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‘Bizden Haberler’in değerli okurları;

Dünyamız, ekonomik ve sosyal kalkınmaya zarar veren pek 
çok sorunla karşı karşıya… Küresel ekonomik ortamda ise 
bu sorunların etkisiyle zorluklar yaşıyoruz. Dünya Bankası 
uzmanlarının hazırladığı “Küresel Ekonomik Beklentiler” 
raporunda yer alan analizlere göre; dünyada sanayi üretimi 
geriliyor, büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilmeye 
devam ediyor. Dergimizin bu sayısında Ortadoğu’daki son 
gelişmeleri, ABD ve İran arasındaki anlaşmazlıkların arka 
planını ve yavaşlayan dünya ekonomisini mercek altına 
aldık; yazıları ilgiyle okuyacağınıza inanıyorum. 

Politik, ekonomik ve toplumsal gelişmeleri yakından 
takip ederken, şirketlerimizin günün koşullarına hızla 
entegre olmasını sağlayarak rekabet gücümüzü artırmaya 
devam ediyoruz. Bu amaçla 2016 yılında başlattığımız 
Dijital Dönüşüm Programımızla birlikte büyük bir kültürel 

dönüşümü de hayata geçirdik. Bu alandaki faaliyetlerimiz, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda 
takdir görüyor. Son olarak Arçelik Romanya Fabrikası ve Ford Otosan Kocaeli Fabrikası, Dünya Ekonomik 
Forumu tarafından “Global Lighthouse Network”e bu yıl seçilen 10 fabrika arasında yer aldı. Alanlarında öncü 
olan iki fabrikamızın bu önemli ağa dâhil olmasından gurur duyuyoruz. 

“Üstümüze Vazife” diyerek yarım asırdır sağlık, eğitim, kültür ve sanat alanlarında ülkemize büyük bir 
katkı sağlayan Vehbi Koç Vakfı, kurulduğu ilk günden bu yana herkese örnek teşkil eden bir kurum oldu. 
Vakfımız yatırımlarına devam ediyor. Bunun son örneği ise Bodrum Amerikan Hastanesi'nin açılışıydı. 
Sağlık alanındaki tecrübemizi Bodrum’a taşıyan bu yatırımın tüm bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum. 
Hastanenin bir diğer önemli yönü ise çalışmalar sırasında ortaya çıkan ve "Geç Roma Dönemi"ne ait olduğu 
tespit edilen duvar kalıntıları ve taban mozaiklerini koruma altına alması… Kurumumuzun sağlık sektörüne 
getireceği yeniliklerin yanı sıra bu özelliğiyle Türkiye’nin tarihî dokusuna ve kültür dünyasına hizmet 
etmesini de oldukça anlamlı buluyorum. 

Geçtiğimiz hafta, Arçelik’in Romanya Fabrikası Arctic’te görevli üç çalışma arkadaşımızı elim bir trafik 
kazası sonucunda kaybettik. Koç Topluluğu olarak hepimiz büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Hayatını 
kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ise başsağlığı ve sabır diliyorum. 

Ağustos ayında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Kurban Bayramı’nı ve Ülkemizin düşman işgalinden 
kurtuluşunu temsil eden 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı birlikte karşılıyoruz. Bu vesileyle çalışma 
arkadaşlarımız, bayilerimiz, servislerimiz ve tedarikçilerimiz ile birlikte tüm Koç Ailesi’nin bayramlarını 
içtenlikle kutluyor; yoğun bir çalışma döneminin ardından, sizlere sağlıklı ve mutlu tatiller diliyorum.  

Sevgi ve saygılarımla, 

Levent Çakıroğlu
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NELER OLDU?

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer M. Koç, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 
6 Mayıs’ta gerçekleştirdiği ilk 
ziyaretinin ardından ikinci nezaket 
ziyaretinde bulundu. Bu görüşmede 

kendisine Koç Holding CEO’su Levent 
Çakıroğlu da eşlik etti.

16 Temmuz tarihinde yapılan 
görüşme sırasında sanat ve 
edebiyat üzerine keyifli bir sohbet 
gerçekleştirildi. Sohbetin ardından 

Ömer M. Koç, İznik ve Çini Tabak 
Koleksiyonları'nı içeren kitabı 
Ekrem İmamoğlu’na hediye ederken 
çini koleksiyonundaki bir eser 
örnek alınarak dokunan eşarbı ise 
“Refikanız için” diyerek takdim etti. 

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane’deki başkanlık makamında ikinci kez ziyaret etti.

Ömer M. Koç’tan Ekrem İmamoğlu’na 
ikinci tebrik ziyareti

Ekrem İmamoğlu, Ömer M. Koç'a el emeği bir vazo armağan etti. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, ekibi ve Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ile keyifli 
bir sohbet gerçekleştirdi. 
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Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yapılan "Global Lighthouse Network" seçmelerinde Arçelik 
ve Ford Otosan küresel bir başarıya imza attı. Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikası ve Romanya’nın Ulmi 
şehrindeki Arçelik Fabrikası 2019 yılında bu ağa kabul edilen 10 fabrika arasına girmeyi başardı. 

Levent Çakıroğlu: "Ford Otosan ve Arçelik 
ülkemize büyük bir gurur yaşattı"

Dünya Ekonomik Forumu 
(WEF) tarafından Endüstri 4.0 
çalışmalarında iyi örnekleri tespit 
ederek yaygınlaştırmayı hedefleyen 
“Global Lighthouse Network” 
seçmelerinde Koç Topluluğu 
şirketlerinden Ford Otosan ve Arçelik 
fark yarattı. WEF tarafından yapılan 
açıklamaya göre küresel ölçekte 
yapılan 1000’in üzerinde başvurunun 
incelenmesinin sonucunda, Ford 
Otosan’ın Kocaeli Fabrikası ve 
Romanya’nın Ulmi şehrindeki 
Arçelik Fabrikası 2019 yılında bu 
ağa kabul edilen 10 fabrika arasına 
girdi ve dünyanın en gelişmiş üretim 
merkezleri arasına adlarını yazdırdı. 
Yapılan açıklamaya göre fabrikalar, 
Dördüncü Sanayi Devrimi’ni merkeze 
alan uygulamaları ile “Global 
Lighthouse Network”e dâhil olma 
hakkını kazandı.

Levent Çakıroğlu: “Çevikliğimizi 
ve verimliliğimizi daha da ileriye 
taşıyoruz”
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, 
yaptığı değerlendirmede şu ifadelere 
yer verdi: “Koç Topluluğu olarak 
küresel bir vizyonla işlerimizi 
yönetirken rekabetçiliğimizi 
artırmaya, teknoloji ve inovasyon 
kabiliyetlerimizi geliştirmeye 
odaklanıyoruz. 2016 yılından bu 
yana yürüttüğümüz Dijital Dönüşüm 
Programımız da şirketlerimizin 
geleceğe ve küresel rekabete 
hazırlanmalarına yardım ediyor. Bu 
çerçevede veri analitiğinden yapay 
zekâya, nesnelerin internetinden 
blockchain’e, müşteri deneyiminin 
zenginleştirilmesinden Endüstri 
4.0 uygulamalarına kadar geniş 
bir yelpazede çalışıyoruz. Dünya 
Ekonomik Forumu’nun yayınladığı 
açıklama ile memnuniyetle 
görüyorum ki gayretlerimizin 
sonuçlarını başarılarla taçlandırmaya 
devam ediyoruz. Ford Otosan Kocaeli 

fabrikamız ülkemizden ve Ford 
dünyasından ‘Global Lighthouse 
Network’e kabul sertifikası alan ilk 
ve tek üretim tesisi oldu. Ne mutlu 

ki Kocaeli fabrikamızda yapılan 
Endüstri 4.0 çalışmaları ile üretim 
kapasitesinde yüzde 6 oranında artış 
sağlandı ve daha da önemlisi çalışan 
bağlılığı önemli ölçüde güçlendirildi. 
9 ülkede 23 üretim tesisi bulunan 
Arçelik’in Romanya’daki çamaşır 
makinesi fabrikası ise daha kuruluş 
aşamasında tümüyle Endüstri 4.0 
yaklaşımına dayalı olarak tasarlandı. 
Dijital yetkinliklerimizi zirveye 
taşıdığımız bir üretim tesisi olan bu 
fabrikamız, otomasyon, siber fiziksel 
sistemler ve nesnelerin interneti 
uygulamalarıyla donatılırken, 
fabrikadaki tüm makineler birbirlerine 
ve buluta bağlı çalışıyorlar. Ford 
Otosan ve Arçelik bu büyük başarıları 
ile hem Topluluğumuza hem de 
Ülkemize büyük bir gurur yaşattı. 
Bu vesileyle geçmişten bugüne bu 
başarıya katkı sağlamış olan tüm 
çalışma arkadaşlarımı içtenlikle 
kutluyorum.”

2019 YILINDA 
GLOBAL LIGHTHOUSE 
NETWORK’E DÂHİL 
OLAN FABRİKALAR 

• Arçelik (Ulmi, Romanya)

• Ford Otosan (Koceli, Türkiye)

• Nokia (Oulu, Finlandiya)

• Petrosea (Tabang, Endonezya)

• Posco (Pohang, Güney Kore)

• Groupe Renault (Cléon, Fransa)

• SAIC Maxus (Nanjing, Çin)

• Schneider Electric (Batam, 
Endonezya)

• Tata Steel (Kalinganagar, 
Hindistan)

• Zymergen (Emeryville, ABD)
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Koç Topluluğu’nun 9 bini aşkın bayisinin buluşma noktası olarak tasarlanan kocbayi.com.tr 
geçtiğimiz ay yayına başladı. Birbirinden dolu içerikler bayilerin beğenisine sunulurken, sitenin 
açılış mesajını Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç verdi. 

Bayiler yeni platformları KoçBayi'de buluşuyor 

yer aldı. Bayilerden gelen yorumlarda 
bu uygulamanın siteye her gün 
girmeleri için onlara bir sebep daha 
verdiği ve kullanımı daha eğlenceli 
hâle getirdiği vurgulandı.

Her geçen gün daha da gelişecek 
Önümüzdeki dönemde sitenin yayın 
planında bayilerin ilgisini çekecek 
daha pek çok konu olacak. İlerleyen 
haftalarda üyelerin Koç Holding 
Nakkaşepe Kampüsü’nü adım adım 
gezmelerini sağlayacak videolar, 
Topluluk bünyesindeki uzmanlardan 
ekonomi değerlendirmeleri, bayilerin 
oylarıyla belirlenen lezzet durakları 
ve en önemlisi bayilerin kaleminden 
çıkan yazılar sitede okurlarla 
buluşacak. 

KoçBayi sürekli güncellenen içeriği, 
bayilerin hem iletişimine hem iş yapış 
biçimlerine değer katacak yazılarıyla 
ve günden güne artan üye sayısıyla 
gelişmeye devam edecek. 

Biz de sizler için sitenin öne çıkan 
bölümlerini ve içeriklerini derledik.

‘Aile Olmak Paylaşmak Demektir’ 
sloganıyla geçen ay açılan KoçBayi; 
Koç Topluluğu’nun bayilerle yıllardır 
süren iletişimini, iş birliğini ve 
bağlarını, dijitalleşen dünyanın 
kurallarıyla daha da güçlendirmek 
amacıyla kuruldu. Açıldığı ilk 
haftadan itibaren üye sayısı hızla 
artan sitenin içerikleri de kullanıcılar 
tarafından beğeni topladı.

Sitede "Rahmi M. Koç’un 
Zamanı" belgeselinden bayilerle 
gerçekleştirilen röportajlara; yapay 
zeka, blockchain, Facebook’un yeni 
para birimi Libra gibi teknoloji 
yazılarından "Osmanlı’nın İzinde 
Balkanlar" gibi seyahat tavsiyelerine 
ve Koç Holding tarafından her hafta 
güncellenerek hazırlanan 'Haftalık 
Finans Raporu"na kadar pek çok özel 
içerik yayınlandı.   

KoçBayi’nin üyeleri tarafından en 
beğenilen bölümlerinin başında ise 
her sabah gündemi daha iyi ve hızlı 
yakalayabilmeleri için özel olarak 
hazırlanan günün öne çıkan başlıkları 

SITEDE, ZAMAN ZAMAN TOPLULUK 
YÖNETICILERININ MESAJLARINA 

ULAŞILABILECEK 

ŞIRKETLERIN GÜNDEMLERI 
"TOPLULUK HABERLERI" 

BÖLÜMÜNDEN TAKIP EDILEBILECEK 

"BAYILERIMIZDEN" BÖLÜMÜNDE, 
BAYILER KENDILERINI VE 

ŞIRKETLERINI TANITABILECEKLER  

DÜNYA VE TÜRKIYE GÜNDEMI 
"GÜNCEL" BÖLÜMÜNDE 

IZLENEBILIR

BAYILER "SÜREKLI EĞITIM" 
BÖLÜMÜNDEKI EĞITIM VIDEOLARIYLA 

IŞLERINI GELIŞTIREBILECEKLER 

TEKNOLOJI VE EKONOMI 
BÖLÜMLERI MERCEK'TE 

YER ALACAK

ÖMER M. KOÇ: 
“BU SİTE SİZİN!”
Yayınlanan özel içeriklerden biri de 
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer M. Koç’un açılış mesajıydı.
Ömer M. Koç, platform aracılığıyla 
bayilere şöyle seslendi: “Açılışını 
müjdelediğimiz KoçBayi dijital 
platformu aramızdaki bilgi akışını, 
iletişim teknolojilerinin hayatımıza 
kattığı hıza uygun olarak her daim 
karşılıklı iletişimi mümkün kılmak 
amacıyla hayata geçirildi. Bu 
platform ile Topluluk gündeminin 
nabzını tutabilecek, işinize değer 
katan bilgilere erişebilecek, 
ülkemizin herhangi bir bölgesindeki 
başka bir bayimiz ile fikir 
alışverişinde bulunabileceksiniz.
Oluşturacağınız içeriklerle iş 
dışında da ortak noktalarda 
buluşabileceksiniz. Unutmayın 
ki bu site sizin! Desteğiniz ve 
ilginiz ile gelişecek olan KoçBayi 
dijital platformunun iletişimimizi 
daha da güçlendirmesini temenni 
ediyor, büyük bir heyecanla sizleri 
bu platformu kullanmaya davet 
ediyorum.”
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RMK Marine'den, 
gemi inşa alanında dev projeler
RMK Marine, 15 bin tonluk T. Adalyn'in teslim edilmesinin ardından 7 bin tonluk Cosima PG'yi 
denize indirdi. Düzenlenen törende konuşan RMK Marine Genel Müdürü Adnan Nefesoğlu 
geminin planladığı şekilde denize inişini gerçekleştirmekten dolayı gururlu olduklarını ifade etti. 

sonucu olarak da bugün, Cosima 
PG’nin planlandığı şekilde denize 
inişini gerçekleştirecek olmaktan 
dolayı gururlu olduklarını ifade 
etti. Cosima PG’nin denize indirilişi 
vesilesiyle bir konuşma yapan İngiliz 
armatör firmanın yetkilisi Henry 
Keane de bu geminin tasarımında 
ve inşasında, gemi inşa sanayiindeki 
en son ve en yüksek standartların 
kullanılmasından dolayı duydukları 
memnuniyeti dile getirdi. Keane, RMK 
Marine’e ve projede emeği geçen tüm 
personeline, gösterdikleri çabalardan 
ve ortaya çıkan kaliteli işçilikten 
dolayı teşekkür etti. Tören, Cosima 
PG’nin denize indirilişinden sonra 
sona erdi. 

Kasım 2019’da PGT’ye teslimi 
planlı olan Cosima PG’nin donatım ve 
test-tecrübe faaliyetleri inşa planına 
uygun olarak bundan sonra denizde 
devam edecek.

RMK Marine, DİTAŞ için 
gerçekleştirdiği iki gemilik 
projenin ilki olan, NB113 gemi inşa 
numaralı, 15 bin DWT'lik asfalt 
tankeri T.Adalyn’i, tüm sözleşmesel 
gereklerini yerine getirerek, 28 
Mayıs 2019 tarihinde müşterisine 
teslim etti. İç içe üç tekneli yapısı, 
2 zamanlı ana makinesi, değişebilir 
açılı pervanesinin yanı sıra global 
emisyon, kontrol ve azaltma 
kurallarına uyumluluğu sağlamak 
üzere özel sistemlere sahip bir asfalt 
ve petrol ürünleri tankeri T.Adalyn, 
tam boyu 153.9 m, eni 22 m, draftı 
8,5 m boyutlarında… T.Adalyn, 
müşterisinin operasyonel isteklerine 
uygun olarak, 14 knot sürat yapacak 
şekilde tasarlandı. Operasyonlarına 
başlamadan önce hazırlıklarını 
tamamlayan T.Adalyn, kısa bir süre 
sonra RMK Marine’den ayrıldı.

Şirket ayrıca kimyasal tanker 

segmentinde inşa ettiği 19. gemi ve 
İngiliz müşterisi Pritchard Gordon 
Tankers (PGT) için inşa etmekte 
olduğu üçüncü gemi olan, 7 bin 
DWT’lik IMO II ve NB 116 gemi inşa 
numaralı Cosima PG’yi de 12 Haziran 
2019 tarihinde düzenlenen bir törenle 
ve başarıyla denize indirdi. Törene, 
Koç Holding Turizm, Gıda, Perakende 
Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu ve 
diğer seçkin konuklar katıldı.

RMK Marine Genel Müdürü Adnan 
Nefesoğlu yaptığı konuşmada, 
Pritchard Gordon Tankers (PGT)’den 
ilk gemi Rose PG’nin siparişinin 
alındığı 2015’ten bugüne kadar geçen 
sürede, uluslararası regülasyonların 
ve modern gemi yapım pratiklerinin; 
rekabetçi, kompleks, çevreci 
gereklerini, bu projedeki ortak 
hedeflerine ulaşmak için de, PGT’nin 
operasyonel ve kalite gereksinimlerini 
yerine getirdiklerini, bu gayretlerin 

Cosima PG tankerinin denize iniş töreninden…
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Otomotiv sektörü için bir okul olan Otokoç Otomotiv, sektöre ışık 
tutan 90 yıllık tarihini kaleme aldı. Kitap aynı zamanda sektörün 
gelişimini anlamak isteyenler için bir kaynak niteliği taşıyor.

Otokoç’tan sektöre ışık tutan 
90 yılın hikâyesi 

Otokoç Otomotiv, kuruluşunun 90. yılı 
için çok özel bir kitap yayımladı. Başta 
Vehbi Koç ve Rahmi M. Koç olmak 
üzere Otokoç Otomotiv’in emektar ve 
mevcut yöneticileri ile eski şirketlerine 
ait, pek çoğu ilk kez yayınlanan 
önemli anıların da yer aldığı kitap aynı 
zamanda sektörün en uzun süreyi 
kapsayan yazılı kaynağı olma özelliğini 
de taşıyor.

Otokoç Otomotiv’in, Koç 
Topluluğu’nun kurucusu merhum Vehbi 
Koç’un ilk göz ağrısı olarak 1928 yılında 
faaliyete başladığını belirten Otokoç 
Genel Müdürü Görgün Özdemir, 
Ankara’da Ford Acenteliği ile başlayan 
serüvenin bugün araç satışından, araç 
kiralama ve araç paylaşımı sistemine 
kadar geniş bir yelpazeye ve Türkiye 
dâhil 9 ülkeye yayıldığını belirtti. 
Neredeyse Türkiye Cumhuriyeti 
ile yaşıt bir kuruluş olan Otokoç 
Otomotiv’in tarihçesinin Türk otomotiv 
endüstrisinin de kilometre taşlarını 
oluşturduğunu belirten Özdemir, “90. 
yılımıza ithafen hazırladığımız bu 
eserin, sektörümüzün 90 yılda aldığı 
muazzam yolu anlamak isteyenler için 
de bir kaynakça olacağına inanıyorum” 
dedi.

Otomotiv ve araç kiralama sektörlerine 
ışık tutan eser, Otokoç Otomotiv’in 
sektöre kattığı ilklerden de bahsediyor; 

ilk bayi toplantısı, Koç Topluluğu’nun 
ilk kurum içi iletişim dergisi gibi… 
Eserde ayrıca Vehbi Koç’un babasını 
otomotiv sektörüne yatırım yapmak 
için ikna ederken gösterdiği azim, 
inanç ve tutkuya şahit olunuyor; 
bundan tam 46 yıl sonra Türkiye’de 
araç kiralama işini başlatırken Rahmi 
M. Koç’un da aynı azim, inanç ve 
tutkuyla babası Vehbi Koç’u ikna 
ettiği görülüyor. Otokoç’un dünyada 
en başarılı bayi seçilerek Henry 
Ford II tarafından Amerika’ya davet 
edilmesiyle otomotiv sanayisinin 
temellerinin atılması sürecine geçişi 
ve bu başarıların nasıl yeni iş fırsatları 
yarattığı anlatılıyor. Aynı şekilde 
Avis Budget Group üst yönetiminin 
Koç Ailesi ile tanışmasının ardından 
yurt dışı yatırımlarında yaşanan 
ivme ile Otokoç Otomotiv’in küresel 
şirket olması yolunda atılan önemli 
adımlara değiniliyor. 90 yıllık tarih 
boyunca sektörü etkileyen, ithalat 
serbestisi ve Avrupa gümrük birliği 
gibi çeşitli gelişmeler sonucu değişen 
şartlara karşı yeni şirketler kurulması, 
mevcut şirketlerin birleştirilmesi 
gibi stratejilerin oluşturulmasına 
detaylarıyla yer veriliyor. Ayrıca daha 
önce hiç duyulmamış, sektörün nabzını 
tutan, ders niteliğinde, keyifli birçok 
anı da kitapta yer alıyor.      

TÜHİD tarafından "En Prestijli 
Kurum Kitabı" seçildi
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) 
18. Altın Pusula Ödülleri Kurumsal 
Yayınlar kategorisinde birinciliğe 
layık görülen eserin oluşturulma 
aşamasında Koç Holding Şeref Başkanı 
Rahmi M. Koç, Koç Holding eski 
CEO’larından 4’ü, Koç Holding mevcut 
ve emektar Grup Başkanları’ndan 7’si, 
Otokoç Otomotiv mevcut ve emektar 
Üst Düzey Yöneticileri’nden 25’i ile 
gerçekleştirilen röportajlar, sesli ve 
görüntülü olarak kaydedildi. Otokoç 
Otomotiv Genel Müdürü Görgün 
Özdemir’in liderliği ile sürdürülen 
çalışmalara, yazar Ahmet Çağan 
hikâyesel anlatımıyla katkı sağladı.

Otokoç Otomotiv’in 90 yıllık 
geçmişini onurlandırmayı amaçlayan 
eser, kurumu sürdürülebilir bir başarı 
hikâyesi hâline getiren değerli yönetici 
ve çalışanlarına da saygı duruşu niteliği 
taşıyor. 

Otokoç Genel Müdürü Görgün Özdemir kitabın 
aynı zamanda Türk otomotiv endüstrisinin de 
kilometre taşlarını oluşturduğunu belirtiyor. 
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Fiat, Türkiye’de bir ilke imza atarak; işitme engellilerin anlaşılabilir 
bir Türkçe ile yazılı iletişim kurmalarını destekleyecek "İyiye İşaret" 
dijital platformunu hayata geçirdi. 

İşitme engelli bireylerin 
hayatını kolaylaştıracak 
platform: İyiye İşaret!

Dem Derneği ve Tofaş'ın ana 
markası Fiat ile birlikte pilot 
çalışma kapsamında Bursa’daki 
fabrikasında çalışan 10 işitme 
engelli çalışanına yaklaşık 8 ay 
süreyle eğitim verdi. Bu eğitimler, 
daha önce örneği görülmemiş bir 
dijital platformu ortaya çıkardı. 
https://engelsizhareket.fiat.com.tr 
web sitesi üzerinden, Türkiye’deki 
tüm işitme engelli bireylerin 
ücretsiz olarak yararlanabileceği 
“İyiye İşaret” platformunda, 
kelimeler ve cümle içinde kelime 
kullanımları, görsel, işaret dili ve 
konu anlatımı olarak 2’şer dakikalık 
videolar hâlinde izlenebiliyor. Bu 
platformla işitme engelli bireylerin 
günlük hayatlarında okuduklarını 
daha iyi anlamaları ve kendilerini 
yazarak daha iyi ifade edebilmeleri 
hedefleniyor. 

Sadece Türkiye'de değil, dünyada 
ilk olma özelliğine sahip  
Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu 
konuyla ilgili şunları söylüyor: 

“2016 yılında başlattığımız ‘Fiat 
Engelsiz Hareket’i kendimize farklı 
bir sosyal sorumluluk alanı olarak 
belirledik. Türkiye’deki engelli 
bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak 
ve bu konuya dikkat çekmek için 
çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. 
İlk etapta Tofaş Fabrikası’nın 
içinde başlattığımız ve Türkiye 
çapına yaymak için geliştirdiğimiz 
İyiye İşaret Platformu, sadece 
ülkemizde değil dünyada bir ilk... 
Günlük konuşma ve yazma dilini, 
en doğru şekilde işitme engelli 
bireylere aktaran ve yaşantılarını 
kolaylaştıracak İyiye İşaret dijital 
platformunu hayata geçirdiğimiz için 
çok mutluyuz” dedi.

İyiye İşaret Platformu’na 
fabrikadaki işitme engelli çalışanların  
hayatını kolaylaştırmak amacıyla 
başladıklarını söyleyen Fiat Marka 
Direktörü Altan Aytaç, “Yaklaşık 8 
aylık çalışmanın ardından Türkiye 
çapındaki işitme engelli bireylerin 
rahatlıkla kullanabileceği 'İyiye İşaret 
Platformu' ortaya çıktı. 

Bu süreçte Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’nın desteğini 
aldık. Örneğin, çeviriler; Bakanlık 
tarafından görevlendirilen Türk 
İşaret Dili tercümanı tarafından 
gerçekleştirildi. Platformumuzu 
devreye almadaki hedefimiz, 
ülkemiz genelindeki işitme engelli 
bireylerin Türkçeyi daha etkin 
kullanabilmelerinin yanında okuma-
yazmalarını geliştirmeleri ve günlük 
hayatlarındaki iletişimde sıkıntı 
yaşamamaları” diyerek sözlerini 
tamamladı.

İyiye İşaret platformunun 
yalnızca yetişkinlerin değil ilkokul 
1. sınıftan itibaren tüm bireylerin 
kullanabileceği bir dijital platform 
olduğunu belirten Dem Derneği 
Başkanı Damla İşeri de, “Fiat ile 
birlikte çalışarak hayata geçirdiğimiz 
‘İyiye İşaret' dijital platformu 
aracılığıyla, işitme engelli bireyler 
okuduklarını anlayabilecekler ve 
daha sağlıklı iletişim kurabilecekler” 
diyor. 

İYİYE İŞARET 
PLATFORMU HAKKINDA: 
Mobil uyumlu platformda 
“Harfini seç kelimeleri keşfet!” 
başlığında 29 harf yer alıyor. Harfler 
tıklandığında o harf ile başlayan 
ve sisteme yüklenen kelimeler 
beliriyor. Öğrenilmek istenen 
kelime tıklandığında ise kullanıcı, 
4 farklı anlatım şekli olan videoya 
yönlendiriliyor. “Göster” bölümünde 
nesnenin görseli, “Konuş” 
bölümünde kelimenin dudak 
hareketi belirgin bir şekilde olan 
sesi yer alıyor. "İşaret" bölümünde 
birincil iletişim için Türk İşaret Dili'ni 
kullanan veya tercih eden bireyler 
için kelimenin işareti bulunuyor. 
Dördüncü ve son bölüm ise “Konu 
anlatımı” olarak belirtiliyor. 

Bu bölüm aynı zamanda platformun 
en önemli ve fark yaratan kısmını 
oluşturuyor. Her kelime videosunun 
içerisinde görsel destekli 2 dakikalık 
bir konu anlatımı bölümü bulunuyor. 
Anlatılan kelime ile bağdaştırılan 
Türkçe konu anlatımı hem ses, hem 
yazı hem de Türk İşaret Dili şeklinde 
yer alıyor. Platforma haftada 
10 adet yeni kelime yüklenmesi 
hedefleniyor.
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ABD İLE İRAN ARASINDAKİ 
GERİLİM TIRMANIYOR

SON DÖNEMDE ABD İLE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM TIRMANMAYA DEVAM 
EDİYOR. HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YÜKSELEN TANSİYONUN OLASI NEDEN VE 
SONUÇLARINI DEĞERLENDİREN ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI SOLİ 

ÖZEL, “GELİŞMELER ÇOK TATSIZ BİR NOKTAYA VARABİLİR” DESE DE SAVAŞ 
İHTİMALİNİN DÜŞÜK OLDUĞUNU SAVUNUYOR.  

Hemen yanı başımızdaki komşumuz İran ile ABD 
arasındaki gerginlik tırmanırken tartışmanın odağına 
Hürmüz Boğazı oturmuş durumda... Petrol transferinin 
"can damarı" Hürmüz Boğazı'nda olacaklar dünyadaki 
birçok dengeyi değiştirebilir. 

Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Uzmanı, 
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Öğretim Görevlisi Soli Özel ile bölgedeki gelişmeleri 
değerlendirdik. Türkiye’de ve yurt dışında sayısız 
araştırma-inceleme yazıları ve makaleleri yayımlanan 
Özel, Hürmüz Boğazı'nda yaşananların arka planını 
Bizden Haberler için değerlendirdi ve bu krizin geleceğine 
ilişkin öngörülerini paylaştı. 

Son dönemde Ortadoğu’da en sıcak başlıklardan biri 
ABD ile Iran arasındaki ilişkiler... Basra Körfezi’nden 
neredeyse her gün yeni bir haber geliyor. Son dönemde 
en sıcak gelişmelerin yaşandığı Hürmüz Boğazı neden bu 
kadar önemli?
Hürmüz Boğazı'nın önemi Basra Körfezi'nin öneminden 
kaynaklanıyor. Basra Körfezi, dünyada en çok bilinen ve 
konvansiyonel metotlarla çıkarılan petrolün yaklaşık 
yüzde 65'inin yer aldığı bir bölge... Dünyada en yüksek 
petrol rezervine sahip ülkeler arasında başı çeken İran, 
Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt burada. Tankerlerle 
yapılan dünya petrol ticaretinin büyük bir bölümü de 
Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyor. Burada meydana 

gelebilecek herhangi bir anlaşmazlık petrol trafiğini 
kesme tehdidini ortaya çıkarıyor. Büyük devletlerin orada 
konuşlanmış, donanmalarına ait gemiler var. Örneğin 
ABD'nin bir uçak gemisinin yanı sıra İngilizlerin de 
gemileri de bulunuyor. 

Hürmüz Boğazı sorunu patlamaya hazır bir barut fıçısı 
hâlinde karşımızda duruyor. Bundan birkaç gün önce 
İran, bir İngiliz petrol tankerine el koydu ve bir aydan 
önce soruşturmayı tamamlamayacağını ilan etti. Bu da 
geçenlerde İngiltere'nin İran'ın bir tankerine Cebelitarık 
Boğazı'nda el koymasının misillemesi oldu. Ufak ufak 
gerginlik tırmanmaya devam ediyor.

ABD ile Iran arasındaki gerilimin kaynağı kuşkusuz 
sadece Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusundan ibaret 
değil. Trump döneminde ABD'nin nükleer anlaşmadan 
çekilmesi, sonrasında Iran’ın uranyum zenginleştirme 
yönündeki adımları, gündemin giderek ısınmasına neden 
olmuştu. Şu anda yaşanan gerilimin arka planından 
kısaca bahseder misiniz?
ABD ile İran'ın, geçmişi 1953 yılına dayanan sorunlu 
bir ilişkisi var. O yıla kadar ABD, İran açısından son 
derece makbul bir ülkeydi. İran toplumu açısından da 
ABD öyleydi. İran için ABD, coğrafi olarak uzakta da 
olduğu için güvenilir bir dosttu. Ta ki 1953'te bir darbe 
planının uygulamaya konarak İran'ın seçilmiş Başbakanı 
Muhammed Musaddık'ın devrilmesine kadar... Şah 

ÖZLEM KAPAR BAYBURS HÜSEYİN SERDAR ÖNGEN 
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Muhammed Rıza Pehlevi'nin ABD'nin müttefiki olarak 
yönetime geçmesiyle yeni bir dönem başladı. ABD, 
Şah'ın özellikle 60'lı yıllardaki despot tutumlarına 
destek verdi. Sonunda da 1953 yılının tepkisi 25 yıl sonra 
İran Devrimi olarak geldi. İran Devrimi, Amerika'nın 
en yakın müttefikinin devrilmesiyle sınırlı kalmadı; 
rejim değişikliği ile birlikte stratejik olarak İran kendini 
Amerikan çerçevesinin dışına çıkardı. Özellikle İran'daki 
Amerikan Büyükelçiliği'nin basılıp içeridekilerin 444 gün 
rehin tutulmasıyla, İran rejiminin uluslararası hukuku 
çiğneyen davranışlarıyla adeta bir kan davası oluştu. 40 
yıldır ABD ve İran ilişkileri bir türlü rayına oturamıyor. 
Ancak Barack Obama ABD Başkanı olarak ilk yemin 
töreninden itibaren İran'a daha farklı yaklaşacağının 
işaretlerini verdi. Havuç ve sopa politikası uygulandı. 
Bir taraftan yaptırımlarla mengeneler sıkıştırılırken 
diğer taraftan da Kasım 2012'de Umman'ın aracılığıyla 
Amerikan ve İran devletleri arasında birtakım buluşmalar 
başladı. Sonunda 2015'e gelinince nükleer programın 
sınırlandırılması anlaşması imzalandı. O anlaşmanın 
ardından Obama verdiği bir mülakatta şunu dile getirdi: 
"Körfez Arap ülkeleri, İran'la Körfez'i paylaşmaya 
alışmalılar". Yani bu bir nevi “Biz bu işle daha fazla 
uğraşmayacağız, İran'la ilişkileri normalleştireceğiz” 
mesajı oldu. Elbette ABD'nin kendi içinde bundan hiçbir 

zaman hoşnut olmayan gruplar vardı. Donald Trump 
dönemine gelince ABD bu anlaşmadan çekildi. 
Avrupalılar Amerika'nın anlaşmadan çekilmesi ve 
İran'a ek yaptırımlar koymasının sonucunu nötralize 
edecek hamleyi yapamadılar. Avrupa şirketleri İran'la 
iş yapmadılar. İran, bir yıl boyunca Avrupalıların bir 
şekilde Amerika'nın bu tutumuna karşı bir adım atmasını 
bekledi; atmayınca da daha sert bir politika uygulanması 
taraftarı olanlar ön plana geçtiler. Ve orada da işte İran, 
uranyum zenginleştirme adımlarını attı. Fakat nükleer 
silah üretimi için gerekli bir oranı dile getirmedi. Her 
şeye rağmen nispeten sınırlı tepkiler gösterdi. 

Siz bundan sonra gerilimde bir sönümlenme mi yoksa 
sıcak savaşa gidebilecek bir süreç mi öngörüyorsunuz?
En son, İran'ın yaptığı iddia edilen ve iki tankere 
gerçekleşen saldırı var; öte yandan daha önce de ABD'nin 
insansız hava aracını düşürdüler. ABD Başkanı Trump 
önce karşı saldırı kararı verip sonradan bundan vazgeçti.  
Bence Trump, İran'la yapılacak bir savaşın kendisine bir 
seçime mal olacağını düşündüğü için savaş taraftarı değil. 
Gerilim tırmanmaya devam ettiği ve hesapta da olmayan 
birtakım olaylar yaşandığı takdirde, geçen sefer saldırıyla 
cevap vermemesinin getirdiği baskıyla çok daha şiddetli 
tepki vermesi ihtimali de var. Bunun bir kara kuvvetleri 
işgali şeklinde gerçekleşeceğini sanmıyorum ama çok 
ağır bir bombardıman ihtimali söz konusu olabilir. İran'ın 
üretim merkezlerine, santrallerine, petrol kuyularına 
yönelik saldırı işler o raddeye geldiyse muhtemel. Ancak 
böyle bir durum olacağını sanmıyorum çünkü ABD'nin 
insansız hava aracı düşürüldüğünde misilleme yapılması 
konusunda Pentagon’dan “yapmayalım” görüşü çıkmış. 
Şu anda Trump'ın etrafında şahinler şahini sivillerle, bu 
ortamda güvercin diye nitelenmesi gereken bir askerî 
kesim var.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ BASRA 
KÖRFEZİ'NİN ÖNEMİNDEN KAYNAKLANIYOR. 
BASRA KÖRFEZİ, DÜNYADA EN ÇOK 
BİLİNEN VE KONVANSİYONEL METOTLARLA 
ÇIKARILAN PETROLÜN YAKLAŞIK YÜZDE 
65'İNİN YER ALDIĞI BİR BÖLGE...”
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Iran tarafından yapılan açıklamalar da oldukça 
sertleşebiliyor. Iran’ın nasıl bir politika izlemesi 
muhtemel?
İran'daki gerilimi tırmandırma yanlıları şu anda dümeni 
ele almış durumda. İran Dışişleri Bakanı Muhammed 
Cevad Zarif, sert konuşmalar yaptı. Trump, “Arka 
planda ilişkimiz var” dedi ama Zarif bunu yalanladı. 
Bu İngiltere'nin tankerlerine yapılan saldırı da bir 
tırmandırma politikası... Buna ne tür bir cevap verilecek, 
göreceğiz. Tırmandırmanın tehlikesi bu; her seferinde bir 
el yükselterek cevap verdiğinizde nerede duracağınız belli 
olmuyor. Dolayısıyla bu şekilde devam edecek olursa işler 
çok tatsız bir noktaya varabilir. Görünen o ki İran, kendine 
yönelik baskılara el yükselterek cevap verecek. 

ABD’nin başta Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa 
ülkelerinden Hürmüz Boğazı’nda destek aradığı, ancak 
pek bulamadığı konuşuluyor. ABD-Iran ilişkilerinde AB 
ülkelerinin tavrı ne yönde? Bundan sonra nasıl bir tutum 
sergilemeleri daha olası?
Avrupalı şirketler, Amerikan piyasasını kaybetmemek 
için var olan yaptırımlara uyuyorlar. Fransa ve Almanya 
bunları dengeleyebilecek politikaları ortaya koyamıyorlar. 
İranlılara “Aman kendinize hâkim olun” diyorlar ama 
rahatlatacak adımlar atamıyorlar. 

Peki dünyanın diğer önemli güçleri olan Rusya ve Çin 
önümüzdeki dönemde bu konuda nasıl pozisyon alır 
sizce?
Rusya ve Çin de bu nükleer anlaşmanın imzacısı; onlar 
da Amerika'nın yaptığından hoşlanmıyor. Çin, hâlâ 
İran'dan petrol alıyor, ki zaten Hürmüz Boğazı'nın bir 
de Çin boyutu var. Petrol kaynaklarını çıkarmak için 
savaş yapmaya gerek yok; burada asıl tartışılması 
gereken petrol kaynaklarına erişimi kimin kontrol ettiği. 
Hürmüz Boğazı'ndan o petrolü kim çıkaracak, kim satın 
alacak meseleleri önemli değil. Çünkü ABD'nin Körfez 
bölgesinden petrol ithalatı zaten yok. Çinliler tabii İran'la 
daha iyi ilişkiler kurarak Pakistan üzerinden Hürmüz 
Boğazı'nın üzerinde bir varlık edinmek istiyorlar. Yani 
İran-ABD çatışmasının ötesine baktığınız zaman aslında 
arka planda İran-Çin rekabetinin de olduğunu görmek 
mümkün. Ruslar’ın da İran'ın bir nükleer güç olmasını 
istemesi için hiçbir neden yok. Yani durum hayli karışık.

Ortadoğu’da diğer bir sıcak nokta Suriye... Dünyanın 
süper güçlerinin yaklaşımını da önemli bir parametre 
olarak koyarsak, Suriye’de bundan sonra nasıl gelişmeler 
beklenebilir?
Obama’nın eleştirildiği konulardan birisi; bu nükleer 
anlaşma sürecinde İran’a imzayı attırmak için 
bölgedeki eylemlerini kısıtlamasını ya da durdurmasını 
sağlayabilecek birtakım şartları öne sürmemesiydi. Yani 
Obama yönetimi, bu anlaşmanın imzalanmasına o kadar 
önem verdi ki İran’ın Irak’ta, Lübnan’da veya Suriye’de 
yaptıklarını durduracak ya da geri atmasını sağlayacak 
bir baskıyı kullanmadı diye eleştirildi. Ama bu tabii 
nükleerle ilgili bir anlaşmaydı, onunla da kısıtlı kaldı. 

Trump da buna “Kötü bir anlaşmadır” dediğinde, İran’ın 
geri kalan eylemlerine karşı tutum alınmadığı için bunu 
söyledi. Suudi Arabistan ve İsrail’i de en çok rahatsız eden 
unsur buydu. 

2003 yılındaki Irak Savaşı, Amerika için bir felaketti. 
Şimdi Tahran’dan bir motorsiklete atlayıp Beyrut’a 
kadar rahat gidip denize bakarak bir kahve içebilirsiniz. 
Yani İran bir Doğu Akdeniz gücü hâline geldi. İşte 
Amerikalıların Suriye’deki varlığı tam da bu gidişi 
engellemek için. Yani İranlıların Tahran’dan Beyrut’a düz 
bir çizgi çizmelerini engelleme amacını güdüyor. İran’ın 
Suriye’deki etkisinin özellikle kırılmasını istiyorlar, 
ki bence bunu herkes istiyor. Ancak bunu yapabilme 
imkânları kısıtlı ve herkesin başka çıkarları olduğu 
için ortak bir pozisyon alınamıyor. Suriye rejiminin 
İran’dan vazgeçebilme lüksü ise hiç yok. Zaten bundan 
sonra, resmî olarak sınırları kalır ama, Suriye diye bir 
ülke kalacak mı, o rejim düşmemiş olsa bile bu ülkeyi 
yönetecek kaynaklara sahip olunacak mı? Bütün bunlar 
soru işareti olarak ortada duruyor. Kolay kolay bu işin 
diplomatik sonuca varabileceğini açıkçası sanmıyorum. 
Son gelen haberlere göre IŞİD bir şekilde yeniden 
örgütleniyor; demek yakında tekrar gelecek. Bence 2021 
yılında Suriye’de başkanlık seçimi yapılacak; bu seçim 
önümüzdeki diplomatik çözümün dönüm noktası olarak 
değerlendirilebilir. Yaşayıp göreceğiz.

ORTADOĞU’DA NELER YAŞANABİLİR?
"Ortadoğu'da bundan sonraki süreçte nelerin olacağını 
kestirmek kolay değil ama iyi bir şey olmayacağını 
söyleyebiliriz. Bence ABD, Körfez hariç yavaş yavaş buradan 
çıkıyor. Rusya güçlendi deniliyor ama Rusya’nın böyle bir 
bölgeyi taşıyabilmesi zor. Çünkü Rusya’nın ekonomisi 
bunu kaldırabilecek güçte değil, kendi içinde sorunları 
var. Yemen’de korkunç bir insanlık dramı yaşanıyor; keza 
Suriye’de de yaşandı. Suriye nüfusunun yarısı ya ülke içinde 
ya da dışında mülteci oldu. Türkiye, Ürdün ve Lübnan’daki 
mülteci sayısının 6 milyon olduğu söyleniyor. Bunların 
bir kısmı geri gidemeyecek. Türkiye’de bu yavaş yavaş 
tartışılmaya başlandı; bundan sonraki süreçte Suriyelilerle 
nasıl yaşayacağımızı bir an önce örgütlememiz lazım. Öte 
yandan Filistin artık dünyanın gündeminde değil; Filistinliler 
çok yalnız ve zayıf bırakıldı. Tarihlerinde ancak 1948-1967 
arasında bu kadar zayıf olmuşlardı. Bu unutturulan sorun, 
kendini çok şiddetle patlayarak gündeme getirir mi? Bu soru 
ortada duruyor. 

Çok adaletsiz bir coğrafya, bu bölgedekilerin hepsi ya çok 
zayıf ya da çöktü. Yönetilememezlik problemi var. Büyük 
reformcu Muhammed Bin Salman’ın siyasi projesine, 
Suudi Arabistan’ı daha modern bir yapıya büründürecek 
diye destek verenler dahi büyük bir rahatsızlık duyuyorlar. 
Çünkü dengesiz tutumları söz konusu. Nitekim Türkiye’deki 
büyükelçiliklerinde gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın başına 
gelenler herkesin malumu. İran’la Arap ülkeleri arasındaki 
çatışma hâlinin acilen çözülmesi lazım. O da çok yakında 
muhtemel gözükmüyor. Hürmüz Boğazı nedeniyle savaş 
ihtimali güçlendikçe hem İsrail, hem Suudi Arabistan’da 
böyle bir savaş istemeyenlerin sayısı da artıyor."

ABD ‹LE ‹RAN ARASINDAK‹ GER‹L‹M TIRMANIYOR
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KÜRESEL 
EKONOMİDE 
HÂKİM RENK 
GRİ
KÜRESEL EKONOMİK BÜYÜME YAVAŞLAMAYA DEVAM 
EDİYOR. TİCARET SAVAŞLARI VE ONA EŞLİK EDEN 
SANAYİ ÜRETİMİNDEKİ GERİLEME, KAÇINILMAZ OLARAK 
TÜM DÜNYAYI ETKİLİYOR. PEKİ, 2019 YILININ SON 
AYLARINDA BİZİ NELER BEKLİYOR? DÜNYA BANKASI 
UZMANLARI TARAFINDAN HAZIRLANAN “KÜRESEL 
EKONOMİK BEKLENTİLER” BAŞLIKLI RAPOR, BU KONUDA 
ÖNEMLİ İPUÇLARI SUNUYOR. İŞTE, RAPORDA ÖNE ÇIKAN 
SATIR BAŞLARI...

Dünya Bankası uzmanları tarafından hazırlanan ve 
Haziran 2019’da yayımlanan “Global Economic Prospects” 
(Küresel Ekonomik Beklentiler) başlıklı rapor, dünya 
ekonomisindeki en son gelişmelere dair kapsamlı 
bir analiz sunuyor. “Hightened Tensions, Subdued 
Investment” (Artan Gerilimler, Zayıf Yatırım) alt başlığını 
taşıyan rapor, başta ticaret savaşları olmak üzere 2019 
yılının ilk yarısındaki gelişmelerin küresel ekonomiye 
nasıl yansıdığını gözler önüne seriyor. Bu rapordan önemli 
satır başlarını Bizden Haberler okurları için derledik…

BÜYÜME TAHMINLERI DÜŞMEYE 
DEVAM EDIYOR
2019 yılı için global büyüme tahmini yüzde 0,3 oranında 
düşürülerek yüzde 2,6’ya indirildi. Bu durum, sene 
başında uluslararası ticaretin zayıf olmasından ve 
yatırımların yavaşlamasından kaynaklanıyor. Global 
finansman koşulları uygun olmaya devam ettiği takdirde, 
daha önce finansal baskı altında olan yükselen piyasalar 
ve gelişmekte olan ülkelerde hafif bir toparlanmayla 
büyümenin 2021 yılına doğru kademeli olarak 

yükselerek yüzde 2,8’e çıkması bekleniyor. Bununla 
birlikte gelişmekte olan ülkelerde yavaşlayan yatırımlar 
büyümeyi sınırlandırıyor ve kalkınma hedeflerinin 
başarılması yolundaki ilerlemeyi olumsuz etkiliyor. 

Büyük ekonomiler arasındaki ticari gerilimlerin 
artması, gelişmekte olan ülkelerdeki finansal kargaşanın 
tekrarlanması ve küresel büyümede başı çeken 
ekonomilerde beklenenden daha keskin yavaşlamaların 
yaşanması gibi istikrar bozucu gelişmeler de olası 
riskler olarak yükseliyor. Bu nedenle gelişmekte olan 
ülkelerin olası negatif şokları engelleyecek tampon 
politikaları devreye sokması ve özel yatırımları teşvik 
ederek kamu sektörünün verimliliğini artırması acil bir 
ihtiyaç... Pazarlara ve teknolojiye erişimi güçlendirip 
altyapı ve yönetim kalitesini destekleyecek çabalara 
öncelik verilmeli ve bunlar etkin maliyetli, özel 
sektörün yönlendireceği çözümler ile uygulanmalı... İş 
dünyasındaki ortamı iyileştirmeyi hedefleyen yapısal 
reformlar da büyüme beklentilerini destekleyebilir. İyi 
tasarlanmış sosyal güvenlik ağları riskleri yönetmek 
açısından anahtar olabilir.
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ABD VE AVRUPA’DAKI TABLO DA 
PEMBE DEĞIL
Gelişmiş ekonomilerden gelen veriler, başta Euro Bölgesi 
olmak üzere, ekonomilerde yavaşlamaya işaret ediyor. 
Yatırımlar hız kaybetti ve ticaret hacmindeki büyümede 
önemli gerileme var. Özel tüketimde belli bir toparlanma 
söz konusu ve bu yeni işler, reel ücretlerdeki artış ile 
destekleniyor. Yine de gelişmiş ülkelerde önümüzdeki 
dönemde ekonomik aktivitede belli bir yavaşlama 
öngörülüyor. 

ABD’deki büyüme güçlü kalmaya devam ediyor. İşsizlik 
son beş yıla bakıldığında en alt seviyede ve enflasyon 
yüzde 2 olan hedef seviyesinin biraz altında dalgalanıyor. 
ABD’de; Avrupa Birliği, Doğu Asya ve Pasifik Bölgesi’ne 
yapılan satışlardaki gerilemeye paralel olarak ihracattaki 
artış biraz daha düştü. Son dönemde ticaret savaşları, bazı 
ürünlerde maliyetleri artırarak reel gelirler üzerinde hafif 
bir baskı oluşturdu. ABD ekonomisindeki büyümenin 2019 
yılında yavaşlayarak yüzde 2,5’e, 2020’de yüzde 1,7’ye ve 
2021’de yüzde 1,6’ya düşmesi bekleniyor. 

Euro Bölgesi’ndeki ekonomik durum, başta imalat 

sektörü olmak üzere, 2018 yılı ortalarından itibaren yavaş 
yavaş kötüye gidiyor. Bu yavaşlama özellikle Çin, Avrupa 
ve Orta Asya’ya yapılan ihracattaki düşüşü yansıtıyor. 
İşsizliğin düşmesine ve reel ücretlerin artmasına rağmen, 
iç talep belli derecede geriledi.

Ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya cevap olarak 
Almanya, Fransa ve İtalya sınırlı vergi indirimleri ve 
harcamaları artırmaya dönük planlar açıkladı. Buna ek 
olarak Avrupa Merkez Bankası eylül ayından başlayarak 
bankalara düşük maliyetli ek kredi sunmayı planlıyor. 
Çekirdek enflasyon yüzde 1 civarında... 2018 yılında yüzde 
1,8 olan büyümenin, 2019’da yüzde 1,2’ye düşmesi ve 2020-
2021’de ise yüzde 1,4 ortalamaya sahip olması bekleniyor. 

ASYA’DA BÜYÜME ZAYIFLIYOR
Japonya’da ekonomik aktivite, 2019 yılının ilk yarısında, 
hükûmet desteği ve geçen yılki doğal felaketlerin 
etkisinin geçişinden olumlu etkilendi. Ticaret ise özellikle 
Çin’e yapılan ihracat başta olmak üzere zayıf... Ekim 
ayında katma değer vergisinde yapılacak artışla birlikte 
ekonomik canlılığın azalması bekleniyor. Buna rağmen 
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işsizlik düşük, iş gücü büyüyor ve hizmet sektörü görece 
sağlıklı. Dış talebin beklenenden düşük olması nedeniyle 
2019 yılında büyümenin yüzde 0,8 oranında gerçekleşeceği 
tahmin ediliyor. Bir dizi finansal önlemin katma değer 
vergisindeki artışın olumsuz etkisini yıl sonunda 
yumuşatacağı öngörülüyor. 

Çin’de birbirini takip eden birçok çeyrek boyunca 
büyümede yaşanan yavaşlama dengeleniyor gibi 
gözüküyor. İmalat sektörünün hız kesmesi, ABD ile 
yaşanan ticari gerilim ve global büyümedeki yavaşlama 
gibi nedenlerle ticaret zayıf seyrediyor. Son dönemde 
ekonomik aktivite mali ve finansal önlemler ile 

destekleniyor. Banka kredilerinde ve tahvil piyasasında 
yükseliş var, ancak banka dışı krediler hız kesti. 2019 
başında politik destekle yükselen varlık fiyatları ve 
Renminbi, ticaret savaşları nedeniyle baskı altında... 
Tüketici enflasyonu toparlansa da hedefin gerisinde 
kalıyor. 2018 yılında yüzde 6,6 olan büyüme hızının, imalat 
sektöründeki ve ticaretteki gerileme nedeniyle yüzde 
6,2’ye düşeceği öngörülüyor. ABD’nin gümrük vergilerinde 
yaptığı son artışların 2020 yılı için yüzde 6,1’e indirilen 
büyüme tahmini üzerinde baskı oluşturacağı düşünülüyor. 
Elbette bunu ABD ile yürütülen ticaret görüşmeleri 
şekillendirecek.

KÜRESEL TİCARET GERİLİYOR
Global ticaret 2018 yılı sonlarında ve 2019 yılı başlarında önemli ölçüde azaldı. Asya’daki ticaret gerilerken birçok ülkede sanayi 

üretimi düştü. Bunun nedeni kısmen sermaye mallarına olan talebin yavaşlaması ve ticaret politikalarındaki belirsizlikti. 

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkelere yapılan ihracatın bu yıl azalması bekleniyor. Global ticaretteki büyümenin ise 

küresel mali krizden bu yana en zayıf hızda artarak yüzde 2,6 oranında gerçekleşeceği öngörülüyor. 

Mal ticareti, konteyner taşımacılığı ve       
ihracat siparişleri
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GELIŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE 
BORÇLAR KABARDI
Gelişmekte olan ülkelerde ve yükselen piyasalarda kamu 
borçları 2018 yılında millî gelirin yüzde 51’ine çıktı. Küresel 
düzeyde faiz oranlarının düşük, büyümenin zayıf olduğu 
mevcut ortam, yüksek borç düzeylerine dair kaygıları 
yumuşatabilir. Bugünkü yavaşlamış yatırım ortamında, 
büyümeyi destekleyecek girişimleri finanse etmek 
için kamu borçlarını artırmak cazip bir seçenek olarak 
gözükebilir. Ancak tarihe bakıldığında bu konuda dikkatli 
olmak gerekiyor: Mali stres dönemlerinde borç çevirme 
maliyetleri keskin bir şekilde yükselebilir ve bu durum 
krizle sonuçlanabilir. Yüksek borç düzeyleri, hükûmetlerin 
mali canlandırma paketlerini devreye sokma yeteneğini 
sınırlayabilir; özellikle yatırım hızının zaten yavaş olduğu 
bir ortamda yeni yatırım ve büyüme üzerinde basınç 
oluşturabilir. Bu nedenle gelişmekte olan ülkeler düşük 
faiz ortamının avantajlarından yararlanma ile aşırı 
borçlanmanın potansiyel olumsuz sonuçları arasında 
dikkatli bir denge kurmalı... Bu, global ekonominin karşı 
karşıya olduğu riskler düşünüldüğünde, mevcut dönemde 
özellikle kritik ve gelişmekte olan ülkelerde uygun 
politikaların yaratılarak, finansal piyasa çalkantılarına 
karşı esneklik sağlanmasını gerektiriyor.

YATIRIMLAR: GERILEYEN BEKLENTILER, 
GÜÇLÜ IHTIYAÇLAR 
Gelişmekte olan ülkelerde ve yükselen piyasalarda 
yatırımlardaki büyümenin önümüzdeki üç yıl boyunca 
yavaşlaması ve tarihî ortalamaların altına düşmesi 
bekleniyor. 2016 ile 2018 arasındaki hafif toparlanmaya 
rağmen bu durum, uzun süreli ve geniş tabanlı 
yavaşlamanın devamı... Bahsedilen dönemde, gelişmekte 
olan ülkelerde yatırım artışı; zayıf global büyüme, 
sınırlı mali alan ve birçok yapısal kısıt nedeniyle geri 

çekilecek. Yatırımların zayıf olması; potansiyel büyümeyi 
düşüreceği ve sürdürülebilir gelişme hedeflerine 
ulaşmayı zorlaştıracağı için endişe kaynağı... Ülkelerin 
koşullarına bağlı olarak, doğru mali ve yapısal reformların 
uygulanması, orta ve uzun vadede yatırım potansiyelini 
yükseltebilir. Finansal manevra alanı dar olan gelişmekte 
olan ülkelerde iş dünyasındaki koşulları geliştirecek 
yapısal reformlar, orta ve uzun vadede özel yatırım 
çekmeye yardımcı olabilir. Borç seviyesinin yüksek olduğu 
durumlarda politika yapıcılar kaynakların yüksek kaliteli 
yatırım projelerine yönlenmesini, şeffaflığın artmasını 
ve gerektiğinde kamu yönetim sistemlerinin etkin 
çalışmasını temin etmeli. 

PARADA DEĞER KAYBI, ENFLASYON VE 
MERKEZ BANKALARI
2018 yılında finansal piyasalarda yaşanan türbülans, bir 
kez daha gelişmekte olan ülkelerin ve yükselen piyasaların 
istikrarsız kur hareketlerine açık olduğunu gösterdi. Bu 
tür vakalar merkez bankalarını, kur üzerindeki baskıyı 
azaltmak ve yavaş büyümeye rağmen enflasyonist 
baskıları düşürmek için politikaları sıkılaştırmaya mecbur 
bırakıyor. Doğru politikalar tasarlamak için farklı şoklara 
ve farklı ülke koşullarına göre kur ile enflasyon arasındaki 
geçişkenliği ölçmek önemli... Bu geçişkenlik, kurdaki 
hareketler para politikasıyla tetiklendiği durumlarda 
daha büyük oluyor. Merkez bankaları rasyonel bir 
enflasyon oranını hedeflediğinde, esnek kur rejimi altında 
çalıştığında ve mali otoritelerden bağımsız olduğunda ise 
geçişkenlik azalıyor. 

Kredibilite, kur ve fiyat istikrarı arasındaki birbirini 
besleme mekanizması düşünüldüğünde, merkez 
bankasının kritik önemi daha da ortaya çıkıyor. Yaşanan 
deneyimler, aşırı düzeyde döviz borcuyla gelen riskleri 
hatırlatırken, gelişmekte olan ülkeler mümkün olduğunca 
daha uzun vadeli, sabit faizli ve ağırlıklı olarak yerel para 
cinsinden borçlar ile finansal stres dönemlerinde koruma 
sağlayabilir.

DÜŞÜK GELIRLI ÜLKELER SIKINTIDA
Bugün düşük gelirli olarak tanımlanan ülke sayısı 34 ve bu, 
2001’deki sayının yaklaşık yarısı... 2001-2018 döneminde, 
düşük gelirli ülkelerdeki hızlı büyüme çoğunun orta gelirli 
ülke statüsüne yükselmesini sağladı. Bunun arkasında 
kriz öncesi dönemdeki emtia fiyatlarındaki patlama, 
beşeri ve fiziksel sermayeye yapılan yatırımlardaki 
artış, 1990’lardaki geçiş ekonomilerinde yaşanan derin 
resesyonlardan çıkılması gibi nedenler vardı. Ancak 
bugünkü düşük gelirli ülkelerin önündeki meydan 
okumalar daha fazla. 2001 yılında bu kategoride bulunan 
ülkelerle kıyaslandığında bugünkü düşük gelirli ülkeler, 
orta gelir eşiğinin oldukça altında ve daha kırılgan 
durumda... Tarıma olan yüksek seviyeli bağımlılıkları, 
onları iklim değişikliği ve olumsuz hava olaylarına karşı 
daha hassas hâle getiriyor ve dış ticareti geliştirme 
potansiyelleri coğrafya ile sınırlanabiliyor. Bu nedenle 
koordineli şekilde yürütülecek politikaların bu meydan 
okumaları da dikkate alması gerekiyor.

KÜRESEL EKONOMİDE HÂKİM RENK GRİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VE 
YÜKSELEN PİYASALARDA KAMU BORÇLARI 
2018 YILINDA GSYİH'NİN YÜZDE 51'İNE 
YÜKSELDİ. KÜRESEL DÜZEYDE FAİZ 
ORANLARININ DÜŞÜK, BÜYÜMENİN 
ZAYIF OLDUĞU MEVCUT ORTAM, YÜKSEK 
BORÇ DÜZEYLERİNE DAİR KAYGILARI 
YUMUŞATABİLİR. BUGÜNKÜ YAVAŞLAMIŞ 
YATIRIM ORTAMINDA, BÜYÜMEYİ 
DESTEKLEYECEK GİRİŞİMLERİ FİNANSE 
ETMEK İÇİN KAMU BORÇLARINI ARTIRMAK 
CAZİP BİR SEÇENEK OLARAK GÖZÜKEBİLİR. 
ANCAK TARİHE BAKILDIĞINDA BU KONUDA 
DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR.
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AMERİKAN HASTANESİ, 
100 YILLIK DENEYİMİYLE 

BODRUM’DA 
VEHBİ KOÇ VAKFI SAĞLIK KURULUŞLARI ÇATISI ALTINDA HİZMETLERİNİ 
SÜRDÜREN AMERİKAN HASTANESİ, 100 YILA YAKLAŞAN DENEYİMİNİ 
BODRUM’A DA TAŞIDI. YAKLAŞIK 150 MİLYON TL YATIRIM İLE HAYATA 

GEÇİRİLEN HASTANE BÖLGE HALKININ HİZMETİNE AÇILDI. RESTORASYON 
ÇALIŞMALARI SIRASINDA "GEÇ ROMA DÖNEMİ"NE AİT OLDUĞU ORTAYA 

ÇIKAN TARİHÎ ESERLERİ KORUMA ALTINA ALARAK SERGİLEYEN BODRUM 
AMERİKAN HASTANESİ, BU ÖZELLİĞİYLE SEKTÖRE TÜRKİYE’NİN İLK 

"MÜZE HASTANE" UNVANINI DA KAZANDIRDI.
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Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları'nın amiral gemisi 
Amerikan Hastanesi, İstanbul dışındaki ilk hastanesini 
Bodrum’da açtı. Bodrum Amerikan, yeni hastanesiyle 
hastalara 24 poliklinik, 3 ameliyathane, 21 birim, 250 
kişilik kadroyla evlere entegre olacak sağlık sensörleri 
ve tele-tıp ile hastanın ayağına giderek hizmet verecek. 
Bodrum Amerikan Hastanesi açılış törenine, Koç 
Holding Şeref Başkanı ve Amerikan Hastanesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Koç Holding CEO’su 
Levent Çakıroğlu, Vehbi Koç Vakfı (VKV) Genel Müdürü 
Erdal Yıldırım, VKV Sağlık Kuruluşları Genel Müdürü Dr. 
Erhan Bulutcu, Bodrum Amerikan Hastanesi Başhekimi 
Dr. Yusuf Babayiğit katıldı. Törene yerel yönetimden 
önemli isimler de eşlik etti. Muğla Valisi Esengül 
Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum 
Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Muğla İl Sağlık Müdürü 
Dr. İskender Gencer de hastane açılışında yer aldılar.

"BODRUM HALKININ BENIMSEDIĞI 
BIR HASTANE" 
Açılış töreninde konuşan Rahmi M. Koç, “Koç Grubu 
sağlık sektörü yatırımlarının dördüncüsü, Bodrum 
Amerikan Hastanesi resmi açılışı için birlikteyiz. İlk 
hastanemiz Amerikan Hastanesi, önümüzdeki sene 
100 yaşına giriyor. İkincisi, Medamerikan Polikliniği 
ki, burada ameliyatlar da yapabiliyoruz. Üçüncüsü; 
426 yatak kapasiteli, devasa Koç Üniversitesi Eğitim 
Hastanesi. Mutlaka görmenizi tavsiye ederim. 
Dördüncüsü de burası. Biz, adetten ziyade kaliteli 
bakım, servis ve son teknolojiyi uygulamayı daha tercih 
ediyoruz. Sağlık hizmetlerimiz bırakın Türkiye’yi, yurt 
dışındakilerin kat be kat üstündedir” dedi.
Türkiye’nin en güzide yerlerinden olan Bodrum'un, 
İstanbulluların yaz ve kış aylarında da yaşamayı tercih 

ettiği bir yer hâline geldiğini hatırlatan Rahmi M. Koç, 
geçmişte Bodrum’da yaşayanların yaş ortalamasının 
50 civarındayken bugün genç neslin de Bodrum’a 
yerleştiğini vurgulayarak şunları ifade etti: "Bodrum'da 

Bodrum Amerikan Hastanesi açılış törenine Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı üst yönetiminin yanı sıra yerel yönetimden önemli isimler de eşlik etti. 

Bodrum Amerikan Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Rahmi M. Koç, 
Amerikan Hastanesi'nin hasta bakım kalitesini ve standartlarını Bodrum’a
taşıdıklarını söyledi, 
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okullar açılıyor, ticaret merkezlerinin sayıları İstanbul’u 
aratmayacak şekilde artıyor, hastaneler gelişiyor. Uzun 
zamandır Amerikan Hastanesi’ne tedavi için gelen 
hastalarımızdan yoğun talepler almaya başlamıştık. 
Beni arayarak, ‘Neden Bodrum’da değilsiniz?’ , ‘Başımıza 
bir iş gelince, İstanbul’u arıyoruz’ şeklinde bildirimde 
bulunuyorlardı. Bu talepleri üç yıl önce hastane 
yönetimimiz ile paylaştım. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra 
sıfırdan hastane yapmak yerine, Bodrum’un kalbinde, 
Bodrum halkının da benimsediği bir hastaneyi satın 
almayı tercih ettik. Yirmi yıllık geçmişi olan Özel 
Bodrum Hastanesi’ni tüm altyapısını yenileyerek 
yeniden inşa ettik. İnşa sırasında çok güzel mozaikler 
çıkınca, planlar değişti. Böylece belki de dünyanın ilk 
müze konseptli hastanesi ortaya çıktı. Böyle faydalı 
bir işte vizyonumuza ortak olan ve bize destek veren 
herkese çok teşekkür ediyorum."
Bodrum Amerikan Hastanesi'nin, İstanbul Amerikan 
Hastanesi’ne sadece fiziksel ve teknik altyapı 
bakımından benzemekle kalmayacağının altını çizen 
Rahmi M. Koç, hasta bakım kalitesi ve standartlarını da 
Bodrum’a taşıdıklarını söyledi. Rahmi M. Koç, "Yüksek 
teknoloji ile Bodrum’un hak ettiği şekilde, sadece tatil 
için gelen turistler değil, hem Ege Bölgesi’nde yaşayan 
vatandaşlarımız hem de uluslararası hastalar için çekim 
merkezi olacaktır” dedi. 
Bodrum Amerikan Hastanesi'nin diğerlerinden bir 
farkının da, temel kazılarında Roma dönemine ait 
dekoratif mozaiklerin çıkması olduğunu belirten 
Rahmi M. Koç, "Beklenmedik bu olay, bizi bir sene 
geciktirmesine rağmen, bu buluntular, hastanemize bir 
değer katmış oldu" yorumunu yaptı.

HEDEF EGE BÖLGESI'NDE DE 
MÜKEMMELLIK VE USTALIK 
MERKEZI OLMAK 
100 yıla yakın deneyimlerini Bodrum’a taşıdıklarını 
belirten VKV Sağlık Kuruluşları Genel Müdürü Dr. Erhan 
Bulutcu ise güncel tıbbi yaklaşımları etik ve güvenilir 
bir ortamda sunma misyonunu benimseyen Amerikan 
Hastanesi olarak Bodrum Amerikan Hastanesi'nin açılış 
hikâyesini şöyle aktardı: "Akademik değerlere önem 
veren uzman kadromuz ve yetkin çalışanlarımızla sağlık 
hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Bu misyonumuz 
kapsamında da yatırımlarımızı ilk kez şehir dışına 
taşıdık. Başta Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rahmi 
M. Koç’un vizyonu ile hastalarımızdan gelen talepler 

Bodrum’u tercih etmemizdeki en önemli unsur oldu. 
Yaz aylarında oldukça ilgi gören Bodrum son yıllarda 
Türkiye’nin dört bir yanından yerleşim merkezi hâline 
gelmeye başladı. Buradan hareketle 1997 yılından bu 
yana Bodrumluların sağlık ihtiyaçlarını karşılayan Özel 
Bodrum Hastanesi’ni satın alma ve yenileme çalışmaları 
dâhil olmak üzere yaklaşık 150 milyon TL’lik yatırım 
ile devraldık. Bodrum Amerikan Hastanesi olarak, 
yenilenen odalarımız ve deneyimli doktor kadromuzla 
Bodrum’un sağlıktaki adresi olacağız. Hedefimiz; Ege 
Bölgesi’nin sağlıkta mükemmellik ve ustalık merkezi 
konumuna gelmek. Hastanemiz sağlık sektöründe 
olduğu kadar kültür sanat alanında da önemli bir katkı 
sağladı.”

Bodrum Amerikan Hastanesi, akademik değerlere önem veren uzman 
kadrosu ve yetkin çalışanlarıyla sağlık hizmetlerini sürekli geliştiriyor.

BODRUM'A SAĞLIK HİZMETİNİN 
YANINDA DENEYİMİNİ DE GETİRİYOR 
Amerikan Hastanesi 100. yılına yaklaşırken, yeni girişimler, 
öncü merkezler ve iş modelleriyle daha geniş kitlelere 
ulaşmayı hedefliyor. Bu yolda yürürken öncelikli hedefi, 
ustalık ve mükemmellik şiarıyla hasta bakım ve tedavisinde 
sıfır hatayı sağlamak.

Bu girişimlerden biri de Bodrum Amerikan Hastanesi… 
Hastane; 24 poliklinik, 53 yatak sayısı, yenidoğan ve 
genel yoğun bakım dahil sekiz yoğun bakım yatağı, üç 
ameliyathane, kalp damar cerrahisi, anjiyo, kemoterapi ve 
medikal onkoloji tedavi ünitesi ile hizmet verirken, toplam 
21 sağlık birimini bünyesinde barındırıyor.

Bodrum’a vizyonuyla birlikte gelen Amerikan Hastanesi, 
American Hospital the Bodrum Cup ile bunun en güzel 
örneğini ortaya koydu. Tam 30 yıldan bu yana Türkiye 
turizmine önemli katkılar sunan Akdeniz’in en büyük 
deniz festivali “The Bodrum Cup”, Amerikan Hastanesi’nin 
sponsorluğunda üç yıl boyunca heyecanlı yarışlara sahne 
olacak. Amerikan Hastanesi, hizmet anlayışını spordan 
kültür-sanat ve eğitim alanına da taşıyarak sadece sağlıkta 
değil yaşamın her alanına katkı sağlamayı hedefliyor.

RAHMİ M. KOÇ, "HASTANEMİZ YÜKSEK 
TEKNOLOJİ İLE BODRUM’UN HAK ETTİĞİ 
ŞEKİLDE, SADECE TATİL İÇİN GELEN 
TURİSTLER DEĞİL, HEM EGE BÖLGESİ’NDE 
YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZ HEM DE 
ULUSLARARASI HASTALAR İÇİN ÇEKİM 
MERKEZİ OLACAKTIR” DEDİ.
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AMERİKAN HASTANESİ 100 YILLIK DENEYİMİYLE BODRUM’DA 

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Genel Müdürü Dr. Erhan Bulutcu: “Bod-
rum Amerikan Hastanesi olarak, yenilenen odalarımız ve deneyimli doktor 
kadromuzla Bodrum’un sağlıktaki adresi olacağız."  

Hastanenin yenileme çalışmaları sırasında ortaya çıkan eserlerin önemli bir bölümünün, kurtarma kazısı sonrasında yerinde korunması uygun görüldü.

"BODRUM'UN EN MERAK EDILEN 
CEVHERININ PERDESINI ARALADIK" 
Hastanenin yenileme çalışmaları sırasında “Geç Roma 
Dönemi”ne ait ortaya çıkan târihi eserlerin Bodrum 
Amerikan Hastanesi’ne “Müze Hastane” özelliği 
kazandırdığına dikkat çeken Dr. Erhan Bulutcu, tarihe 
ışık tutacak önemli bir eser ile karşılaştıklarını ifade 
etti. Başta Anıtlar Kurulu olmak üzere tüm idari izinler 
alınarak arkeolojik kazıların yapıldığını anlatan Dr. 
Bulutcu, "Kazılarda ortaya çıkan eserlerin önemli 
bir bölümünün, kurtarma kazısı sonrasında yerinde 
korunması uygun görüldü. Zemin seviyesinin altında 
üzeri camla kapatılarak altı ayrı havuz şeklinde 
düzenlenen sergi alanında duvar kalıntıları ile birlikte 
ortaya çıkarılan taban mozaikleri, restorasyon çalışması 
sonrasında hastanemiz bünyesinde sergilenmek üzere 
hazırlandı. Mimari açıdan değerlendirildiğinde Bodrum 
Amerikan Hastanesi’ndeki arkeolojik kazılarda ‘Geç 
Roma Dönemi’ne ait ortaya çıkan eserlerin irili ufaklı 
oluşan büyük bir villa yapısı olduğu düşünülüyor.” 
Bodrum Amerikan Hastanesi’nin Bodrum’un en merak 
edilen cevherinin perdesinin aralandığını belirten 
Bulutcu, hastanenin sağlık sektörü kadar kültür sanat 
alanında da önemli bir katkıları olacağının altını 
çizdi. Bulutcu, “Bu hastane sadece hastalarımızı değil, 
koruma altına alarak sergilediğimiz târihi kalıntılarla 
sanatseverleri de ağırlayacak” dedi.
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"YARINIMIZIN SAHİBİ,
ÜLKEMİZİN GELECEĞİSİNİZ"

KOÇ ÜNİVERSİTESİ, 25. LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLARINI VERDİ. 
TÖRENDE KONUŞAN KOÇ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI 

PROF. DR. NUR YALMAN ÖĞRENCİLERE ŞÖYLE SESLENDİ: "ÇOK BAŞARILI VE 
MUHTEŞEM BİR GELECEK SİZLERİ BEKLİYOR. SİZLERİN PARLAK GELECEĞİNİ 

DÜŞÜNDÜKÇE GÜZEL ÜLKEMİZ İÇİN GURUR DUYUYORUM." KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRÜ PROF. DR. UMRAN İNAN İSE MEZUNLARA "SİZ YARINIMIZIN 

SAHİPLERİ, ÜLKEMİZİN GELECEĞİSİNİZ" DEDİ. 

Koç Üniversitesi, 2018-2019 akademik eğitim ve öğretim 
dönemini başarıyla tamamlayan 25. dönem lisans ve 
lisansüstü mezunlarını düzenlenen bir törenle uğurladı. 
Üniversitenin Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleşen 
Mezuniyet Töreni’nde bin 176 öğrenci diplomalarını aldı. 
Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nur 
Yalman ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan’ın 
katıldığı törende, bu yılın konuk konuşmacısı olarak 
William ve Flora Hewlett Vakfı’nın Başkanı Larry Kramer 
öğrencilere seslendi. 

"HEDEFIMIZ MUASIR MEDENIYETLER 
SEVIYESINE GELMEK"
Törenin ilk konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Nur 
Yalman, Koç Üniversitesi’nin elde ettiği büyük başarılarda 
önemli katkıları bulunan Koç Ailesi’ne, mütevelli heyeti 

üyelerine, mezunlara ve öğrencilere teşekkür etti. Yalman: 
“Harvard Üniversitesi'de sosyal antropoloji ve Asya 
medeniyetleri profesörlüğü ve onun öncesinde Cambridge 
ve Chicago üniversitelerinde hocalık yapmış biri olarak 
sizlere o güzel üniversitelerden selamlar getiriyorum. 
Bilmenizi isterim ki artık onların seviyesine çok yaklaştık. 
Atatürk’ün dediği gibi hedef 'muasır medeniyetler' 
seviyesine varmaktı. Bizim de hedefimiz budur" diyerek 
konuşmasına başladı.

Mezunların aldığı diplomaların "altından daha kıymetli" 
olduğunu belirten Prof. Dr. Nur Yalman konuşmasının 
devamında öğrencilere şu şekilde seslendi: “Her birinize, 
bütün hayatınız boyunca önemli kapılar açılacaktır. 
Çok çalışkan ve üretken olun. Çok başarılı, muhteşem 
bir gelecek sizi bekliyor. Sizlerin parlak geleceğini 
düşündükçe güzel ülkemiz için gurur duyuyorum. Değişik 



23

dilleri öğrenmeye gayret edin ve öğrenin. Dünyamız çok 
küçülmekte; sizin hayatınız doğu, batı, kuzey, güney 
demeden çok değişik insanlar ve kültürlerle çok yakın 
olacaktır.”  

"ÜNIVERSITE EĞITIMI NESILLER ARASI 
BIR RENDEVU"
Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da, ana 
felsefelerinin öğrenciler için en özgür ortamı yaratmak 
olduğunu vurgulayarak, “Sizin heves ve heyecanlarınızı 
en hür ve en iyi şekilde yakalamanızı sağlayabildiysek ne 
mutlu bizlere ve sizlere" dedi.

Üniversite eğitimini nesiller arası bir randevu olarak 
gördüklerini kaydeden Prof. Dr. İnan, "Günün sonunda 
önemli olanın yaptığınız her işte, birlikte çalıştığınız ve 
etkilediğiniz insanlar olduğunu unutmayın. Sizler yarının 
düşünce önderleri, iş dünyasının liderleri, mühendisleri, 
hukukçuları, bilim insanları, doktorları, hemşireleri ve 
sanatçılarısınız; kısacası siz yarınımızın sahipleri ve 
ülkemizin geleceğisiniz” dedi. 

VEHBI KOÇ VAKFI'NDAN 
1 MILYAR DOLARLIK YATIRIM 
Koç Üniversitesi'nin 25. yılını geride bıraktığının altını 
çizen Prof. Dr. İnan, "Türkiye'de yarım yüzyıldır eğitim, 
kültür ve sağlık alanlarındaki etkisiyle bilinen Vehbi Koç 
Vakfı'ndan bugüne kadar kampüslerimize 1 milyar dolar 
yatırım yapıldı ve Koç Üniversitesi’ne her yıl 35 milyon 
dolar kaynak aktarıldı.  

Vakfın üniversiteye sağladığı bu desteği tüm 
öğrencilerimizin en iyi eğitimi almaları için kullanmaktan 
sorumluyuz” diye konuştu.

Bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında Avrupa’dan 
en çok fon alan üniversite ve TÜBİTAK’tan da en çok proje 
desteği alan birkaç üniversiteden biri hâline geldiklerini 
ifade eden Prof. Dr. Umran İnan,  "Koç Üniversitesi’nin 
son 10 yıllık süreçte aldığı dış kaynaklı fonların toplamı 

400 milyon TL. Bu gurur veren tablo çok daha yenilikçi ve 
katma değeri yüksek çalışmalar yapmamız için bizi teşvik 
ediyor" dedi.

En gurur duydukları programlardan birinin Anadolu 
Bursiyerleri Programı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İnan, 
sekiz yıl önce 14 öğrenciyle başlayan bu programın, bugün 
500 öğrencinin 220 ayrı kurum tarafından desteklendiği 
bir boyuta ulaştığını kaydetti. Prof. Dr. İnan, "Bu yıl da 
50’den fazla yeni kurumun ve mezun sınıflarımızın 
da destekleriyle ülkemizin dört bir yanından gelen 91 
öğrenciyi daha üniversitemize bu şekilde yerleştireceğiz” 
diye ekledi. 

LARRY KRAMER'DAN 
HAYATA DAIR TAVSIYELER
Konuk konuşmacı olarak törene katılan William ve 
Flora Hewlett Vakfı’nın Başkanı Prof. Dr. Larry Kramer 
ise konuşmasına Vehbi Koç Vakfı’nın kuruluşunun 50. 
yılını kutlayarak başladı. Hayatı bir hikâyeden ziyade 
“noktaları birleştirme” oyununa benzeten Larry Kramer, 
“Öne çıkan deneyimlerimiz sayfadaki noktalar gibidir; 
onları birleştirerek hayatımızın resmini ortaya çıkarırız. 
Üniversite mezuniyetiniz de bu noktalardan biri. 
Hayatınızın geri kalanı boyunca hatırlayacağınız bir olay 
olmalı, zira elde ettiğiniz bir başarıyı ve yeni bir başlangıcı 
temsil ediyor” diye konuştu. 

Prof. Dr. Larry Kramer, yeni mezunlara “Kendinize 
karşı dürüst olursanız hayatın önünüze çıkardığı en sert 
virajları bile rahatça alabilirsiniz. Nihayetinde kendinizin 
danışmanı olmak ve kendi derslerinizi ve bilgeliğinizi 
kendiniz bulmak zorundasınız” diye seslendi.

Koç Üniversitesi'nin 25. Mezuniyet Töreni, Prof. Dr. Larry 
Kramer'ın konuşmasının ardından gerçekleşen kep atma 
töreniyle sona erdi. Kramer'ın siyasi kutuplaşmadan siber 
güvenliğe, hayırseverlikten üniversitelerin işleyişine kadar 
görüşlerini anlattığı röportajını bir sonraki sayfamızda 
okuyabilirsiniz. 

 William ve Flora Hewlett Vakfı’nın Başkanı Prof. Dr. Larry Kramer, şeref doktorasını Prof. Dr. Nur Yalman ve Prof. Dr. Umran İnan'dan aldı. 
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“ÜNİVERSİTELERDE 
ASIL ÖĞRENİLMESİ 
GEREKEN ŞEY,

BAĞIMSIZ 
DÜŞÜNMEKTİR”
ABD’DE BÜYÜK ÇAPTA HAYIRSEVERLİK FAALİYETLERİYLE 
BİLİNEN WILLIAM AND FLORA HEWLETT VAKFI’NIN BAŞKANI 
LARRY KRAMER, KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NİN 25’İNCİ MEZUNİYET 
TÖRENİNİN KONUK KATILIMCILARI ARASINDAYDI. KRAMER, 
BİZDEN HABERLER’E VERDİĞİ ÖZEL RÖPORTAJDA ÜNİVERSİTELERİN 
ÖĞRENCİLERİNİ ÖNCELİKLE İYİ BİR İNSAN VE VATANDAŞ OLMAYA 
HAZIRLAMALARININ ÖNEMİNİN ALTINI ÇİZDİ. 

BİRAY ANIL BİRER HÜSEYİN SERDAR ÖNGEN 
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Haziran ayında 25'incisi düzenlenen Koç Üniversitesi 
mezuniyet töreninin önemli bir konuğu vardı: William and 
Flora Hewlett Vakfı Başkanı Larry Kramer...
Merkezi ABD’nin California eyaletinde bulunan William 
and Flora Hewlett Vakfı, daha iyi bir dünya yaratmaya 
katkıda bulunan fikir ve kuruluşları destekleyen, bağımsız 
bir vakıf. 50 yıldan uzun süredir eğitim, çevre, sanat, yaşam 
standartlarını geliştirme, kadınların sağlık ve refahını 
artırma gibi konularda çalışmaları destekliyor. Ayrıca, 
özel projelerde, siber güvenlik ve ABD demokrasisi ile ilgili 
konularda bazı özel projeleri fonluyor.
1966 yılında mühendis ve girişimci William R. Hewlett 
ve eşi Flora Lamson Hewlett’ın büyük oğulları Walter 
Hewlett ile birlikte kurduğu vakıf, ABD’deki en büyük 
yardım kuruluşlarından biri. 2018 yılında insanların 
yaşam kalitelerini artırmaya dönük çalışmalarda 
toplam 400 milyon dolarlık fon sağladı. Vakıf üniversite 
araştırmalarından sanat merkezlerine, yerel topluluklardan 
kırsal organizasyonlara kadar, farklı kuruluşlara bağışlarda 
bulunuyor. 2018 yılı sonu itibariyle vakfın varlıklarının 
toplamı yaklaşık 9,8 milyar dolar. 
2012 yılından bu yana vakfın başkanı olarak görev 
yapan Larry Kramer ise başta siyasi uzlaşı ve siber 
güvenlik konularında olmak üzere, çeşitli projelerle 
vakfa önemli katkılarda bulundu. Bizden Haberler'e 
verdiği özel röportajda vakfın misyonundan ve yürüttüğü 
çalışmalardan bahseden Kramer, dünya çapında 
üniversitelerde beşeri bilimler alanında yürütülen 
çalışmaları değerlendirdi. Kramer ayrıca, yeni mezunlara 
önemli tavsiyelerde bulundu. 

William and Flora Hewlett Vakfı daha iyi bir dünya 
hayali kuran fikirleri ve kurumları destekliyor. Vakıf, 
sizin liderliğiniz süresince nasıl bir gelişim gösterdi? 
Yürüttüğünüz programlar arasında hangileri öne çıkıyor? 
Çalışmalarımızı yürütürken, yaptığımız işlerin bir kısmı 
yeniden şekilleniyor. Üzerinde çalıştığımız alanlar daha 
zor bir hal aldıkça, “ilerleme” kavramını yeniden tarif 
etmemiz gerekiyor. Yani, profesyonelleşmeye devam 
ederken, ilerleme sağlayıp sağlamadığımız konusunu 
yeniden değerlendiriyoruz. Somut konuşmak gerekirse, 
örneğin, bazı çalışmalarımızı daha demokratik bir 
hükûmet oluşturma konusu etrafında güçlendirdik. 
Siber güvenlik, Amerika’daki siyasi yapıları düzeltmek, 
dijital dezenformasyon ve ekonomiyi tekrar düzenlemek 
ekseninde birer inisiyatif başlattık. Bana göre bu konuların 
hepsi birbiriyle bağlantılı. Aralarından hangisinin öne 
çıktığını söylemek zor, çünkü vakfın yaptığı bütün işleri 
seviyorum. Demokrasi alanında yürüttüğümüz çalışmalar 
dışında vaktimin çoğunu alan diğer bir konu da iklim. 
İklim konusunda dünyanın en büyük fon sağlayıcısıyız. 
Bu meseleyle yakından ilgilendiğinizde ne kadar önemli 
olduğunu anlıyorsunuz. 

Üniversitelerin beşeri bilimlere daha fazla odaklanması 
gerektiğini düşünüyor musunuz? Hayata atılmaya 
hazırlanan yeni nesil için beşeri bilimler neden önemli? 
Bence insanların en çok nasıl akıl yürütüleceğini 

bilmeye ihtiyacı var. Dünyayı daha geniş bir 
perspektiften kavramaları lazım. Sadece fen bilimlerinde 
uzmanlaşırsanız bunu yakalayamazsınız. Her şey önemli 
ama bence temeli beşeri bilimlerde atmalısınız. Benim 
üniversiteye gittiğim dönemde, böyle yapılıyordu. Şimdi 
artık daha zor. Bugün öğrencilere “Sadece kariyer yapmak 
için üniversiteye gideceksin” mesajı veriliyor. Bu, doğru 
bir şey değil. Hem bir vatandaşhem de iyi bir insan olmaya 
da hazırlanmaları gerekiyor. Beşeri bilimlerde bunu 
yapıyoruz. 

Üniversitelerde beşeri bilimlerin içeriği sizce nasıl değişti? 
Bence sürekli değişiyor. En başından beri değişiyordu ve 
değişmeye de devam ediyor. Bir nebze de kötüye gidiyor. 
Bu kısmen, bazı üniversitelerin öğrencilerine müşteri 
gibi davranmasıyla alakalı. Birbirleriyle rekabet edip 
talep yaratmak zorundalar ama bu durum geri tepti. 
Öğrencilere öğrenmeleri ve anlamaları gereken şeyleri 
öğretmeniz lazım. Üniversitelerin çoğu uzmanlaşmayı 
artırdı; iyi bir temel atmak yerine öğrencileri kendilerine 
çekmeye yönelik pazarlama stratejileri gütmeye 
odaklanıyorlar. Öte yandan çok iyi işler yapan muhteşem 
insanlar var. İnanılmaz öğretmenlere ve düşünürlere 
rastlayabiliyorsunuz. Kariyerimde altı farklı üniversitede 
bulundum. Hepsi birbirinden farklıydı ve hepsi de çok 
iyiydi. Dolayısıyla pek çok imkân bulmak da mümkün. 

LARRY KRAMER KİMDİR?
2012’den bu yana William and Flora Hewlett Foundation’ın 
başkanlığını yürüten Larry Kramer, 2004-2012 yılları 
arasında dekanlık görevini üstlendiği Stanford Law 
School’da Richard E. Lang Hukuk Profesörlüğü Kürsüsü’nde 
görev yaptı. Burada önemli eğitim reformlarına öncülük 
etti; yeni ve çok disiplinli bir hukuk çalışmaları modelinin 
geliştirilmesine önayak oldu. Kramer’ın eğitim ve araştırma 
alanları arasında Amerikan hukuk tarihi, anayasa hukuku, 
federalizm, güçler ayrımı, federal mahkemeler ve kanuni 
ihtilaflar yer alıyor.

Kariyerinin başlangıcında hukuk danışmanı olarak çalışan 
Kramer, ardından Chicago ve Michigan üniversitelerinde 
hukuk profesörlüğü yaptı. 1994’te New York Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nin eğitim kadrosuna katılan Kramer, 
burada Araştırma ve Akademik İşlerden Sorumlu Dekan 
Yardımcılığı görevini üstlendi. Russell D. Niles Hukuk 
Profesörlüğü Kürsüsü’nde görev yaptı. Daha sonra küresel 
hukuk bürosu Mayer Brown’da özel danışman olarak görev 
aldı.

American Academy of Arts and Sciences, American 
Philosophical Society ve American Law Institute üyesi 
olan Kramer, aralarında National Constitution Center, 
Independent Sector ve ClimateWorks Vakfı’nın da yer 
aldığı bir dizi kâr amacı gütmeyen kuruluşun yönetim 
kurulunda direktörlük görevini yürütüyor. Kramer, “The 
People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial 
Review” adlı kitabın da aralarında bulunduğu pek çok eser 
kaleme aldı.
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Siyasi kutuplaşma ve siber güvenlik, vakıf için 
neden bu kadar önemli? 
Daha demokratik bir devlet için çabalamamızın sebebi 
açık. Vakfın başka konularda yaptığı bütün işler devletin 
aksiyon almasını gerektiriyor. Devlet çok kutuplu olduğu 
için eyleme geçemezse biz de paramızı ve zamanımızı 
boşa harcamış oluyoruz. Siber güvenlik meselesi biraz 
daha farklı. Güvenlik konusunda vakfın başından beri 
çalışmaları var. Ben vakfa ilk geldiğimde, bir süredir 
nükleer güvenlik konusunda çalışıyorlardı ve iş bitmek 
üzereydi. Öte yandan, siber güvenlik konusunda hiçbir 
şey yapılmamıştı. Bu konuda belki devlet ve sektör çok 
iş yapmıştı ama yaptıkları da çoğunlukla tehditleri 
savuşturmaktı. Ancak kimse uzun vadeli düşünmemişti. 
Ben de bu konuda çalışabileceğimizi düşündüm. Vakıflar 
bunu iyi yapar. 

Vakıf aracılığıyla sürdürdüğünüz programlarla binlerce 
insana yardım ediyorsunuz. Unutamadığınız bir 
hikâye var mı? 
İnsanlarla o şekilde doğrudan çalışmıyoruz ama size 
benim çok etkilendiğim bir hikâyeyi anlatabilirim. 
Montreal Protokolü (ozon tabakasına zarar veren 
maddelerin küresel olarak azaltılması yoluyla bu tabakanın 
korunmasını sağlayan uluslararası anlaşma) 1989’da 
yürürlüğe girdiğinde kloroflorokarbon grubu gazların 
kullanımını (CFC), hidrokloroflorokarbon (HFC) gazlarıyla 
değiştirmeye çalışıyorlardı ama HFC’lerin küresel ısınmaya 
etkisinin karbondioksitin 10 katı olduğu anlaşıldı. Obama 
yönetimi yıllardır Monteral Protokolü’nü HFC’lerin de 
azaltılması yönünde değiştirmeye çalışıyordu ama bir türlü 
başarılı olamıyorlardı çünkü gelişmekte olan ülkelerin 
çoğunun teknik kapasitesi gerekli değişikliği yapmak için 
yeterli değildi. Anlaşma da kimseye fon sağlamıyordu. 
Kigali’deki toplantıdan iki hafta önce Beyaz Saray’dan bir 
telefon geldi; ülkelerin gerekli değişikliği yapması için 
oluşturulacak bir programa 50 milyon dolar gerektiğini 
söylediler. İki hafta içinde fon sağlayan 18 diğer kuruluşla 
beraber 53 milyon dolar topladık. Protokolde gerekli 
değişiklik bu fon olmadan yapılamazdı. Devletler, soğutma 
sistemlerinin etkinliğini artırmak için HFC’den başka 
maddelere geçerken de o fon kullanıldı. Bu, örneklerden 
sadece biri. Bir vakıf olarak, devletlerin hızlıca yapamadığı 
şeyleri yapabilme esnekliğimiz ve özgürlüğümüz var. 

Koç Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde konuşmak 
yapmak için Istanbul’a geldiniz. Koç Üniversitesi’yle ilgili 
izlenimleriniz neler? 
Burada harika öğrencilerle tanıştım. Güzel sanatlar, hukuk, 
sosyoloji, arkeoloji ve müzik bölümlerinden öğrencilerle 
sohbet ettim. Çok etkileyiciydiler. 25 yılda çok iyi bir 
üniversite oluşturulmuş; inanılmaz. Sıfırdan bir kampüs 
yaratılmış. Bugün aklımdan bu geçiyordu. Hayırseverlik 
tarihine bakarsanız benzer kuruluşlara rastlarsınız: 
Rockefeller, Chicago Üniversitesi’ni kurdu; Leland Stanford, 
Stanford Üniversitesi’ni; George Soros Orta Avrupa 
Üniversitesi’ni ve Vehbi Koç, Koç Üniversitesi’ni kurdu. 
Epey güzel bir zincir. 

Yeni mezunlara hayatta başarılı olmaları için 
verebileceğiniz en iyi tavsiye nedir? 
Dünyada etkin bir rol almak için, yanıldığını 
düşündüğünüz kişileri dinlemeniz, fikrinizi değiştirmeye 
açık olmanız ve başkalarının fikir değiştirmesine yardımcı 
olmanız gerekiyor. Vermek istediğim bir diğer tavsiye 
ise bağımsız düşünmek. Başka insanların sizin yerinize 
düşünmesine fazla izin vermemelisiniz, çünkü bu sağlıklı 
bir şey değil. Çoğunluğun fikri onun doğru olduğu anlamına 
gelmiyor. Kendiniz düşünüp bulmalısınız. Öğrenciler bu 
donanımı üniversitede kazanıyor ve asıl bunu öğreniyorlar. 
Üniversitede okurken birçok şey öğrenirsiniz ama bunlar 
arasında en önemlisi, bağımsız düşünmektir. 

“HAYIRSEVERLİK TARİHİNE BAKARSANIZ 
BENZER KURULUŞLARA RASTLARSINIZ: 
ROCKEFELLER, CHICAGO ÜNİVERSİTESİ’Nİ 
KURDU; LELAND STANFORD, STANFORD 
ÜNİVERSİTESİ’Nİ; GEORGE SOROS ORTA 
AVRUPA ÜNİVERSİTESİ’Nİ VE VEHBİ KOÇ, 
KOÇ ÜNİVERSİTESİ’Nİ KURDU. EPEY GÜZEL 
BİR ZİNCİR.”

Larry Kramer, Koç Üniversitesi mezuniyet töreninde öğrencilere hitap etti.

K U R B A N  B AY R A M I ’ N D A  B A Ğ I Ş L A R I N I Z I
T Ü R K  E Ğ İ T İ M  V A K F I ’ N A  YA P I N ,

K A Z A N D I Ğ I  Ü N İ V E R S İ T E Y İ
K A Y B E T M E S İ N

Eğitim bağışı:
Üniversite bursu (aylık) 700 TL
Yurt bursu (aylık) 1.040 TL

#kazandığıüniversiteyikaybetmesin

Bağışlarınız için:

444 0 838
bagis.tev.org.tr

TEV        6717** 

*MEB tarafından paylaşılan verilere göre, 2013 - 2018 yılları arasında 1 milyon 115 bin 530 üniversite öğrencisi kaydını dondurdu veya sildirdi.

**TEV yazıp 6717'ye kısa mesaj göndererek vakfımıza 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.
Tüm GSM operatörlerinin faturalı hatlarında geçerlidir. Operatörler tarafından hizmet bedeli alınmamaktadır.

Kurban Bayramı bağışlarınızla öğrencilerimize eğitim bursu verilmektedir ve kurban kesimi yapılmamaktadır. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TEV_KurbanBayrami_ilan Bizden Haberler 21x27,5 cm.pdf   1   25/07/2019   18:56



K U R B A N  B AY R A M I ’ N D A  B A Ğ I Ş L A R I N I Z I
T Ü R K  E Ğ İ T İ M  V A K F I ’ N A  YA P I N ,

K A Z A N D I Ğ I  Ü N İ V E R S İ T E Y İ
K A Y B E T M E S İ N

Eğitim bağışı:
Üniversite bursu (aylık) 700 TL
Yurt bursu (aylık) 1.040 TL

#kazandığıüniversiteyikaybetmesin

Bağışlarınız için:

444 0 838
bagis.tev.org.tr

TEV        6717** 

*MEB tarafından paylaşılan verilere göre, 2013 - 2018 yılları arasında 1 milyon 115 bin 530 üniversite öğrencisi kaydını dondurdu veya sildirdi.

**TEV yazıp 6717'ye kısa mesaj göndererek vakfımıza 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.
Tüm GSM operatörlerinin faturalı hatlarında geçerlidir. Operatörler tarafından hizmet bedeli alınmamaktadır.

Kurban Bayramı bağışlarınızla öğrencilerimize eğitim bursu verilmektedir ve kurban kesimi yapılmamaktadır. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TEV_KurbanBayrami_ilan Bizden Haberler 21x27,5 cm.pdf   1   25/07/2019   18:56



28

KOLEKTİF

Tanı, Koç Topluluğu şirketlerine uzun yıllardır 
müşteri verisi yönetimi, sadakat programları, 
kampanya yönetimi, analitik ve iş zekâsı 
konularında hizmetler veriyor.

TANI, DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
YOLCULUĞUNDA 
MÜŞTERİLERİNİN 
YANINDA

ÖZLEM KAPAR BAYBURS 
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Günümüzde dijitalleşmeyle, ihtiyaçlar değişip çeşitleniyor. 
Özellikle teknolojik gelişmeler, müşteri beklentilerindeki 
değişimin yanı sıra veri ve kanal çeşidinin artışını 
getiriyor. Tanı ise bu süreçte müşterilerinin dijital dönüşüm 
ihtiyaçlarına yönelik yenilikleri hayata geçiriyor. 17 
yıllık deneyime sahip Tanı’nın hayata geçirdiği "Dijital 
Dönüşüm Yolculuğu" birbirini besleyen iki yolda ilerliyor; 
müşterilerinin dijital dönüşüm süreçlerinde onlara 
çözümler sağlarken, kendi dijital dönüşümlerini de 
gerçekleştirmelerine aracı oluyor. Tanı bu kapsamda 6 farklı 
çalışma sürdürüyor: “Kültürel değişim ve iş yapış yaklaşımı, 
müşterilerin dijital dönüşüm yolculuklarına destek vermesi, 
ileri analitik çalışmalar ve iş zekâsı, dijital ürünler ve mobil 
çözümler, mobil sadakat programı "Chippin" ve topluluk 
ortak verisinin zenginleşmesine yönelik çalışmalar.”

CRM IHTIYAÇLARI IÇIN ÇEVIK 
TAKIMLAR KURUYOR 
Dijital dönüşüm sürecinde müşterilerinin servis hızını 
artırmak ve iletişimi kuvvetlendirmek amacıyla 2017 
yılında "çevik takımlarla" ilerleme kararı alan Tanı, bu karar 
doğrultusunda her bir müşterisinden sorumlu çevik takımlar 
oluşturuyor. Bu takımlarda ürün sahibi ve müşteri başarısı 
yöneticilerinin yanı sıra, analiz, veri ambarı, analitik, test 
ekibi gibi işi hayata geçiren Tanı personeli de yer alıyor. Tanı, 
2018 itibarı ile ekiplerin scrum toplantılarına müşterilerini 
de katarak onların isteklerini önceliklendirebiliyor.

FIRMALARA GÖRE ÖZELLEŞMIŞ 
YENILIKLER HAYATA GEÇIRILIYOR 
Müşteriler, Tanı’dan CRM, Analitik, Sadakat Programı ve 
Kampanya Yönetimi hizmetleri alıyor. Her şirketin ihtiyacı, 
sektörüne ve süreçte bulunduğu konuma göre farklılaşıyor. 
İleri analitik yöntemlerle müşteri verisinin analizine, 
kampanyaların makine öğrenmesi bazlı modellerle 
iyileştirilmesine ve otomasyonuna, geri dönüşlerin 
artırılmasına ve bütçe optimizasyonlarına odaklanan 
Tanı, geçen yıl makine öğrenmesi bazlı kişiselleşmiş 
kampanyalar oluşturan “Akıllı Kampanya Motoru” ile 
İngiltere’de DataIQ “Best Use of Data in a Marketing Program” 
ödülününe layık görüldü.

VERIYI DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜYOR 
Tanı’nın yaşamında analitik çalışmalar kurulduğu günden 
bu yana devam ediyor. Bununla birlikte verinin ortaya 
koyduğu hikâyeyi anlatan veri görselleştirme yetkinliklerini 
artırmaya odaklanmış durumda. Bu yaklaşımla 
kişiselleştirme, kampanya önerileri, alarm sistemleri, 
bayi analizleri, kötü niyetli kullanım tahminlemesi ve 
satış tahminleri gibi pek çok analitik çalışmayı makine 
öğrenmesi algoritmaları ile hayata geçiriyor.

CHIPPIN YATIRIMI, DIGITAL EKOSISTEM 
YAKLAŞIMI ILE HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR 
Chippin programı, dijitalleşen dünyada tüketicilerin 
yaşamındaki yeri artan mobile inançla 2016’da hayata 
geçirildi. Ülkemizde mobil ödemeye dayalı ilk sadakat 
programı olan Chippin, bugün 40 farklı sektörde, 2 bin 500 

ÜRÜNLER VE MOBİL HİZMETLER   
Tanı, derin CRM geçmişiyle, müşterilerinin 
ihtiyaçlarını ve problemlerini dikkate alarak yeni 
ürünlerini kullanıma açtı.

Müşteri 360 Kartı 
Müşterinin ihtiyaç duyulan tüm bilgilerini 
ve müşteriye özel aksiyonları tek bir ekranda 
toplayıp, kanal bazında özelleşen içeriklerle 
sunarak müşterinin omni-channel yönetimini 
sağlıyor. 
Hedef Kitle Asistanı 
Bu ürün veriyi demokratikleştirerek işin 
sahibinin basit analizleri kendisinin 
yapabilmesine olanak sağlıyor. 
Digital Insert
Online dünyada web sayfalarının hayata 
geçirdiği kişiselleştirilmiş teklifleri offline 
dünyada olan markaların da hayata geçirmesine 
olanak sağlıyor. Doğru kanalda, doğru zamanda 
tamamen kişiselleşmiş teklif seti ile müşterileri 
buluşturuyor. 
Dataccord 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Elektronik 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili 
mevzuat kapsamında alınması gereken izinleri 
merkezden ve tüm kanallarından senkron şekilde 
yönetmeye olanak sağlıyor. 
Kampanya Uygulayıcı 
Müşterilerin doğrudan kampanyalarını 
tanımlayabilmelerini sağlayan bir self- servis 
hizmeti. Hız ve 7/24 kampanya imkânı sunuyor. 
Ileri Analitik Tahminsel Modelleme Ürünleri 
Çeşitli iş problemlerini, ileri analitik yöntemler 
ve makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak 
çözmeyi sağlayan ürünler olarak tanımlanıyor.

noktada geçiyor. Chippin, sadece büyük markalarda değil, 
lokal işletmelerde de tüketicilerin hayatını kolaylaştırıyor. 
Chippin iş yerlerini, ödeme çözümcülerini, müşterileri 
bir araya getiren dijital bir ekosistem sunuyor. İçerisinde 
aynı zamanda alt segment programlara ulaşım ve yemek 
çeklerinin kullanılması sağlanıyor. Müşterilerden gelen 
taleplerle, Chippin’in dijital ekosistem yaklaşımının daha da 
geliştirilmesi hedefleniyor.

ORTAK VERININ ZENGINLEŞTIRILMESINE 
YÖNELIK ÇALIŞMALAR 
Dijital dönüşüm yolculuğunda Tanı’nın bir diğer ana odak 
konusu ise ortak verinin zenginleştirilmesine yönelik 
çalışmalar. Şirket, 12.9 milyon ortak izinli veri tabanında 
hayata geçirilen çalışmaların yanı sıra, tüketicilere ve 
markalara değer yaratacak yeni kurgular tasarlıyor. 
Topluluk verilerinin yeni veri kaynakları ile zenginleştiği 
programlara yönelik ön çalışmalar sürüyor. Aynı zamanda, 
dijital hedeflemelerin verimini artırmak amacıyla CRM 
verileri ile zenginleşmiş çalışmalar gerçekleştiriliyor.
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Balıkesir’in yazlıkçılarıyla ünlü ilçelerinden biri olan 
Gömeç’te dayısından devraldığı Aygaz Bayiliği’ni 12 yıldır 
yürüten Ekrem Cengiz, ‘güler yüz ve neşeyi’ işine katmayı 
başarmış bir esnaf. Koç Topluluğu markalarından birinin 
bayisi olmanın avantajını yaşadığını vurgulayan Cengiz, 
Aygaz'ın marka gücünün bölgelerinde lider olmalarını 
sağladığını belirtiyor. “Bölgemizde markamızın 
algısı, 'asla tüketiciyi üzmez, korur!' şeklinde” diyen 
Ekrem Cengiz, iş yaparken bu algıya yakışır şekilde 
davrandıklarının altını çiziyor.

Beş bini aşkın müşteriye sahip Ekrem Cengiz,  özellikle 
yaz mevsiminde gelen yazlıkçılar sayesinde işlerinin 
katlandığını kaydediyor. Cengiz, “Yazlıkçıların neredeyse 
tamamı bizden tüp alıyor” diyor. 

Aygaz yöneticileriyle kurdukları özel ve hızlı iletişim 
sayesinde üstesinden gelemeyecekleri sorun olmadığını 
söyleyen Ekrem Cengiz, bayilik hikâyesini ve Koç 
Topluluğu’na duyduğu güveni Bizden Haberler için anlattı.

Önce biraz bize kendinizden ve Koç Topluluğu ile iş 
birliğinizin nasıl başladığından bahseder misiniz? 
1969 yılında hâlen yaşamakta olduğum Balıkesir'in 
Gömeç ilçesinde dünyaya geldim. Babam esnaftır, 
ticaretle uğraşan bir ailede yetiştim, ticaretin içinde 
büyüdüm denebilir. Öte yandan çiftçilik yönümüz de var, 
zeytincilik yapıyoruz. Aygaz Bayiliği’nin yanı sıra aynı 
zamanda iyi bir zeytin üreticisiyim. 

Gömeç Meslek Lisesi'nin Mobilya İşleri bölümünden 
mezun olur olmaz iş hayatına atıldım. Büyük bir 
markanın bölge temsilciliğini ve birkaç ürün kolunda da 
bayilikler yaptım. O sıralarda Gömeç Aygaz Bayiliği'ni 
dayımlar yapıyor, ben de ilgiyle izliyordum. Dayımlar, işi 
devam ettiremeyip devretmeye niyetlenince ben talip 
oldum. Bölge Müdürümüz de bizi uygun görünce işe 
hemen başladım. Böylelikle Koç Topluluğu ailesine ilk 
adımımı 2007 yılının ağustos ayında hâlen çalıştığım 
bayiyi devralarak atmış oldum. 12 yıldır mensubu 
olduğum bu ailenin bir parçası olmaktan da gurur 
duyuyorum. İşi devralır almaz kendimi, bir bayrak 
yarışı koşucusu gibi, sahanın ortasında ve gücümün 
yettiği kadar koşarken buldum; telefonlar hiç durmadan 
çalıyordu ve ben hepsine yetişmeye çalışıyordum. Çok 

GÜÇLÜ MARKA, 
GÜÇLÜ BAYİ VE NEŞELİ İŞ!
BÖLGESİNDE LİDER OLAN GÖMEÇ AYGAZ BAYİ SAHİBİ EKREM CENGİZ, TÜKETİCİ 
NEZDİNDEKİ GÜÇLÜ MARKA ALGISININ BAŞARI GETİRDİĞİNİ SÖYLÜYOR. CENGİZ, 
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ODAKLI ÇALIŞMA ŞEKLİ, GÜLER YÜZ VE NEŞEYLE BİRLEŞİNCE 
İŞ YAPMANIN ÇOK DAHA KOLAY VE KÂRLI OLDUĞUNU VURGULUYOR.

Ekrem Cengiz, 2007 yılında devraldığı Aygaz bayiliğini bugüne kadar en başarılı 
olduğu iş olarak tanımlıyor.
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heyecanlı ve istekliydim, buna güler yüzü ve neşeyi de 
ekleyince müşterilerle kısa zamanda güzel bir iletişim 
yakalamayı başardım. Çözüm odaklı çalışmayı prensip 
edinip, müşteriyi çok iyi dinleyip anlamayı kendimize 
görev kabul ettik. 

Çalışma hayatınızda sizi başarıya ulaştıran ne oldu? 
Gömeç'te nasıl bir çalışma sistemi mevcut? Bölgenizde 
size öne çıkaran ve tercih nedeni olmanızı sağlayan 
etkenler neler?
Telefondaki müşterimizin yemeğinin ocakta kaldığını, 
çayını demlerken veya çocuğunun mamasını hazırlarken 
tüpünün bittiği düşünürsek hiçbir sorun yaşamıyoruz. 
Sonuçta bir tüpün müşteri ile buluşması ve bizim 
personelimizin oradan ayrılması toplam beş dakika bile 
sürmüyor. O yüzden stressiz ve sorunsuz çalışmak bizim 
elimizde, bu da zor değil. Ayna misali biz gülersek onlar 
da gülüyor, kırarsak onlar da kırıyor. Öte yandan Koç 
Topluluğu'nun saygınlığına yakışır şekilde iş yapmak 
çalışma ilkelerimizin başında geliyor. 

Aygaz'ın marka gücü, yöneticilerimizle kurduğumuz 
sağlıklı ve hızlı iletişim işimize olan sevgimizi büyüten 
diğer etmenler. Bu işe başlamadan önce denediğim çeşitli 
iş kollarında böyle bir ortam yakalayamamıştım. Ne 
mutlu bana ki en memnun ve başarılı olduğum iş bu oldu. 

Bayiliğe başladığımda ben dâhil beş kişiydik, hâlen 
eşim de dâhil beş kişi olarak çalışmaya devam ediyoruz. 
Üç araç ve bir motorla servis veriyoruz. 

Aygaz'ın özellikle son dönemde hayata geçirdiği 
"Tüplerimizi Izliyoruz", "Aykargo", "Aygaz Satış 
Asistanı" ve "Greenodor" gibi projelerini takip ediyor 
musunuz? Markanın teknolojik gelişmelerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Markamızdaki yenilikleri ilgiyle takip ediyoruz ama 
bizim gibi bir bölgede hızlı bir şekilde hayata geçirmek 
kolay olmuyor. "Tüplerimizi İzliyoruz" projesi oldukça 
güzel ancak uygulama alanı olarak burada hayata 
geçirmemiz kolay ve hızlı olamayabilir. Sahadaki tüpler 
işi zorluyor.  Zamanla oturacağını ve verimli olacağını 
tahmin ediyorum.

Aygaz markasının tüketici nezdinde nasıl bir algısı 
olduğunu düşünüyorsunuz? 
Koç Topluluğu ve markalarının kesinlikle çok saygın 
ve güçlü bir imajı var. Bizim yer aldığımız bölgede 
markamıza dair algı, "asla tüketiciyi üzmez, korur!" 
şeklinde. Biz de iş yaparken bu algıya yakışır şekilde 
davranıyor, müşterilerimize bu temel politikamızı her 
zaman anlatıyoruz. Böyle bir markanın bayiliğini yapmak 
bizim de işimizi kolaylaştırıyor. İşimizi çok seviyoruz ve 
Aygaz markasına yakışmaya çalışıyoruz. 

Işinizin geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Nasıl 
planlarınız var? Önümüzdeki dönemde bayilik sayısını 
artırmayı planlıyor musunuz? 
Beş bini aşkın müşterimiz mevcut. Bulunduğumuz 
bölgenin nüfusu arttıkça kârlılığımız da artıyor. Özellikle 

yaz aylarında gelen yazlıkçıların neredeyse tamamı 
bizden alışveriş yapıyor, dolayısıyla yazın daha çok iş 
yapıyoruz. Hâlihazırda gayet iyi bir satış grafiğine sahibiz, 
bölgemizde tercih edilen bir esnaf olmanın gururunu 
yaşıyoruz. Şu an yeni bir şube açma gibi bir planımız yok 
ama uygun koşullar olursa neden olmasın?

Koç Topluluğu’nun size ve iş hayatına bakışınıza ve 
hatta bölgedeki konumunuza nasıl bir katkı sağladığını 
düşünüyorsunuz? 
Biz, Koç Topluluğu'nun küçük bir bayisiyiz. Bölge 
satış temsilcilerimizden, yöneticilerimize, sorumlu 
müdürlerimizden genel müdürümüze kadar hepsiyle 
tanışma, gerektiğinde konuşma fırsatı buldum. Hepsi 
çözüm odaklı çalışıyor, "siz varsanız biz de varız; hep 
beraber daha güçlüyüz" temel ilkesiyle hareket ediyorlar. 
Bana çok katkıları oldu, hepsine çok şey borçluyum, güçlü 
olmam için her zaman destek oluyorlar.  

Koç Topluluğu’nun bayileriyle oluşturduğu bağı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Siz bu ekosistem içerisinde, diğer 
bayiler ile birlikte nasıl bir sinerji oluşturuyorsunuz?
Aygaz bayisi bulunan her şehirde veya ilçede bir dostum 
var olarak kabul ediyorum. Bayi toplantılarında bir 
araya gelip sohbet etme, fikir alışverişinde bulunma 
fırsatı buluyoruz. Bu toplantılarda çok dost edindik, çok 
yer gezdik, 50. yıldönümünde hediyeler aldık. Yurt dışı 
gezileri sayesinde ilk defa yurt dışına çıkma fırsatımız 
oldu; tüm bunlar bizde birer güzel anı olarak kaldı. 
Topluluğa bu güzel sinerji için minnettarım.

Geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiğimiz KoçBayi 
platformunu takip ediyor musunuz? Siteyi nasıl buldunuz 
ve bu oluşumun size neler katacağını düşünüyorsunuz? 
Evet, ilgiyle takip ediyorum. KoçBayi platformu, bizim 
için güzel bir haberleşme ve paylaşım platformu oldu. Son 
yeniliklerden haberimizin olmasını sağlıyor, bayileri aynı 
çatı altında birleştiriyor ve de iş geliştirmede bize güzel 
bir yol gösterici görevi görüyor.  

"KOÇ TOPLULUĞU VE MARKALARININ 
KESİNLİKLE ÇOK SAYGIN VE GÜÇLÜ BİR 
İMAJI VAR. DİĞER YANDAN AYGAZ'IN 
MARKA GÜCÜ, YÖNETİCİLERİMİZLE 
KURDUĞUMUZ SAĞLIKLI VE HIZLI İLETİŞİM 
İŞİMİZE OLAN SEVGİMİZİ BÜYÜTEN DİĞER 
ETMENLER. BU İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE 
DENEDİĞİM ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARINDA BÖYLE 
BİR ORTAM YAKALAYAMAMIŞTIM. NE 
MUTLU BANA Kİ EN MEMNUN VE BAŞARILI 
OLDUĞUM İŞ BU OLDU." 
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“İstanbullular 1927 yılının haziran ayında büyük 
heyecanla birbirlerine müjde verdi. Mustafa Kemal 
Paşa, 1919 yılından sonra ilk kez İstanbul’a gelecekti. 
Hemen caddeler, sokaklar, binalar, evler, resmî daireler, 
dükkânlar bayraklarla, defne dallarıyla süslenmeye 
başlandı. Şehrin çeşitli yerlerinde renkli ampuller ve yine 
defne dallarıyla süslenen büyük tak-ı zaferler kuruldu. 
Sarayburnu’nda Mustafa Kemal’in heykeli arkasında sahile 
doğru yükselen yarım küre şeklindeki tak-ı zafer özellikle 
dikkat çekiyordu. Beyazıt’taki Darülfünun bayraklarla 
donatılarak, binanın üzerine Mustafa Kemal’in portresi 
olan büyük bir afiş asıldı. Afişin altında: "Darülfünun 
feyz aldığı deha ve irfan güneşini, büyük Reisini 
tazimle selamlar" yazıyordu. Şehremaneti binasında da 
"Kurtardığın ve mesut ettiğin milletin başında çok yaşa 
büyük Gazi" yazılı bir pankart vardı. 

1 Temmuz Cuma günü halk, deniz üzerindeki karşılama 
için vapur, römorkör ve kayıklarla denize açıldı. 
Seyrisefain İdaresi’nin 10 küçük, 8 büyük vapuru, Şirket-i 
Hayriye’nin 12, Haliç Şirketi’nin 7 vapuru ve 20’den fazla 
özel vapur sabah saat 10:50’de Galata rıhtımından hareket 
etti. Büyük bir bölümünü bazı dernekler ve kurulların 
kiraladığı vapurlarda bando, cazband ve incesaz da 
bulunuyordu. 

Mustafa Kemal’i getiren Ertuğrul Yatı’nın saat 12:30’da 
İzmit’ten yola çıktığı öğrenilince büyük heyecan yaşandı. 
Saat 15:15’te Ertuğrul Yatı ufukta göründü. Burgaz 
Vapuru'nda bulunanlardan seçilen küçük bir heyet, 
belediyenin İstanbul motoruna binerek Gazi’yi karşılamak 
üzere denize açıldı. Saat 15:50’de İstanbul motoru Ertuğrul 
Yatı’na yanaştı. Yatı takip eden Hamidiye kruvazörü, Berk-i 
Satvet, Peyk ve Şevket zırhlılarıyla Taşöz, Samsun, Yarhisar 
torpidolarından kurulu filo da görülüyordu. 

Mustafa Kemal güverteden kendisini karşılayanlara 
mendilini sallayarak selam veriyordu. Civardaki Kınalıada 
ve Maltepe Vapurlarında bulunanlar Gazi’yi büyük bir 
coşkuyla selamlayıp alkışlamaya başladı. Saat 17:55’te 
Mustafa Kemal, kurullar ve milletvekilleri Dolmabahçe 
Sarayı rıhtımından karaya çıktılar. Mustafa Kemal burada 
İstanbul halkına kısa bir konuşma yaptı: "Sekiz sene 
evvel müztarip, ağlayan İstanbul’dan kalbim sızlayarak 
çıkmıştım. Teşyi edenim (uğurlayanım) yoktu. Sekiz sene 
sonra, kalbim müsterih olarak, gülen ve daha güzelleşen 
İstanbul’a geldim ve bütün İstanbulluların ruhuma 
heyecan veren sıcak ve muhabbetkâr aguşiyle (sevgi dolu 
kucağıyla) karşılaştım." Gece, Dolmabahçe Sarayı önünden 
vapur, gemi, mavna ve kayıklardan oluşan büyük bir fener 
alayı geçti. Sarayın önünde havai fişekler atıldı. Şehirde 
halk geç saatlere kadar eğlenip bu mutlu günü kutladı. 
Binlerce kişi Dolmabahçe Sarayı önüne gelerek "Sefa 
Geldin Gazi" diye tezahürat yaptı.

ATA'NIN SON 11 YILININ HIKÂYESI
1927 yılının 1 Temmuz’unu anlatan bu güzel anı, Yapı 
Kredi Kültür Sanat tarafından düzenlenen “Hoş Geldin 
Gazi /Atatürk’ün İstanbul Günleri (1927- 1938)” sergisi için 
Cengiz Kahraman’ın hazırladığı kitaptan bir alıntı. Sergi 
ve kitap, Atatürk’ün hayatının son 11 yılında İstanbul’daki 

“HOŞ GELDİN GAZİ - 

ATATÜRK’ÜN İSTANBUL 

GÜNLERİ (1927-1938)” 

SERGİSİ, BÜYÜK LİDERİN 

HAYATININ SON 11 YILINDA 

İSTANBUL’DA GEÇİRDİĞİ 

GÜNLERİN FOTOĞRAF VE 

ÖYKÜLERİNİ SUNUYOR.

TARIHE IŞIK 
TUTAN EŞSIZ 
BIR SERGI:

“HOŞ 
GELDIN 
GAZI”
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gezilerine, toplantılarına, eğlencelerine, konuşmalarına 
tanıklık etmemizi sağlıyor. 10 Kasım’a kadar Beyoğlu’ndaki 
Yapı Kredi Müzesi’nde devam edecek olan sergi, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ilk kez 
İstanbul’a geldiği 1 Temmuz 1927’den Dolmabahçe 
Sarayı’nda hayatını kaybettiği 10 Kasım 1938’e kadar 
İstanbul’da geçirdiği günlerin fotoğraf ve hikâyelerini 
kronolojik bir bütünlük içinde ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Küratörlüğünü Cengiz Kahraman’ın yaptığı sergide 
yer alan fotoğrafların tamamı Yapı Kredi Tarihî Arşivi 
Selahattin Giz Koleksiyonu’ndaki negatif ve fotoğraflar 
arasından seçildi. Dönemin foto muhabirleri, Cumhuriyet 
gazetesinden Namık Görgüç ve Selahattin Giz, Son Posta 
gazetesinden Cemal Göral, Akşam gazetesinden Faik 
Şenol, Tan gazetesinden Hilmi Şahenk’in çektiği bu 
tarihî fotoğraflar gazetelerden günü gününe derlenen 
hikâyeleriyle birlikte ilk kez sunuluyor. Serginin 
koordinatörlüğünü Nihat Tekdemir üstlenirken, sergi 
danışmanı olarak Yücel Demirel görev aldı. 

FOTOĞRAFLARLA ATATÜRK’ÜN ISTANBUL'U
Cengiz Kahraman, Cumhuriyet Ansiklopedisi’nden yaptığı 
alıntılarla sergide anlatılan dönemin Mustafa Kemal’in 
hayatındaki önemini ve o dönemde yaptıklarını şu sözlerle 
aktarıyor:

“Mustafa Kemal Atatürk 1 Temmuz’da gittiği İstanbul’da 
üç ay kaldı. 16 Mayıs 1919’da Samsun’a hareketinden 
sonra İstanbul’a hiç gelmemiş, yalnızca Trabzon’a 
gitmek üzere Mudanya’dan bindiği Hamidiye kruvazörü 

Mustafa Kemal, 14 Eylül 1928'de Kabataş açıklarında bekleyen İzmir Vapuru’nun güvertesinden kendisini uğurlayanlara veda ediyor.

Mustafa Kemal, 19 Eylül 1930'da Dolmabahçe Sarayı’nın rıhtımından 
hareket etmek üzere kendisini uğurlamak için bekleyenlerin arasında 
bulunan manevi oğlu Sığırtmaç Mustafa ve öğretmeni Şevket Bey’le 
sohbet ediyor.
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“Yapı Kredi Tarihî Arşivi Selahattin Giz Koleksiyonu’ndaki 
Atatürk fotoğraflarından oluşan bu sergi için yaptığım ön 
hazırlıkta 1927-1938 yılları arasında gazete ve dergilerde 
çıkmış haberleri bir araya getirdim. İki yıl süren bu 
araştırmalarımın sonucunda Atatürk’ün İstanbul’daki 
günleri konusunda önemli bir dijital kupür arşivi 
oluşturdum. Arşivi yıllara göre tasnif ettikten sonra kendi 
içinde de aylara göre tarihlendirerek yeniden düzenledim. 
Daha sonra koleksiyondaki fotoğrafların bir bölümüyle 
haberleri günü gününe eşleştirdim.”

Bahsedilen yıllar, fotoğraf tarihinde bir devrim niteliği 
taşıyan 35 mm. negatifle çekim yapılan küçük fotoğraf 
makinelerine geçiş dönemine denk geliyor. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün fotoğraflarının bir bölümünü oluşturan 35 
mm. negatiflerde çoğumuzun aşina olduğu fotoğrafların, 
yayımlanmamış devam kareleri de bulunuyor. 
Fotoğrafçıların veya gazete, dergi editörlerinin içlerinden 
birkaç kareyi kullandıkları bu fotoğraflar, 35 mm. 
negatiflerde seri çekim hâlinde yer alıyor. 

Cengiz Kahraman sergi ve katalogda bu tür örnekleri 
kullanmaktaki amacının görmediğimiz devam karelerini 
de gün ışığına çıkarmak olduğunu belirtiyor: “Usta 
foto muhabiri Selahattin Giz, kişisel fotoğraf arşivine 
bazı foto muhabirlerinin fotoğraflarını da alarak 
çok kıymetli bir iş yapmış. Yapı Kredi Tarihî Arşivi 
Selahattin Giz Koleksiyonu’nda yer alan bu birikim, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarına ait görsel 
tanıklık açısından çok önemli ve değerli.” Bu eşsiz sergi, 
geleceğimize ışık tutan cumhuriyetin ilk dönemini daha 
iyi anlamak isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

ile 12 Eylül 1924’te İstanbul Boğazı’ndan geçmiş, ama 
şehre uğramamıştı. 8 yıllık bu süre çeşitli yorumlara 
yol açmış, İstanbul’un Osmanlı başkenti olduğu, 
bünyesinde muhalifleri barındırdığı ve Mustafa Kemal 
Paşa’nın Ankara’yı yeni başkent olarak benimsetmeye 
çalıştığı için bilinçli olarak İstanbul’u ihmal ettiği gibi 
düşünceler ileri sürülmüştü. 20 Haziran 1927’de Mustafa 
Kemal Paşa’nın 10 gün sonra İstanbul’a geleceği haberi 
duyulduğunda ise bütün bu yorumlar bir yana bırakılarak 
heyecanla hazırlıklara girişildi. Mustafa Kemal Paşa, 
Mayıs ayında geçirdiği kalp krizi sonrasında doktorların 
dinlenme tavsiyesini kabul ederek bu süreyi İstanbul’da 
değerlendirmeye ve partisinin kongresi için hazırladığı 
Nutuk’u burada bitirmeye karar vermişti. 

Mustafa Kemal kurtuluştan sonra bu ilk gelişinde 1 
Temmuz’dan 30 Eylül’e kadar İstanbul’da kaldı. Nutuk’un 
önemli bir bölümünü Dolmabahçe Sarayı’nda yazdı. 
Şehirde gezintiler yaptı, ziyaretlerde bulundu, çeşitli yerli 
ve yabancı heyetleri kabul etti. 

Ertuğrul Yatı ile Büyükada Yat Kulübü’ne ve Moda deniz 
yarışlarına gitti. Üsküdar yangınının felaketzedelerine 
acil ihtiyaçları için 5000 lira yardımda bulundu. Bu arada 
milletvekili seçimi dolayısıyla 29 Ağustos’ta yayımladığı 
bir bildiri ile seçmenleri Cumhuriyet Halk Fırkası’nı 
desteklemeye çağırdı ve belirlediği milletvekili adaylarını 
açıkladı. Milletvekili seçim sonuçlarını İstanbul’da aldı.”

ARAŞTIRMALAR 2 YIL SÜRDÜ
Cengiz Kahraman bu dönemi adeta bir günlükten alıntılar 
gibi aktaran serginin hazırlanma sürecini şöyle anlatıyor: 

Mustafa Kemal, Dolmabahçe’de kız öğrencilerle. (Haziran 1928)

TARİHE IŞIK TUTAN EŞSİZ BİR SERGİ: “HOŞ GELDİN GAZİ”
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“YAŞADIĞIMIZ DÜNYADAN 
ŞİKÂYETÇİYSEK, ÖNCE 
İNSAN İLİŞKİLERİNE 
MERCEK TUTMALIYIZ”
BEŞ SEVİM APARTMANI, DELİ KADIN HİKÂYELERİ GİBİ KİTAPLARIYLA 
TANINAN YAZAR MİNE SÖĞÜT’ÜN YENİ KİTABI “GERGEDAN - BÜYÜK KÜFÜR 
KİTABI” ŞUBAT AYINDA YAPI KREDİ YAYINLARI’NDAN ÇIKTI. 
“SANIRIM ANLAMAK İÇİN, YENİDEN YARATARAK ANLAMLANDIRABİLMEK 
İÇİN YAZIYORUM. AMA SORSAN ANLIYOR MUYUM, EMİN DEĞİLİM” DİYEN 
SÖĞÜT ŞÖYLE DEVAM EDİYOR: “YİNE DE O YOLDA ÖĞRENDİĞİM BİR SÜRÜ 
ŞEY OLUYOR. EN AZINDAN BAŞIMIZA GELENİN NE OLDUĞUYLA GERÇEKÇİ 
BİR ŞEKİLDE YÜZLEŞİYORUM.”

kahramanını yeniden yarattım ve idealize ettiği “son 
iyi” insanı dönüp yaratıcısından hesap soran öfkeli bir 
anti-kahramana dönüştürdüm. Benim yazdığım metnin 
temelinde de faşizm ve sıradan insanın faşizme onayının 
sorgulaması var, ancak Ionesco’nun oyunu nihayetinde 
geleceğe dair iyimser bir umudu işaretliyor. Benim 

hikâyelerim ise idealize edilen 
insanın başarısızlığına ve bu 
başarısızlığın sorgulamasına 
odaklanıp, umuttan çok 
öfkeyi ve kendini yeniden 
sorgulamayı öneriyor. 

Kitapta pek çok hayvan 
metaforu var. Neden?
İnsanın farklı hallerini, ona 
hem çok yakın hem de çok uzak 
olduğu doğada aynaladığınız 
zaman bazı meseleleri daha 
etkili ve derin bir dille ifade 
edebildiğimi düşünüyorum. 
Misal, bir kuşun sınırların 
olmadığı uçsuz bucaksız 
gökyüzünde uçuşuyla bir kafeste 
oluşu arasındaki farkı hemen 
anlayabilen insan; kendi elleriyle 
ördüğü kafeslere, koyduğu 

Mine Söğüt… Onu tanımlamak için pek çok şey 
söyleyebilirsiniz. “Siyahların kadını" “rastalı saçlı, 
marjinal yazar”, “kocaman gülümseyişli kadın”, 
“köşe yazarı”… Birçokları içinse o, hayatın kendine 
dayattıklarını zarafetle karşılayıp, güçlü kalemiyle en 
sert yanıtları veren bir savaşçı 
adeta. Narin ve sevgi dolu mizacının 
altında yatan “amazon” ise, kimi 
zaman köşe yazılarında, kimi zaman 
da kitaplarında ortaya çıkıyor. 
En son okuyucularıyla buluşan 
Gergedan: Büyük Küfür Kitabı, bir 
yandan sert diliyle okuyucuyu 
sarsarken, “mahrem”, “kutsal” gibi 
tanımlamalarla kapalı bir kutu 
olan aileyi ve ahlak anlayışını 
sorguluyor.

Yeni kitabınızın gergadanı 
Eugène Ionesco’nun Gergedan’ına 
bir gönderme mi?
Gönderme denebilir evet ama 
ben “Bu metni Ionesco’nun 
elini tutarak yazdım” demeyi 
tercih ediyorum. Çünkü 
gönderme zayıf kalıyor aradaki 
bağ için. Gergedan’da onun 

ARZU ERDOĞAN
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sınırlara, kutsallaştırdığı köleliklere, dokunulmaz 
kıldığı tabulara kör kalmayı tercih ediyor. Bu körlüğü 
sorgularken insanı bir kuşun varlığında tekrar yaratmak 
hem edebi hem de politik anlamları zenginleştiren edebi 
bir yöntem.

Deli Kadın Hikâyeleri çok sevilmişti. Gergedan - Büyük 
Küfür Kitabı’nın da onun izinden gittiği söyleniyor. Sizce 
kitapta bunu hissettiren ne?
Her iki kitap da bir itiraz duygusunun altını çiziyor. Hem 
sosyal baskıyla hem de bizzat iktidar baskısıyla susan, 
susturulan insanlar itiraz için farklı bir bakış açısı öneren 
bu hikâyelerde sanırım güçlü bir şekilde hissettikleri ama 
nasıl dile getirebileceklerini tam olarak bilemedikleri o 
ortak öfkenin pusulasını buluyorlar. 

Tepkisizliğe, vurdumduymazlığa bir tepki gibi kitabınız. 
Bu tepkinin ne kadarı sizin, ne kadarı yaşadığınız 
çevrenin veya toplumun?
Benim tepkim aslında tamı tamına toplumun da tepkisi. 
Sadece kalabalıklar bu tepkiyi ifade edebilecekleri dili 
kurmakta zorlanıyor. Ben bir dil öneriyorum. Bu dil 
insana önce kendisini sorgulamayı öneren bir dil. Ve 
bunu yapması için cesaret veren...

Deli Kadın Hikâyeleri’nde de, Beş Sevim Apartmanı’nda 
da ve son kitabınızda da aileyi kurcalıyorsunuz. 
Hele de ikiyüzlü ahlak anlayışını... Nedir aile ile alıp 
veremediğiniz? 
Eğer yaşadığımız dünyadan, kurduğumuz sistemden 
şikâyetçiysek, memnun değilsek önce ekonomik sistemin 
kaygılarıyla biçimlendirilen insan ilişkilerine mercek 
tutmamız gerekiyor. O merceğin odağında da ahlak var. 
Aile yapısından devlet yapısına, hastalıklı ve dokunulmaz 
kılınan bir ahlak silsilesini deşifre etmenin ilk ve en 
önemli adımı aileye başka gözle de bakabilmek. Ben bunu 
yapmaya çalışıyorum. Kutsalımız gerçekten kutsal mı? 
Bu tehlikeli soruyu aile için sormaya başlarsak, sonrası 
çorap söküğü gibi geliyor ve aslen ahlaksız olan bir ahlaki 
sistem kendiliğinden deşifre olmaya başlıyor. 

Kitaptaki diliniz sanki biraz sert… “Itirazım var” dediğiniz 
için mi böyle?
Evet, sert, ama bu bir tercih değil, başımıza gelenler çok 
sert. Gerçeklere mümkün olduğunca yakın durmaktan 
yana olduğum için bu sertlikten kaçmam imkânsız. 

Kitabınızda yine Bahadır Baruter çizgileri var. Aynı dili 
yakalamanız zor olmuyor mu?
Aksine çok kolay oluyor çünkü hayatta da sanatta da 
aynı dili konuşuyoruz. Kaygılarımız, algılarımız, ifade 
biçimimiz ve itirazlarımız birbirine çok yakın. O yüzden 
birlikte çalıştığımızda hiç zorlanmadan birbirimizi 
tamamlayabiliyoruz.

Sizi bir kitap yazmak için masaya oturtan ne?
Bildiğim tek iş bu... Yazmak. Ve yazarak anlamaya 
çalışmak. Sanırım anlamak için, yeniden yaratarak 

anlamlandırabilmek için yazıyorum. Ama sorsan, anlıyor 
muyum, emin değilim. Yine de o yolda öğrendiğim 
bir sürü şey oluyor. En azından başımıza gelenin ne 
olduğuyla gerçekçi bir şekilde yüzleşiyorum. 

Kitap yazarken bazı yazarlar doğum sancısı çektiklerini, 
bazıları da anında akmaya başladığını söylüyor.  Sizin 
süreciniz nedir?
Sancılarla, bunalımlara girerek işleyen bir bünyem yok. 
Aksine sancılandığım zaman yazamam, çalışamam. 
Ben yazarken hastalanırsam işin başından hemen 
kaçanlardanım.

Adalet Cimcoz biyografisi çok sevilmişti. Artık biyografi 
yazmayacak mısınız?
Hedefte şimdilik yok ama tutkulu bir biyografi ve 
otobiyografi okuruyum ve bu türe çok kıymet veririm. O 
yüzden, bir gün yeni bir hayat hikâyesinin içine yazar 
olarak tekrar dalabilirim. 

MİNE SÖĞÜT KİMDİR?
Mine Söğüt 1968’de İstanbul’da doğdu, ortaöğrenimini 
Kadıköy Kız Lisesi’nde tamamladı (1985). Aynı yıl İstanbul 
Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. 
1989’da mezun olduktan sonra, aynı bölümde yüksek lisans 
yaptı. 1990 yılında “Güneş” gazetesinde muhabirliğe başladı. 
Daha sonra “Tempo” dergisi ve “Yeniyüzyıl” gazetesinde 
çalıştı. 1993 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 
düzenlediği yarışmada haber dalında mansiyon aldı. 1996-
2000 yılları arasında “Haberci” adlı televizyon belgeselinin 
metin yazarlığını yaptı. “Öküz” dergisinde yazılar yazdı 
(1999-2001). “Deli Kadın Hikâyeleri”nden yazıp yönettiği 
“Sinekler Sevişirken”i Merve Engin oynadı. 

Eserleri: Adalet Cimcoz / Bir Yaşamöyküsü Denemesi, Beş 
Sevim Apartmanı / Rüya Tabirli Cinperi Yalanları, Deli Kadın 
Hikâyeleri, Gergedan - Büyük Küfür Kitabı, Kırmızı Zaman, 
Madam Arthur Bey ve Hayatındaki Her Şey, Sevgili Doğan 
Kardeş, Şahbaz'ın Harikulâde Yılı 1979

“BİR KUŞUN SINIRLARIN OLMADIĞI UÇSUZ 

BUCAKSIZ GÖKYÜZÜNDE UÇUŞUYLA 

BİR KAFESTE OLUŞU ARASINDAKİ 

FARKI HEMEN ANLAYABİLEN İNSAN; 

KENDİ ELLERİYLE ÖRDÜĞÜ KAFESLERE, 

KOYDUĞU SINIRLARA, KUTSALLAŞTIRDIĞI 

KÖLELİKLERE, DOKUNULMAZ KILDIĞI 

TABULARA KÖR KALMAYI TERCİH 

EDİYOR.”





40

YAŞAM

DEDE KORKUT’UN MİRASI 
HÂLÂ TAPTAZE
TÜRK EDEBİYATININ EN ÖNEMLİ KAYNAKLARINDAN OLAN VE YÜZYILLARDIR 
NESİLDEN NESİLE ANLATILAGELEN DEDE KORKUT HİKÂYELERİ ŞU SIRALAR HEM 
TÜRKİYE’NİN HEM DE DÜNYANIN GÜNDEMİNDE... GEÇEN YIL UNESCO’NUN SOMUT 
OLMAYAN KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ’NE ALINAN DEDE KORKUT HİKÂYELERİ, MAYIS 
AYINDA DA TÜRKİSTAN’DA ÜÇÜNCÜ BİR EL YAZMASI NÜSHASININ BULUNMASIYLA 
DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ. ÜSTELİK YÜZLERCE YILLIK BU EL YAZMASI NÜSHADA, 
HİÇ BİLMEDİĞİMİZ YEPYENİ BİR DESTAN DAHA YER ALIYOR!

MİNE AKVERDİ DENKTAŞ

Eskişehir'deki Dede Korkut Anıtı'ndan bir kesit
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Uluslararası Sempozyumu’nda Ege Üniversitesi Türk 
Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Halk Bilimi Anabilim 
Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Metin Ekici’nin yaptığı sürpriz 
açıklama ise Dede Korkut’u hem Türkiye’nin hem de 
dünyanın gündemine oturttu. Zira Prof. Ekici, sözlü anlatım 
geleneğiyle günümüze taşınan ve sadece iki adet el yazması 
nüshası bulunan Dede Korkut Hikâyeleri'nin yüzlerce 
yıllık üçüncü bir el yazması nüshasının Türkmenistan’da 
bulunduğunu açıkladı. Dahası biri Almanya 
Dresden Kraliyet Kütüphanesi’nde diğeri ise Vatikan 
Kütüphanesi’nde bulunan yüzlerce yıllık el yazmalarından 
farklı olarak bu yeni bulunan Türkmenistan nüshasında 
bildiğimiz 12 Dede Korkut hikâyesine ek olarak daha 
önceden varlığı bilinmeyen 13. yeni bir hikâye daha var! 

Bu çarpıcı yeni keşifle şu sıralar dünya gündeminin 
tepesine oturan Dede Korkut Hikâyeleri'ni Dede Korkut 
mirasının yaşatılmasına yayınlarıyla katkıda bulunan Yapı 
Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın editörlerinden eğitimci, 
folklor araştırmacısı ve yazar M. Sabri Koz’a sorduk. 
Yapı Kredi Yayınları’nın mayıs ayında düzenlediği “Dede 
Korkut Sempozyumu”na da başkanlık eden Sabri Koz, Dede 
Korkut’un en son keşifle de zenginleşen mirasının hem 
bizim hem de dünya için ne anlam taşıdığını anlattı.

Boğaç Han’ın bir yumrukla boğayı devirerek rüştünü ispat 
etmesi, köprünün başını tutup kimselere geçit vermeyen 
Deli Dumrul’un Azrail’le mücadelesi, iki yiğit Eyrek ile 
Seyrek’in birbirleriyle dövüşürken kardeş olduklarını 
anlayıp birleşmesi, önce birbirleriyle dövüşüp sonra âşık 
olan Bamsı Beyrek ile Banı Çiçek’in evlenmesi, 
genç Basat’ın halkı tehdit eden tek 
gözlü dev canavar Tepegöz’ü 
öldürüp herkesi kurtarması… 
Büyük kahramanlıklar, savaşlar, 
taht oyunları, aile ilişkileri, 
mücadeleler, çekişmelerle ve 
anlamlı nasihatlerle dolu 12 destansı 
hikâye... Dede Korkut’un yüzlerce yıl 
öncesinden günümüze anlatılagelmiş 
bütün bu hikâyeleri çocukluğumuzdan 
bu yana kulağımıza üflenmiş ve 
zihnimizde yer etmiştir. Yüzyıllardır 
dilden dile aktarılarak bugüne ulaşmış 
Oğuz Türkleri’nin bilinen en eski epik 
öyküleri olan Dede Korkut Hikâyeleri 
kültürümüzde hâlâ capacanlı, tazedir.

Göçebe Türklerin sadece 
kahramanlıklarını değil aynı zamanda 
bozkır hayatının gelenek ve törelerini de 
konu alan Dede Korkut Hikayeleri, Oğuzların 
genel yaşam biçimlerinden aile ilişkilerine 
kadar pek çok konuda sağlam bir kaynak 
niteliğindedir. Bu kültürel ve tarihsel zenginliğiyle 
Türkçe konuşulan ülkelerin birleştirici unsuru olarak 
da büyük önem taşır. Dahası, Türk edebiyatının temel 
taşlarını oluşturan en kıymetli eserlerden biridir. 

Ancak son günlerde Dede Korkut ve ölümsüz 
destanlarının yıldızı sanki daha bir ışıltılı parlıyor. Zira 
şimdilerde başka türlü bir Dede Korkut rüzgârı esiyor. 

DEDE KORKUT DÜNYA GÜNDEMINDE
Son birkaç yıldır Türkiye genelinde yürütülen yeni 
çalışmalarla kültür mirası olarak daha yoğun biçimde 
gündeme taşınan Dede Korkut ve hikâyeleri şu sıralar 
farklı çalışmalar ve etkinliklerle sık sık karşımıza çıkıyor. 
2014 yılında Türk Dünyası Vakfı’nın Eskişehir’de inşa 
ettirdiği, 40 metre uzunluğundaki bir mermer duvara, İznik 
Çinisi üzerine minyatürlerle Dede Korkut Destanları’nın 
hikâyelerinin resmedilmesiyle oluşturulan muazzam Dede 
Korkut Anıtı, bu anlamda en dikkat çekici çalışmalardan 
biri... Dede Korkut’un gömüldüğü yer olduğuna inanılan, 
Dede Korkut Türbesi’nin de bulunduğu Bayburt’ta 
düzenlenen Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür Sanat 
Şöleni de son yıllarda büyük bir ilgi ve coşku eşliğinde 
gerçekleştiriliyor.

Geçen yıl Türkiye’nin ve Türk kültürünün temel yapı 
taşlarından biri olması sebebiyle UNESCO’nun Somut 
Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne alınan Dede Korkut 
Hikâyeleri, uluslararası arenada da dikkatleri üzerine 
çekti. Son olarak nisan ayında, Türk Dil Kurumu, Bayburt 
Valiliği, Bayburt Üniversitesi ve UNESCO iş birliği ile 
ilk kez düzenlenen Dünya Kültür Mirası Dede Korkut 
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Dede Korkut Hikâyeleri kültürel miras olarak 
nasıl bir önem taşıyor?
Kitâb-ı Dedem Korkut (Dede Korkut Kitabı: DKK), 
kökleri İslâm öncesine kadar uzanan büyük bir Oğuz-
Türkmen Destanı’nın İslâmî dönemde yazıya geçirilmiş 
parçalarından ibarettir. DKK’nın kökeni eski, destan 
tabakalaşması bakımından geçmişi ancak yorumlarla 
araştırılabilen, var olduğu hâliyle bile eski Oğuz Türkmen 
hayatının, folklorunun, devlet, din, aile ve toplum yapısının 
oldukça gerçekçi bir aynası olan, anlattığı coğrafya, insan 
ve kültür bakımından da dikkate değer özelliklere sahip 
bulunan zengin bir anlatıdır. 

Kasım 2018’de, Dede Korkut Kitabı’nın UNESCO 
Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne 
Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye’nin ortak çalışmalarıyla 
kabul edilmesi hem Türk ve dünya mirasının tescil 
edilmesi açısından çok önemli bir gelişme hem de Türk 
dünyasını oluşturan ülkeler ve halklar arasındaki görülen 
ve görülmeyen bağların güçlenmesi bakımından da çok 
önemli.

Dede Kokut ve hikâyelerinin kökenine dair 
en akla yatkın teori sizce hangisi?
Bugün elimizde bulunan biri 19. yüzyıl başlarında, öbürü 
20. yüzyıl ortalarında ve son olarak biri de 21. yüzyılın ilk 
çeyreğinde teşhis edilmiş üç yazma eserin içeriklerinden 
çıkan sonuçlara göre Oğuz Türkmen toplumunun 
destanî tarihi de demek olan bu metinlerin ne zaman 
yaratıldığı, nüshaların ne zaman yazıya geçirildiği, ne 
zaman çoğaltıldığı kesin değildir. Türklerin İslâmiyetle 
tanışmasından önce anlatılmakta olduğu öngörülse de 
eldeki metinlerde, başta Hz. Muhammed olmak üzere birçok 
din büyüğün anıldığı, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına 
göndermeler yapılsa bile birçok tarihlendirme denemesi 
kesinlik taşımayan veriler sunmaktadır. Dede Korkut içinse 
başlangıçta büyük bir şaman, büyük bir ozan, İslâmiyet 
sonrasında ise bir büyük eren, sözleri çok etkili bir Oğuz 
büyüğü denilse yanlış olmaz diye düşünüyorum. 

ÜÇÜNCÜ EL YAZMASI 
TÜRKMENISTAN’DA BULUNDU
Yeni bulunan el yazmasının ve 13. hikâyenin (boyun) 
keşfi konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Böyle bir el yazmasının bulunduğu haberini bilimsel 
geleneğin gereği olarak bir toplantıda Metin Ekici’den 
aldık. Sunduğu bir bildiri ile kendisine yeni bir yazma 
ulaştığını Dede Korkut’la ilgili bir toplantıda duyurdu. 
Yazmanın nerede ve kimde bulunduğu konusuyla ilgili 
gerçekler daha sonra gün ışığına çıktı. İran’da yaşayan, 
Türkçe yazmalara ve bunları toplamaya meraklı Türkmen 
kökenli Veli Muhammed Hoca “Üçüncü Nüsha”yı bulan 
ve ne olduğunun anlaşılması, bilim dünyasına sunulması 
için bilim insanlarıyla paylaşan kişidir. Bu yazma, Dede 
Korkut hakkındaki bilgilerimizi genişletmiş, yeni bir boy 
(hikâye) ve çok sayıda soylama ile DDK’nı ve bununla 
ilgili gelenekleri zenginleştirmiştir. Çalışmalarla daha da 
zenginleştirecektir, diye düşünüyorum.

Yazmanın birbirini izleyen ikisi kitap biri makale 

boyutunda olmak üzere 2019 haziranında üç ayrı 
yayını gerçekleşti. Bunun olumlu yanları yanında kafa 
karıştıran yanları da var. Üçü de yararlı, üçü de birbirini 
tamamlayacak nitelikte. Bana göre hem bu yayınların 
basımlarıyla hem de yepyeni okuma ve incelemelerle yeni 
yayınlar birbirini izleyecek diye düşünüyorum.
(Yeni bulunan nüshayı şu yeni yayınlardan takip 
edebilirsiniz: 
“Dede Korkut Kitabı Türkistan Türkmen Sahra Nüshası. 
Soylamalar ve 13. Boy. Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı 
Öldürmesi”, Metin Ekici, Ötüken Neşriyat
“Dede Korkut’un Üçüncü Elyazması. Yeni Soylamalar ve 
Boylar (Hikâyeler) ile Türkmen Sahra Nüshası”, Yusuf 
Azmun, Kutlu Yayınevi
“Dede Korkut Kitabı’nın Günbed Yazması: İnceleme, Metin, 
Dizin ve Tıpkıbasım”, Nasser Khaze Shahgoli - Vallollah 
Yaghoobi - Shahrouz Aghatabal - Sara Behzad, Modern 
Türklük Araştırmaları Dergisi)

Son dönemde Dede Korkut’a ilginin arttığını 
düşünüyor musunuz?
Kitâb-ı Dedem Korkud (Dede Korkut Kitabı: DKK), 18. 
yüzyıl sonlarında kataloglara geçmiş, 1815’te ise kısmen 
tanıtılmış… Türkiye’de (geniş anlamda söylüyorum) 
1916’dan beri yani 103 yıldır gündemimizde: Kilisli Muallim 
Rifat Bilge’den Orhan Şaik Gökyay’a, Ettore Rossi’den M. 
Fahrettin Kırzıoğlu ve Muharrem Ergin’e, Pertev Naili 
Boratav’dan Metin Ekici’ye ve Seyfi Karabaş’a, Semih 
Tezcan’dan (Henrik Boeschoten ile) Sadettin Özçelik ve 
Osman F. Sertkaya’ya, Mustafa S. Kaçalin’den Salahaddin 
Bekki, Gürol Pehlivan ve Mertol Tulum’a (Mehmet Mahur 

Sabri Koz, Yapı Kredi Yayınları’nın düzenlediği “Dede Korkut 
Sempozyumu”nda başkanlık yapmıştı. 



43

Tulum ile), Yusuf Azmun’dan Necati Demir’e sayıca 
çok yüksek yerlere varmış bir kütüphane dolusu yayın 
(anamadıklarım affetsin) DKK, üzerindeki yoğunlaşmanın 
izlerini taşıyor. Bunlarla birlikte (çok önemli olduklarını 
düşünüyorum) Azerbaycan’da yapılan çalışma ve yayınları 
da unutmamak gerekir. 

Dünyada destan araştırmaları ve bunların metinlerinin 
yayımlanması çok merak uyandırıcı bir bilgi ve araştırma 
dalı. Asya’nın, Avrupa’nın destanlarıyla ilgili çok özgün 
metin derleme ve inceleme çalışmaları eskiden beri 
devam edip geliyor. Bu alanda, ülkemizde de bulunmuş ve 
dersler vermiş olan Georges Dumésil’i ve önemli eseri üç 
ciltlik Mit ve Destan’ı (Çev.: Ali Berktay, YKY) unutmamak 
gerekir. Oğuz Kağan, Köroğlu, Dede Korkut, Manas gibi 
Türk destanları uzun yıllardan beri derlenip yayımlanıyor, 
üzerinde bilimsel çalışmalar yapılıyor. İnsanlık ve elbette 
Türk dünyası bir yandan en eski edebiyat yaratmalarının 
dip tarihini araştırmaya yönlenirken kendi köklerini, 
varlıklarındaki kültür sistemini, bu sistemin devamlılığını 
öğrenmenin peşinde. Çok haklı ve gerekli bir ilgi bu, 
Türkiye’de olanlar da dünyada yaşananlardan kopuk değil. 
Aynı çağlayanın büyüsüne kapılmış gidiyoruz.

Dede Korkut Oğuznâmeleri’nin yüz yılı aşkın bir süreden 
beri Türkiye’de gördüğü ilgi, Türkloloji’nin gelişmesiyle çok 
yakından ilgili. Destan araştırmalarının ulusların kimlik 
ve var olma mücadelesiyle çok yakın bir bağının bulunduğu 
gerçeğini de unutmamamız gerekir. Çalışmaların bu 
seviyeye gelmesinde zincirleme bir gelişmeyle bilim 
insanları ve bunların araştırmaları etkili olmuştur.

Şu sıralar Dede Korkut’la ilgili bir çalışmanız var mı?
Ben DKK uzmanı değilim, meraklı bir okuyucuyum 
yalnızca. Yüz yılı aşkın süre içinde yazılıp yayımlanan 
her şeyi değil ama önemli gördüklerimi okudum. Konuyla 
doğrudan ilgim 20 yıldan beri çalışanı olduğum Yapı 
Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ta bazı DKK yayınlarının, 

yayımlanacak olan dosyaların editörü olmaktan ibarettir. 
Bunlar ise beni konuyla ilgili eski ve yeni yayınları bilmek 
ve izlemek zorunda bırakıyor, çünkü bilgi sahibi olmadan 
güzel işleri yayın dünyasına kazandırmak mümkün 
olamıyor…

Şu günlerde üzerinde çalıştığım dosya 2017’de 
kaybettiğimiz Semih Tezcan’ın Topkapı Sarayı Oğuznâmesi. 
Dede Korkut Kitabı ile özellikle onun diliyle, kültür 
yapısıyla, coğrafyasıyla, insan kadrosuyla çok yakından 
ilgili. 1930'larda keşfedilen bu iki buçuk sayfalık metin 
için yapılan birçok okuma denemesini değerlendiren, 
yanlışlarını düzelten, metni onaran, okuma önerilerinde 
bulunan 400 sayfalık incelemeyi çok önemsiyorum. Eski 
ve yeni Dede Korkut metinlerinin daha doğru okunması ve 
anlaşılması bakımından, deneyimli bir Türkologdan bize 
kalmış değerli bir yadigâr...

DEDE KORKUT’UN MİRASI HÂLÂ TAPTAZE

Eskişehir'deki Dede Korkut Anıtı'nda 40 metrelik bir mermer duvara, Dede Korkut Destanları’nın hikâyeleri İznik çinisi üzerine, minyatürlerle resmedildi.

YARI EFSANEVİ BİR KİŞİLİK: 
DEDE KORKUT
Dede Korkut Hikâyeleri'ni hepimiz bilsek de Dede Korkut’un 
kim olduğu tam bir muamma. Kim olduğu, ne zaman, nerede 
yaşadığı, hatta gerçekten yaşayıp yaşamadığı bile kesin 
olarak bilinmiyor. Bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini 
çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan bilge bir kişilik ve bir 
ozan olarak karşımıza çıkan Dede Korkut (ya da diğer adıyla 
Korkut Ata) günümüze ulaşan pek çok anlatıda yarı efsanevi 
bir kişilik olarak tasvir ediliyor. Kimi kaynaklar onu bir baksı 
(şaman) olarak tanıtırken, kimi kaynaklarda hükümdarlara 
vezirlik, müşavirlik yapmış bir Müslüman Türk velisi olduğu 
söyleniyor. Oğuzların İslâm'ı kabul edişlerinden önceki 
dönemlerin bir kâhini (kam, baksı) olduğu, İslâmlaşma 
sürecinde kültürel değişime paralel olarak bir evliya 
kimliğine büründüğü düşünülüyor. Halk arasındaki rivayetler 
ise Dede Korkut’u berrak gözlü bir dev kızından dünyaya 
gelmiş ve 295 yıl yaşamış yüce bir kişilik olarak anlatıyor!
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“Mor renkli kraliçe” diye de anılan lavanta, rengini mavi 
ile kırmızının en güzel birleşiminden almış; çokça mavi, 
azıcık kırmızı... Ne kırmızının insanın kanını kaynatan 
ateşi, ne mavinin huzur veren sükûneti... Hayır, tek başına 
değil, aynı ying yang gibi. Dinginliğin içine atılmış bir 
tutam ateş... Soğuk ve uzak duruşunun içindeki ateşi çok 
uzaklardan bile görebilmek mümkün. Hem kokusu hem de 
büyüleyici rengiyle çağırır lavanta… 

TARIHTEN GELEN KOKU
Rivayete göre Zeus’tan gebe kalan Leto, Zeus’un karısı 
Hera’dan korktuğu için oğlu Apollon’u Delos Adası’nda, 
kızı Artemis’i ise İzmir yakınlarındaki Klaros’ta doğurur 
ve saklar. Artemis doğarken genç kızlar ellerinde lavanta 
çiçekleri ve afyon kozaları ile kutsal doğumu huşu içinde 
izler. Belki de bu nedenle doğumunda duyduğu kokuyu, 
hiç bırakmamış Tanrıça Artemis. Tüm vücuduna sürdüğü 

LAVANTA 
KOKULU
ZAMANLAR
ARTEMİS’TEN MERYEM 

ANA’YA, HÜRREM’DEN 

KUYUCAKLI KÖYLÜLERE; 

KADINLARIN VAZGEÇEMEDİĞİ 

KOKUNUN HİKÂYESİ...

ARZU ERDOĞAN
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lavanta yağı nedeniyle, geçtiği her yerde kokulu bir iz 
bırakırmış. Ölümlüler ise aldıkları her lavanta kokusunda 
tanrıçanın biraz önce oradan geçtiğini anlarmış. 

İsa Peygamber’in annesi Meryem, güvelerden 
korunmak için kullanırmış lavantayı. Ortaçağ’da 
ise vebadan korunmanın bir yöntemiymiş lavanta 
kullanmak. Binaların zeminleri lavantayla kaplanır, 
vebanın bu evlere ulaşamayacağına inanılırmış. 
Romalılar banyo sularına lavanta çiçekleri serpermiş. 

İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth ise lavanta çiçeğini 
şekerle karıştırarak lavanta konserveleri hazırlatır ve 
bunları tatlı niyetine yermiş. Sofrasında tuz ve biberin 
yanında toz hâline getirilmiş lavantadan vazgeçmezmiş. 

HÜRREM SULTAN’IN FAVORISI
Osmanlı’da da zengin fakir demeden, herkesin kullandığı 
bir bitkiymiş lavanta. Genç kız çeyizlerinin güzel 
kokması ve güvelerin uzak durması için keseler içinde 
lavanta çiçekleri konurmuş sandıklara. Esansiyel 
yağlar bulamayan yoksul kadınlar, koltuk altlarını 
lavanta çiçekleriyle ovar, göğüslerinin arasına lavanta 
ve yasemin çiçekleri koyarlarmış. Kanuni Sultan 
Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan, sabahları ayaklarını 
lavantayla ovdurur, yürüdükçe çevresine lavanta kokuları 
yayılırmış. 

Ünlü seyyahımız Evliyâ Çelebi ise Edirne seyahati 
notlarında pek çok şifalı bitki ile birlikte lavantanın da 
Darüşşifa’da kullanıldığını söylüyor. Evliyâ Çelebi’nin 
söylediğine göre Darüşşifa'da günün belirli saatlerinde 
hastalara çiçek koklatılıyormuş. Limon, fesleğen, 
okaliptus, kişniş konsantrasyon bozukluğu; portakal, 
gül, yasemin, kişniş, zencefil ve ıtır mutluluk; lavanta, 
bergamot kızgınlık; zencefil, biberiye, fesleğen, limon, 
greyfurt, kişniş unutkanlık; zencefil, karabiber ve biberiye 
ise dalgınlığa karşı kullanılıyormuş. 

Yine Osmanlı döneminde çanak yapraklarından ve 
saplarından ayrılan lavantanın şekerle veya balla ezilerek 
çıkarılan suyundan, sıcak günlerde kar ile karıştırılarak 
serin bir lavanta şerbeti elde edildiği de biliniyor.

Bazı kültürlerde bebek beşiğine ve lohusa yatağına 
asılan lavantanın kötülükleri uzaklaştırdığına inanılıyor. 
Yeni doğan bebeklerin doğumunu kutlamak için 
üzerlerine lavantalı su serpiliyor. Çeyiz sandıklarına 
mutlu bir geleceğe dair umutların beklentisiyle 
geleneksel olarak lavanta keseleri konuyor. Bu eşsiz 
bitki, farklı toplumlarda, yeni başlangıçlarla, umut ve 
arınmayla ilişkilendiriliyor.

LAVANTA MUCIZESI
Ballıbabagiller familyasından bir bitki olan lavanta, bir 
metreye kadar boylanabiliyor. Lavantanın çiçekleri gibi 
yaprak ve sapları da o kendine has kokusunu taşıyor.
Gövdesi ilk yıl, dört köşe kesitli, yeşil renkli ve hoş 
kokulu. Ancak bitkinin ikinci yılında odunsulaşıyor. 
Uzun sapların ucunda seyrek başaklar oluşuyor, yaz 
aylarında yoğun kokulu, “lavanta mavisi”ne adını 
veren çiçekler ortaya çıkıyor. Lavantanın sonbaharda 
olgunlaşan küçük meyvelerinin her birinde, dörder adet 

fındıkçık şeklinde tohumu yer alıyor. Anayurdu Akdeniz 
havzası olan lavantanın 20 kadar türü bulunuyor ve bu 
türlerden bazıları Anadolu topraklarında yetişiyor. 

Lavanta çiçeğinin baş döndürücü kokusunu, içinde 
organik asitler bulunan uçucu yağ ile glikozitler, 
alkaloitler ve tanen gibi maddeler oluşturuyor. Bu uçucu 
yağın damıtılmasıyla lavanta esansı (lavantayağı) elde 
ediliyor. Aynı zamanda ilaç olarak da kullanılan çiçekler, 
temmuz-ağustos aylarında henüz tomurcuk hâlinde iken 
toplanıyor. Saplarıyla birlikte toplanan çiçekler, demet 
hâlinde bağlanıp gölge bir yere asılarak kurutuluyor. İyice 
kuruduktan sonra çiçekler saptan ufalanarak ayrılıyor ve 
kullanıcılarının hizmetine sunuluyor. 

Lavanta, parfümeride kullanılan en eski ve değerli 
bitkilerden biri. Lavanta esansı (lavantayağı) parfümeri 
endüstrisinde önemli bir hammadde. Kadınların favori 
kullanım biçimi ise lavanta çiçeklerini küçük keseler 
içine koyarak giysilerin arasına yerleştirmek. 

Kokusu uykusuzluğa iyi geldiği için, uzmanlar eğer 
uykusuzluğun ciddi bir gerekçesi yoksa, küçük lavanta 
keseleri yerleştirilmiş yastıklarda uyumanın kişiye iyi 
geleceğini söylüyor.

İşlenmemiş, sadece yağ hâli bile tek başına bir mucize 
lavantanın. Mesela söz konusu olan akneli bir cilt ise, bu 
yağın döküldüğü bir pamuk yardımıyla cilt temizlenirse 
aknelerin kısa bir süre sonra söndüğü, cildin temizlendiği 
görülüyor. Lavanta yağının romatizma, burkulma ve 
kırık yerlerin ağrılarında masaj yapılarak sürüldüğünde 
rahatlatıcı olduğu da biliniyor.

Ateşe atılan lavantanın kokusu zihni temizliyor ve 
berraklaştırıyor.

LAVANTA KOKULU KÖY
Bu hem ruha hem bedene iyi gelen eşsiz çiçek, 1975 
yılından bu yana ülkemizde de yetiştiriliyor. O dönemde 
ilk lavanta fidesi Isparta’nın Keçiborlu ilçesindeki 
Kuyucak Köyü’ne geliyor. Köylüler birkaç fideyi mor 
çiçeklerle bezeli, uçsuz bucaksız lavanta tarlalarına 
dönüştürüyor. 

Bundan birkaç yıl önce ise Lavanta Kokulu Köy 
projesi başlatıldığında önce Lavanta Kokulu Köy Kadın 
Girişimciler Kooperatifi kuruluyor. Köydeki kadınlara 
lavanta yetiştiriciliği, lavanta ile yapılabilecek yan 
ürünler, turizmcilik, oda-pansiyon işletmesi alanında 
eğitimler veriliyor. Anadolu kadını elindeki hazineyi, 
belki biraz da Tanrıça Artemis’ın yardımıyla yeniden 
yapılandırıyor. Artık onlar yalnızca lavanta üreten köy 
kadınları değiller; Toroslar’ın eteğinde, Türkiye’deki 
lavanta üretiminin yüzde 90'ını gerçekleştiren ve yıllarca 
Fransa’nın güneyindeki Provence bölgesinde gördüğünüz 
muhteşem manzarayı, gezginlere de sunuyorlar. 

Provence’a gittiyseniz ya da gitmek istiyorsanız, 
haziran-ağustos aylarında Kuyucak’ı da görmelisiniz. 
İstemezseniz tarlaya inmeyin, sadece gözünüzü 
şenlendirin. Ama gurup vakti mutlaka orada olun. 
Tam gurup zamanı karşınızdaki mor denize bakınca, 
o tarlanın içinde olma arzusuna engel olmak mümkün 
değil nasılsa…
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Ketojenik beslenme ya da “keto diyeti” son birkaç yıldır 
Amerika ve Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de bir hayli 
popüler... Onu dünyada kabul görmüş diğer diyetlerden 
ayıran özellikler ise bir hayli fazla... Eğer ketojenik 
beslenme ile kilo vermeyi düşünüyorsanız herhangi bir 
diyet programında olduğu gibi hayatınızı değiştirmeniz 
gerekiyor. Ancak keto diyetine girdiğiniz 
andan itibaren yağlı şeyler 
yemeye başlayacaksınız. 
Çünkü keto diyetinin 
temeli hayatınızdan 
karbonhidratı çıkarıp 
günlük enerjinizi 
yağ ve proteinden 
almanıza dayanıyor. 
Bu beslenme 
düzeninin bir başka 
özelliği ise aralıklı 
olarak aç kalmak... 
Bu durum, diyetin 
başarısı açısından 
önemli. 

Aslında temelleri 
1920’lere dayanan 
ketojenik diyetin çıkış 
noktası epilepsi hastalığı 
tedavisinin bir parçası 
olması. MedAmerikan 
Hastanesi’nden Diyetisyen 
Ayça Ilıca Murat ketojenik 
diyetin yıllardır birçok hastalığın 

tedavisinde kullanıldığı anlatıyor: “Ketojenik diyetler 
genel olarak çok yüksek yağlı, düşük karbonhidratlı 
diyetler olarak uzun yıllar epilepsi tedavisinde 
kullanılmış; daha sonra Atkins, Dukan, Taş Devri adları 
ile zayıflama diyetleri olarak karşımıza çıkmıştır. 

Düşük kalorili ketojenik diyet Batı ülkelerinde 
uzun yıllardır obezite, Tip 2 diyabet, 

kolesterol yüksekliği, karaciğer 
yağlanması gibi ağırlık 

kaybı gerektiren hastalık 
süreçlerinde ve bölgesel 
incelme, orantısız 
vücut kompozisyonu 
gibi durumlarda tercih 
ediliyor.” 

KETOJENIK 
DIYET NASIL 
IŞLIYOR?
Ketojenik diyet 
kavramındaki keto 
terimi bu diyetin 

vücutta “keton” adı 
verilen küçük enerji 

molekülleri üretimini 
sağlamasından geliyor. 

Ketonlar, kan şekeri yani 
glikozun az olduğu zamanlarda 

vücudumuzun kullandığı 
alternatif bir enerji kaynağı. Ketonlar, 

çok az karbonhidrat tükettiğinizde ya da 

SON YILLARIN 
GÖZDE DİYETİ: 

KETOJENİK 
BESLENME

SON YILLARIN GÖZDE DİYETİ KETOJENİK BESLENME, DÜNYADA OLDUĞU GİBİ 
ÜLKEMİZDE DE HIZLA YAYILIYOR. PEKİ, KETOJENİK DİYET NEDİR, NASIL YAPILIR VE 

VÜCUDA OLUMSUZ ETKİLERİ VAR MI?
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az miktarlarda protein aldığınızda; karaciğerlerde yağ 
kullanılarak üretiliyor ve vücudun enerji kaynağı olarak 
kullanılıyor. Vücudun keton ürettiği bu duruma ketozis 
deniyor. Diyetin amacı vücudu ketozis duruma sokmak. 
Bunu hızlandırmak için diyet sırasında aralıklı olarak aç 
kalınıyor.

Ketojenik beslenmede günlük almanız gereken 
kalorinin yüzde 60-70 kadarını yağlardan, yüzde 
30-35 kadarını proteinlerden ve yüzde 5 kadarını 
karbonhidratlardan almanız öneriliyor. Yani şeker, 
ekmek, kek, börek, bira, patates, çikolata, pirinç ve 
makarna gibi yüksek karbonhidrat içerikli yiyecekleri 
hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Bunun yerine başta 
tereyağı ve zeytinyağı olmak üzere; et, balık, yumurta 
peynir, deniz ürünleri ve sebze gibi besinlere ağırlık 
vermeniz şart. Ketojenik diyette vücudunuzun enerji 
kaynağı değişiyor. İnsülin seviyesi oldukça düşüyor ve 
yağ yakımı büyük oranda artıyor. Bu durum, özellikle kilo 
vermek için mükemmel bir fırsat yaratıyor. Alınan yüksek 
yağlardan dolayı istikrarlı bir enerji kaynağına sahip olan 
vücut daha az yiyecek talep ediyor. 

Ketojenik diyet yaparken neleri yemeniz gerektiğini net 
olarak bilmeniz gerekiyor. Hangi yiyeceğin ne kadarının 
yağ, karbonhidrat ve proteinden oluştuğunu da... 

MUTLAKA DIYETISYEN 
KONTROLÜNDE YAPILMALI
Ketojenik diyet esnasında sizi olumsuz etkileyebilecek 
çeşitli semptomlar da ortaya çıkıyor. Keto gribi bunlardan 
biri. Diyete başlayanların büyük bir çoğunluğu gribe 
benzer semptonlar gösteriyor. Bu bir haftadan fazla 
sürüyor. Bunun yanında birçok kişide yorgunluk, baş 
ağrısı, kötü uyku, beyin bulanıklığı, bağırsak tembelliği 
gibi etkiler görülüyor. Semptomlar zamanla ortadan 
kalkıyor. 

Ketojenik diyetin vücutta kalıcı zararları olduğunu 
iddia eden bazı otoriteler, diyetin sürdürülebilir olmadığı 
yönünde ciddi eleştiriler yapıyor. Diyetisyen Ayça Ilıca 
Murat ise diyetin süresi ile ilgili uyarıyor: “Yüksek yağlı, 
yüksek proteinli ketojenik diyetlerde enerji sınırlaması 

yoktur ve protein kaynağı olarak kullanılan hayvansal 
kaynaklar, uygulayan kişilerde yan etki olarak kolesterol 
yüksekliği, damar sertliği, kalp hastalıkları, kanser, 
kemik erimesi riskini tetikler. Ayrıca düşük posa 
tüketimiyle bağırsak sağlığı olumsuz yönde etkilenir. 
Bu tip diyetlerde vitamin ve mineral içeriklerinin 
oldukça yetersiz olduğu da bilinmektedir. Bütün bu yan 
etkiler sebebiyle ve risk oluşturmaması adına, yüksek 
yağlı, yüksek proteinli ketojenik diyetlerin uzun süre 
uygulanmaması gerekmektedir.”

Düşük kalorili ketojenik diyette (DKKD) ise vücuda 
gerektiği kadar protein alındığını, karbonhidrat ve 
yağ kısıtlaması olduğunu söyleyen Ayça Ilıca Murat, 
şöyle devam ediyor: “Bu sistemde yüksek yağ alımı 
olmadığından, damar sağlığı ve kan değerleri olumsuz 
yönde etkilenmez. Aksine bitkisel kaynaklı ve düşük 
miktarda yağ alındığından, kan değerleri altı hafta 
sonrasında olumlu yönde değişim gösterir. Bu sırada 
ihtiyaç kadar protein alınmasıyla kas kütlesi de 
korunmuş olur. Yani aslında kas kütlesi korunarak ağırlık 
kaybı yalnızca yağdan sağlanır.” Vücudumuza zarar 
vermeden, yeni sağlık sorunlarına yol açmadan sağlıklı 
bir şekilde kilo kaybını sağlayabilmek için uygulanacak 
düşük kalorili ketojenik diyetin tüm içeriğinin mutlaka 
kişiye özel olarak oluşturulması gerektiğinin altını çizen 
Ayça Ilıcak Murat, bunun da bir diyetisyen tarafından 
yapılması gerektiğini vurguluyor.

MedAmerikan Hastanesi'nden Diyetisyen Ayça Ilıca Murat, ketojenik 
diyetin mutlaka bir diyetisyen kontrolünde uygulanması gerektiğinin 
altını çiziyor. 

KETOJENİK BESLENMEDE GÜNLÜK 
ALMANIZ GEREKEN KALORİNİN YÜZDE 
60-70 KADARINI YAĞLARDAN, YÜZDE 30-
35 KADARINI PROTEİNLERDEN VE YÜZDE 
5 KADARINI KARBONHİDRATLARDAN 
ALIYORSUNUZ. YANİ ŞEKER, EKMEK, KEK, 
BÖREK, PATATES, ÇİKOLATA, PİRİNÇ VE 
MAKARNA GİBİ YÜKSEK KARBONHİDRAT 
İÇERİKLİ YİYECEKLERİ HAYATINIZDAN 
ÇIKARMANIZ GEREKİYOR.
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NELER OLACAK?

 • Kitap

“Önceki Çağın Akşamüstü”
“Zaman Lekeleri” romanıyla NDS 2019 
Edebiyat Ödülü’nü alan Ömer F. Oyal’in 
“Önceki Çağın Akşamüstü” romanı Yapı Kredi 
Yayınları’ndan yeni baskısıyla okurlarla 
buluşuyor. Yazar bu romanında hayatın, 
zamanın, tarihin iyi-kötü şakaları ve 
sürprizlerine odaklanırken bizleri gündelik 
hayat içindeki politika, varoluşsal sıkıntılar, 
hayaller arasında gezdiriyor. 

 • 17 Kasım 2019’a kadar

“Iki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler'in Izinde Istanbul” 
sergisi
İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi’, “İki Arşiv, Bir 
Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul” adlı sergiye ev 
sahipliği yapıyor. İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi 
iş birliğiyle hazırlanan, iki kurumun koleksiyon ve 
arşivinden ortaya çıkan sergi, kentin 20. yüzyılın 
ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve bu değişimin 
sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda 
Ara Güler’in (1928-2018) fotoğraflarının rolünü görünür 
kılmaya çalışıyor.

 • 6 Eylül 2019- 2 Şubat 2020

“Canan Tolon: Sen Söyle” sergisi
İstanbul Modern’in düzenlediği sergi, Canan 
Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan 
sanatsal birikiminden bir kesit niteliğinde. 
Sergi, Tolon’un çizimden fotoğrafa, resimden 
yerleştirmeye uzanan endine özgü ifade ve 
teknik arayışını görünür kılmaya çalışıyor.

 • Kitap

“Seyyahın Kitabı - Evliyâ Çelebi Üzerine 
Makaleler”
Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Seyyahın 
Kitabı”, “Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi”nin izini 
süren makalelerden oluşan bir kitap. Nuran 
Tezcan’ın çalışması, bir dünya klasiği olan 
“Seyahatnâme”deki edebi özellikleri, anlatım 
gücünü, çağının zihin yapısının izdüşümünü ve 
Evliyâ Çelebi’nin sıra dışı kişiliğini irdeliyor.
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