büyümeyi
yüzde 0,5 oranında yavaşlatabilir. Ekonomiye uzak olan
birine bu, İlk bakışta sadece ekonomistleri ilgilendiren
bir veri gibi gözükse de büyümenin yatırımlar, tüketim
ve istihdam ile bağlantısı düşünüldüğünde mesele
daha net olarak ortaya çıkıyor. Dünya ekonomisinin
zaten kırılgan bir dönemden geçtiği düşünülürse ticaret
savaşlarında bir kazanan olamayacağını görmek
için çok geniş bir ufka sahip olmak gerekmiyor.

PROF. ANNE KRUEGER: “ABD EN
ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞU ZAMANDA
DOSTLARINI UZAKLAŞTIRIYOR”
ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesini koruma
argümanıyla hayata geçirdiği yaptırımlarla başlayan
ticaret savaşlarının karşısında olan ve bunun global
ekonomiye zararlarına dikkat çeken birçok Amerikalı
ekonomist var. Onlardan biri de 1980’lerde Dünya Bankası
Başekonomisti, 2000’lerde ise IMF Birinci Başkan
Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Anne O. Krueger.
Mart ayında kaleme aldığı “How to Lose Friends and
Impoverish People” başlıklı makalede Krueger, ABD’nin
Türkiye ve Hindistan’ı Genelleştirilmiş Ticaret Sistemi
Programı’ndan çıkarmasını eleştiriyor ve Amerika’nın “en
çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda dostlarını kendisinden
uzaklaştırdığını” söylüyor.
John Hopkins Üniversitesi’nde uluslararası ekonomi
alanında ders veren Prof. Krueger, ticaret savaşlarının
global ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden de endişeli.
“Karşılıklı ticaret sistemi kesinlikle zayıfladı” diyor ve bu
sistemin çökmesinden endişe ediyor.
Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) kuruluşundan birkaç yıl
sonra bu kuruluşun önündeki fırsatlar ve tehditler üzerine bir
kitap hazırlayan Krueger, DTÖ’nün performansı ve serbest
ticareti koruma konusundaki rolüne dair sorumuzu ise şöyle
yanıtladı: “DTÖ üyeliğe dayalı bir organizasyon. Amacı açık,
çok taraflı bir ticaret sistemini kolaylaştırmaktı. DTÖ gümrük
vergilerinin azaltılmasında ve bütün ülkelerin yararına
olarak ticaretteki nicel kısıtlamaların neredeyse tamamen
ortadan kaldırılmasında önemli bir başarı kaydetti.
Ancak en büyük üyelerinden ikisi karşılıklı bir anlaşmazlık
yaşadığında yapabileceği fazla bir şey yok. Bu DTÖ’nün
başarısız olduğu anlamına gelmiyor; fakat gelişimde
bir duraklama olduğu da kesin. Hep birlikte, tarafların
karşılıklı sistemin daha iyi olduğunu en kısa sürede takdir
etmelerini ve buna dönmelerini bekleyelim ve umalım.”
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YENİ DÜNYA

GIYILEBILIR TEKNOLOJI
SEKTÖRLERI DÖNÜŞTÜRÜYOR
SANAL GERÇEKLIK GÖZLÜĞÜ, AKILLI SAAT, AKILLI BILEZIK DERKEN TEKNOLOJI
ÜSTÜMÜZDEN EKSILMEZ OLMAYA BAŞLADI. GÜNLÜK KULLANIMDA IYIDEN IYIYE
HAYATIMIZA GIREN GIYILEBILEN TEKNOLOJI ÜRÜNLERI ENDÜSTRIYI DE FARKLILAŞTIRIYOR.
FABRIKALARDA ÜRETIM SÜREÇLERI YARIYA INIYOR, IŞÇILER ARTIK DAHA GÜVENLI
ÇALIŞIYOR, ÜRETIM HATALARI MINIMUMA DÜŞÜYOR.
AHMET DESTİCİ

Giyilebilir teknolojiler, çocuklara karne hediyesi olarak
ne alacağını düşünen büyüklerin listesinde ön sıralara
yükseliyor. 2018 yazında internetten hediye olarak satın
alınan artırılmış gerçeklik gözlükleri, akıllı bileklik, akıllı
saat gibi ürünlerin satışında yüzde 40 artış oldu. Bu oranın
bu yıl daha da artmasını bekleyen sektör, hazırlıklarını
çoktan tamamladı bile. Yeni geliştirilen, sadeleştirilen ve
boyutları küçülen ürünler yolda. Giyilebilir teknolojiyle
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büyümeye başlayan neslin ileride, çalışma hayatında da
bunlardan vazgeçmesi olanaksız gibi görünüyor.
Giyilebilir teknoloji, üste giyilen teknolojik aletlerin
genel adı ancak burada belirgin bir ayrım bulunuyor.
Bir ürüne “giyilebilir teknoloji” denmesi için bu ürünün
bilgisayar, akıllı telefon gibi başka bir birime bağlanarak
veri aktarması gerekiyor. Günümüzdeki modern anlamı
ile ilk giyilebilir bilgisayar Edward O. Thorp tarafından

RAKAMLARLA 2019 YILINDA
GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ

225

Satılacak ürün sayısı

milyon
adet

25,8

Pazardaki büyüme

%

42

Harcama tutarı

16

Akıllı saat pazarı

milyar
dolar

milyar
dolar

Kaynak: Gartner

1955 yılında tasarlandı ve Claude Shannon’ın katılımı ile
1961 yılında icat edildi. İcat edilen bu ilk giyilebilir cihaz,
oyunlarda hile yapmak amacını taşıyordu. Geçen 58 yıl
içinde kuşkusuz büyük bir ilerleme yaşandı. 2000 yılında
ilk Bluetooth kulaklığı satıldı ve 2004’te ilk GoPro piyasaya
sürüldü. 2013 yılında çıkan Google Glass, ahizesiz internet
erişimini artırılmış gerçeklik ve görüntü yakalama
becerisiyle bir araya getiren ilk sesle çalışan optik başa
takılan ekran ürünü oldu.
Son dönemde giyilebilir teknolojinin başını ise sporculara
yönelik ürünler çekiyor. İster profesyonel ister kişisel olsun
bu alanda çok büyük bir ilerleme kaydedildi. Vücuda takılan
bilezik, saat, panel gibi aksesuarlar kişinin her türlü vücut
bilgisini kaydediyor, bir merkeze yolluyor, program yapıyor
ve uyarıyor.
Yeni teknolojiler alanında pazar araştırmaları yapan
IDTechEx şirketi analistlerine göre giyilebilir teknoloji
pazarı 24 milyar doları aştı. Tahminler sektörün 2025
yılında toplamda 70 milyar doların üzerine çıkacağını işaret
ediyor.

SANAYİDEKİ KULLANIM YAYGINLAŞIYOR

Giyilebilir teknolojilerin yaygınlaştığı tek alan kişisel
ürünler değil. Bu teknoloji, çalışma ortamında da giderek
yaygınlaşıyor. Endüstriyel giyilebilir cihazlar pazarının
2022’de 3 milyar doları aşması bekleniyor. Bu alandaki
gelişmeler üretimi de farklılaştırmaya başladı. Uzmanlara
göre çok değil, 5-6 yıl sonra ofiste, fabrikada, depoda ya da

inşaatta teknolojik ürün giymeden iş yapmak neredeyse
mümkün olmayacak.
Teknoloji firmalarının sanayi için geliştirdiği giyilebilir
teknoloji ürünlerindeki çeşitlilik de artıyor. Bu ürünleri
kullanan sektörlerin sayısı hızla çoğalıyor. Giyilebilir
teknoloji başta lojistik, madencilik, otomotiv, inşaat, sağlık,
tekstil, eğitim ve turizm olmak üzere birçok sektörde
kullanılmaya başlandı. Bu ürünlerin en önemli katkıları ise
verimliliği artırmak, iş kazalarının önüne geçerek bunları
minimuma indirmek ve maliyetleri azaltmak.
İş kazalarını önleme konusunda inşaat sektöründe
kullanılan akıllı baret ve ayakkabılar iyi birer örnek. Akıllı
baretler işçinin yorgun olup olmadığını beyin dalgalarını
izleyerek takip ediyor. En ufak bir dalgınlık ya da mikro
uyumayı bile algılayan baret, işçiye yaptığı işi durdurması
için hemen bir titreşim ve ses gönderiyor. Böylece kaza
riski en aza indiriliyor. Akıllı şantiye ayakkabısı ise işçinin
o anda nerede çalıştığını merkeze bildiriyor ve girmemesi
gereken bir bölüme girdiğinde ayaklarına bir sinyal
gönderiyor. Her adımda şarj olan şantiye ayakkabısının
gaz sızıntılarını algılaması, soğukta çalışanlar için ısıyı
kontrol etmesi de önemli özelliklerinden bazıları. Yine
dış ortamlarda çalışanlar için geliştirilen ve artık moda
dünyasına da sunulan akıllı montlar da iyi örneklerden
biri. Karbon fiber elementlere sahip minimal tasarımlı
ve hafif mont, su geçirmiyor. Montun hem içinde hem
de dış yüzeyinde hava sıcaklığını ölçen sensörler yer
alıyor. Bluetooth üzerinden kontrol edilebilen mont,
kendini otomatik olarak ortamdaki hava sıcaklığına göre
ayarlayabiliyor.
Perakende sektöründe giyilebilir teknolojiler, tedarik
zinciri yöneticilerinin daha hızlı ve doğru şekilde karar
vermesini sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde birbiriyle
doğrudan temas kurabilen çalışanlar sorunlara gerektiğinde
derhâl müdahale edebiliyor. Sürekli veritabanına başvurma
ihtiyacı ortadan kalktığı için iş hızlanıyor. Diğer yandan ise
işletme maliyetleri düşüyor.
Lojistik, giyilebilir teknolojileri uzun süredir kullanan
sektörlerin başında geliyor. Paketleri sınıflandırırken
ve taşırken giyilebilir teknoloji, işçilere hız ve doğruluk
konusunda büyük yardımda bulunuyor. Özellikle sürekli bir
bilgisayar başında oturmayan ve iş yaparken iki eline de
ihtiyaç duyan çalışanlar için akıllı gözlük gibi bir ürün, en
iyi asistan. Yüklemenin doğru şekilde yapılmasında, filonun
takibinde, hatta bir nakil için doğru kişinin seçilmesinde
bile giyilebilir teknoloji önemli fonksiyonlar üstleniyor.
Giyilebilir teknoloji, sağlık sektörünü de tamamen
değiştirme yolunda. Hastalara takılan terminaller ile onları
uzaktan ve sürekli gözleme imkânı elde ediliyor. Anormal
kalp atışları, vücut ısısında ani değişimler tespit edilebiliyor.
Kliniklerle haberleşen bu giyilebilir teknolojik ürünler
gerektiğinde müdahale hızını artırıyor. Sürekli kaydedilen
veriler bir arşiv oluşturuyor ve geçmişe yönelik tarama
yapıldığında sağlıklı bilgiye daha kolay ulaşılıyor.
Giyilebilir teknoloji endüstriyel alanda geliştikçe sektörün
de katlanarak büyümesini görmeye başlayacağız. Bu
teknolojileri başarıyla işlerine entegre eden şirketler de
rekabette bir adım önde olacak.
19

KOLEKTİF

“ŞENLİĞİMİZİN 30’UNCU YILINDA
BİZİ BİZ YAPAN EKİP RUHU VE
DAYANIŞMA FELSEFEMİZ İLE
ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ”
"KOÇ TOPLULUĞU SPOR
ŞENLİĞİ’NİN ULUSLARARASI BİR
BOYUT KAZANARAK ÇALIŞMA
ARKADAŞLARIMIZIN İHTİYAÇ VE
BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA
HER GEÇEN YIL YENİLİKLERLE
BULUŞMASININ ARDINDA, KOÇ
HOLDİNG İNSAN KAYNAKLARI
DİREKTÖRLÜĞÜ’NÜN EŞİTLİK /
YETENEK / GELİŞİM ODAĞINDA
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ STRATEJİK İNSAN
KAYNAKLARI DÖNÜŞÜMÜ ÖNEMLİ BİR
YERE SAHİP.
İSTANBUL’DAN ROMANYA’YA,
BATMAN’DAN NORVEÇ’E 5 BİNİ AŞKIN
ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZIN YARIŞTIĞI
KOÇ TOPLULUĞU SPOR ŞENLİĞİ’NE BU
YIL DA İLGİ ÇOK YÜKSEK. GÖRÜNEN O Kİ
ŞENLİĞİMİZ BU YIL DA YENİLİKLERİYLE
ADINDAN SÖZ ETTİRECEK."
Koç Topluluğu’nun kurucusu merhum Vehbi Koç’un
1989 yılında başlattığı Koç Topluluğu Spor Şenliği,
bugün uluslararası dev bir spor organizasyonu
olarak gerçekleşiyor. 30 yıl önce futbol, basketbol ve
tenis branşlarında başlayan Spor Şenliği, bu sene 16
branşta düzenleniyor.
İlk olarak 2017 yılında müsabakalara yurtdışı
şirketlerimizden de sporcuların katılımıyla
uluslararası bir boyut kazanan şenlik, 30 yıllık
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serüveninde 70 bine yakın katılımcının müsabakalardaki
heyecanına sahne oldu.
Koç Topluluğu Spor Kulübü tarafından organize edilen ve
dünyanın dört bir yanından 5.000’in üzerinde sporcunun
katıldığı Spor Şenliği’nde bu sene ilk defa bowling, satranç
ve tenis branşlarında, Koç Topluluğu emeklilerinin
katılabileceği müsabakalar organize ediliyor.
Spor Şenliği, çevre illerdeki sporcuların da katılımıyla,
şenliğe bu sene dâhil olan Samsun’un yanı sıra Adana,
Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir olmak üzere toplam 6
merkezde gerçekleşiyor.
Spor Şenliği’nin 30. yılına özel olarak, Koç Topluluğu
Spor Kulübü’nün her geçen gün yenilenerek genişleyen
faaliyetleri ve Koç çalışanlarının sosyal gelişimlerinin
Koç Topluluğu İK stratejilerindeki önemine ilişkin Bizden
Haberler Dergisi’ne röportaj veren Koç Holding İnsan
Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol ise, “Çalışma
arkadaşlarımızın memnuniyeti ve bağlılığı, Topluluk olarak
en önem verdiğimiz ve yakından takip ettiğimiz konuların
başında yer alıyor. Koç Holding İnsan Kaynakları olarak,
çalışma arkadaşlarımızın sesini sürekli dinliyor olmak
bizim ana odağımız. Bu kapsamda beklenti ve ihtiyaçları
doğrultusunda, çalışma arkadaşlarımızın gerek iş gerekse
sosyal hayatlarına değer katacak pek çok yenilikçi
uygulamayı hayata geçiriyoruz” diyor.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve sizin de her zaman
altını çizdiğiniz gibi Koç Topluluğu’nu geleceğe taşıyacak
en önemli unsur sahip olduğu insan kaynağı… Buradan
hareketle Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü
olarak pek çok yenilikçi uygulama ve proje hayata
geçiriyorsunuz. Bunlardan bazıları da KoçAilem ve Koç
Topluluğu Spor Kulübü bünyesinde düzenlenen etkinlikler.
Sayısı 100 bine yaklaşan Koç Topluluğu çalışanlarına iş
dışında tanınan imkânların çalışan verimliliğine nasıl bir
katkısı olduğunu düşünüyorsunuz?
Çalışma arkadaşlarımız, emeklilerimiz, öğrencilerimiz ve
bayilerimiz ile çok büyük bir aile olduğumuzu her fırsatta
vurguluyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımızın kendilerini
bu büyük ailenin birer ferdi olduklarını hissetmelerini
önemsiyoruz.
Bu bakış açısı ile, çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaç ve
beklentilerini odağımıza alarak önceliklendirdiğimiz
projeler ile sürekli bir gelişim sürecini yönetiyoruz.
Bugün Koç Topluluğu çalışanlarının yüzde 70’inden fazlası
Y jenerasyonu. Bu oran sadece 4 yıl önce yüzde 40’lardaydı.
Her üç yöneticimizden birisi ise 1980 sonrası doğumlu.
Yapılan araştırmalar, Y kuşağının temel beklentilerinin,
esneklik, değer görmek ve takdir edilmek olduğunu
gösteriyor. Bu beklentiler şirketlerin daha farklı, yaratıcı ve
hayatın her alanına dokunan kapsayıcı çözüm ve hizmetler

Koç Topluluğu çalışanları, İstanbul Maratonu ve ardından Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu’nda Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu’nun
öncülüğünde yer aldı. Her iki maratonda da HeforShe’ye destek verildi.
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sunmasını sağlıyor. Yeni jenerasyonun beklentilerini ve
trendleri takip eden bu yaklaşımımızla, liderlik ve gelişim
altyapımızı tüm çalışma arkadaşlarımızı kapsayacak
şekilde ve aynı zamanda dijitalleşmeyi odağına alarak
geliştiriyor; rotasyon, staj ve işe alım gibi temel insan
kaynakları süreçlerini çalışan deneyimi odağıyla yeniden
tasarlıyoruz.
Bununla birlikte, sosyal yaşama dokunan ve çalışma
arkadaşlarımızı iş dışında da Koç’lu oldukları için
ayrıcalıklı hissettirecek pek çok yenilikçi uygulamayı
da çalışan memnuniyeti odağımızla çok önemsiyor ve
projelendirerek hayata geçirmeye devam ediyoruz.
Bu kapsamda KoçAilem’i yeniden tasarlayarak,
Türkiye’nin önde gelen 100’ün üzerinde markasının
15 binden fazla noktasında özel indirimler sağlayan;
ayrıca sinema, futbol, müze, tiyatro, konser, seyahat,
hafta sonu aktiviteleri ve aile etkinlikleri de dâhil
olmak üzere pek çok alanda sosyal ayrıcalıklar sunan,
Koçlulara özel bir ayrıcalık platformu haline dönüştürdük.
Eğitim platformumuz KoçAkademi’yi yenileyerek, tüm
çalışma arkadaşlarımızın ister webden isterse mobilden
erişebileceği; hem mesleki hem de kişisel gelişim
alanlarında binlerce video ve makale bulabileceği yepyeni

bir online gelişim platformu haline dönüştürdük.
Çalışma arkadaşlarımızın ruh ve beden sağlığının
gelişimine katkı sağlamak amacıyla da, Koç Topluluğu
Spor Kulübü bünyesinde sportif faaliyetler düzenliyoruz.
En önemli etkinliklerimizden biri olan Koç Topluluğu Spor
Şenliği kapsamında ise, saha-ofis, kadın-erkek demeden,
mevki-unvan fark etmeden, çalışma arkadaşlarımızın
aynı takımda yarıştığı; sadece Türkiye’den değil dünyanın
dört bir yanından Koçluların katıldığı müsabakalar
düzenliyoruz.
“Bir insanın sağlığını koruması için şu dört hususu dengeli
bir şekilde ayarlaması gerekir: Çalışma, eğlence, dinlenme
ve spor.” Bu sözler Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi
Koç’a ait… Koç Topluluğu Spor Kulübü’nün de temel amacı
bu dengeyi çalışanların hayata geçirmelerine destek
olmak. Buradan hareketle Koç Topluluğu Spor Kulübü,
Topluluğun insan kaynakları stratejilerinde nasıl bir rol
üstleniyor?
Koç Topluluğu olarak, sporun gerek bireysel gerekse
toplumsal gelişime büyük katkısı olduğuna inanıyor, Koç
Topluluğu Spor Kulübü ile çalışma arkadaşlarımızdan
başlayarak toplumun her kesiminde sporun

Koç Topluluğu Spor Şenliği, tüm çalışanlara sağlıklı yaşamın önemini hatırlatırken, diğer yandan ekip ve dayanışma ruhunun
geliştirilmesine katkı sağlıyor.
22

“ŞENL‹⁄‹M‹Z‹N 30’UNCU YILINDA B‹Z‹ B‹Z YAPAN EK‹P RUHU VE DAYANIŞMA FELSEFEM‹Z ‹LE ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ”
yaygınlaştırılması için çok sayıda projeye destek
veriyoruz.
Çalışma arkadaşlarımızın memnuniyeti ve bağlılığı,
Koç Holding İnsan Kaynakları olarak en önem verdiğimiz
ve yakından takip ettiğimiz konuların başında yer alıyor.
Bu kapsamda, beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda, Koç
Topluluğu çalışanlarının gerek iş hayatına gerekse sosyal
hayatlarına değer katacak şekilde pek çok yenilikçi
uygulamayı hayata geçiriyoruz.
Koç Topluluğu Spor Kulübü (KTSK) de bu kapsamda
hizmet veriyor. KTSK çatısı altında, her geçen gün
içeriği genişleyen ve son yıllarda yapılan yeniliklerle
çeşitliliği 2 katından fazla artarak bu yıl itibariyle
25 farklı branşta gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz
ile çalışma arkadaşlarımızın sportif faaliyetlerini
hayata geçirmelerine olanak sağlayacak bir ortam
yaratmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte, yıl boyunca
KTSK tarafından organize edilen sportif etkinliklerin
sayısı ise, 2016 yılından bu yana 8 katına çıkarak yılda
80’i aştı. KTSK olarak çalışma arkadaşlarımızın spor
yaparak geçirdikleri gün sayısını artırmak, kendimize
hedef olarak aldığımız bir diğer konu. Bu kapsamda
takip ettiğimiz sportif gün sayısı, yine son 3 yılda 2
katına çıkarak 70.000 gün seviyesine ulaştı. Çalışma
arkadaşlarımızın çocuklarının bedensel gelişimine
katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz yaz ve kış
okulları ile çocuklara yönelik diğer faaliyetler ile de her
yıl dokunduğumuz çocuk sayısı yaklaşık 2 kat artarak
2.500’e yükseldi.
Koç Topluluğu Spor Kulübü’nün içinde bulunduğu
Bağlarbaşı Korusu’nda da yine son 5 yılda hayata
geçirdiğimiz yenilik ve iyileştirmeler ile Koru’yu çalışma
arkadaşlarımızın hem spor yapabilecekleri hem de
aileleriyle kaliteli vakit geçirebileceği keyifli bir ortama
dönüştürmüş olduk. Koru’da, yenilenen tenis kortları, halı
sahalar, açık basketbol sahası, 1,5 km’lik koşu parkuru
ve grup egzersizi stüdyosu ile yeni inşa edilen kapalı
basketbol sahası ve açık hava fitness alanı gibi sosyal
ve sportif alanlar bulunuyor. Bunların yanında, şehrin
merkezinde eşine az rastlanır doğası, sanat atölyesi,
çocuk parkı, açık hava piknik ve etkinlik alanları da yine
çalışma arkadaşlarımız tarafından sıklıkla kullanılıyor.
Tüm bu yenilikler ile Koru’nun yıllık ziyaret sayısı
150 bin’lere ulaştı, bu sayı sadece 3 yıl önce 40 binler
seviyesindeydi.
Farklı alanlarda çalışanların sporun birleştirici
gücünde bir araya gelmesi, kurum kültürü ve değerlerin
yaşatılması adına büyük önem taşıyor. Bu yıl 30.
yılını kutlayacak olan Koç Topluluğu Spor Şenliği’nin
bu bakımdan Topluluk çalışanları üzerinde nasıl bir
etki yarattığını düşünüyorsunuz? Her geçen yıl hem
yerel hem de uluslararası katılımın artışını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Az önce de ifade ettiğim gibi, 5 kıtada görev yapan, 14 bini
yabancı olmak üzere, 100 bin kişiye yakın dev yapımız ile
çok büyük bir aile olduğumuzu her fırsatta vurguluyoruz.
Sporun, rekabet, takım ruhu, coşku, gurur gibi pek çok

KOÇ TOPLULUĞU SPOR KULÜBÜ
HER YIL GENIŞLEYEN FAALIYETLERI ILE
KOÇ’LULARA HIZMET VERIYOR
• KTSK bünyesinde 12 farklı branşta süren sportif faaliyetler
son iki yılda 2 kat artarak 25 farklı branşa çıktı.
• Hayata geçen sportif etkinliklerin sayısı ise, 2016’dan bu
yıla 8 katına çıkarak yılda 80’i aştı.
• Bu sayede sportif gün sayısı da 2 kat artarak 70.000 güne
ulaştı.
• Her yıl çocuk etkinlikleri ile erişilen çocuk sayısı 2500’ü
geçti.
• Bağlarbaşı Korusu’nun yıllık ziyaret sayısı sadece 3 yıl önce
40 binler seviyesindeyken, 150 binlere ulaştı.

duyguyu bir arada yaşatabilme gücü var. Bizim gibi dev
yapılar için de sporun birleştirici yönleri önemli fırsatlar
sunuyor.
Spor Şenliği, kurum kültürümüzün ve değerlerimizin
yayılımı açısından çok kıymetli. Farklı alanlarda,
farklı şirketlerde, farklı illerde ve hatta son 3 yıldır
farklı ülkelerde hizmet veren Koç çalışanları; herhangi
bir ayrım gözetmeksizin, aynı çatı altında yarışıyor,
ortak duygularda buluşuyor, ortak bir hedefe koşuyor.
Yaklaşık 3 ay süren müsabakalar, bir yandan çalışma
arkadaşlarımıza düzenli spor yapma imkânı verirken,
bir yandan da büyük bir aile olmanın verdiği ayrıcalığı
hissettiriyor.
Bugüne kadar 70 bine yakın katılım sağlanan,
Türkiye’nin ilk kurumsal spor şenliği olma
özelliğini taşıyan Koç Topluluğu Spor Şenliği, her
yıl kendini geliştirererek yenileyen en önemli
organizasyonlarımızdan biri.
İlk olarak 2017 yılında uluslararası boyut kazanan
şenliğimize, bu yıl yurtdışı şirketlerimizden
gerçekleşecek katılımın 100’ün üzerinde olmasını
hedefliyoruz.
Ülkemiz ölçeğinde ise daha da kapsayıcı olabilmek
amacıyla yeni açılan bölgelere bu yıl Samsun dahil
oldu. Şenlik kapsamında düzenlenen müsabakalara, bu
yıl kros ve plaj voleybolu gibi yeni branşlar eklendi. En
önemli yeniliklerden bir diğeri ise, bu yıl Koç Topluluğu
emeklilerinin de kendilerine özel açılan bowling, satranç
ve tenis branşlarında, şenlikte yer alıyor olması.
Koç Topluluğu Spor Kulübü, kendi bünyesinde geliştirdiği
sportif faaliyetlerin dışında İstanbul Maratonu, Runatolia
Uluslararası Antalya Maratonu gibi ülke genelinde
düzenlenen çok önemli sportif faaliyetlere de katılım
gösteriyor. Bu kapsamda sürdürülen etkinliklerden
bahseder misiniz? Bu etkinlikler, Topluluk çalışanları
arasında nasıl bir etki yaratıyor? Önümüzdeki dönemde
bu tip etkinliklere katılım devam edecek mi?
Son dönemde bilhassa sporu merkezine alan etkinlikler
artıyor. Bu etkinliklerin uluslararası boyut kazanması da
ayrıca memnuniyet verici.
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Koç Topluluğu Spor Kulübü olarak, bu tip önemli
sportif etkinliklere katılıma giden yoldaki ilk
adımları, öncelikle kendi bünyemizde organize
ettiğimiz etkinliklerle attık. 2017 yılında 1.000’e yakın
çalışma arkadaşımızın katılımıyla toplumsal cinsiyet
eşitliği platformu olan HeForShe için “Birbirimiz
İçin Koşuyoruz” etkinliğini düzenledik. Hemen
sonrasında, farklı şirketlerimizde görev yapan koşu
severleri buluşturduğumuz, sahil koşularımız da dâhil
olmak üzere hayata geçirdiğimiz bu tip etkinliklere
gösterilen ilgi, talep ve gittikçe artan katılım, bize
faaliyetlerimizin kapsamını genişletme kararı aldırdı.
CEO’muz Sayın Levent Çakıroğlu’nun öncülüğünde
katıldığımız İstanbul Maratonu’nda 1.000’den fazla
çalışma arkadaşımız ile birlikte, hem sportif başarı,
hem de aynı değerleri paylaşan büyük bir ailenin bir
parçası olduğumuzu her saniyesinde hissettiğimiz
emsalsiz bir deneyim yaşadık.
İstanbul Maratonu deneyiminin sonrasında, Runatolia
Uluslararası Antalya Maratonu’nda da, benzer bir
temayla ve yine Levent Bey’in öncülüğünde yer aldık.
Yarışa katılan çalışma arkadaşlarımız çok olumlu geri
bildirimler verdiler.
Hatta önümüzdeki dönemde gerçekleşecek
yarışlara katılmak için şimdiden başvuran çalışma
arkadaşlarımız var. Şüphesiz bu gelişmeler
motivasyonumuzu, daha iyisini gerçekleştirme
arzumuzu pekiştiriyor.
Koç Topluluğu Spor Kulübü’nün girişimleriyle
ülkemizde düzenlenen uluslararası sportif faaliyetlere
katılmaya devam ederken, kendi bünyemizde
gerçekleştirdiğimiz etkinlikleri geliştirerek
yaygınlaştırmak konusunda çalışmalarımıza devam
edeceğiz.
Koç Holding geçtiğimiz aylarda Forbes’un yayınladığı
‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ listesinde ilk 100
içerisinde yer alan tek Türk şirketi olma başarısını
gösterdi. Koç Holding İK Direktörlüğü tarafından hayata
geçirilen uygulamaların, çalışanların şirketleriyle
kurduğu sadakat temelli ilişkisinde nasıl bir etkisi
bulunuyor?
Öncelikle Forbes’un yayınladığı “Dünyanın En İyi
İşverenleri” listesinde ülkemizi başarıyla temsil ediyor
olmaktan ötürü gurur duyduğumu belirtmek isterim.
Koç Holding İnsan Kaynakları olarak, dünyada fark
yaratan bu stratejik dönüşümün kararını 3 yıl önce
aldık. “Zamanın ruhunu okuyan” bu dönüşüm; pek çok
faktörün bir araya gelmesi ile gerçekleşti.
“Ülkem varsa ben de varım” felsefesi ile kurulmuş,
bir yandan 90 yıllık değerlerimizi yaşatmaya devam
ederken bir yandan da zamanın ruhuna ayak uydurmayı
başaran bir Topluluğuz. 90 yıllık geçmişimiz boyunca
Koç Topluluğu olarak gerekli aksiyonları hızlı almaya,
yenilikçi ve öncü duruşumuzu korumaya odaklandık.
İnovasyonu her zaman odağında tutan, bireyin ve
toplumun gelişimine önem veren, yarattığı değerlerin
sürdürülebilirliğini kanıtlamış bir Topluluğuz.
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KOÇ TOPLULUĞU SPOR ŞENLIĞI, HER
YIL YENILIKLERLE VE DAHA FAZLA
ÇALIŞANIN KATILIMIYLA BÜYÜYOR
• Spor Şenliği’ne bu yıl 5.000’in üzerinde sporcu katılıyor, bu
sayı sadece 4 yıl önce 2.000’ler seviyesindeydi.
• Şenlik ilk olarak 2017’de yurtdışı şirketlerimizden katılımla
uluslararası boyut kazanırken, bu yıl uluslararası sporcu
katılımı 100’ü aştı.
• Şenliğin ülkemizdeki kapsayıcılığı da bu yıl eklenen
Samsun bölgesi ile toplam 6 merkeze genişledi.
• Bu yıl, kendilerine özel açılan branşlar ile ilk defa Koç
Topluluğu emeklileri de şenlikte yer alıyor.

Koç Holding İnsan Kaynakları olarak geçmişten bugüne
uzanan öncü duruşumuzu her daim korurken, bu
dönüşüm ile vizyonumuzu yeniden tanımlayıp daha
stratejik, esnek, yaratıcı ve hızlı aksiyon alabilen bir
yapı oluşturduk.
Bu dönüşümde öncelikle çok kapsayıcı olmayı
hedefledik. Yöneticilerimiz, ofislerde, sahada ve
fabrikalarda görev yapan tüm çalışma arkadaşımızı
aynı anda dönüşümün parçası yapabilmeliydik, çünkü
herkesin görevi farklı ve bir o kadar da değerli. O
nedenle tüm çalışma arkadaşlarımıza hitap eden farklı
çözümler, farklı yaklaşımlar geliştirmeyi hedefledik.
Bu dönüşümü hayata geçirirken öncelikle konuyu
3 ana eksende ele aldık: “Yetenek, Gelişim ve Eşitlik”.
Bu başlıklar altında, pek çoğu dünyada da fark yaratan
onlarca uygulamayı hayata geçirdik.
Bu öncelikleri merkeze alarak, insan kaynakları
süreçlerinde hayata geçirdiğimiz dönüşümün
sonuçlarının, çalışma arkadaşlarımızdan gelen geri
bildirimlere ve çalışan bağlılığı sonuçlarına müspet
yansımalarını görmekten mutluluk duyuyoruz.
Şirketlerimiz, en iyi işverenlerin belirlendiği
araştırmalarda giderek daha iyi sonuçlar alıyor. Koç
Holding uzun bir süredir bu araştırmalarda birinci
olarak seçiliyor. Son olarak da, Forbes listesinde böyle
önemli bir noktada yer almamız çabalarımızın karşılık
bulduğunu gösterdi.
Son olarak iki önemli konunun altını çizmek isterim.
Birincisi bu başarı tüm Topluluğumuza ait. Bu nedenle;
çalışma arkadaşlarımıza, genel müdürlerimize, Koç
Holding ve Koç Topluluğu yöneticilerine, çalışan
bağlılığı başta olmak üzere çalışma arkadaşlarımızın
hayatlarına değer katan tüm süreçlerdeki göstergeleri
yakından takip ederek desteklerini esirgemeyen Sayın
Koç Ailesi üyeleri ve Koç Holding CEO’su Sayın Levent
Çakıroğlu’na da bu vesile ile teşekkür etmek isterim.
İkinci konu ise geleceğe bakış açımız. Bir yandan
bugüne kadar aldığımız bu neticeler bizi mutlu ediyor,
diğer taraftan ise, başarımızın sürdürülebilirliğinin çok
daha önemli olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda, tüm
Topluluğumuzun desteği ile her zaman bir adım daha
ileriye gitmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
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MedAmerikan Tüp Bebek Merkezi, Prof. Dr. Teksen Çamlıbel liderliğinde başarılı bir ekiple çalışmalarını sürdürüyor.

TÜP BEBEKTE TECRÜBE VE
TEKNOLOJİ İÇ İÇE
Tüp bebek tedavisinin Türkiye’de birçok ülkeden daha fazla kabul gördüğünün altını çizen
MedAmerikan Tüp Bebek Merkezi Başkanı Prof. Dr. Teksen Çamlıbel, tedavi sürecindeki tıbbi
imkânların yanı sıra ruhsal olarak da iyi yönetimin önemli olduğunu vurguluyor.
ÖZLEM KAPAR BAYBURS

Türkiye’nin ilk özel tüp bebek merkezini kuran Prof. Dr.
Teksen Çamlıbel’in öncülüğünde açılan MedAmerikan
Tüp Bebek Merkezi, son teknoloji cihazlarla, donanımlı
ve uzman bir ekiple çalışıyor. Prof. Dr. Çamlıbel,
MedAmerikan’daki çalışma prensiplerini şöyle anlatıyor:
“Buradaki esas amacımız insanlarla iyi iletişim kurmak,
onlarla bir aile gibi birlikte olmak, hiçbir zaman olmayacak
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umutlar verip hayal kırıklığına uğratmamaktır.”
Kariyeri boyunca tüp bebek çalışmalarıyla binlerce
ailenin hayalini gerçekleştiren Prof. Dr. Teksen
Çamlıbel’den mesleğe başlama hikâyesini, Türkiye’nin
hem bilinç hem de tıbbi gelişmeler konusunda katettiği
yolu, tedavi sürecinde hastaların dikkat etmesi gerekenleri
dinledik.

Türkiye’de tüp bebek tedavisinde başarılı çalışmalara
imza attınız. Ülkemizin ilk tüp bebeğini dünyaya
getirerek binlerce ailenin hayalini gerçekleştirdiniz.
Bu mesleği seçmenizden bu tedavi yöntemindeki
uzmanlığınıza kadar süren uzun soluklu yolculuğunuzu
bizim için özetler misiniz?
Ankara Fen Lisesi’nde okudum. Bizi o okulda fizikçi,
kimyacı, temel bilimci, araştırmacı olarak yetiştirmek
istemişlerdi. Son sene de fiziği seçmiştim. Ayrıca o
zamanlar her üniversitenin giriş sınavı da ayrıydı. Orta
Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’ne, o
zamanki adıyla Robert Koleji’ne, merkezi üniversiteler
sisteminin sınavına girmiştim ve hepsini de
kazanmıştım. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Fakültesi’ne kaydımı yaptırmıştım. O
zamanlar en popüler meslek oydu. Daha sonra bir gün
ablamla birlikte Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki bir
akrabamızı ziyarete gittiğimizde oradaki doktorları
gördüm. “Hoca geliyor” dediler ve gerçekten o bölümün
hocası geldi. Yanındaki doçentlerle, asistanlarla ve diğer
sağlık çalışanlarıyla birlikte koğuştaki hastalarla tek
tek ilgilendi. Hastanın karnını açtı, elleriyle karnını
muayene etti, konuştu ve ben o zaman gördüm ki bu
gerçekten çok güzel, çok yüce bir meslek. İnsanların
sağlığını tekrar onlara geri kazandırıyorsunuz, onları
ölümden döndürüyorsunuz. Bundan daha güzel bir
meslek olamaz diye düşündüm. Beyaz gömleklerden,
oradaki auradan çok etkilenmiştim. Ve hemen doktor
olmaya karar verdim. İTÜ’deki kaydımı sildirip,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne kayıt oldum.
Tıp Fakültesi’ni çok sevdim, eğitimi çok sevdim,
mesleğimi çok sevdim. Tıp ihtisasımı yurt dışında,
Amerika’da yapmayı diliyordum. Onunla ilgili sınavlara
tıbbiyenin 4. senesindeyken girmiştim. Kazanarak
Amerika’daki hayalimi gerçekleştirmek için ilk
büyük adımı atmıştım. Daha sonra okulu bitirmeme
yakın, değişik üniversitelere yazılı olarak başvurdum.
Burada benim mentorum ve kendisine çok şey borçlu
olduğum Prof. Dr. Selçuk Erez’i anmam gerekiyor. Onun
yazdığı mektuplar ve tanıştırdığı kişilerle birlikte
başvurularımdan bir tanesi kabul edildi ve Johns
Hopkins Hospital’a başladım. İhtisasımı bitirdikten
sonra gönlümde olan onkoloji bölümünü seçtim ve
jinekolojik onkoloji yüksek ihtisasıyla devam ettim. New
York, Albany’deki iki senenin sonunda iki sene de aynı
üniversitede öğretim üyesi olarak çalıştım. Daha sonra
Türkiye’ye döndüm ve Marmara Üniversitesi’nde Kadın
Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nü kurdum. Orada doçent
oldum ve sonra da özel sektöre geçtim. International
Hospital Kadın Doğum Bölümü’nü kurarak çalışmalara
başladım. O zaman tüp bebek dünyada ciddi bir şekilde
popülaritesi artan bir konuydu. Bölüm başkanı olarak
yurt dışındaki eğitimim ve dil bilmemin de etkisiyle
bu iş de bana verildi. Londra’ya giderek orada ilk tüp
bebeği yapan gruplarla konuştum ve University of
London’daki ekiple anlaştım. Ekip Türkiye’ye gelerek
1990’da bizimle tüp bebek yapmaya başladı ve hemen
başarıya ulaştık. Bu giderek gelişti tabii. Daha sonra

"TÜP BEBEK ÖNERDIĞIMIZ HASTALARDA
ÇOK DIKKATLI OLMAK GEREKIYOR.
ÇÜNKÜ ÇOCUK SAHIBI OLMA IÇGÜDÜSÜ
INSANOĞLUNDA ÇOK KUVVETLI... BUNA
ULAŞILMADIĞINDA KIŞILER, YETERSIZLIK,
AŞAĞILANMA DUYGUSU, AILE IÇI VE
TOPLUMSAL BİRTAKIM TEPKILERLE
KARŞILAŞIYORLAR."
Kadir Has Üniversitesi’nde Tüp Bebek Merkezi’ni
kurdum. Sonrasında tekrar özel sektöre dönerek
Jinemed Hastanesi ve Kalamış Tüp Bebek Merkezi’ni
kurarak çalışmalarıma devam ettim. Burada geçirdiğim
uzun yıllardan sonra da Amerikan Hastanesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde ve MedAmerikan
Tıp Merkezi’nde çalışmaktayım. Her iki merkezde de
tüp bebek, genel kadın doğum ve onkolojik jinekoloji
dallarındaki çalışmalarıma devam ediyorum.
Bu alanda elde ettiğiniz başarılar sadece ülkemizde
değil, yurt dışında da ses getirdi. Birbirinden kıymetli
ve alanında uzman isimlerden oluşan bir ekiple
çalışıyorsunuz. MedAmerikan’da nasıl bir yapılanma
şekliniz var? Merkezin özelliklerinden bahseder misiniz?
Tüp bebek konusu gerçekten çok ilgimi çeken bir dal.
İnsanların bu konudaki çaresizliği ve bizim onlara
yaptığımız yardımların sonuçlarını somut olarak
görmemiz çok mutluluk verici bir olay. Hastanede
gebelik testini bekleyip de laboratuvardan pozitif sonuç
geldiğinde onların gözlerindeki mutluluğu başka hiçbir
şeyde göremezsiniz. Bu bir doktor olarak beni çok mutlu
ediyor ve bana çalışmalarımda büyük bir güç veriyor.
Yurt dışından gelen değişik talepler doğrultusunda
Kosova’da, Azerbaycan’da, Saraybosna’da, Erbil ve
Basra’da da tüp bebek merkezleri kurdum ve işlettim.
Bazı ülkelerdeki yerel doktorlarla ortak olarak çalıştım.
Bu konuda eğer başarılı olduysam, bunun nedeni konuya
olan ilgim, hastalarla iyi iletişim kurabilmem ve bu
konuda birlikte çalıştığımız ekiple olan birlikteliğimiz ve
bağlılığımız olmuştur.
Tüp bebek bir ekip işidir. Biz jinekologlar olarak
sahnenin önündeki insanlarız ve çoğu kez de krediyi
biz alıyoruz ama tabii ki bu konuda esas kredi mutfakta,
yani embriyoloji laboratuvarında çalışan embriyoloji
ekibinindir. Başarının bir sebebi de ekiple olan
karşılıklı saygı ve sadakattir. Gerçekten işini iyi yapan
ve başarılı olan insanlarla her zaman iyi çalıştım
ve uzun yıllar ekibimizi değiştirmeden devam ettik.
Dolayısıyla, birbirini anlayan, bilen ve ekip ruhuyla
çalışan insanlarla birlikte olduğunuzda başarınız çok
daha kolay oluyor. En son MedAmerikan Tıp Merkezi’nde
Tüp Bebek Merkezi’ni kurduk. Yine uzun yıllardır
bizimle çalışan ekibimizle buraya geldik. Burada tüp
27

KOLEKTİF
bebeği benimle birlikte yapan üç doktor ve dışardan
gelip bizimle birlikte çalışan beş doktorla birlikte güzel
bir sistemimiz var. MedAmerikan da bize gerekli olan
son teknoloji cihazlarla donanımlı bir merkez kurdu.
Merkezimizdeki esas amacımız insanlarla iyi iletişim
kurmak, onlarla bir aile gibi birlikte olmak, hiçbir zaman
gerçekleşmeyecek umutlar vermeyip onları hayal
kırıklığına uğratmamaktır. Hastalarımızın sorunlarına
empatiyle yaklaşmaya çalışıyoruz. Tıbbın yapabildiği
ve kanıtlanmış bütün tedavi yöntemlerini uyguluyoruz.
Bu konuda Kadıköy’deki bir boşluğu doldurduğumuzu
düşünüyorum ve bu kliniğimize gelen taleplerden de
anlaşılıyor.
Tüp bebek tedavisi ülkemizde uzun yıllar gerektiği
önemi görmedi. Sizin bu alandaki başarılarınız kamuoyu
yaratmada öncü oldu. Türkiye’nin bu tedavide hem bilinç
ve hem de tıbbi gelişmeler konusunda katettiği yolu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Tüp bebek tedavisine 90’lı yıllarda başladığımızda pek
çok yerden tepkiyle karşılaştık. Öncelikle özel sektörde
olduğumuz için bize şüpheyle yaklaşıldı. Daha sonra
birtakım gelenek ve törelerimize tüp bebeğin uymadığını
düşünen kişilerin olumsuz tepkileriyle karşılaştık.
Sultanahmet’teki Türk Tabipler Birliği’nde yaptığım bir
konuşma tüp bebek karşıtı olan insanlar tarafından
kesildi ve neredeyse fiziksel saldırıya uğrayacaktık.
Ama din adamlarından tüp bebeğin İslam’da da caiz
olduğu yönündeki görüşlerini aldık ve ardından yavaş
yavaş insanlarımıza bunu öğrettik. İnsanlarımız da

İYİ BİR DOKTOR OLMAK İÇİN
"Başarılı bir doktor mutlaka mesleğini seven bir doktordur.
Doktorluk hayat boyu okumayı, öğrenmeyi, kendini
yetiştirmeyi, yenilikleri bilmeyi ve onları uygulamayı
gerektiren de bir meslektir. Aksi halde başarılı olamazsınız.
Tıptaki bilgiler bırakın 10 sene, 20 sene, bazen bir iki sene
içerisinde dramatik derece değişmektedir ve bu konuda
geride kalırsanız, hem hastalarınıza hem de kendinize
haksızlık etmiş olursunuz. Yayınları takip etmeniz,
kongrelere katılmanız, bilimselliği elden bırakmamanız
gerekir. Başarının en önemli etkenlerinden biri de bu. Bir de
benim yetiştiğim yıllarda Türkiye’de daha az tıp fakültesi
vardı, daha az doktor vardı. Hocalarımız son derece başarılı,
akademik, etkin insanlardı ve bizlere çok şey öğrettiler,
çok şey verdiler. Bugün Türkiye’de sanıyorum 100 civarında
tıp fakültesi var ve eğitim kalitesinin yeterli olmadığı bazı
okulların olduğunu biliyoruz. Oradan mezun olan çocuklara
da, gençlere de her zaman tıp fakültesinde öğrendikleri
bilgiyle kalmamalarını, mutlaka yabancı dil öğrenmelerini,
yabancı yayınları takip etmelerini ve sık sık yurtdışına
giderek orada bulunan meslektaşlarının yaptıklarını
görmelerini, izlemelerini öneriyorum. Çünkü Türkiye’deki
mezun olmuş mevcut doktorların bizim zamanımızdaki
doktorlara nazaran –ortalamada- daha zayıf yetiştiklerini
gösteren bulgular var. Bu tabii ki tüm tıp fakülteleri için
geçerli değil. Ülkemizde yine çok iyi tıp fakülteleri var. Koç
Üniversitesi Tıp Fakültesi de bunlardan biri."
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sonunda bunu anladılar. Bu konuda başta bize çok
sıcak yaklaşmayan medya da insanların başarılarını ve
mutluluklarını gördükçe zamanla bu konuya alıştı. Ve
diyebilirim ki bugün tüp bebek Türkiye’de birçok ülkeden
daha çok kabul görüyor. Bu ülkemizde 100’ü aşkın tüp
bebek merkezinin kurulmasıyla da anlaşılmaktadır.
Bir zamanlar ataerkil bir toplum olduğumuz için
erkeklere sperm sayımı yaptırmalarını ve muayene
olmalarını dahi zor sağlarken, bugün artık bu sıkıntıları
yaşamıyoruz. Bunda da gerek benim gerekse tüp bebeğin
diğer değerli öncülerinin gazetelerde, televizyonlardaki
konuşmaları, halkı bilinçlendirmeleri çok rol oynamıştır.
Geldiğimiz bugünkü anlayış ortamından da çok
memnunum.
Bu tedavi yöntemi muayene, ilaç tedavisi ve takip
gerektiren, uzun ve bol sabır isteyen bir süreç. Tedavi
sürecinde hastaların dikkat etmesi gerekenler
konusunda hangi uyarıları yaparsınız? Bu süreçte
hastalar psikolojik olarak ne şekilde destekleniyor?
Tüp bebek önerdiğimiz hastalarda çok dikkatli
olmak gerekiyor. Çünkü çocuk sahibi olma içgüdüsü
insanoğlunda çok kuvvetli... Buna ulaşılmadığı zaman
kişilerde yetersizlik, aşağılanma duygusu, aile içi ve
toplumsal birtakım tepkilerle karşılaşmaktalar. Karıkoca bile bu tedavi sürecinde ciddi bir stres altında
ve bazen bu aile içi sorunlara dahi yol açabilmekte.
Onun için bu durumun çok doğal bir şey olduğu, bir
hastalık olmadığı ve pek çoğunun da başarılı bir
şekilde çözülebildiği umudunu kişilere vermemiz
gerekiyor. Tüp bebeğe gelen herkesin her denemede
gebe kalmaması normal bir durum. Bu konuda onları
aydınlatıp, baştan böyle bir başarısızlık durumu
olduğunda neler yapabileceğimizi ve onların neler
yapabileceklerini detaylı olarak konuşuyoruz. Psikolojik
destek tabii ki çok önemli. Pek çok tüp bebek merkezinde
bu konuda uzman bir psikoloğun da olması gerekli.
Ve zaman zaman onların destekleri çok kıymetli
oluyor. Tüp bebek tedavisi yaklaşık 20 gün süren bir
tedavi. Çok uzun ve yorucu bir tedavi diyemem ama
buradaki esas yorgunluk, fizikselden ziyade ruhsal bir
yorgunluk. Özellikle sonucun ne olacağını bilmemekten
kaynaklanan bir gerilim kişileri günlerce etkileyebiliyor,
en çok da gebelik sonucunu bekledikleri son 10-15 gün
içerisinde. Dolayısıyla, bu kişilerle embriyolarını rahime
yerleştirdikten sonraki günlerde de ilişkiyi kesmemek,
onlarla konuşmak, gebelik testlerinin yapılacağı gün
veya öncesinde onlarla iletişim kurmak, sonuç pozitifse
bu mutluluğu birlikte paylaşmak, ama negatifse de bu
üzüntüyü yine birlikte paylaşmak çok önemli. Özellikle
o tedavide gebe kalamayan hastalarla ilişkiyi kesmemek
ve gerekirse onları tekrar kliniğe çağırarak bundan sonra
ne yapılabileceği konusunda karşılıklı görüşmek çok
önemli. Çünkü pek çok hasta “Gebelik testimiz negatif
çıkınca kimse bizi aramadı, sormadı” diye şikâyetlerde
bulunuyor. Bu konunun kendi merkezlerimizde başarılı
bir şekilde çözüldüğünü ve bunun da hasta bağlılığı ve
tadavide çok önemli bir etken olduğunu düşünüyorum.

TÜP BEBEKTE TECRÜBE VE TEKNOLOJİ İÇ İÇE

"MEDAMERIKAN, BIZE GEREKLI OLAN
SON TEKNOLOJI CIHAZLARLA DONANIMLI
BIR MERKEZ KURDU. BAŞARI IÇIN
GEREKLI OLAN IYI EKIPMAN VE BILGE BIR
EKIP BIRLIKTELIĞINI OLUŞTURDUK."
Çalıştığınız alanın önemi günümüzde her geçen gün
artıyor; ancak yine de hâlâ eksikler ve önyargılar var.
Bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi adına sizin
tavsiyeleriniz neler olur?
Toplumumuzda tüp bebeğe karşı önyargı tabii ki 1990’lı
yıllarla karşılaştırıldığında artık çok azaldı. Ama
günümüzde şöyle bir tehlike oluştu; giderek toplum
olarak daha da sabırsız hâle geliyoruz. Her şeyin hemen
olmasını istiyoruz. Dolayısıyla evlendikten sonra iki üç
ay içinde gebe kalamayan çiftler bize gelip “Tüp bebek
yapalım, bir an önce çocuk sahibi olalım” diyor. Bunun
doğru bir şey olmadığını, doğal gebelik şansının herkeste
olabildiğini ve testler uygunsa en az 6 ay doğal gebeliği
denemeleri gerektiğini, ondan sonra yine herhangi
bir sebepleri yoksa, tüp bebek öncesi yapılabilecek
tedavilerin mutlaka yapılmasının daha uygun olduğunu
anlatıyoruz. Ve onlara hemen tüp bebeğe geçmemelerini
öneriyoruz. 100’ün üzerinde tüp bebek merkezi olduğu
için takdir edersiniz ki bazen merkezler de gelen
hastalara tüp bebek yapmak konusunda aceleci
oluyorlar. Bu sefer hasta gebe kalamazsa daha ciddi
bir yıkıma uğrayabiliyor. Onun için önce klasik tedavi,
olmazsa tüp bebek çözümünü hastalarla konuşmak ve
ikna etmek gerekiyor.
Son yıllarda dünyaya gelen tüp bebek sayısının
hem ülkemizde hem de dünyada oldukça fazla artış
gösterdiğini biliyoruz. Bu durumun oluşmasında rol
oynayan ana etkenler konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Buna bağlı olarak ülkemizde ve dünyada tüp bebek
tedavisinin geleceği ve yerleşeceği konum hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Bütün dünyada çocuk sahibi olabilme ve bunun doğal
olarak gerçekleştirilebilmesi şansı giderek azalıyor.
Yoğun sigara kullanımı, hava kirliliği, günümüz
şartlarında evlenme yaşının yükselmesi ve kadınlardaki
yumurta sayısının azalması gibi etkenler, doğal
yollardan gebe kalma şansını düşüren başlıca nedenler
olarak sayılabilir. Dolayısıyla bize gelen bütün yeni evli
çiftleri çocuk sahibi olmaları, çok geciktirmemeleri,
bazen beklenmedik şekilde yumurta kaybının
olabileceği ve bunun tüp bebekle de çözülemeyeceği
konusunda uyarıyoruz. Özellikle anneleri erken
menopoza girmiş genç kızları uyararak, onların bir an
önce çocuk sahibi olmalarını sağlamaya çalışıyoruz.
Benim bu konuda kendi kendime önerdiğim bir kuralım
var, o da şu: Genç kızlara annelerine menopoza girdikleri
yaşı sormalarını ve o yaştan en geç 10 sene önce çocuk

Prof. Dr. Teksen Çamlıbel, tüp bebek tedavisine 90’lı yıllarda
başladıklarında pek çok yerden tepkiyle karşılaştıklarını ancak zamanla
bu sorunları aştıklarını belirtiyor.

sahibi olmaları gerektiğini söylüyorum. Çünkü pek çok
kişi adetleri olduğu sürece çocuk sahibi olabileceklerini
düşünüyor, ama belli bir yaşın ötesinde adetler devam
etse bile yumurtalardaki bozulma, genetik kırıklıklar
ve ona bağlı olarak gebelik olmaması veya düşükle
sonuçlanması ihtimali çok artmakta. Örneğin annesi
45 yaşında menopoza girmişse, herhangi bir hormon
testi yaptırmamış olsalar bile, 45 – 10 = 35 yaşına kadar
çocuk sahibi olmayı bitirmelerini tavsiye ediyorum
genç kızlara. Bunu yapamazlarsa, yani evlenip de hâlâ
o yaşlarda çocuk sahibi olmayı düşünmüyorlarsa,
artık yurdumuzda yaygın olan yumurta dondurma
olayından faydalanmalarını, dolayısıyla doğurganlık
yaşını bu şekilde dondurarak geleceğe daha umutla
bakmalarını söylüyorum. Yumurta dondurma bu konuda
elimizi çok kolaylaştırdı ve bu tedavi gerçek bir devrim
niteliğinde. Şu anda yaklaşık 6 kişiden bir tanesinin
doğal yollarla çocuğu olmamakta. Tüp bebek tedavisinin
yaygınlaşması ve ekonomik olarak da daha uygun
koşullarda yapılır olması yüzünden dünyada tüp bebeğin
giderek artacağını düşünüyorum. Ve tabii yine dediğim
gibi, bunda geç evlenme, geç çocuk sahibi olma isteği de
önemli bir neden olarak ortada duruyor.
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MINIK KALPLERE
“BIR ÇIFT AYAKKABI”
FORD OTOSAN İNÖNÜ FABRIKASI ÇALIŞANLARINDAN OLUŞAN GÖNÜLLÜ
BIR EKIP TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “BIR ÇIFT AYAKKABI PROJESI”
BINLERCE ÖĞRENCIYE YARDIM ELI UZATIYOR. DAYANIŞMA VE PAYLAŞIMI
YÜKSEK, KALPTEN KALBE DEĞEN BU PROJENIN HEDEFI ÖNCELIKLI OLARAK
DAHA FAZLA ÖĞRENCIYE ULAŞABILMENIN YANI SIRA BAŞKA IHTIYAÇLARA DA
CEVAP VEREBILMEK.
ÖZLEM KAPAR BAYBURS
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Ford Otosan’ın en büyük tesislerinden biri olan İnönü
Fabrikası’nın hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi “Bir
Çift Ayakkabı Projesi”nin tarihi 2004 yılına kadar uzanıyor.
O dönemin müdürleri tarafından başlatılan projeyle köy
okullarında okuyan ve geçim zorluğu yaşayan ailelerin
çocuklarına, fabrika bünyesinde toplanan bağışlarla yardım
eli uzatılmış. 2012 yılına kadar devam eden bu projeye “Bir
Çift Ayakkabı” adı verilmiş.
Projenin ikinci dönemi ise şu an Motor Aktarma
Organları Ürün Değerleme&Kalite Sistemleri Mühendisi
Umut Cem Saraçlar’ın girişimiyle devam ediyor. Kalite
Güvence Müdürlüğü çatısı altında başlayan proje, şu anda
tüm fabrikaya yayılarak sürüyor. Projeyi her bölümden
birer kişinin olduğu 23 kişilik özel bir ekip yürütüyor. Proje
çerçevesinde toplam 9 ilde 39 okulda binlerce öğrenciye
ulaşılarak ayakkabı, çorap, kıyafet ve kırtasiye malzemesi
yardımı yapıldı. Projenin en başından yani 2004 yılından bu
yana yardım eli uzanan öğrenci sayısı ise 7 bine ulaştı.
Saraçlar, öğrencilerin öncelikli ihtiyaçlarını belirleyip
ona göre hareket ettiklerini söylüyor. Yardım gönderdikleri
okullardaki öğrencilerden teşekkür mektuplarıyla davetler
aldıklarını anlatan Saraçlar, ayakkabı dağıtımı için gittikleri
okullardaki çocukların sevinçlerinin, içten ve samimi
davranışlarının en büyük motivasyon kaynakları olduğunu
vurguluyor.
Ford Otosan İnönü Fabrikası kültürüne ait bu projenin
kapsamının genişletilmesi hedefleniyor. Umut Cem Saraçlar,
ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, özellikle sosyal
sorumluluk projeleriyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine
destek olan Ford Otosan şirketinde, özel günler için yapılan
çalışmaların birçok sosyal sorumluluk projesi ile entegre
olabileceğini düşündüklerini dile getiriyor. Saraçlar, geçen
yıl da Cerebral Palsy’li (beyin felci) çocuklar için bağış
toplayarak, sosyal çevrelerinde büyük bir farkındalık
yarattıklarının altını çiziyor.
Saraçlar’ın anlatımına göre önümüzdeki yıllarda yeni
iyilik köprülerinin kurulması için, Türkiye’nin dört bir
yanından ihtiyaç sahiplerini buluşturan platformları
kullanarak gönüllü ve bağışçı sayılarını arttırmayı
hedefliyorlar. Saraçlar, “Dayanışma ve paylaşımı yüksek,
kalpten kalbe değen yeni harika hikâyelere vesile olmak
istiyoruz” diyor.
“Bir Çift Ayakkabı Projesi”, ne zaman, nasıl ve hangi
ihtiyaçlardan doğdu? Bize bu özel projenin hikâyesini anlatır
mısınız?
Bu proje ilk olarak 2004 yılında eski ekip liderlerinden
babam Coşkun Saraçlar ve Hüseyin Asa tarafından hayata
geçirilmiş bir sosyal sorumluluk projesiydi. Özellikle köy
okullarında okuyan ve geçim zorluğu yaşayan ailelerin
çocuklarına yardım etmek amacıyla yola çıkılmış.
Sonrasında gönüllülerin katılımıyla bir ekip kurulmuş ve
fabrika genelinde bağış toplanmış. Toplanan ilk bağışlarla
kışlık bot, çorap, kıyafet, ev eşyası ve yakacak yardımı
yapılmış. Sonrasında projenin her sene FOKE yani Ford
Arama Kurtarma Ekibi ekibi tarafından devam ettirileceği
düşünülerek ve ortak kararla “Bir Çift Ayakkabı” ismi ortaya
çıkmış ve 2012 yılına kadar bu şekilde proje devam ettirilmiş.

Projenin en büyük motivasyon kaynağı çocuklardan gelen mutlu mesajlar.

Ford Otosan’da 2015 yılında Kalite Güvence Müdürlüğü’nde
işe başladıktan yaklaşık bir sene sonra “Bir Çift
Ayakkabı” projesini devam ettirebileceğim düşüncesiyle
yöneticilerimle görüştüm ve onların da desteğini alarak
proje çalışmalarına başladım. Çünkü bu projeyi babamların
yürüttüğü dönemde ayakkabı dağıtımlarının bir kısmına
ben de katılmıştım ve o zaman küçük çocukların
masumluğu, sevinci, gözlerindeki gülümseme beni çok
etkilemişti.
2016 senesinde proje başlangıcındaki hedefler
doğrultusunda ilk sosyal sorumluluk projemizi yapmış
olduk. Böylece hem Ford Otosan İnönü Fabrikası kültürüne
ait bu çalışmayı sürdürmüş olduk hem de küçük çocukları
bir nebze de olsa mutlu etmiş olduk.
Bu kadar büyük bir alanda bu kadar çeşitli iş kollarının
barındığı bir merkezde nasıl bir koordinasyonla
çalışıyorsunuz? Sadece bu projeyle ilgilenen bir ekibiniz mi
var, nasıl iletişim kurup örgütleniyorsunuz?
Öncelikli olarak projeyi Kalite Güvence Müdürlüğü’ne
ait bir proje olarak başlatmıştık. Fakat etraftan gelen
olumlu geri bildirimler ve yardımlar neticesinde fabrika
genelinde ve kuracağımız ekibin bölüm/çalışan fark
etmeksizin yapılabileceğini düşündüm. Sonrasında her
bölümden minimum bir kişi olabilecek şekilde gönüllü
bir ekip kurduk. Altı kişi olarak başladığımız projede 2018
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yılı itibariyle gönüllü sayısı toplam 23 kişi oldu. Projenin
koordinatörlüğünü ben yapıyorum. Oluşturduğumuz
ekip içerisinde ise, okul ve öğrencilerin belirlenmesi,
ayakkabı, çorap, kırtasiye malzemesi alacağımız firmaların
belirlenmesi, bağış toplama, toplam sayı vb. konularda
görev dağılımı yapıyoruz. Çalışmalarımızı bu dağılıma
uygun şekilde ilerletiyoruz.
Projenizin hedefinde çocuklar var. Neden çocuklar ve
neden kışlık ihtiyaçlarına odaklandınız? Bu ihtiyaçları
nasıl tespit ediyorsunuz?
Yaşam şartlarının zor olduğu bu dönemlerde, en çok ilgiyi,
alakayı, mutluluğu ve desteği çocukların hakettiğini
düşünüyoruz. Çünkü herkesin eşit şekilde yaşama hakkı
var ve bu eşitliği sağlamak için herkesin elini taşın altına
sokması gerekir görüşündeyiz.
Kışlık ihtiyacı odak olarak değil de öncelik olarak
belirtmek daha doğru olacaktır. Bunun akabinde gelen
talepler doğrultusunda kırtasiye, kıyafet vb. ihtiyaçları da
karşıladığımız durumlar olabiliyor.
Nasıl bir bağış sistemi işliyor? Toplanan bağışların
nerelere ve ne zaman gideceğini nasıl planlıyorsunuz?
Belirlediğimiz tarihler arasında fabrika genelinde bağış
topluyoruz. Bölüm sorumlularımızın her birine kendi
bölüm çalışanlarının listelerini veriyoruz. Bağışçı
olmak isteyen kişiler, yapmak istediği bağışı ıslak imza
karşılığında bu listeye işliyor. Bağış toplama süresi
sonunda tüm listeleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne
teslim ediyoruz ve belirtilen tutarlar maaşlardan kesiliyor.
Topladığımız toplam bağış tutarına uygun şekilde bağış
sayısını belirliyoruz. Akabinde belirlediğimiz okullardan
hangisine, kaç adet göndereceğimizi kararlaştırıyoruz.
Eskişehir ve çevresinde bir okul ise anlaştığımız firma ile
okullara giderek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Eğer şehir
dışında bir okul ise anlaştığımız firma belirttiğimiz sayı
kadar ürünü paketleyip, okula direkt kargoluyor.

"ÖNCELIĞIMIZ BU SENE YAPACAĞIMIZ
KAMPANYADA ULAŞTIĞIMIZ ÇOCUK
SAYISINI BINE ÇIKARABİLMEK. DIĞER
FORD FABRIKALARININ DA PROJEYE
KATILIMINI SAĞLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ."
Bir Çift Ayakkabı Projesi, başladığından bu yana nerede,
kaç çocuğa ve okula uzanabildi?
Benim koordinatörlüğümde 2016-2018 yapılan projede
toplam 9 ilde 39 okul ve bin 841 öğrenciye ulaştık. 2004
ve 2012 seneleri arasında yapılan çalışmaları da hesaba
katarsak toplamda yaklaşık 7 bin öğrenciye yardım eli
uzandı diyebiliriz.
Ulaştığınız çocuklarla iletişiminiz sürüyor mu? Başka
projeler de, örneğin onları fabrikada ağırlama, ortak
etkinliklerde bir araya gelme gibi, hedefleriniz var mı?
Tamamıyla olmasa da, bazı öğrencilere öğretmenleri
aracılığıyla ulaşma fırsatımız oluyor. Örneğin bu sene
kırtasiye malzemesi gönderdiğimiz Tokat Karakuzu
İlkokulu öğrencilerinin bir kısmı bana mektup
göndermişler ve hemen hemen hepsi okula çağırmışlar.
İmkanlar olgunlaşırsa ekip olarak bir ziyaret düzenlemeyi
düşünüyoruz. Ayrıca sorunuzda da belirttiğiniz gibi
fabrikada onların ilgilisini çekebilecek bir etkinlik
çalışmamız da olabilir.
Hem bağışçı hem de bağış ulaştırılan çocuk sayısı artıyor
mu? Bu yılki hedefleriniz neler?
Özellikle bağışçı sayısında ve bağış miktarlarında
her sene gözle görülür bir artış var. Bunun sebebi de
yaptığımız yardımların doğru yerlere doğru kişilere
ulaştığını insanlara objektif bir şekilde gösteriyor olmamız
olduğunu düşünüyorum. Bu duruma istinaden yardım

2016-2018 döneminde yürütülen projede toplam 9 ilde 39 okul ve bin 841 öğrenciye yardım eli uzandı. Bu yılki hedef en az bin öğrenci.
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Bir Çift Ayakkabı Projesi’nde gönüllü olarak faaliyet gösteren Ford Otosan çalışanları şöyle; Umut Cem Saraçlar, Gülşah Ercan, Seda Atak, Nuray Tekinöz,
Miray Ormancı, Ebru Sagay, Murat Karaer, Tarık Olan, Hande Tung, Beyza Akalın, Simge Erdemli, İpek Hasipek, Ebru Ercan, Esra Türkyılmaz, Soner Düzelli,
Metin Gül, Taner Meşedalı, Duygu Denkdüven, Ayşegül Ören Şen, Cansu Yarımoğlu, Çisem Elgin Koç, Seda Malgaz, Zeynep Havan.

ulaştırabileceğimiz kişi sayısı da otomatik olarak artış
gösteriyor.
Bu sene ayakkabı yardımı yaptığımız sayıyı bine
çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun yanında proje içeriği
ve süreci hakkında değişiklik yapmayı planlıyoruz. Bu
konuda ekip olarak çalışmalarımız sürüyor.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç,
hayırseverlik ve bağışçılık konusunda farkındalık
yaratmak amacıyla 14 Şubat Sevgililer Günü’nde şöyle
bir mesaj yayınladı: “14 Şubat sadece Sevgililer Günü
değil, aynı zamanda Dünya Kitap Değişim ve Bağış Günü.
Unutmayın ki özel günler, sadece alışveriş için değil, bağış
için de bir fırsat olarak değerlendirilebilir.” Ford Otosan
İnönü Fabrikası olarak siz de böyle özel günleri fırsat kabul
ederek projenizin çapını geliştiriyor musunuz?
Bizler de Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M.
Koç’un belirttiği gibi özel günlerin bağış yapmak için
en değerli zamanlar olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizin
gelişimine katkı sağlayan, özellikle sosyal sorumluluk
projeleriyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek
olan Ford Otosan şirketinde, özel günler için yapılan
çalışmaların birçok sosyal sorumluluk projesi ile entegre
olabileceği görüşündeyiz. 2018 yılında Cerebral Palsy’li
(beyin felci) çocuklar için bağış toplayarak, sosyal
çevremizde büyük bir farkındalık yarattık. Bu projenin
dijital platform altyapısı ile ne kadar büyük bir kitleye
ulaşmayı sağladığını deneyimledik. Önümüzdeki yıllarda
yeni iyilik köprülerinin kurulması için, Türkiye’nin dört
bir yanından ihtiyaç sahiplerini buluşturan platformları
kullanarak gönüllü ve bağışçı sayımızı arttırmayı

hedefliyoruz. Dayanışma ve paylaşımı yüksek, kalpten
kalbe değen yeni harika hikâyelere vesile olmak istiyoruz.
Bu projeyi yürütürken motivasyon kaynağınız nedir?
Çocuklardan aldığınız geri dönüşler, bu bağış hareketinde
sizi nasıl motive ediyor?
Çocukların mutlu olacağını ve onların yüzlerini bir
nebze güldürebileceğimizi bilmek bizim için önemli
bir etken. Ayrıca ayakkabı dağıtımı için gittiğimiz
okullardaki çocukların tepkileri, konuşmaları, içten ve
samimi davranışları gibi durumlarda doğru bir işin içinde
olduğumuzu gösteriyor.
Önümüzdeki dönemde projeyi nasıl geliştirmeyi
planlıyorsunuz? Hedefiniz nedir?
Önceliğimiz bu sene yapacağımız kampanyada sayıyı
bine çıkartabilmek. Önümüzdeki yıl ise, mevcut projemize
ilave olarak birden fazla okula kütüphane kurmayı
ve okulların kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasını
planlıyoruz. Akabinde de özellikle köy okullarının bina
restorasyonlarının yapılmasını hedefliyoruz.
Her sene Ekim ayında İnönü Fabrikası’nda
gerçekleştirdiğimiz “Bir Çift Ayakkabı” projesine diğer
Ford fabrikalarının ve Koç Topluluğu şirketlerinin de
katılımını sağlayarak; hem bağış sayısını artırmak hem
de farklı konularda okullara yardımlarda bulunmayı
istiyoruz. Bu kapsamda çocuklarımızı bir nebze de
olsa mutlu edebileceğini düşünen tüm gönüllülerin ve
bağışçıların katılımını bekliyoruz. Destek olmak isteyenler
bize Umut Cem Saraçlar (usaracla@ford.com.tr), Seda Atak
(shergunv@ford.com.tr) mail adreslerinden ulaşabilirler.
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KÜLLERİNDEN DOĞAN BİR
MİLLETİN EGEMENLİK GÜNÜ
1920 YILININ 23 NISAN GÜNÜ, ANKARA’NIN BOZKIRINDA TÜRKIYE CUMHURIYETI’NIN
TEMELINI OLUŞTURAN BÜYÜK MILLET MECLISI KURULDU. OLAĞANÜSTÜ ŞARTLAR
ALTINDA AÇILAN MECLISIN KURULUŞ GÜNÜ, 1929 YILINDA ÇOCUKLARIN BAYRAMI OLDU.
ARZU ERDOĞAN
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Artık bir müze olarak kullanılan Ankara Ulus’taki ilk
meclis binası ziyaretçilerini ağırlarken, sanki geçmişin
izleriyle birlikte, 1920 yılında içini dolduran heyecanlı
insanların seslerini de saklıyor hâlâ… 20’li yılların
başlarında tamamlanmamış İttihat ve Terakki binası,
bitirilip ilk meclise dönüştürülmüştü. Bir ülke kurmanın
heyecanı ve gururunu taşıyan sancak, eyalet ve bölge
temsilcileri bir araya gelmiş, göğsüne saplanmış hançerle
doğrulmaya çalışan bir milletin ellerinden tutuyorlardı.
Mustafa Kemal’in ilk meclis başkanı seçildiğinde
konuştuğu o kürsü, yılların getirdiği hüznü yaşatsa da,
o günlerin heyecanının izlerini taşıyor sanki. İki küçük
soba ile ısıtılmaya çalışılan büyük salon, okul sıralarına
benzeyen vekil sıraları, 20’li yıllarda hınca hınç dolu
olduğu bilinen uzun koridor, ilk hükûmetin toplandığı
oda… Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu bu mütevazı
meclis binası, aynı zamanda, Osmanlı’nın bitişinin ve
yeni bir dönemin başlangıcının ilan tahtası…

MECLIS-I MEBUSAN ZORLA KAPATILDI

İlk meclise giden yolculuk, onun kuruluşundan yaklaşık
üç ay önce başladı. 12 Ocak 1920’de toplanan Meclis-i
Mebusan, 28 Ocak 1920 tarihindeki gizli oturumunda
“Ahd-i Millî” olarak Misak-ı Millî kararlarını almış ve
kararlar bütün mebuslar tarafından imzalanmıştı. 17
Şubat 1920 tarihli oturumunda da kararların basında
duyurulması ve bütün yabancı parlamentolara bildirilmesi
kararlaştırıldı. 15 Mart’ta, İstanbul’daki İtilaf Kuvvetleri
150 Türk aydınını yakalattıktan sonra ertesi gün de şehir
fiilen ve resmen askerî işgale maruz kalmıştı.
18 Mart 1920’de İngilizler, meclisin etrafını
makineli tüfeklerle sarıp, toplantı hâlinde bulunan
milletvekillerinden bazılarını tutuklayarak ve
sürükleyerek götürdüler. Bunun üzerine milletvekilleri
meclisin çalışmalarını erteledi. Böylece, son Osmanlı
Meclis-i Mebusanı düşman süngüsü altında zorla
kapatıldı. Durumu, fedakâr bir telgraf memuru olan
Manastırlı Hamdi Efendi vasıtasıyla öğrenen Mustafa
Kemal, derhâl bu hareketi protesto ederek, işgalin haksız
ve hükümsüz olduğunu bütün dünyaya beyan etti. Bu
arada, Eskişehir ve Afyonkarahisar’daki yabancı birlikler,
silahları ellerinden alınarak, bulundukları yerlerden
uzaklaştırıldı. Geyve-Ulukışla yakınlarındaki demiryolları
işgal kuvvetlerinin ilerlemelerini zorlaştırmak için
bozuldu. Anadolu’da bulunan yabancı subaylar tutuklandı.

BÜYÜK MILLET MECLISI DOĞUYOR

İstanbul’un işgali, Meclis-i Mebusan’ın dağıtılması,
aydınların ve milletvekillerinin tutuklanması Osmanlı
Devleti’nin sonunu yansıtıyordu. İşgalle birlikte İstanbul
hükûmetinin egemenliğini kaybedeceğini söyleyen
Mustafa Kemal’in tahminleri doğru çıkmış, İstanbul’dan
Ankara’ya bir akın başlamıştı. O güne kadar İstanbul’da
kalıp “bir şeyler” yapmak isteyenlerin tek umudu, Ankara
ve Mustafa Kemal Paşa olmuştu. Millî egemenliğe
dayalı bir devlet kurmayı planlayan Mustafa Kemal,
bu gelişmeyi değerlendirdi. Kuracağı devletin temel
organlarını oluşturacak yeni meclisin toplanmasını

İLK MECLİS DÖNEMİNDE YAŞANAN
BAŞLICA GELİŞMELER
• Hıyanet-i Vataniye Kanunu kabul edildi.
• İstiklâl mahkemeleri kuruldu.
• İsyanlar bastırıldı.
• Batı Anadolu’da düzenli ordu kuruldu.
• Doğu, Güney ve Batı cephelerindeki zaferlerle Anadolu
işgalden kurtuldu.
• 1921 Anayasası ile İstiklâl Marşı kabul edildi.
• Saltanat kaldırıldı.
• Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.
• Lozan görüşmelerine başladı.

MECLİS-İ MEBUSAN İTİLAF KUVVETLERİ
TARAFINDAN DAĞITILDIKTAN SONRA,
MUSTAFA KEMAL KURACAĞI DEVLETİN
TEMEL ORGANLARINI OLUŞTURACAK YENİ
MECLİS İÇİN ÇALIŞMALARI BAŞLATTI VE 23
NİSAN 1920’DE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, İLK
TOPLANTISINI YAPTI.
sağlayacak çalışmaları başlattı. 17 Mart 1920’de ordu
komutanlarına bir genelge göndererek meclisin Ankara’da
toplanmasının gerekli olduğunu bildirdi. Ankara’da
olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin açılması
öngörüldü. Kurucu meclis olarak çalışması düşünülen
bu yapıyı Mustafa Kemal, halkın yadırgamaması için
“olağanüstü yetkilere sahip bir meclis” olarak takdim
etti. Kurucu meclis ve seçimlerle ilgili 19 Mart 1920’de bir
bildiri yayınladı. Bu bildiride yeni seçilecek olanlarla,
İstanbul’dan kurtulmayı başaran mebusların en kısa
zamanda Ankara’da toplanmalarını istedi. Erzurum
Kongresi kararlarında belirtilerek, Sivas’ta da onaylanan
kararlarda açıklandığı gibi “Osmanlı hükûmeti milletin
istiklalini koruyamamış” ve Anadolu’da bir millî
hükûmetin kurulması için bütün şartlar oluşmuştu.
22 Nisan 1920’de yapılan çağrı ile Millet Meclisi, 23
Nisan 1920 günü toplandı. O gün, Hacı Bayram Camii’nde
kılınan cuma namazından sonra topluca meclis binasına
gelindi. Türkiye tarihinde ilk kez padişah olmaksızın, 23
Nisan 1920, saat 14.00’te merasim ve dualarla meclis açıldı.
Başkanlığa ilk olarak en yaşlı üye olan Sinop Milletvekili
Şerif Bey getirildi. İlk meclis, İstanbul’dan gelen 90’ın
üzerindeki mebusa ilave olarak, 125 devlet memuru, 53
asker, 53 din adamı ve çeşitli sayılarda tüccar, çiftçi ve
hukukçudan oluşan kadrosuyla çalışmalarına başladı;
Büyük Millet Meclisi adını aldı (Bir süre sonra da Türkiye
Büyük Millet Meclisi adını alacaktı). Ertesi gün yapılan
toplantıda Mustafa Kemal Paşa başkan seçildi.
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ATATÜRK’TEN ÇOCUKLARA DAİR SÖZLER
• “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir.
Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek
hepimizin insanlık görevidir.”
• “Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli
çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar.”
• “Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına, hiçbir güçlük
karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle
çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve
babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için
hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.”
• “Çocuklar geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak
adamlardır. Fakat geleceği yapacak olan bu çocukları
yetiştirecek analar, babalar, kardeşler hepsi şimdiden
az çok aydınlatılmalıdır ki yetiştirecekleri çocukları bu
millet ve memlekete hizmet edebilecek, yararlı ve faydalı
olabilecek şekilde yetiştirsinler!”
• “Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru
görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve
parlak olacaktır.”
• “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin
bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa
boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli
olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok
şey bekliyoruz.”

HALKIN EGEMENLIĞI YOLUNDA
ILK KARARLAR

23 Nisan 1920’de kurulan yeni meclis, 1 numaralı kararı
ile kendi kuruluşunu düzenledi, Erzurum ve Sivas
Kongresi kararlarına uygun olarak millî iradeye dayanan
bir meclisin seçimi yapıldı. Kapatılan İstanbul Meclis-i
Mebusan’ın bir kısım üyeleri, yeni kurulan meclise katılma
yetkisini 1 numaralı karar ile kazandılar.
Meclisin açılışını izleyen gün, Mustafa Kemal’in teklifi
ile aşağıdaki esaslar kabul edildi.
1) Mecliste beliren millî iradenin vatanın geleceğine
doğrudan doğruya el koymasını kabul etmek temel ilkedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üstünde bir güç yoktur.
2) Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasama ve yürütme
yetkilerini kendinde toplamıştır.
3) Hükûmet kurmak gereklidir. Meclisten seçilecek ve
vekil olarak görevlendirilecek bir kurul, Hükûmet işlerine
bakar. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır.
4) Geçici bir hükûmet başkanı veya padişah vekili
tayin edilmesi uygun değildir. Padişah ve halife, baskı ve
zordan kurtulduğu zaman, meclisin düzenleyeceği kanuni
esaslara uygun olan durumunu alır.
Böylece 23 Nisan 1920’de kurulan Büyük Millet Meclisi
yasama ve yürütme, zaman zaman da yargı yetkisini
elinde topluyordu. Milletin tek temsilcisi sıfatıyla da
kuvvetler birliği sistemini benimsedi. Dönemin şartları
gereği bir meclis hükûmeti sistemi kuruldu. Meclis
başkanı aynı zamanda hükûmet başkanıydı. Devlet
başkanlığı diye bir makam yoktu. Hükûmeti teşkil eden
üyeler vekil diye adlandırılıyordu. Meclis olağanüstü
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yetkilerle donatılmış olduğundan, kuvvet ve yetki birliğini
de bu niteliği ile temsil ediyordu.

İLK MECLISTEKI GENIŞ YELPAZE

Büyük Millet Meclisi’ni oluşturan vekiller mesleki açıdan
geniş bir yelpaze yayılıyor ve o dönemin özelliklerine
dair önemli ipuçları sunuyordu. Tarık Zafer Tunaya,
“Türkiye Büyük Meclisi Hükûmetinin Kuruluşu ve Siyasi
Karakteri” adlı çalışmasında ilk meclisin vekillerini
mesleklerine göre sınıflıyor ve şöyle anlatıyor: “Meclisin
üyelerini meslekleri bakımından ayırmak, bu organın
siyasî ve hukukî zihniyetini tayinde müspet unsurlar
verebilir. Elde edilen tahminî sonuçlara göre bazı özellikler
üzerinde durulabilir.” Buna göre birinci kategoride
serbest meslek erbapları var; sayıları da hayli kabarık
(takriben 120 mebus). Tunaya şöyle devam ediyor: “Bunlar
arasında en fazla ticaretle iştigal edenler (40 mebus),
çiftçi ve ziraatçılar (32 mebus) gelmektedir. Daha sonra
avukatlar (dâva vekilleri) (20 mebus), gazeteciler (11 mebus)
sayılabilir. Teknik meslekler gayet azdır (2 mühendis).
Gene Meclis’te bir tek amele (tüfekçi ustabaşısı) vardır.
Devlet memurları da türlü şekilleriyle, serbest meslek
mensuplarından biraz daha kalabalıktır (takriben 125
mebus). Dahiliye Vekâleti mensupları ve idareciler
bu sayı içinde çoğunluktadırlar (36 mebus). Onları
maarifçiler (25 mebus) ve adliyeciler (19 mebus) takip
etmektedirler, içlerinde eski nâzırdan vergi memuruna,
valilerden mahkeme zabıt kâtibi, başkâtipler, tahsil
memurları, hapishane müdürü ve telgraf memurlarına
kadar her dereceden memur vardır. Belediyeciler de az

KÜLLERİNDEN DOĞAN BİR MİLLETİN EGEMENLİK GÜNÜ

TÜRKİYE, DÜNYADA ÇOCUKLARINA BAYRAM
HEDİYE EDEN TEK ÜLKE OLMA ÖZELLİĞİNİ
KORUYOR. 23 NİSAN’I KUTLARKEN
ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ KULAKLARDA
ÇINLIYOR: “YARININ TEMİNATI OLAN
ÇOCUKLARIMIZA YARININ GÖZÜYLE BAKALIM
Kİ YARINLARIMIZ AYDINLIK OLSUN. 23 NİSAN
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINIZ
KUTLU OLSUN.”
değildir (takriben 13 mebus). Ordu mensupları, asker
mebuslar takriben 53 kişidir. Bunlar arasında 10 tane paşa
bulunmaktadır. İlmiye sınıfı mensupları, hocaların sayısı
da 53’tür. Bunlar arasında müftüleri (14 tane), müderrisleri
(13 tane), şeyhleri (10 tane) bilhassa zikretmek gerektir...
Mecliste, kimlikleri ‘aşiret reisi’ olarak gösterilmiş 5 mebus
vardır ve meclise özelliklerini getirmişlerdir.”

23 NISAN ÖNCE BAYRAM, SONRA
ÇOCUK BAYRAMI…

Büyük Millet Meclisi, saltanatın kaldırılmasından düzenli
ordunun kurulmasına birçok önemli gelişmeye öncülük
ve tanıklık etti. Bu nedenle, ulusal egemenliğe giden yolda
taşlar döşenirken oluşturulan meclisin kuruluş gününün
bayram ilan edilmesi son derece anlamlıydı.
Bu süreçte yaşanan zorluklar, verilen kayıplar da
her zaman akıllardaydı. Kurtuluş mücadelesi de olsa

savaş büyük bir yıkımdı kuşkusuz… Aynı zamanda
çok sayıda öksüz ve yetim de demekti. Yeni bir
ulusun doğuşunun kutlandığı ve Millet Meclisi’nin
kurulduğu günün daha sonra çocuk bayramı ilan
edilmesi, anne babalarını yitiren çocukların yüzünü
bir nebze güldürmek açısından da önemliydi.
23 Nisan’ın Millî Bayram Addine Dair Kanun, Birinci
Büyük Millet Meclisi’nin açılışından tam bir yıl sonra, 23
Nisan 1921 yılında kabul edildi, 2 Mayıs 1921’de ise Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İki maddeden
oluşan kanunun birinci maddesinde, “Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin ilk yevmi küşadı (Kuruluşu) olan 23 Nisan günü
millî bayramdır”, ikinci maddesinde ise “Tarihi kabulünden
muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi
memurdur” ifadesi yer alıyor. Atatürk, 23 Nisan Bayramı’nı,
1929 tarihinde ise çocuklara armağan etti. Böylece 23
Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.
23 Nisan, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram
ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile “Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı” olarak kutlanmaya devam edildi.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1979 yılında 6
ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşındı. Böylelikle
Türkiye Cumhuriyeti’ne ait bir millî bayram, ilk kez dünya
çocuklarıyla birlikte kutlanmaya başladı. Türkiye, dünyada
çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün
dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olma özelliğini hâlen
koruyor.
23 Nisan’ı bir kez daha kutlarken Mustafa Kemal
Atatürk’ün şu sözleri kulaklarda çınlıyor: “Yarının
teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki
yarınlarımız aydınlık olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramınız kutlu olsun.”
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1901’de Almanya’da inşa edilen Filyos gemisi, 1983 yılında söküldü.

USTA SANATÇIDAN
EŞSİZ SERGİ:
“TÜRK ARMATÖRLERİNİN
BUHARLI GEMİLERİ”
RAHMI M. KOÇ MÜZESI, SANATTA 40 YILI GERIDE BIRAKAN USTA KARIKATÜRIST
VE RESSAM HASLET SOYÖZ’Ü, “TÜRK ARMATÖRLERININ BUHARLI GEMILERI”
BAŞLIKLI RESIM SERGISIYLE BEŞINCI KEZ KONUK EDIYOR.
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Deniz tutkunları ve denizcilik tarihine meraklı olanlar
için İstanbul’daki Rahmi M. Koç Müzesi, paha biçilmez
mücevherler bulunduran bir hazine kutusudur. Ulaşım,
endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan,
Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi, tarihte yolculuğa
çıkardığı ziyaretçilerinin ufuklarında da yeni pencereler
açar. Koleksiyonda yer alan; Sadun Boro ve eşine dünyayı
gezdiren Uzaklar Teknesi herkesi derin hayaller kurmaya
yöneltir. TCG Uluçalireis Denizaltısı, apartman dışında
bir yaşam alanıyla tanışmamış bir çocuğu su altında da
bir evren olabileceği düşüncesine sevk eder. 1952 yapımı
Fenerbahçe Gemisi, İstanbulluları gençlik yıllarındaki
Adalar gezisi hatıralarına geri götürürken İkinci Dünya
Savaşı’nda kullanılan Maid of Honour tarih meraklılarının
hafızalarını tazelemelerine yardımcı olur.
Rahmi M. Koç Müzesi’nde deniz tutkunlarının bulduğu
hazineler kalıcı koleksiyonlar ile de sınırlı değildir. Deniz
ve denizcilikle ilgili, örneklerine daha çok yurt dışında
rastlanan süreli sergiler, daha önce birkaç kez gezmiş
olanları bile mıknatıs gibi bir kez daha bu müzeye çeker.
Bugüne dek birçok önemli sergiye evsahipliği yapan müze
şimdi de “Türk Armatörlerinin Buharlı Gemileri” sergisiyle
sanatta 40 yılı geride bırakan usta karikatürist ve ressam
Haslet Soyöz’ün eserlerini konuk ediyor. Geçtiğimiz
yıllarda Soyöz’ün “Cennetin Gemileri”, “Delkos’tan
Karaburun”a, “Vesait-i Havaiye, Berriye, Bahriye” ve
“Fenerler” sergilerine ev sahipliği yapan müze, bu kez
Türk ticaret donanmasının buharlı gemilerinin en güzel
örneklerini sanatseverler ile buluşturuyor.
11 Nisan’da kapılarını açan sergi, sanatçının yağlıboya
resimlerinden oluşuyor. Bunlar, hurdaya giden veya ilk
jenerasyon armatörlerin vefatı nedeniyle el değiştiren
demir efsanelerin çizimleri... Soyöz’ün aylar süren
araştırmaları sonrasında ortaya çıkan ve bir ay boyunca
sergilenecek olan eserler, Türk denizci aileleri ve Türk
ticari denizciliği için bir arşiv görevi de görüyor.
“Resim sanatçısı Haslet Soyöz’ün yağlı boya tekniğiyle
tuvale aktardığı 19 buharlı Türk ticaret gemisinin seyrine
doyamadığımız görüntüleri bizleri geçmişe götürüyor.
Bu yaşlı gemilerin bugüne anlatmaya çalıştığı çok şey
var” diyen Amiral Cem Gürdeniz, sözlerine şöyle devam
ediyor: “Sayın Rahmi M. Koç ve sanatçı Haslet Soyöz’e
bu dönemin öncü gemilerinin tuvallere aktarılarak

HASLET SOYÖZ’ÜN DEĞINDIĞI GIBI,
GEMILER HIKÂYELERIYLE, MÜRETTEBAT
VE YOLCULARININ HATIRALARI ILE
VARLIKLARINDAN ÇOK DAHA FAZLASINI
BARINDIRIYOR. İNGILTERE’DEKI SANAYI
DEVRIMI SONRASINDA ORTAYA ÇIKAN
BUHARLI GEMILER ISE BIR DEVRIN KAPANIP
YENI BIR DEVRIN BAŞLAMASININ TANIK VE
ÖNCÜLERI ADETA…

RAHMİ M. KOÇ:
“DEĞER BİÇİLMEZ BİR ARŞİV,
ZEVKLE SEYREDECEĞİMİZ BİR SERGİ”
Rahmi M. Koç, sergiye dair yaptığı değerlendirmede
şunları söylüyor:
“Bu sergi Haslet Soyöz’ün müzemizde açtığı beşinci sergidir.
Belki bilmeyen vardır, Haslet Bey usta bir karikatürist
olmanın yanında çok kuvvetli bir ressamdır. Kuvvetli bir
ressam diyorum çünkü tablolarındaki konularda detay vardır,
ruh vardır, hakikat vardır.
Haslet Soyöz bu defa Türk armatörlerinin buharlı gemilerini
resmetmiştir. Takalar, çektirmeler, mavnalar ile başlayan
Türk denizcileri bilahare gemilere geçmişlerdir.
Türk ticaret donanmasının buharlı gemilerinin en güzel
örneklerini Haslet Soyöz beğeninize sunmaktadır.
Bu gemilerin birçoğu hurdaya gitmiş, el değiştirmiş ve
ilk jenerasyon armatörler aramızdan ayrıldıkları için
Soyöz aylarca süren araştırma yapmıştır. Çalmadığı kapı,
konuşmadığı kişi, bakmadığı arşiv kalmamıştır.
Netice itibarıyla Türk denizci aileleri ve Türk ticari
denizciliğine değer biçilmez bir arşiv hazırlamıştır.
Bu araştırmaya resim yapma sanatını eklediğimizde ortaya
zevkle seyredeceğimiz bu sergi çıkmıştır.
Tebrik ediyor, beraber nice sergiler açmayı diliyorum.”

ölümsüzleştirilmelerini sağladıkları için Türk denizcilik
tarihi önünde şükranlarımı sunuyorum.”
Çizgi hikâyeleri ile hem Türkiye’de hem yurt dışında
birçok ödül alan ressam Haslet Soyöz ise “Türk
Armatörlerinin Buharlı Gemileri” ile ilgili olarak şunları
anlatıyor: “Çocukluğumdan beri maketçilik ve deniz
en büyük meraklarımdı. Ama deniz sadece bir merak
değil, bir sevgi. Herkes gibi ben de denizi seviyorum.
Deniz durağan değil ve gökyüzü bu diyalektik oluşumda
denizin işbirlikçisi. Bu yüzden resimlerimde denizi
betimlemeyi seviyorum. Sergideki resimler için aylar
süren bir araştırma süreci geçirdim, gemilerin hikâyelerini
dinledim, onlarla ilgili bilgi topladım. Resmederken sadece
portrelerini değil ruhlarını da yansıtmak istedim.”
Soyöz’ün değindiği gibi, gemiler hikâyeleriyle
mürettebat ve yolcularının hatıraları ile varlıklarından
çok daha fazlasını barındırıyor. İngiltere’deki sanayi
devrimi sonrasında ortaya çıkan buharlı gemiler
ise bir devrin kapanıp yeni bir devrin başlamasının
tanık ve öncüleri. Daha önce yelkenli gemiler ile
seyahat etmeye alışık yolcuların kamaraya henüz
yerleşmişken yolun yarılandığını fark etmeleri ile
korkuya kapılması, Fransa ekonomi bakanının Marsilya
ile İstanbul arasında 40-50 gün süren yolculuğun
28 güne düşmesinden duyduğu mutluluğu yansıtan
anekdot bu dönüşümden sadece birkaç ilginç öykü...
Yolculukları kısaltan, maliyetleri düşüren, zorlu hava
koşullarıyla başederek ticaretin katlanarak büyümesinde
rol üstlenen buharlı gemiler, gerçekten de ilgi hak ediyor.
Haslet Soyöz’ün usta fırça darbeleri ise bu tarihî dönemecin
ruhunun daha da derinden hissedilmesini sağlıyor.
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TARİHİN
SIFIR NOKTASI:
GÖBEKLİTEPE
Dünyanın en eski tapınağı kabul edilen ve
yaklaşık 12 bin yıllık geçmişiyle ezber bozarak
tarihi baştan yazan Göbeklitepe, 8 ay önce
UNESCO’nun Kültür Mirası Listesi’ne girdi.
Türkiye’nin 2019’u Göbeklitepe Yılı ilan etmesinin
ve Şanlıurfa’daki ören yerinin ziyaretçiler için
yenilenmesinin ardından Göbeklitepe şimdi tüm
ihtişamını dünyaya sergilemeye hazır.
MİNE AKVERDİ DENKTAŞ

“Adem ile Havva’nın cenneti Türkiye’de bulundu!”
Alman Der Spiegel dergisi, 2006 yılında insanlık
tarihinin ilk tapınağı olarak kabul edilen Göpeklitepe’nin
gün yüzüne çıkarılışını işte bu başlıkla dünyaya
duyuruyordu. Anadolu’nun kadim topraklarında,
Şanlıurfa’ya 15 kilometre mesafedeki Örencik
köyünde bulunan dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe
gerçekten de arkeoloji dünyasında şok etkisi yarattı.
Çünkü boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton
arasında değişen taşlar ve ilginç sembollerle süslü
bu tapınak 12 bin yıl öncesine tarihlendiriliyordu.
Bu bilgi özetle şu anlama geliyor: Göbeklitepe,
İngiltere’nin gizemli dikili taşları Stonehenge’den 7000,
Mısır’ın ünlü piramitlerinden 7500 yıl daha eski!
Daha da ilginci buranın insanların avcı-toplayıcı
olarak yaşadıklarını, henüz yerleşik hayata
geçmediklerini düşündüğümüz bir çağda bir araya
gelinip ibadet edilen bir yer olarak inşa edilmiş
olması. Göbeklitepe, ortaya çıkardığı bu şaşırtıcı
bilgilerle bildiğimiz dünya tarihini altüst ediyor
ve her şeyin yeni baştan yazılmasını sağlıyor.
40

12 BİN YIL SAKLI KALAN TAPINAK

Göbeklitepe’nin 12 bin yıl sonra gün ışığını görmesi
hiç de kolay olmadı. Kalıntılar ilk olarak 1963 yılında
İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların
Şanlıurfa’nın Örencik köyü yakınlarında yaptıkları yüzey
çalışmaları sırasında bulundu. Ancak toprağın altında
gizlenen bu büyüleyici arkeolojik alan kazılmadı. 1980’li
yılların sonlarındaysa iki köylü Şanlıurfa’da tepelik
bir arazide topraklarını sürerken bir heykel buldu, alıp
eve götürdü. Daha sonra ne yapacaklarını bilemeyip
heykeli devlet yetkililerine teslim etmeye karar verdiler.
O yıllarda Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde heykelin
değerini kavrayacak Neolitik Çağ uzmanı olmadığından
heykel depoya kaldırıldı. 1990’lı yıllarda Urfa’da
Nevali Cori kazısını yapan Prof. Harald Hauptmann
ile onun ekibinden Klaus Schmidt kazıdan çıkarılan
eserleri teslim etmek için müzeye geldiklerinde, müze
yetkilileri onlara köylülerin vakti zamanında getirdiği
heykeli gösterdi. İşte Göbeklitepe’nin ışığı ilk o zaman
yeniden parlamaya başladı. Klaus Schmidt köylüleri
arayıp buldu ve heykelin çıktığı araziyi kazmaya

GÖBEKLİTEPE, İNGİLTERE’NİN GİZEMLİ
DİKİLİ TAŞLARI STONEHENGE’DEN 7000,
MISIR’IN ÜNLÜ PİRAMİTLERİNDEN 7500
YIL DAHA ESKİ! DAHA DA İLGİNCİ BURANIN
İNSANLARIN AVCI-TOPLAYICI OLARAK
YAŞADIKLARINI, HENÜZ YERLEŞİK HAYATA
GEÇMEDİKLERİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BİR
ÇAĞDA BİR ARAYA GELİNİP İBADET EDİLEN
BİR YER OLARAK İNŞA EDİLMİŞ OLMASI.
girişti. Böylece Göbeklitepe’nin gizemli tapınaklarına,
insanlık tarihinin sıfır noktasına ulaşıldı.
1995’te Prof. Schmidt tarafından başlatılan ve bugün
hâlâ Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesi
tarafından sürdürülmekte olan çalışmalar Göbeklitepe’yi

arkeolojik olarak “çanak çömlek öncesi neolitik A
dönemine (MÖ 9.600 – 7.300) tarihlendiriyor. Burada
toplamda 20 adet olan ama ancak 6 tanesi gün ışığına
çıkarılan üstü açık yuvarlak yapılar bulunuyor ve dinî
amaçlı oldukları, yani birer tapınak görevi gördükleri
anlaşılıyor. Bu yuvarlak tapınaklar içerisinde boyları
3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton arasında değişen,
“T” biçimli dikili taşlar bulunuyor. Taşlar üzerinde
çok sayıda yabani hayvan figürü, insan heykeli ve
değişik simgeler dikkat çekiyor. Heykel ve figürlerin
bu kadar eski bir tarihte rastlanmayacak şekilde
ilginç, kompleks ve detaylı olması tüm dünyayı
şaşırtıyor. Bu heykellerin nasıl yapıldıkları ve ne
anlam taşıdıkları bugün hâlâ hararetle tartışılıyor.

BİLİNEN TARİHİ ALTÜST ETTİ

İnsan yaşamı izlerinin bulunduğu tarihî mağara
duvarlarında avcılığı temsil eden bildik resimlerden
farklı olarak burada hayvan figürlerinin tek ve kabartma
olarak işlenmiş olması da Göbeklitepe’de yaşamış
insanların sanatsal açıdan farklı bir anlayışa sahip
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GÖBEKLİTEPE’DEKİ BÜYÜK SÜTUNLARIN
VE AĞIR TAŞLARIN 2 KİLOMETRE
UZAKLIKTAKİ KAYALIK BÖLGEDEN EL
ARABALARI VE YÜK HAYVANLARI
OLMADAN TAŞINIP GÖBEKLİTEPE’YE
GETİRİLMESİ İÇİN MUHTEMELEN
İNSANLARIN TARİHTE İLK DEFA BU KADAR
KALABALIK BİR ŞEKİLDE BİR ARADA
OLMASI GEREKMİŞTİ.
olduklarını ortaya koyuyor. Bazı arkeologlar, taşlar
üzerinde işlenmiş akrep, tilki, boğa, yılan, yaban domuzu,
aslan, turna ve yaban ördeği figürlerini tapınağı ziyaret
eden farklı kabilelerin sembolü olarak nitelendiriyor.
Öte yandan Göbeklitepe’nin inşa edildiği dönemde
bitki toplayıp hayvanları avlayarak küçük gruplar
hâlinde yaşamakta olan insanların nasıl topluca
hareket ettiği de bir muamma. Zira bu büyük
sütunların ve ağır taşların 2 kilometre uzaklıktaki
kayalık bölgeden el arabaları ve yük hayvanları
olmadan taşınıp Göbeklitepe’ye getirilmesi için
muhtemelen insanların tarihte ilk defa bu kadar
kalabalık bir şekilde bir arada olması gerekmişti.
Bu da yıllardır tarih derslerinde öğretilen “göçebe
toplulukların tarımı öğrenerek yerleşik hayata geçtiği”
tezini çürütüyor. Buradan elde edilen bulgular avcı ve
toplayıcı toplulukların Göbeklitepe gibi dinî merkezlerde
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sürekli olarak bir araya gelmelerinin sonucunda
yerleşik hayata geçtiğini ortaya koyuyor. Prof. Klaus
Schmidt, kalabalık toplulukların ibadet merkezine
yakın olma arzusuyla bir araya toplandığını ve çevrede
bu toplulukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde
yeterli kaynak bulunmamasından dolayı insanların
tarıma yöneldiğini düşünüyor. Yani bilinenin aksine
insanoğlunun yerleşik hayata geçmesini tarım
değil, din sağlıyor. Tarım ise yerleşik hayatın bir
sonucu olarak başlıyor. İnsanlığın tarım toplumuna
geçişini temsil eden buğdayın atasına Göbeklitepe
eteklerinde rastlanması da bu tezi destekliyor.

DÜNYANIN GÖZÜ URFA’DA

Sunduğu bütün bu çarpıcı bulgular ve hâlâ toprağın
altında saklı tuttuğu gizemleriyle Göbeklitepe, daha
uzun yıllar gündemi meşgul edecek, dünyanın ilgi
odağı olmayı ve herkesi büyülemeyi sürdürecek.
Nitekim 2018 yılı Temmuz ayında UNESCO
Göbeklitepe’yi tapınaklarının tarihî dokusu, arkeolojik
değeri ve özgünlüğünü koruması dolayısıyla UNESCO
Dünya Mirası Listesi’ne aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı
da Türkiye’de 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan ederek
bu muazzam yere hak ettiği büyük değeri vermiş oldu.
Geçen yıl Business Insider internet sitesinin “Ölmeden
önce görülmesi gereken 30 mekân” arasında da ikinci
sırada gösterdiği Göbeklitepe bu yıl dünyanın dört
bir yanından ziyaretçilerin akınına uğrayacak gibi
görünüyor. Geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa’daki ören
yerinin ziyaretçiler için yenilenip düzenlenmesinin
ardından, Göbeklitepe şimdi tüm ihtişamını dünyaya
sergilemeye hazır. İnsanlık tarihinin sıfır noktası
tüm gizemleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

MOLA

BAHARIN
EN RENKLİ
ADRESİ:

ADALAR

Sonunda bahar geldi ve Nisan ayı
Adalar’ın tam zamanı! İstanbul’un
yanı başındaki saklı cennet, şehrin
keşmekeşinden kaçanları sarı
mimozaların ve mor salkımların
mis kokusu, martıların sesi,
tarihle doğayı, ormanla denizi
buluşturan büyüleyici güzelliği
ve huzur dolu sükunetiyle
kucaklamaya hazır.

MİNE AKVERDİ DENKTAŞ

Marmara denizinde, boğazın girişine doğru bir inci kolye
gibi sıra sıra dizilmiş olan adalar, eskiden tahttan indirilen
Bizans imparatorlarının ve prenslerin sürgün yeriydi.
Adalar’a gitmek esarete, işkenceye, tarifsiz acılara gitmek
anlamına geliyordu… Bugünse, hâlâ tarihin bu karanlık
döneminden kalan isimle anılan Prens Adaları, hemen
karşı kıyıdan her gün onları seyreden İstanbullular
için bambaşka bir anlam taşıyor. Adalar bugün, çılgın
ritmine kapılıp kendimizi kaybettiğimiz bu büyük şehrin
keşmekeşinden kaçıp rahat bir soluk almaya, denizi ve
rüzgarı koklamaya, mimozaları ve çamları kucaklamaya,
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martı ve balıkları selamlamaya gittiğimiz bir saklı cennet.
Hem yakın hem her şeyden uzak. Burgazada aşığı ünlü
edebiyatçı Sait Faik Abasıyanık’ın da dediği gibi, “Adalar,
ölmemek, delirmemek, ruhumuzu yenilemek için” bir
vapura atlayıp gittiğimiz bir sığınak.

HER DEVRİN GÜZELİ

İrili ufaklı dokuz adadan, Büyükada, Heybeliada, Burgazada,
Kınalıada, Sedef Adası, Yassıada, Sivriada, Kaşık Adası ve
Tavşan Adası’ndan oluşuyor Prens Adaları. Ancak “Adalar’a
çıkmak” denildiğinde akla gelenler ilk dördü elbette.

SAİT FAİK ABASIYANIK’IN DA DEDİĞİ GİBİ
“ADALAR, RUHUMUZU YENİLEMEK İÇİN
GİTTİĞİMİZ BİR SIĞINAK...”
1800’lerin başında Tophane’den kalkan, 4-6 kürekçinin
çektiği ince uzun kayıklarla 4 saatte gidilirmiş Adalar’a.
1846’da gelen ilk vapur İstanbul-Büyükada arasında
günde bir sefer yapmaya başlayınca ağırlıklı olarak Rum
cemaatinin yaşadığı Adalar da hareketlenmeye başlamış.
Ve yıllar içinde görkemli villalar, köşkler ve renkli bir
cemiyet hayatı burada filizlenmiş. 1854’te Osmanlı
başkentinde ikamet eden Fransız yazar Theophile Gautier
etrafta giderek çoğalan kahvelerden, sokaklara asılmış
renkli fenerlerden ve havayı saran puro kokusundan dem
vurarak o ortamı şu satırlarla anlatıyor: “Akşamları kıyıyla
evlerin arasında kalan daracık alanda gezinti yaparak
birbirleriyle giyim kuşam rekabetine giriyorlar: En ağır
en ipekli kıyafetler büyük pililer içinde açılıp saçılıyor, ay
ışığında pırlantalar pırıl pırıl, çıplak kollarda zincirlerden
müteşekkil kocaman altın bilezikler göze çarpıyor.” O
dönemin görkemli sosyal hayatının izini bugün Adalar’ın
sokaklarında karşımıza dikilen muhteşem tarihî köşklerde
görmek mümkün.
Huzuru, sükûneti ve romantizmiyle öne çıkan bu güzeller
güzeli keyif diyarının ışıltılı geçmişi sayısız şarkı ve şiirin
de ilham kaynağı. Ünlü besteci ve yorumcu Yesari Asım
Arsoy’un Çam Limanı’na ithafen yazıp bestelediği “Biz
Heybeli’de her gece mehtaba çıkardık. Sandallarımız neş’e
dolar zevke kanardık” şarkısıyla o sıcacık muhabbetleri,
usta besteci Osman Nihat Akın’ın “Yine bu yıl ada sensiz
içime hiç sinmedi. Dilde yalnız dolaştım hep gözyaşlarım
dinmedi” şarkısıyla Adalar’da yaşanan büyük aşkları
bugün hâlâ canı gönülden hissedebiliyoruz.
Ancak şimdilerde bu romantik Adalar hayalini yaşamak
istiyorsanız biraz çaba göstermeniz gerekiyor. Elbette artık
Adalara gitmek çok kolay. Eminönü’nden, Kabataş’tan,
Kadıköy’den ada vapuruna atlayıp püfür püfür bir
yolculukla 1-1,5 satte varabilirsiniz. Hatta Bostancı’daki
motorla yarım saatte ordasınız. Asıl mesele, nasıl değil,
ne zaman gittiğiniz! Kalabalık vapurlar, tıklım tıklım dolu
mekânlar, gürültülü sokaklarla, “orda cennetten bir yer var
uzakta” diyerek düşlediğiniz ada hayalinin yıkılmasını
istemiyorsanız Nisan ayında, hem de kutsal Aya Yorgi
gününün zamanında Adalar’a yollanın.

Saat kulesinin yükseldiği, bisikletçiler, dondurmacılar
ve küçük dükkânlarla çevrili Çarşı Meydanı’nda
soluklandıktan sonra ister yürüyerek, isterseniz bisikletle
geziye başlayabilirsiniz. Ne yöne gittiğiniz fark etmez,
zira Bizans’tan önce Megalo Demonissia yani Büyük
Cin, Bizans döneminde de Bey Adaları anlamına gelen
Prinkipos adıyla anılan Büyükada, zengin tarihi, doğası,
kültürü, mimarisi ve özgün lezzetleriyle her sokağında sizi
bir sürprizle karşılar.
Ancak Büyükada’nın o dillere destan köşklerini görmek
için en güzel rota meydanın sağından uzanıp masallardan
fırlamış bir şatoyu andıran yüz yıllık Splendid Palas
Oteli’nin ve Atatürk’ün kurduğu Anadolu Kulübü’nün
önünden kıvrılarak devam eden Nizam Caddesi’dir.
Biraz ilerisindeki çamlık alan Dilburnu ise karşınızda
Heybeliada’nın uzandığı muhteşem manzarasıyla adada,
günbatımının en iyi izlenebildiği yerdir. Dilburnu’nun
hemen kıyısında papatyalardan taçlar eşliğinde orman
yolunu adımlamaya başladığınızdaysa kendinizi Âşıklar
Tepesi’nde bulursunuz. Ama elbette Büyükada’da
görülmesi gereken en muhteşem yer adanın en yüksek
noktasında, 202 metre yüksekliğindeki Yücetepe’de yalnız
başına oturmuş Marmara’yı kuşbakışı seyreden Aya Yorgi
kilisesidir.
20 dakikalık zorlu yokuşu tırmanıp Aya Yorgi’yi gezerken
dilek dilemeyi de ihmal etmeyin. Zira 23 Nisan Aya
Yorgi’nin ziyaret günü. Her yıl bu tarihte binlerce kişi bu
nedenle buraya akın ediyor.

İHTİŞAM VE SÜRPRİZ DOLU BÜYÜKADA

Martıların çağlıkları eşliğinde İstanbul ve Adalar
üzerine yazdığı kitaplarla tanınan Çelik Gülersoy’e göre
de İstanbul’un en güzel ve zarif iskelesi olan Büyükada
iskelesine yanaşırken “adalar etkisi” kendini gösterir:
Karşınızda yeşil ile mavinin iç içe geçtiği, içerisine zarif
beyaz ahşap köşklerin serpiştirildiği, mimozalar, mor
salkımlar ve erguvanların rengârenk süslediği nefis
bir tablo vardır. Bu muhteşem manzara eşliğinde esen
meltemle ciğerlerinize dolan ada havası bütün her şeyi
denizin öte yanında bırakmış olmanın huzuruyla içinizi
doldurur.

Heybeliada’daki Çam Limanı Koyu adeta güney sahillerinden bir köşe...
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MOLA

Büyükada Rum Yetimhanesi, dünyanın ikinci büyük ahşap binası.

HUZURU, SÜKUNETİ VE
ROMANTİZMİYLE ÖNE ÇIKAN GÜZELLER
GÜZELİ PRENS ADALARI’NIN IŞILTILI
GEÇMİŞİ, SAYISIZ ŞARKI VE ŞİİRİN DE
İLHAM KAYNAĞI.
Tekrar Lunapark Meydanı’na indiğinizde hemen karşınızda
ormanın içine doğru kıvrılan yolu takip ederseniz
Büyükada’nın daha az bilinen gizli hazinesine, Büyükada
Rum Yetimhanesi’ne ulaşırsınız. Avrupa’nın en büyük,
dünyanın ise ikinci büyük ahşap binası olma özelliğini
taşıyan bu 5 katlı devasa ahşap bina bugün harap hâlde
olsa da, tüm ihtişamıyla karşınıza dikilir. Tarih boyunca
lüks otel, yetimhane, kışla gibi birçok farklı şekilde
kullanılarak adanın hem ihtişamlı hem de acı dolu
tarihine tanıklık etmiş olan bu olağanüstü yapı bir yandan
hayranlık uyandırırken bir yandan da tüyleri ürpertir.
Kendinizi çamların arasından yokuş aşağı vurduğunuzda
bütün yollar denize çıkar.

doğru Ortodoks aleminin tek yüksek okulu olan Ruhban
Mektebi, Türkiye’de ilk özel ticaret okulu Elen Ticaret
Okulu ve Bahriye Mektebi’nin hemen hemen aynı yıllarda
açılmasıyla değişmiş. Zengin Rumların köşklerini,
bahriyenin varlığı nedeniyle adaya gelen Türklerin
evleri izlemiş. Ve ardından gazinoları, plajları, otelleriyle
eğlence hayatı Heybeliada’ya damgasını vurmuş. Bugün o
zamanın görkemli otellerden sadece Halki Palas varlığını
sürdürüyor.
Çiçeklerinin yanı sıra meyve ağaçlarının da bol
olduğu Heybeliada’nın en dikkat çekici noktası elbette
Heybeliada Ruhban Okulu. 1844 yılındaki açılışından
beri Ortodoks din adamı yetiştiren okul, 1971 yılından
itibaren Rum Erkek Lisesi’ne dönüştürülmüş ancak öğrenci
sayısı yeterli olmadığından kapanmış. Bugün ormanın
içine gizlenmiş bu enfes bina sınıflar ve yatakhaneler
kullanıma hazır hâlde tekrar açılacağı günü bekliyor. İçine
giremeseniz bile açık olduğu günlerde Ruhban Okulu’nun
bahçesinde oturabilirsiniz. Zira burası Adalar’da huzuru
bulabileceğiniz en güzel noktalardan biri. O ıssızlığın
verdiği huzuru yaşamak için bir diğer adres de Terk-i
Dünya Manastırı. Adıyla örtüşen sükuneti ve harika
manzarasıyle Heybeliada’nın gizli köşelerinden biri.
Deniz Lisesi, Sanatoryum, Cumhuriyet döneminin en ünlü
isimlerinden İsmet İnönü ve edebiyat dünyasının ünlü
ismi Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın müzeye dönüştürülmüş
evleri, diğer adalara karşı günbatımını izleyebileceğiniz
Değirmen Burnu ve adanın arkasına gizlenmiş bir hazine
olan Türkiye’nin en güzel koylarından Çam Limanı Koyu
Heybeliada’nın görülmeye değer durakları.

DİNGİNLİĞİN ADRESİ BURGAZADA

Burgazada, Adalar’ın en küçüğü ama birçok kişiye göre
en bâkiri, en özeli, en güzeli! Geçmişte bağlık, bahçelik,
zeytin ağaçlarıyla kaplı ve nüfusunun hemen tamamı
Rumlardan oluşan küçük bir balıkçı köyü görünümünde
olan Burgazada, geçen yıllara rağmen güzelliğini bugüne

KEYİF DİYARI HEYBELİADA

Şarkılardan da bildiğimiz üzere mehtaplı gecelerinin
güzelliğiyle tanınan Heybeliada Prens Adaları’nın ikinci
büyük adası. Tarih boyunca Demonisos ve Halki isimleriyle
de anılmış olan Heybeliada’nın bugünkü ismi ise uzaktan
bakıldığında ada yere bırakılmış bir heybeye benzediği
için verilmiş. XIX. yüzyıl başlarına kadar, balıkçıların
yaşadığı sahildeki küçük köyden başka yerleşim yeri
olmayan Heybeliada’nın kaderi, XIX. yüzyılın ortalarına
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Burgazada, geçen yıllara rağmen güzelliğini bugün de koruyor.

BAHARIN EN RENKLİ ADRESİ: ADALAR
tur atmaktan ziyade durup soluklanmak, hayatın tadına
varmak. Sakinliği, dinginliğiyle diğer adalardan sıyrılan
Burgazada’nın incir ve dut kokulu sokaklarında dolaşmak,
kıyıya dizilmiş balıkçıları izlemek, Kaşık Adası’na bakan
sahil restoranlarında uskumru pilakiden radikaya,
zeytinyağlı kerevizden favaya nefis Rum mezelerinin
keyfini çıkarmak burada yapacağınız en keyifli şey. Adayı
keşfetmek isterseniz 1200 yıllık Aya Yani Kilisesi ve nefis
manzaralı Bayrak Tepe’deki Hristos Manastırı’nı görebilir,
Sait Faik Abasıyanık Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz.
Yarım saatlik bir yürüyüşle gidebileceğiniz bir diğer cazip
noktaysa adanın öte tarafına bakan ve gün batımının ayrı
güzel olduğu Kalpazankaya.

ADALARIN BİRİNCİSİ KINALIADA

Büyükada’daki Aya Yorgi kilisesi 23 Nisan’da ziyaretçi akınına uğruyor.

kadar korumayı başaran bir yer. Belki de bugün adadaki evi
bir müze olarak ziyaretçileri ağırlayan ünlü yazar Sait Faik
Abasıyanık bu yüzden Burgazada’ya gönül vermişti.
İlk çağlarda, “güvenli liman” anlamına gelen “Panormos”,
ortaçağlarda ise “Antigoneia” olarak anılan Burgazada’nın
bugünkü adını bir zamanlar Hristos Tepesi’nde bulunan
kaleden aldığı söyleniyor. Bugün adada kaleden eser yok
ama burada yapacağınız en güzel şey zaten turistik bir

Şehre en yakın ada olduğu için Bizans döneminde, “birinci”
anlamına gelen “Proti” adıyla anılan Kınalıada bu yakın
konumu yüzünden bugün hâlâ yazlık evlerin yoğun olduğu
bir ada. Hâliyle yaz aylarında yaşarken diğer mevsimlerde
uykuya çekiliyor. Yine de toprağının renginin kırmızıya
çalması sebebiyle bugünkü adıyla anılmaya başlanan
Kınalıada iskeleden iner inmez ada mimarisinin en zarif
örneklerinden Sirakyan Konakları’yla sizi karşılarken o
zarif ada hayatının ruhunu gelenlere hissettirir. Jarden
Yolu üzerindeki Çınaraltı Meydanı’nda ada havasını içinize
çekebilir, ormanlık tepeleri aşıp güzeller güzeli Ayazma
Koyu’nu seyre dalabilir, rüzgârlı Manastır Tepesi’nden
adayı kuşbakışı seyre dalabilirsiniz…
Kısacası bu bahar hangisine giderseniz gidin, artık
etrafı yüksek binalarla dolmaya başladığından Kalamış’ta
dahi bulmakta zorlandığınız o tatlı huzuru Adalar’da
bulacaksınız.

Vapur Büyükada’ya yanaşırken İstanbul’un en güzel iskelesi sizi karşılıyor.
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NELER OLACAK?

• 25 Nisan 2019’a kadar
“Yaşar Kemal / Çukurova
Fotoğrafları” Sergisi
Yapı Kredi 75. Yıl Sergileri’nin
ilki, bomontiada ALT’ta açıldı.
Sergide Lütfi Özgünaydın’ın
çektiği, Yaşar Kemal’in
Çukurovası’ndan Anavarza
Kalesi, bereketli pamuk
tarlaları, toprak çapalayan
kadınlar gibi karelerden bir
seçki sunuluyor.

• 21 Eylül 2019’a kadar
“Aralıktan Bakmak: Meşrutiyet
Caddesi’nden Bir Kesit” Sergisi
İstanbul Araştırmaları
Enstitüsü’nün yeni sergisinde
Meşrutiyet Caddesi’nden bir
kesit (İstanbul Araştırmaları
Enstitüsü ve Pera Müzesi
binaları arası) ele alınarak
Pera’ya dair bütünsel bir bakış
yakalanmaya çalışılıyor.
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• 27 Nisan 2019’a kadar
Sergi: “Yokgün”
Amerikan Hastanesi
“Operation Room” Sanat
Galerisi, Etem Şahin ve Ilgın
Deniz Akseloğlu’nun ilk
ortak projeleri “Yokgün”e
ev sahipliği yapıyor.

• 25 Mayıs 2019’a kadar
“My Morocco /
Benim Fas’ım” Sergisi
Yapı Kredi bomontiada’da
bulunan Leica Galeri İstanbul,
2019 yılının ilk sergisinde
Magnum fotoğrafçısı Bruna
Barbey’i ağırlıyor. Sergi,
sanatçının 12 yıl boyunca
yaşadığı Fas’ta çektiği
fotoğraflardan bir seçki sunuyor.

• 11 Nisan - 28 Temmuz 2019
“Mürekkepten: Çin Güncel
Sanatından Yorumlamalar”
Sergisi
Pera Müzesi’nde yer alan ve
mürekkep resim geleneğinin
farklı yorumlarına odaklanan
sergi, çalışmalarını Çin’de
sürdüren 13 sanatçının
yapıtlarını bir araya getiriyor.

• 25 Nisan 2019’dan itibaren
“Yazıda Âhenk ve Renk,
Sadberk Hanım Müzesi
Koleksiyonundan Sanatlı
Kitaplar, Belgeler ve
Hüsn-i Hatlar” Sergisi
Sadberk Hanım Müzesi’nde
gerçekleşecek sergide, müzenin
koleksiyonları arasında önemli
bir eser grubunu oluşturan kitap
sanatları ve hat eserlerinin
tanıtılması amaçlanıyor.

SIZI
ÖZEL KILAN
AïAKKABILARINIZDIR.
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