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Elginkan Toplulu¤u fiirketleri olarak E.C.A. ve SEREL markalar›m›z›n gücünden ald›¤›m›z destekle
gerek yurtiçi gerekse yurtd›fl›nda yakalad›¤›m›z baflar›lar ve Vakf›m›z’›n e¤itim hayat›na yapt›¤› de-
¤erli yat›r›mlarla bir y›l› daha geride b›rakt›k... Ancak dünyam›z öyle bir dönüm noktas›na geliyor
ki ortaya ç›kan yeni geliflmelerle tüm co¤rafi, ekonomik ve siyasi sistemlerin, hatta çal›flma hayat›-
n›n prensiplerinin mevcut duruma uyarlanarak de¤iflmesi zorunlulu¤u gündeme tafl›n›yor. ‹flte tam
da bu noktada, küresel durgunlu¤un tüm dünyay› etkisi alt›na ald›¤› bugünler, yeni senenin olduk-
ça zor geçece¤ini aç›kça ortaya koyuyor. Bu süreçte, Topluluk çal›flanlar› olman›n ötesinde, sorum-
lu ve bilinçli “vatandafllar” olarak en büyük dayana¤›m›z›n; ilkelerimizden, sahip oldu¤umuz de-
¤erlerimizden taviz vermeden sürekli üretmek ve verimli çal›flmak olaca¤› düflüncesindeyiz. Karam-
sarl›¤›n bulafl›c› oldu¤unu unutmadan, “kaliteli çal›flarak” ve de¤erlerimize tutunarak sa¤l›kl› bir ile-
tiflimi sürekli k›lman›n gereklili¤ine her zamankinden daha çok inan›yoruz. Dergimizin içeri¤ini bu
düflüncelerle haz›rlarken, yeni y›l› kucaklayan say›m›z›n tasar›m›nda da baz› de¤ifliklikler yapmaya
gayret ettik.

Tüm dünyada çevresel, sosyal, finansal ve yaflamsal de¤iflimlere neden olan küresel iklim de¤iflikli-
¤i sanc›s› henüz dinmemiflken, üstüne yaflanan global ekonomik kriz ve Türkiye’nin bu s›k›nt›l› du-
rumdan alaca¤› pay hakk›nda fikirlerini almak üzere, de¤erli ekonomi profesörü A. Erinç Yeldan’la
görüfltük. Kendisiyle gerçeklefltirdi¤imiz sohbet, global ekonomik krizi haz›rlayan flartlardan gele-
cekte do¤acak sonuçlara kadar hemen herkese derin bir bak›fl aç›s› kazand›racak nitelikte...

Vizyon sayfalar›m›zda Elginkan Toplulu¤u’na y›llar›n› vermifl, k›ymetli bir ismi a¤›rlad›k. Mani-
sa’da bulunan Elsan A.fi.’nin fiirket Müdürü olarak görev yapan M. Vefik Akman, bizleri geçmifl-
ten bugüne keyifli bir yolculu¤a ç›kard›. Bizler de özellikle Topluluk çal›flanlar›m›z›n kendileri-
ne örnek alabilece¤i bir baflar› hikâyesini belgelemenin tatl› keyfini yaflad›k.

“Tasar›m dünyas›” üzerine görüfltü¤ümüz endüstriyel tasar›m›n duayenlerinden Aziz Sar›yer’in,
“insanl›k olarak art›k tüketimde bilinçli fark›ndal›¤a ulaflmam›z” gerekti¤ine dair tespitine yürek-
ten kat›l›rken, Eflatun’un, “Mutluluk; hayatta en çok fleye sahip olmak de¤il, en az fleye ihtiyaç
duymakt›r” sözünün ne kadar da yerinde oldu¤unu hat›rlad›k.

Bu say›m›zda birbirinden de¤erli di¤er isimler aras›nda; Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nde da-
mar sertleflmesi üzerine çal›flmalar yapan bilim insan› Doç. Dr. Jenny Jongstra Bilen, Leo Burnett
Ajans Baflkan› ve CEO’su Meral Akyel ve sigorta sektörünün önde gelen firmas› Aon Re Türkiye’nin
CEO’su Servet Gürkan da yer al›yor.

+1 dergimizin her say›s›nda, ülkemizdeki “büyük 
beyinlere” yer verirken, içimiz gelecek günlerin
güzel olaca¤›na dair naif bir umutla doluyor.
Bu umudun 2009 y›l›nda da sürebilmesini 
temenni ediyor, sa¤l›kl›, mutlu ve verimli bir
y›l geçirmenizi diliyoruz.
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En büyük dayana¤›m›z iletiflimi
sürekli k›lma yetene¤imiz

Jülide Nemlio¤lu

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nde 
40 y›la yak›n bir zamand›r çeflitli görevlerde
bulunan ve Toplulu¤un kurumsal tarihine
tan›kl›k eden Elsan fiirket Müdürü M. Vefik
Akman, duydu¤u gönül ba¤›n› aradan
geçen onca y›ldan sonra, “Büyük bir aile
gibi olan böyle kurumsal bir müessesede
çal›flmaktan çok mutluyum” cümlesiyle
ifade ediyor 

Karamsarl›¤›n bulafl›c› oldu¤unu
unutmadan, “kaliteli çal›flarak” ve
de¤erlerimize tutunarak sa¤l›kl› 
bir iletiflimi sürekli k›lman›n
gereklili¤ine her zamankinden
daha çok inan›yoruz. Dergimizin
içeri¤ini bu düflüncelerle
haz›rlarken, yeni y›l› kucaklayan
say›m›z›n tasar›m›nda da baz›
de¤ifliklikler yapmaya gayret ettik

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nde üst düzey yönetici profiline bak-
t›¤›n›zda hissetti¤iniz duygu hep ayn› olur; öyle bir kuflak ki, y›lla-
r›n› tek bir kuruma adam›fl, onun baflar›lar›yla sevinmifl, sa¤lam
dostluklar kurmufl, çal›flma arkadafllar›na güven vermifl ve sonsuz
güven duymufl... 

‹flte M. Vefik Akman tam da böyle bir yönetici. Bundan tam 
38 y›l önce Elginkan Toplulu¤u’nda görev yapan arkadafllar›n›n
kendisine “Gel” demesiyle, “Hiç tereddütsüz ben de gittim” 
diyerek anlat›yor göreve bafllama sürecini. Ve M. Vefik Ak-
man’›n Topluluk’la 40 y›la dayanan gönül ba¤› böylece bafllam›fl
oluyor.

Kendisiyle Manisa’da bulunan Elsan’da bir araya gelerek geçmifl-
ten bugüne uzanan keyifli bir sohbet ettik.

Elsan en baflta ‹stanbul’da faaliyet gösteriyordu. 1990’larda Ma-
nisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir tesis kurarak faaliyetle-
rini bu bölgede yürütmeye bafllad›. Bu kapsamda Elsan’›n bölge-
nin geliflimi üzerindeki etkilerini nas›l de¤erlendirirsiniz?

Elsan, 1969 y›l›nda kuma pirinç döküm yapan bir dökümhane
olarak kuruldu. 1971 y›l›nda da pirinç çubuk üretimine bafllad›.
1976’da sürekli döküm hatt› yat›r›m›yla kapasitesini art›r-
d›.1989’dan itibaren otomasyona yönelik çal›flmalar›n› h›zland›ra-
rak pirinç çubuk kullanan Topluluk fiirketleri’nin de Manisa’ya ta-
fl›nmas›yla 1990’da yat›r›mlar›n› Manisa Organize Sanayi Bölge-
si’ndeki yeni tesisinde faaliyete geçirdi. 1995’te bilgisayar kontrol-
lü ikinci sürekli döküm hatt›n›, 1999’da da alçak bas›nç döküm
külçesi üretim hatt›n› kurdu. Elsan ve di¤er üretici flirketlerimizin
Manisa’ya tafl›nmas› ticaret hacmine, istihdama ve ödenen

40 y›ll›k gönül ba¤›...
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“2008 y›l› için ton baz›nda yüzde 30 büyüme planla-
m›flt›k. Y›l›n ilk aylar›nda planlanan›n üzerinde seyre-
den sat›fllar›m›z, küresel krizin etkisiyle düflmeye baflla-
d›. 2008 y›l›n› yaklafl›k yüzde 1 büyümeyle kapataca¤›-
m›z› tahmin ediyoruz.
Elsan olarak 2009 y›l›nda piyasaya daha yak›n olarak
krizden büyüyerek ç›kmay› planl›yoruz. Bu düflünceyle
sat›fl, stok, sat›nalma ve maliyet düflürme çal›flmalar›-
m›zla 2009’da miktar olarak yüzde 9 büyüme elde et-
meyi hedefliyoruz.”

“2009’da yüzde 9 büyüme
hedefliyoruz”

Elginkan Toplulu¤u bünyesinde yer alan Elsan Hammadde Sanayii A.fi., Topluluk fiirketleri’ne
destek olmak ve pirinç at›klar›n› de¤erlendirmek gayesiyle 1969 y›l›nda kuma pirinç döküm ya-
pan bir dökümhane olarak ‹stanbul Kartal Maltepe’de kuruldu. Elsan, 1971 y›l›nda pirinç çubuk
üretimine bafllad›. 1976 y›l›nda kurulan Sürekli Döküm Hatt› ile kapasitesini art›rd›. 1989 y›l›n-
dan itibaren otomasyona yönelik çal›flmalar›n› yo¤unlaflt›rarak 1990 y›l›nda Manisa Organize
Sanayi Bölgesi’ndeki yeni tesisini faaliyete geçirdi. Geliflmeye yönelik yat›r›mlar›na devam eden
Elsan, 1995 y›l›nda döküm kapasitesini art›rarak bütünüyle bilgisayar kontrollü ikinci Sürekli
Döküm Hatt›’n› faaliyete geçirdi. 2000 y›l›nda alçak bas›nç döküm sistemleri için pirinç külçe
üretimine bafllayarak yat›r›mlar›n› flimdilik tamamlad›. Kaliteyi daima ön planda tutan Elsan,
1997 y›l›nda TS ISO 9002 Kalite Sistem Belgesi’ni, 2000 y›l›nda Emisyon ‹zin Belgesi’ni ve 2003
y›l›nda TS EN ISO 9001:2000 Kalite Sistemi Belgesi’ni alm›flt›r. Son olarak, 2008 y›l›nda
Tehlikeli At›k Geri Dönüflüm Tesisi Lisans Belgesi’ni alm›flt›r.

Elsan Hammadde Sanayii A.fi. hakk›nda

Ankara do¤umlu ve aslen Diyarbak›rl› olan M. Vefik Akman, 1966’da
‹TÜ Teknik Okulu Makine Mühendisli¤i’nden mezun oldu. 1966-1968
y›llar›nda ordu donat›m yedek subay olarak askerli¤ini Bal›kesir ve ‹z-
mir’de yapt›. 1968-70 y›llar› aras›nda ‹stanbul Belediyesi Makine, Elektrik
ve Sanayi ‹flleri Müdürlü¤ü’nde Kontrol Mühendisi olarak çal›flt›. 26 Ocak
1970 tarihinde E.C.A. Pres Döküm Sanayii’nde “‹kmal fief Yard›mc›s›”
olarak iflbafl› yapan M. Vefik Akman, ayn› y›l “‹kmal fiefi” oldu. 1971’de
montaj atölyesi, 1975’te Pres Atölyesi fiefli¤i’ne geçti. 1978’de Elsel Gaz
Armatür Sanayii’de Kalite Kontrol fiefi görevini üstlendi. 1979’da ‹malat

fiefi, 1981’de ‹malat Müdürü, 1984’te Fabrika Müdürü oldu. 1990’da El-
sel’in Sar› Mamul bölümünün Manisa’ya tafl›nmas›yla Fabrika Müdürü
olarak Manisa’ya geldi. 1992’de Valf Sanayii’nin merkez flubesinde Fab-
rika Müdürü oldu. 1998’de Elsan Hammadde Sanayii’ne Fabrika Müdü-
rü olarak atand›. 2000 y›l›nda Valf’e Fabrika Müdürü olarak tekrar dön-
dü. 2001 y›l›nda Elsan’a fiirket Müdürü olarak atand› ve halen bu göreve
devam ediyor. 1980’de Ferizan Han›m ile evlenen Akman, iki çocuk ba-
bas›d›r. Berna ad›nda ziraat mühendisi bir k›z›, Tevfik Bark›n ad›nda ‹le-
tiflim Fakültesi mezunu bir o¤lu vard›r.

M. Vefik Akman kimdir?

vergilerle bölgeye katk› sa¤lad›. Ayr›ca çevre ve insan sa¤l›¤› için yap-
t›¤› yat›r›mlarla da örnek oluflturdu.

Kurumun bugünkü vizyonuna dair neler söyleyebilirsiniz?

Vizyonumuzu, sektöründe tercih edilen firma olmak, misyonumuzu ise
müflterilerimizin sektörlerinde üstün kalite seviyelerine ulaflmalar›na
katk›da bulunmak olarak özetleyebiliriz.

Elsan’› rakiplerinden ay›ran, kurumu farkl›laflt›ran özellikleri sizce neler?

Kurumsal bir flirket olmas›, kalitesi, güvenilirli¤i, Topluluk prensipleri
ve yasal mevzuata uyumlulu¤u, çevreye duyarl›l›¤›, insana ve e¤itime
verdi¤i önemle yaratt›¤› katma de¤er Elsan’› farkl›laflt›ran özellikler ara-
s›nda yer al›yor.

Elsan’›n üretim kapasitesinden söz eder misiniz?

Elsan’›n kurulu kapasitesi, 10 mm ile 80 mm çap aral›¤›nda, yuvarlak
ve profil çubuk olarak 16.000 ton/y›l çubuk, 5000 ton/y›l alçak bas›nç
döküm külçesi ve yaklafl›k 20.000 tonu çubuk üretiminde kullan›lan
25.000 ton/y›l kütük veya bizim tabirimizle takozdur.

Elsan’›n bugüne kadar sektöre ve Türk ekonomisine kazand›rd›¤› art›-
lar neler?

Kaliteden taviz vermemesiyle, çevre ve insan sa¤l›¤›na verdi¤i önemle,
güvenilirli¤iyle, yasal mevzuata uyumuyla ve kurumsall›¤›yla Elsan’›n
sektörde ayr› bir yeri vard›r. Hem direkt olarak hem de Topluluk fiirket-
leri kanal›yla, iç ve d›fl pazara yap›lan sat›fllar arac›l›¤›yla yarat›lan kat-
ma de¤erle ekonomiye katk›da bulunmaktad›r. 

Ayr›ca Elsan, 1997’de TS ISO 9002 Kalite Sistem Belgesi’ni, 2000’de
Emisyon ‹zin Belgesi’ni, 2001’de TS EN 1982, TS EN 12164, TS EN
12165 Standartlar›na Uygunluk Belgesi’ni, 2003’te TS EN ISO
9001:2000 Kalite Sistem Belgesi’ni alm›flt›r. 2004’te de malzeme labo-
ratuvar›na TS EN ISO 17025 standard›na göre TSE’den Tafleron Labora-
tuvar Belgesi’ni ve son olarak da 2008’de Tehlikeli At›k Geri Dönüflüm
Tesisi Geçiçi Lisans Belgesi’ni alm›flt›r.

Global olarak yaflanan ekonomik de¤iflimin sektör üzerinde yaratt›¤›
etkiyi nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Ana metal sanayi kategorisinde olan flirketimiz a¤›rl›kl› olarak ekono-

minin lokomotifi olan inflaat sektörüne hizmet vermektedir. Hammadde-
miz olan metaller Londra Metal Borsas›’nda ifllem görüyor. 2003 y›l›na
kadar 2000 &/ton seviyelerinde seyreden LME bak›r fiyatlar›, talebin ar-
taca¤› tahminiyle emtia borsalar›nda ifllem yapmaya bafllayan fonlar›n
etkisiyle, bu y›l›n Temmuz ay›nda, fiyat tarihi zirvesini yaparak 8985
&/ton seviyesine ç›km›flt›r. Küresel krizin etkisiyle daha güvenli yat›r›m
araçlar›na yönelen fonlar›n metal borsas›ndan çekilmesiyle metal fiyat-
lar› düflmeye bafllam›flt›r. Bugünlerde borsada bak›r fiyatlar› 3500 ila
4000 &/ton aral›¤›nda dolaflmaktad›r. 

Artan emtia fiyatlar› nedeniyle mali yap›s› güçlü olmayan firmalar sek-
törü terk etti. Küçükler yok oldu, ticaret hacmi küçüldü ve istihdam
azald›.

Çal›flanlar›n›z için uygulad›¤›n›z e¤itim politikas› nedir?

Çal›flanlar›m›z en de¤erli varl›¤›m›zd›r. Çal›flan›n yapt›¤› ifli bilerek yap-
mas›, anlaml› bulmas› ve bilinçlenmesinin verimli çal›flman›n temeli ol-
du¤u inanc›nday›z. Çal›flanlar›m›za e¤itimler vererek onlar›n kiflisel ge-
liflimlerini sa¤lamak, çevre duyarl›l›¤› ve güvenli çal›flma konular›nda
onlar› bilinçlendirmek ilkesiyle hareket ediyoruz. E¤itim ihtiyaç analiz-
leriyle birlikte e¤itim taleplerini de dikkate alarak y›ll›k e¤itim planlar›
haz›rl›yoruz. Ard›ndan da flirket içinde ve d›fl›nda yap›lacak programl›
e¤itimlere çal›flanlar›m›z›n kat›lmalar›n› sa¤l›yoruz.

Üretim sürecinde çevreyi korumak ad›na ne gibi çal›flmalar yürütüyor-
sunuz?

Tehlikeli at›k geri dönüflüm tesisi lisans› ve A grubu emisyon izin belgesi
alm›fl olmam›z çevreye olan hassasiyetimizi gösteriyor. Baca gaz›m›z›n
analizlerini muntazaman yapt›r›yoruz. Proses at›¤› sular›m›z› bölgenin
ar›tmas›na veriyor, di¤er at›klar›ysa ayr› ayr› toplay›p lisansl› geri kazan›m
veya bertaraf tesislerine usulüne uygun olarak gönderiyoruz. 

Çevre ve ifl sa¤l›¤› konusunda, TS ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve
TS ISO 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Yönetim Sistemi Standartlar› ile ilgili belge
al›m› için önümüzdeki günlerde TSE’ye baflvuruda bulunaca¤›z.

Vizyon
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Elginkan Vakf›’n›n ana sponsorlu¤unda düzenlenen “Yeni Düfller Yenilikçi Düflünceler
Yar›flmas›”n›n ödül töreni Bo¤aziçi Üniversitesi’nde yap›ld›. Törende konuflan Elginkan
Vakf› Müdürü Osman Çetin Evranuz, düflünce ve hayallerin önemli oldu¤unu, ancak
bunlar hayata geçirilebilirse veya yeni fikirlere ilham kayna¤› olurlarsa, toplumsal hayata
katk›s›n›n olaca¤›n›n alt›n› çizdi

Elginkan Vakf› ana sponsorlu¤unda, Bo¤aziçi Üniversitesi Mezunlar
Derne¤i (BÜMED) ve Bo¤aziçi Üniversitesi Vakf› (BÜVAK) taraf›ndan
üniversite ö¤rencilerinin yenilikçi ve yarat›c› düflünmeye teflvik edilmesi
ve desteklenmesi amac›yla düzenlenen “Yeni Düfller Yenilikçi Düflünce-
ler” proje yar›flmas›nda birinciler, 17 Kas›m’da belli oldu. 

Bo¤aziçi Üniversitesi’nde (BÜ) düzenlenen ödül töreninde, teknolojik ve
sosyal alanlarda gelifltirdikleri de¤erli fikirlerle finale kalan ö¤renciler
projelerini tan›t›rlarken, her kategoride birinciler ilan edildi. Toplam 10
bin YTL ödüle hak kazanan birinciler, yar›flman›n içerik ve yat›r›m spon-
soru LabX ile yat›r›mc›lar›n› da bulma f›rsat› yakalayacak. Bu sayede ö¤-
rencilerin projelere finansman bulunmas› sa¤lanarak, adaylar›n düflleri
gerçe¤e dönüfltürülecek. Öte yandan “Teknolojik Yenilikçi ‹fl Fikri” ve
“Sosyal Giriflimcilik Yenilikçi ‹fl Fikri” olmak üzere iki ayr› kategoride dü-

zenlenen yar›flmada finale kalan befler proje de 2 bin YTL ödüle hak ka-
zand›. Yar›flmada finale kalan projeler aras›ndan, Sabanc› Üniversitesi
ö¤rencisi Eren Canarslan “Elektronik Tar›m” projesiyle “Teknolojik Yeni-
likçi ‹fl Fikri” kategorisinde birinci oldu. “Sosyal Giriflimcilik Yenilikçi ‹fl
Fikri” kategorisinde birincili¤i ise Bo¤aziçi Üniversitesi ö¤rencileri Halil
Ak›n (Mobil Kan Projesi) ve Gülçin Kaya (Zihinsel Engellilere Sanat
E¤itimi ve Sosyal Aktivite Projesi) paylaflt›. 

“Gelecek, düfllerinin peflinde koflanlar›n”
Ödül töreninin aç›l›fl konuflmas›n› yapan Bo¤aziçi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kadri Özçald›ran, Elginkan Vakf›’na projeye verdi¤i destek ne-
deniyle teflekkür ederek, “Proje sayesinde hayata geçen yarat›c› düflün-
ce çabas›n›, bütün ö¤renciler taraf›ndan yaflam boyu kullan›lmas› gere-
ken bir ilke olarak görüyorum. Baflar›lar›na flahit oldu¤umuz ö¤renciler

Yenilikçi düflünceler ödüllendirildi
kadar, yar›flmaya kat›lan herkesi kutluyorum. Gelecek, düfllerinin peflin-
de koflan ve yarat›c› düflünce gelifltireceklerin olacak” dedi.  

“E¤itime deste¤imiz sürüyor”
E¤itimin Elginkan Vakf›’n›n çal›flmalar›nda farkl› bir yeri ve önemi oldu-
¤una de¤inen Elginkan Vakf› Müdürü Osman Çetin Evranuz, e¤itimi des-
teklemeyi sürdüreceklerini anlatt›. Böyle bir projeye destek vermekten
dolay› çok mutlu olduklar›n› belirten Evranuz, “Günün bu saatinde böy-
lesine p›r›l p›r›l gençleri karfl›mda görmek, bana büyük bir mutluluk ve-
riyor” diye konufltu. 

Düflünceler ve hayallerin çok önemli oldu¤una dikkat çeken Evranuz,
“Projelerin hayata geçirilebilmesi çok daha önemli, çünkü uygulanma-
yan kefliflerin yarar› s›n›rl›d›r. Bu düflüncelerin kullan›lmas› sa¤lan›rsa en
büyük katk› yap›lm›fl olur” dedi. Projeleri çok be¤endi¤ini ekleyen Evra-
nuz, Elginkan Vakf›’n›n kuruluflu ve e¤itim çal›flmalar› hakk›nda bilgiler
de verdi. 

Farkl› noktalarda yapt›r›larak ba¤›fllanan okullar›n yan› s›ra belirlenen
üniversitelerde 106 ö¤renciye burs vermeye devam ettiklerini aç›kla-
yan Evranuz, aç›lan e¤itim merkezlerinin ise mesleki ve teknik e¤itime
büyük bir katk› yapt›¤›n›, e¤itim çal›flmalar›nda üçüncü aya¤› olufltu-
ran bu merkezlerin istihdam› destekleyici, sanayiye yönelik e¤itimler
verdi¤ini aktard›. 

Bo¤aziçi Üniversitesi ile birlikte hayata geçirilen bu yar›flman›n, tek-
noloji desteklerine çok iyi bir örnek oldu¤unu dile getiren Evranuz, ko-
nuflmas›n› flu flekilde sürdürdü: “ODTÜ’de benzer bir projenin spon-
sorlu¤unu dört y›ld›r sürdürüyoruz. Ege Üniversitesi’nde yüksek lisans
ve doktora tezleri aras›ndan sanayide kullan›lanlara destek veriyoruz.
Ayr›ca Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nevi de katk› sa¤lad›¤›m›z kurumlar
aras›nda yer al›yor.” 

“Düfllerinizi hayata geçirebilmek için çal›fl›n”
Bo¤aziçi Üniversitesi’nin “yenilikçilik” anlam›nda çok verimli bir ortam
oldu¤unu aktaran Prof. Dr. Ali R›za Kaylan ise hayal gücünün bilgiden
de güçlü oldu¤unu söyledi. Ö¤rencilere, “Mutlaka düfllerinizi hayata ge-
çirebilmek için çal›fl›n” diye seslenen Prof. Dr. Kaylan, teknolojiyi kulla-
nan de¤il, üreten nesiller ortaya ç›kart›lmas› gerekti¤ini ifade etti. ‹nter-
net teknolojilerinde baflar›l› örnekler ortaya ç›kartan Estonya örne¤ine de
de¤inen Prof. Dr. Kaylan, Türkiye’nin genç nüfusuyla bu alanda yapabi-
lece¤i pek çok fley bulundu¤una dikkat çekti.

Deneyimlerini paylaflt›lar

Baflar›l› sosyal iletiflim a¤› “çember.net” sitesinin kurucusu Ça¤lar
Erol da ö¤rencilerle deneyimlerini paylaflarak, giriflimcilerin destek-
lenmesinin önemine de¤indi. Üç y›l önce giriflimcilik hakk›nda en
ufak fikri olmadan yola ç›kt›¤›n› anlatan Erol, o dönemde fikirleri
için yat›r›mc› bulmakta zorland›¤›n› aktard›. Geçen süreçte bu ala-
na yat›r›m yapan insan say›s›n›n artt›¤›na flahit oldu¤unu belirten
Erol, “Bizim de beklemedi¤imiz bir büyüme ve yabanc› yat›r›mc› gi-
rifli oldu” diye konufltu. Erol, genç giriflimcilere flu önerilerde bulun-
du: “Fikirlerinize güveniyorsan›z baflar›l› olamayaca¤›n›z› söyleyen-
lere kulak asmay›n, çok çal›fl›n, mümkünse bütün zaman›n›z› proje-
nize ay›r›n ve elbette ayaklar›n›z› yere bas›n, yani gerçekçi olun.”
Projenin içerik ve yat›r›m dan›flman› LabX firmas›n›n genel müdürü
Fuat Sami, yar›flman›n birincilerine yat›r›mc› bulunmas›nda destek
olacaklar›n›, böylece düfllerin gerçe¤e dönüflece¤ini aç›klad›. Sa-
mi’nin verdi¤i bilgilere göre yat›r›mc›larla tan›flacak birinci projeler
gerçek ifllere dönüflecek. Elginkan Vakf›’n›n projede yer almas›n›n
önemine de de¤inen Sami, kap›lar›n giriflimcilere aç›ld›¤›n›, yeni fi-
kirlere her zamankinden daha fazla yer oldu¤unu söyledi. 
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Teknolojik Yenilikçi ‹fl Fikri
Yar›flmac› Üniversite Proje

Eren Canarslan Sabanc› Üniversitesi Elektronik Tar›m
Erkan Yenier ‹stanbul Teknik Üniversitesi Yazarkasa Reklamlar›
Gökhan Çeliker Bo¤aziçi Üniversitesi Ak›ll› Mobil Pazarlama Projesi
Nurettin Özdo¤an Y›ld›z Teknik Üniversitesi Genç Kariyer
Semih Tekten Bo¤aziçi Üniversitesi GetIstanbul

Sosyal Giriflimcilik Yenilikçi ‹fl Fikri
Yar›flmac› Üniversite Proje

Cem Gültekin Y›ld›z Teknik Üniversitesi Korkusuz Yar›nlar
Gülçin Kaya Bo¤aziçi Üniversitesi Engelsiz Sanat Projesi
Halil Ak›n Bo¤aziçi Üniversitesi Mobil Kan
Nedim Caner Üstün Bo¤aziçi Üniversitesi Beyaz Dalga Projesi
Zehra Erdo¤du Bo¤aziçi Üniversitesi OK‹T

‹ki kategoride finale kalan isimler ve projeler

Soldan sa¤a: Elginkan Vakf› Müdürü Osman Çetin Evranuz, Bo¤aziçi Üniversitesi ö¤rencilerinden Halil Ak›n,
Bo¤aziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Özçald›ran, Bo¤aziçi Üniversitesi ö¤rencilerinden Gülçin Kaya,
Sabanc› Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tosun Terzio¤lu, Sabanc› Üniversitesi ö¤rencilerinden Eren Canarslan.
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fiirketlerden/ELMOR-ELEKSVak›f’tan

Ü

Bu y›l ODTÜ’de dördüncü kez düzenlenen “Yeni Fikirler Yeni ‹fller” yar›flmas›n› kazananlar
belli oldu. Dört ö¤renciden oluflan Biyonesil ekibi yar›flmaya damgas›n› vurdu

Üniversite ö¤rencilerini yenilikçi ürün ve teknolojiler gelifltirmeye teflvik
etmek ve yar›n›n teknoloji firmalar›na ilk ad›m deste¤i sa¤lamak
amac›yla Orta Do¤u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) taraf›ndan düzenlenen
ve Elginkan Vakf›’n›n ana destekçisi oldu¤u “Yeni Fikirler Yeni ‹fller”
yar›flmas›n›n dördüncüsü, 15 Kas›m’da ODTÜ Kültür ve Kongre
Merkezi’nde gerçeklefltirilen final töreniyle sonuçland›.

500 baflvuru yap›ld›
Türkiye’nin çeflitli üniversitelerinde ö¤renim görmekte olan giriflimci
ruhlu ö¤rencilerden gelen 500 baflvuru aras›ndan yap›lan elemeler
sonucu finale kalmaya hak kazanan dört projenin yar›flt›¤› tören, ö¤renci
ve akademisyenlerden yo¤un ilgi gördü.

Biyonesil ekibinin baflar›s›
75 bin YTL’lik Elginkan Vakf› Teknoloji Ödülü’nün, 50 bin YTL’lik

Savunma Sanayi Müsteflarl›¤› Özel Ödülü’nün ve ODTÜ Teknokent
bünyesinde üç y›l süreyle “flirket” olarak faaliyet gösterebilme hakk›n›n
sahibi, “Biyonik May›n Tespit Sistemi” adl› projeleriyle dört ö¤renciden
oluflan Biyonesil ekibi oldu.

“Biyonik May›n Tespit Sistemi” adl› proje, geneti¤i de¤ifltirilmifl mikroor-
ganizmalar›n uçaktan topra¤a serpilmesiyle toprakta gömülü bulunan
may›nlar›n gözle görülecek biçimde ›fl›mas›n› sa¤l›yor. BMTS ile
may›nlar›n tespit edilmesi, hem büyük bir maddi tasarruf sa¤l›yor hem
de can ve mal kay›plar›na son veriyor.

Geliflmifl Su Kültürü Projesi ile yar›flan Kamarosa grubu ise jüri taraf›ndan
“OST‹M Özel Ödülü”ne lay›k bulunarak 10 bin YTL kazand›. Terahertz
Spektrometre projesi ile yar›flan Terahertz grubu ise “Savunma Sanayi
Müsteflarl›¤› ‹kincilik Ödülü”nü alarak 10 bin YTL miktar›ndaki ödülün
sahibi oldu.

“Yeni Fikirler Yeni ‹fller”
yar›flmas› sonuçland›

Mimar, müteahhit, teknik müdür ve sat›nalmac›lar›n kat›l›m›yla gerçekleflen
“Profesyoneller Buluflmas›” oldukça baflar›l› geçti. ELMOR A.fi. Toplu ‹fller
ve Sat›fl Gelifltirme Müdürü Caner Ataç’›n aç›l›fl konuflmas›yla bafllayan e¤i-
tim program›, Topluluk filminin gösterimiyle devam etti. Ard›ndan s›ras›yla
ELMOR A.fi. Pazarlama Bölümü’nün sunumu, Valfsel A.fi. Ar-Ge Bölü-
mü’nün E.C.A. armatürleri, Valf A.fi. Ar-Ge Bölümü’nün E.C.A. Vana Gru-
bu’nun sunumunu, SEREL Tasar›m Bölümü’nün Serel Seramik Sa¤l›k Gereç-
leri’yle ilgili sunumu ve EMAR A.fi. fiirket sunumu takip etti. Program semi-
ner sonundaki "Soru-Cevap" k›sm›yla tamamland›. Özellikle "Soru-Cevap"

k›sm›nda yaflanan fikir al›flverifli tüm kat›l›mc›lar için oldukça faydal› oldu.
Akflam birlikte yenilen yemekle gece son buldu.

“Tali Bayi Toplant›s›” da düzenlendi
“Profesyoneller Buluflmas›”n›n yan› s›ra 20 Kas›m’da Diyarbak›r Class
Hotel’de "Tali Bayi Toplant›s›" düzenlendi. Bu toplant›ya da tali bayi, te-
sisatç› ve ustalardan oluflan toplam 210 kifli kat›ld›. Oldukça baflar›l› ge-
çen organizasyonun program› “Profesyoneller Buluflmas›” ile paralel
olarak gerçeklefltirildi.

ELMOR-EMAR ortak e¤itimi gerçekleflti
Bu y›l toplam 412 kiflinin kat›l›m›yla gerçekleflen “Profesyoneller Buluflmas›”, 17 Kas›m’da
Antakya Ottoman Hotel’de, 18 Kas›m’da Gaziantep Grand Hotel’de ve 21 Kas›m’da
Diyarbak›r Class Hotel’de yap›ld›

E.C.A., NTV’de hava du-
rumu sponsorlu¤una
bafllad›. 6 Ekim’de baflla-
yan ve toplam sekiz ay
boyunca sürecek olan
sponsorluk süresince,
günde 20 kez yay›nlana-
cak olan jenerikler,
E.C.A. Yap› ve Is› Grubu
ürünlerini tan›t›yor. 

E.C.A. hava
durumu
sunuyor

E.C.A., 22–25 Ekim tarihlerinde Azerbaycan’›n Bakü flehrinde gerçek-
lefltirilen Bakubuild Fuar›’na yap› ve ›s› ürünleriyle kat›ld›. Marka
gücünü gösteren özel tasar›m stand›yla be¤eni toplayan E.C.A.,
ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. 

Azerbaycan pazar›na her zaman ilkleri tafl›yan E.C.A., yine bir ilki
gerçeklefltirerek piyasaya sürdü¤ü Plus Serisi Dicom sistemli kombi-
lerin tan›t›m›n› gerçeklefltirdi. Plus Serisi’nin sahip oldu¤u Dicom siste-
mi konvansiyonel kombiler için elektronik kontrol sistemidir.

Türkiye’de ilk kez E.C.A. taraf›ndan üretilen Dicom sistemli kombilerin
en büyük avantaj›, gaz valfi ayarlar›n›n fabrikada cihaza girilmesi ve
kombinin tüm çal›flma ömrü boyunca ideal fabrika de¤erlerinde çal›fla-
bilmesi. Bunun yan› s›ra 17 üstün emniyet özelli¤i ve s›cak su al›flkan-
l›¤›n› ö¤renen konfor özelli¤iyle “Plus Serisi” fark yarat›yor. 

E.C.A. Bakü’de 
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Küresel ›s›nma nedeniyle her geçen gün giderek
azalan do¤al kaynaklar, dünyay› ve Türkiye’yi
büyük bir tehlikeyle karfl› karfl›ya b›rak›rken, 
Elginkan Toplulu¤u sosyal sorumluluk bilinciy-
le önemli bir fark›ndal›k çal›fl-
mas› daha bafllatt›. 
Türkiye’nin ilk tasarruflu arma-
türünü 1999 y›l›nda üreten 
Elginkan Toplulu¤u, bilinçli bir
toplum yaratma hedefi do¤rul-
tusunda, enerji ve su tasarrufu
konusunu gündeme getiren bir
tan›t›c› reklam filmine imza att›.
Tüm Türkiye’yi daha tasarruflu
olma yolunda seferberli¤e davet
eden tan›t›c› reklam filmi, Mit-

hat Bereket’in , “Kaynaklar›-
m›z› Tasarruflu Kullanal›m”
ve “Çocuklar›m›z›, Gelece¤i-
mizi, Türkiyemizi SUSUZ b›-

rakmayal›m” sloganlar›yla daha
da çarp›c› bir nitelik kazand›. 

� Elginkan Toplulu¤u’nun enerji ve su tasarrufu
konular›nda duydu¤u sorumluluk çerçevesinde
gelifltirdi¤i tam yo¤uflmal› kombi E.C.A. Confeo
Premix, at›k baca gaz›n›n içindeki su buhar›n›

yo¤uflturarak buhar›n gizli ›s›s›n›
kullan›yor. Bu sayede yüzde
107.5’a kadar yüksek verime ula-
fl›p yüzde 20’ye kadar tasarruf
sa¤l›yor.

� E.C.A. Topaz batarya ise , el y›-
kama gibi k›sa süreli kullan›mlar-
da kombi ve flofbendeki ateflleme
sisteminin gereksiz yere devreye
girmesini önleyerek, yine büyük
ölçüde enerji tasarrufu sa¤l›yor. 

� Türkiye’de TS EN 215'e uy-
gun üretilen ilk ve tek yerli üre-
tim olan E.C.A. Termostatik
Radyatör Vanalar› da tasarruf ve
konforu bir arada sunarak yüzde

30’a varan enerji tasarrufu sa¤l›yor. 

KalDer'in düzenledi¤i kalite kongrelerinin
17’incisi bu y›l 24-26 Kas›m tarihleri aras›n-
da ‹stanbul Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Sara-
y›'nda gerçeklefltirildi. Yaflamak ve çal›flmak
aras›ndaki kalite iliflkisini farkl› yönleriyle de-
¤erlendiren 17. Kalite Kongresi’ne 2 bin kifli
kat›ld›. 35 oturumda 135’i geçen konuflma-
c›n›n yer ald›¤› kongrede EMAR A.fi. fiirket

Müdürü ve KalDer Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Neslihan Yeflilyurt’un baflkanl›-
¤›nda, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Ça-
l›flma Hayat›” konulu oturum gerçeklefltiril-
di. Oturumda Elginkan Vakf› ve Elginkan
Holding’in çal›flmalar›n›n sosyal sorumluluk
taraf›na ve topluma sa¤lad›¤› katma de¤erle-
re yönelik bilgiler kat›l›mc›larla paylafl›ld›.

EMAR, 17. Kalite Kongresi’ndeydi

Seminerlere devam...

EMAR A.fi., yetkili servisleriyle her y›l k›fl sezonu öncesinde düzenledi¤i toplant›lar›
bu y›l iftar organizasyonlar›yla gerçeklefltirdi. S›ras›yla ‹stanbul, ‹zmir, Trabzon, Anka-
ra ve Gaziantep’te düzenlenen toplant›lara 142 yetkili servis kat›ld›. Toplant›larda
2008 y›l› servis hizmet performanslar›, ilk seferde do¤ru hizmetin sunumu, yedek par-
ça uygulamalar›yla ilgili bilgiler paylafl›ld›. Hizmetin önemli unsuru olan servis, iflyer-
lerindeki müflteri temsilcileri ve sahada hizmet sunan servis teknisyenlerine yaz dö-
neminde verilen davran›fl e¤itimleriyle güçlendirilen bilgi seviyeleriyle EMAR’›n yüz-
de 100 müflteri memnuniyeti hedefinin gerçeklefltirilmesine yönelik de¤erlendirmeler
ve hedef paylafl›m› sa¤land›. S›ras›yla Servis Müdürü Mustafa Güngör, Hizmet Gelifl-
tirme Müdürü Arif Pakkan, di¤er süreç liderleri ve son olarak EMAR fiirket Müdürü
Neslihan Yeflilyurt taraf›ndan sunumlar yap›ld› ve yetkili servislerin kat›l›m›yla öz de-
¤erlendirme toplant›lar› gerçeklefltirildi.

EMAR, yetkili servisleriyle bulufltu

Elginkan Toplulu¤u’nun E.C.A. markal› Is› Grubu ürünlerine yö-
nelik olarak bafllatt›¤› e¤itim programlar› yurt genelinde devam
ediyor. E.C.A. markal› ürünlerin yurt içi sat›fl firmas› EMAS A.fi.
ve sat›fl sonras› hizmetler flirketi EMAR A.fi. taraf›ndan Türkiye
genelinde 2008 y›l› bafl›ndan bu yana planl› e¤itim programla-
r› düzenleniyor.

2008 y›l› Ekim-Kas›m döneminde Ordu, Rize, Kars ve Erzincan’da
E.C.A. markal› Is› Grubu ürünlerini (kombi, kat kaloriferi, do¤algaz so-
bas›, panel radyatör, merkezi ›s›tma sistemleri, klimalar ve do¤algaz sa-
yaçlar›) tüketicilerle buluflturan bayilerin yan› s›ra mühendisler ve tesisat
ustalar› gibi uygulamac›lara, do¤algaz da¤›t›m flirketlerine ve tüketicile-
re yönelik e¤itim ve seminerler düzenlendi. 

Do¤algazl› cihazlar hakk›nda bilgi vermek, son teknolojileri aktarmak ve

güvenli yak›c› cihaz kullan›m› konusunda bilinç oluflturmak amac›yla
gerçeklefltirilen e¤itimler, tesisat, ifl güvenli¤i, montaj kurallar›, yak›t eko-
nomisi ve müflteri memnuniyeti konular›n› ele ald›. ‹lgili bölgelerde ya-
p›lan uygulamalara, tesisat ustas›, makine mühendisi, profesyonel kesim
ve sektör ilgilisi 273 kifli kat›l›rken, 2008 y›l›nda düzenlenen seminer ve
e¤itimlere toplam 1883 kiflinin kat›lm› sa¤land›. 2009 y›l›nda yurt gene-
linde 13 ilde uygulamalar›n devam etmesi planlan›yor.

tasarruf
ça¤r›s›

ELGİNKAN TOPLULUĞU İLETİȘİM YAYINI

Tasarruflu ürün serileri
yaratan E.C.A. ve SEREL
markalar›n›n sahibi Elginkan
Toplulu¤u, CNN Türk’te
yay›nlanan yeni tan›t›c›
reklam filminde Mithat
Bereket’in, “Kaynaklar›m›z›
Tasarruflu Kullanal›m” ve
“Çocuklar›m›z›, Gelece¤imizi,
Türkiyemizi SUSUZ
b›rakmayal›m” sloganlar›
eflli¤inde tüm Türkiye’yi
tasarruf seferberli¤ine 
davet ediyor

fiirketlerden/ELMOR-EMAS

Elginkan
Toplulu¤u’ndan



fiirketlerden/EMAR-EMAS Akademik görüfl
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Ankara Gazi Rotary Kulüp ve Çankaya ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü tara-
f›ndan gelifltirilen “Suyun ‘Yok’ Hali Projesi”, Elginkan Holding ana spon-
sorlu¤unda 16 Aral›k’ta bafllat›ld›. Projenin amac›, su tüketiminde tasar-
ruf sa¤lanmas›, geri kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesi, suda kirlenmenin
önlenmesi için çal›flmalar yap›lmas› yoluyla bu konudaki duyarl›l›¤›n ve
fark›ndal›¤›n art›r›lmas›. 22 Mart Dünya Su Günü’ne kadar devam ede-
cek olan projenin hedef kitlesi, ilkö¤retim dördüncü ve/veya beflinci s›n›f
ö¤rencileri olarak belirlendi. Küresel ›s›nma, su k›tl›¤›, suyun kirlenmesi
ve yoklu¤u, buna ba¤l› olarak oluflabilecek hastal›klar, suyun do¤ru kul-
lan›m› ve korunmas› konular›n-
da düzenlenecek seminerlerin
yan› s›ra proje kapsam›nda re-
sim yar›flmas› düzenlecek. Yar›fl-
maya kat›lan eserlerde, su kay-
naklar›n›n kirlenmesi ve yok ol-
mas›, su tasarrufuna iliflkin çaba-
lara yer verilmesi flart› aranacak.
Resimler 16 Mart’ta jüri taraf›n-
dan derecelendirilecek. Seçilen
eserlerden 22 Mart Dünya Su
Günü/Suyun “Yok” Hali etkinlikleri için kartpostal ve  afifl bas›m› yap›la-
cak. Resimler Ankara’da 17-22 Mart tarihleri aras›nda Panora, Ankamall,
Cepa AVM’lerinde sergilenecek. Ödül töreni 22 Mart’ta Panora Al›flverifl
Merkezi’nde suyla ilgili çocuk oyunundan sonra yap›lacak. Birinciye di-
züstü bilgisayar, ikinciye dijital video kamera, üçüncüye foto¤raf maki-
nesi, mansiyon alan ö¤rencilere resim araç-gereçleri ve tüm derecelere
TEMA-TÜB‹TAK yay›nlar› verilecek. Ayr›ca birinci seçilen eserin ç›kt›¤›
okulun lavabo bataryalar› da Elginkan Holding sponsorlu¤unda su tasar-
ruflu E.C.A. fotoselli bataryalarla de¤ifltirilecek.

Elginkan Toplulu¤u’nun Is› Grubu fiirketi EMAS, baflar›l› bayilerine
y›l sonu motivasyon gezisi düzenledi. Tayland ve Tunus gezisine,
dönemsel hedeflerine ulaflan E.C.A.’n›n 170 bayisi kat›ld›.

Tayland’›n egzotik flehri Bangkok’ta Alt›n Buda, Yatan Buda Tap›na-
¤›, Çin Mahallesi ve Çiçek Pazar›’n› gezen bayiler, yüzen çarfl›da ve
ünlü Damnoen Saduak Floating Market’te al›flverifl yapma imkân›
buldular. Yüzlerce çeflit çiçek ve tropikal a¤açlarla dolu botanik
bahçesi Rose Garden’da ö¤le yeme¤i yiyen E.C.A. bayileri, gece ge-
leneksel Thai danslar›n› izledi. Pattaya flehrinde timsah çiftli¤ini zi-
yaret eden ve nefesleri kesen bir timsah flovu izleyen E.C.A. bayile-
ri, Mercan Adas›’nda güneflin ve turkuvaz rengi denizin doyumsuz
tad›n› ç›kard›. Bayiler, özel sürat tekneleri ve su motorlar›yla da h›z
denemeleri yapt›.

Tunus’ta ise dünyaca ünlü Bardo Mozaik Müzesi’ni gezen E.C.A.
bayileri, eski bir flehir olan Medina’da tarihin muhteflem dokusu

karfl›s›nda büyülendiler. Otantik çarfl› Souk’ta al›flverifl yapan bayil-
er, Endülüs dönemini yans›tan ve Baflkent Tunus’a hakim bir tepede-
ki Sidi Bou Said bölgesi ile Kartaca harabelerini gezdiler. Çöl bedev-
ileri taraf›ndan yap›lan atl› gösterilerin ard›ndan, gala gecesinde
doyas›ya e¤lenen bayiler, Tunus mutfa¤›n›n seçkin yemeklerini
tadarken de¤iflik folklor ve akrobasi gösterilerini de izleme f›rsat›
buldular. 

E.C.A.’dan baflar›l› bayilerine Tayland ve Tunus gezisi
G

Günümüzün flehircilik anlay›fl›n› nas›l tan›mlars›n›z? Bu anlay›flta ve uygulama-
larda iyilefltirilmesi gereken taraflar nelerdir?

Türkiye’de h›zl› kentleflme olgusunun yaflanmaya bafllad›¤› 1948 y›l›nda, ben il-
kokul son s›n›f ö¤rencisiydim, benim yaflam sürem içinde de büyük ölçüde bu
olgu tamamlanacak. Bu, Avrupa’n›n yaflad›¤› kentleflmeye göre çok h›zl› yafla-
nan bir kentleflme süreci oldu. Geçen 60 y›ll›k sürede hem kentlerin ifllevleri
hem büyüme biçimleri hem de kent planlar›ndan beklenenler önemli ölçüde de-
¤iflti. 1950 öncesinde çok yavafl büyüyen kentlerin, bir nesne gibi tasarlanabile-
ce¤i kabul ediliyordu. 1960’l› y›llara gelindi¤inde ve kentlerin çevresinde gece-
kondu kuflaklar› oluflmaya baflland›¤›nda, kentlerin bir nesne gibi tasarlanamaya-
ca¤› anlafl›ld›. Kentin büyümesinin ancak çok yönlü bilimsel araflt›rmalara daya-
narak yap›lacak kestirimlerle planlanabilece¤ine inan›ld›. Zaman geçtikçe kent-
lerin büyüme süreçleri tamamen de¤iflti. Tek tek binalar›n eklenmesiyle ya¤ le-
kesi gibi büyüyen kentin yerini, toplu konut giriflimleriyle, organize sanayi böl-
geleriyle, de¤iflik türlerde kampüslerle, yani kent parçalar›n›n eklenmesiyle bü-
yüyen bir kent ald›. Bu kent parça parça planlanan bir kent. Kent art›k tarihsel
bir ürün olarak anlafl›l›yor. Planc› ise, söz konusu tarihsel olufluma müdahale
eden bir aktör haline geliyor. Henüz Türkiye’de gerek planc›lar›n gerek yöneti-
min gerekse yarg›n›n bu dönüflümü yeterince kavrayabildi¤ini sanm›yorum. Ga-
liba öncelikle bu yaflanan dönüflüme teflhis koymak gerekiyor.

Genç neslin tarih bilincini nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Tarih bilgisine sahip ol-
man›n yaratt›¤› de¤erlere dair neler söyleyebilirsiniz?

Gerçekte tarih bilinci, bir birey için varl›k sorunu. Bir bireyin zaman›n ak›p gidi-
fli içinde kendini bir yere yerlefltirmesi, onun yaflam›na anlam kat›yor. 

ODTÜ fiehir ve Bölge Planc›l›¤› bölümünde
1970’ten bu yana dersler veren, Türkiye
Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakf›’n›n
kurucusu ve ayn› zamanda yönetim kurulu
üyesi olan Prof. Dr. ‹lhan Tekeli’yle kente
dair ne varsa masaya yat›rd›k

Prof. Dr. ‹lhan Tekeli’yle

kente dair...
Suyun “Yok” Hali
Projesi’ne destek



meleriyle çözülebilecek bir sorun de¤il. Büyük öl-
çüde dünya çap›nda, merkezinde enerji politikalar›
bulunan önlemlerle çözülebilecek bir sorun. Bu ba-
k›mdan Obama’n›n seçim kampanyas› çok ö¤reti-
ciydi. ‹lk kez çevre konusu, bir seçim kampanyas›-
n›n ana eksenini oluflturdu. Fosil yak›tlara dayan-
mayan bir enerji politikas›n›n olanakl›l›¤› üzerine
cesaretle gidildi.

‹stanbul gibi kent plan› oldukça düzensiz ve kar-
mafl›k olan bir flehirde olas› bir depreme karfl› yine
de önlemler almak mümkün mü?

Asl›nda deprem riskini azaltma konusunda, kent
plan› ve inflaat mühendisli¤i bak›m›ndan yap›labilecekler konusunda
söylenebilecekler söylendi, herkes biliyor. Ama bu konuda yeterli
ad›mlar›n at›lmam›fl olmas› bir finansman sorunu. Bu konuda yarat›-
c› bir finansman çözümü önerilmeli. Bu sorun devlet kaynaklar›yla
çözülemez. Gayrimenkul sahibi bireylerin finansman›yla çözülmek
durumunda. Bu konuda konutunu sa¤lamlaflt›rmak isteyenlerin Avru-
pa ‹skân Fonu gibi fonlardan faydalanmas›na olanak veren finansman
yollar› gelifltirilmeli.

Kentleri kültürel sembolleri ve referanslar›yla markalaflt›rmay› öne-
riyorsunuz. Bu anlamda sizce bir kent nas›l kimlik kazan›r? Marka-
laflma sürecinde yöneticilere ve flehir planc›lar›na düflen görevler ne-
lerdir?

Markalaflma pazarlama alan›ndan kent politikalar› alan›na tafl›nm›fl
bir kavram. Bir kentin markalaflmas› söz konusu oldu¤unda, pazarla-

man›n ne oldu¤una aç›kl›k kazand›rmadan bu konuda politikalar ge-
lifltiremeyiz. Burada pazarlanan “yer”dir. ‹ngilizcesi “place” olan bir
kavram. Bir alan›n “yer” haline gelmesi, orada yaflayanlara, oray› zi-
yaret edenlere bir anlam tafl›yabilmesi, kültürel referanslar›n›n zaman
içinde birikmesiyle gerçekleflir. Baflka bir deyiflle kimli¤i olmas›yla
olanakl›d›r.  E¤er bir yerin kimli¤i yoksa, salt bu yere iliflkin bir pazar-
lama slogan› gelifltirerek markalaflma konusunda yol al›namaz.

‹stanbul’un 2010 Avrupa Kültür Baflkenti seçilmesinin markalaflma
sürecine destek olaca¤›n› düflünüyor musunuz? 

‹stanbul’un “Avrupa Kültür Baflkenti” seçilmesi Türkiye’nin ve ‹stan-
bul’un tan›t›m› aç›s›ndan önemli ama bunun ‹stanbul’un markalafl-
mas›na bir katk›da bulunaca¤›n› sanm›yorum. Çünkü ‹stanbul marka-
laflm›flt›r. 2010’da yap›lacaklar›n ‹stanbul’un marka olmas›na de¤il,
marka olmas›n›n sürdürülmesine katk› yapaca¤›n› söylemek daha
do¤ru olur.

Akademik görüfl Akademik görüfl
Gelece¤e nas›l yönelirse kendi yaflam›n› doyurucu bulaca¤›n› belirli-
yor. Günümüzde tarih bilinci denildi¤inde modernitenin tarih bilinci-
ni kastediyoruz. Modernitenin tarih bilinci, bireylerin eylemlerinde
geçmifl, günümüz ve gelecek köprüsünün, yani süreklili¤in kurulma-
s›n›n önemine iflaret ediyor, ama postmodernitenin tarih bilinci için-
de böyle bir süreklilik koflulu ortadan kalk›yor. Tarih ile bireyin iliflki-
sinin kurulmas› spontan bir nitelik kazan›yor.

Türkiye’de özellikle son y›llarda özel sektörün müzecilik alan›ndaki
giriflimlerine dair görüfllerinizi alabilir miyiz?

Türkiye’de son y›llarda müzecilik konusunda bir ilgi yo¤unlaflmas›

yafl›yoruz. Bundan k›vanç duyuyorum. Bu yo¤unlaflma iki farkl› alan-
da yaflan›yor. Bir ucunda, özel kesimin büyük sermaye gruplar›n›n
vak›flar›n›n sanat ve sanayi müzeleri konusundaki ilgisi ve giriflimleri
bulunuyor. ‹kinci ucunda ise kentlerin ya da belediyelerin kent mü-
zeleri bulunuyor. Devletin arkeolojik bulgular, etnografik nesneler
a¤›rl›kl› müzelerinde henüz ciddi bir k›p›rdanma yok.

Son y›llarda dünyada müzecilik konusunda bir devrim yaflan›yor.
Müzeler art›k  geçmiflteki gibi de¤erli varsay›lan nesnelerin sergilen-
di¤i mekânlar olmaktan ç›k›yor. ‹nsanlar›n etkileflim içinde oldu¤u
toplumsal merkezler haline geliyor. Bu dönüflüm, müzeleri bir kez gi-
dilen yerler olmaktan ç›kar›yor, sürekli gidilmeyi gerektiren bir iliflki-
ler mekân› haline getiriyor. Müzelerin faaliyetleri bunu sa¤layacak bi-
çimde gelifliyor. Bu alanlar salt geçmiflle iliflki kurma yeri olmaktan
ç›k›yor, gelece¤e yönelmenin yeri haline geliyor. Özellikle kent mü-
zeleri bu bak›mdan kentsel demokrasinin en önemli platformlar›ndan
biri olma niteli¤ini kazan›yor. Türkiye’nin bu devrimden haberdar ol-
mas›n› ve Türkiye’de uygulama konusunda öncülük etmekte Tarih
Vakf›’n›n yüklendi¤i rolden onur duyuyorum. 

Peki kentlerin kültürel miras›n›n korunmas› için Türkiye’de yap›lan
çal›flmalar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 

Kültürel miras›n korunmas› kentlerin kimliklerinin korunmas› bak›-
m›ndan çok önemli. Bu konudaki bilincimiz yeni gelifliyor. Geliflen
bilinci yetersiz ve tarihe önemli ölçüde sayg›s›z buluyorum. Kentleri-
miz bu konuda iki önemli bask› alt›nda bulunuyor. Bunlardan birin-
cisi, büyüyen kentlerde arsa de¤erlerinde spekülatif de¤er art›fllar›.
Kültürel miras› oluflturan gayrimenkullerin sahipleri bir ikilem karfl›-
s›nda kal›yorlar. Bir yandan bu de¤er art›fl›n› almak, öte yandan da
kültürel miras›n korunmas›n› sa¤lamak kolayca gerçeklefltirilebilecek
bir fley de¤il. Bu durumda ikili bir ahlak ortaya ç›k›yor. Mülk sahibi
kendi gayrimenkulünü y›karak bu arsa üzerindeki de¤er art›fl›n› al-
mak isterken, baflkalar›n›n gayrimenkullerinin kültürel miras olarak

korunmas›n› istiyor. Bu bir ikiyüzlülüktür. Buna sadece bu ikiyüzlü-
lü¤ü sergileyerek çözüm bulamay›z. Bu ikiyüzlülü¤e gerek b›rakma-
yan, telafi edici kurumsal düzenlemelere gitmek gerek.

‹kinci bir kültürel miras tahribi, kent yöneticilerinin
yeni tarihler infla etmek gayretkeflli¤inden do¤uyor.
Bir belediye baflkan›n›n bu türdeki kararlar› meflru
görülemez. Örne¤in bir belediye baflkan› Ankara’da
Estergon Kalesi infla ediyor. ‹stanbul’da Suriçi koru-
ma imar plan›nda, yerine muhayyel Osmanl› ko-
naklar› infla etmek için, Cumhuriyet döneminin en
baflar›l› mimarl›k eserlerinden biri olan ‹stanbul Ma-
nifaturac›lar Çarfl›s›’n›n y›k›lmas›n› önermek gibi
densizlikler yapabiliyor.   

Küresel iklim de¤iflikli¤ini göz önünde bulundurur-
sak kentlerin çevre düzenleme çal›flmalar›nda ne
tür iyilefltirmeleri gündeme almak gerekiyor?

Küresel iklim de¤iflikli¤i kentlerin çevre düzenle-
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1960’ta, ‹stanbul Teknik Üniversitesi ‹nflaat Mühendisli¤i bölümünden
mezun oldu. 1964’te, Ortado¤u Teknik Üniversitesi'nde, fiehir ve Bölge
Planc›l›¤› alan›nda; 1966’da Pennsylvania Üniversitesi'nde “Science in
City and Regional Planning” konusunda yüksek lisans›n› tamamlad›.
1968’de ‹stanbul Teknik Üniversitesi'nde fiehir Planc›l›¤› konusunda dok-
tora yapt›. 1970’ten bu yana, ODTÜ’de fiehir ve Bölge Planc›l›¤› bölü-
münde ö¤retim üyeli¤i yap›yor. Yurtd›fl›ndaki çeflitli üniversitelerde konuk
profesör olarak dersler veren Prof. Dr. Tekeli, birçok belediyede ve kuru-
luflta dan›flma kurulu üyeli¤i de yapt›. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Ta-
rih Vakf›’n›n kurucusu ve yönetim kurulu üyesi olmas›n›n yan› s›ra, “Yerel
Yönetim ve Demokrasi için Dünya Akademisi”nde (World Academy for
Local Government and Democracy) ‹cra Heyeti’nin kurucusu ve üyesi ol-
du. 1964’ten bu yana, flehir ve bölge planc›l›¤›, planlama teorisi, makro
co¤rafya, göç co¤rafyas› ve politik davran›fl, Türkiye’deki yerel yönetimle-
rin teorisi ve tarihi, kentleflme ve kentsel politika, ekonomi politikas›, Tür-
kiye’nin ekonomi tarihi, kent ve toplum tarihi gibi alanlarda yay›mlanm›fl
pek çok eseri var. De¤iflik dillerde, 65’ten fazla kitab›, 600’den fazla ma-
kalesi ve konferans tebli¤i bulunan Prof. Dr. Tekeli, sosyal bilimler alan›n-
da birçok ödüle sahip ve 1995’ten beri Türkiye Bilimler Akademisi üyesi.

Prof. Dr. ‹lhan Tekeli kimdir?

“Obama’n›n seçilmesi önümüzdeki günlerde de üzerinde çok konuflulacak bir olgu. Pek
çok fleyin göstergesi olarak ele al›nabilir. ABD demokrasisinin bir baflar›s›. Sistemin ›rkç›
önyarg›lar›n›n 40-50 y›ll›k süre içinde önemsizleflebildi¤ini gösteriyor. Belki daha da
önemlisi, de¤iflime aç›k programlar›n iyi sunuldu¤u zaman nas›l baflar›l› olabildi¤ini gös-
teriyor. Bundan siyasetçilerimizin alaca¤› dersler oldu¤unu düflünüyorum. Siyaset, geçmi-
flin bekçili¤i olarak yap›ld›¤›nda toplumun bireylerine umut de¤il, kayg› getiriyor. Siyaset
ancak yeni de¤iflme dinamikleri yaratt›¤›nda umut tafl›r ve yap›lmaya de¤er, anlaml› bir
hareket haline gelir.”

“Obama, ABD demokrasisinin bir baflar›s›”

“Kültürel miras›n korunmas›
kentlerin kimliklerinin
korunmas› bak›m›ndan 
çok önemli. Bu konudaki 
bilincimiz yeni gelifliyor.
Geliflen bilinci yetersiz 
ve tarihe önemli ölçüde
sayg›s›z buluyorum.” 



B
Global bak›fl Global bak›fl
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Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Ö¤retim Görevlisi Prof. Dr. A.
Erinç Yeldan, dünyada yaflanan ekonomik krizi “üçüncü nesil” olarak
niteleyerek, “Paran›n ve dolay›s›yla finansal varl›k de¤erlerinin saptana-
mamas›, belirsizli¤in bir türlü giderilememesine ve küresel piyasalarda
güvenin bir türlü kurulamamas›na neden oluyor” diyor. Kendisiyle Bil-
kent Üniversitesi’nde bir araya gelerek küresel durgunlu¤un dünü, bu-
günü ve gelece¤i üzerine görüfltük. 

ABD’de bafllayan ve tüm dünyay› etkisi alt›na alan global ekonomik çö-
küflün hikâyesi nedir? Kriz dalgas›n›n köklerinde yatan yap›sal neden-
lerden k›saca söz eder misiniz?

2007 y›l›n›n yaz aylar›nda Amerikan konut kredileri (mortgage) ve vas›f-
s›z kredi (subprime credit) piyasalar›nda baflgösteren “çalkant›lar”, gittik-
çe fliddetlenen sal›n›mlar halinde “küresel bir krize” dönüfltü. Amerikan
Federal Rezerv Baflkan› Ben Bernanke, krizin seyrinin en kötümser tah-
minleri bile aflt›¤›n› söylüyor. IMF ‹cra Direktörü Dominique Strauss-
Kahn ise, küresel krizin daha ortas›nda oldu¤umuzu savunarak, daha da
kötü günlerin yaflanabilece¤i uyar›s›nda bulunuyordu. Bu flartlar alt›nda
Amerikan hükümeti, efli benzeri görülmemifl bir müdahale paketini
Kongre’ye sundu. Söz konusu müdahalenin bedeli 5 trilyon dolar sevi-
yesindeydi. Ancak tüm bu yüklü kurtarma paketlerine ra¤men krizin
yayg›nlaflmas› önlenemedi ve 150 y›ll›k yat›r›m flirketi Lehman Brothers
ve Merryl Lynch’in iflas› haberleri ortal›¤› altüst etmeye yetti. 2008’in
yaz aylar›n›n sonuna do¤ru tam düzlü¤e ç›k›lm›fl, borsalar “Krizi atlat-
t›k” sloganlar›yla coflku içerisine sürüklenmiflken, bu sefer de krizin “re-
el sektörleri” etkisi alt›na almakta oldu¤u gözlendi. 2007 krizinin, kendi
kendine geliflen rastgele olaylar sonucunda de¤il, kapitalizmin sistemik
istikrars›zl›klar›n›n birikimi sonucunda patlak veren, uzun bir zincirin
son halkas› oldu¤u söylenebilir. 

Bu krizin ayak sesleri daha önce duyuldu mu? Kriz kendini hangi gös-
tergelerle hissettirdi? Türkiye’yi nas›l etkileyece¤i söylenebilir?

Dünya, 2003 y›l› sonras›nda muazzam bir borçlanma ç›lg›nl›¤› yaflad›.
Yaklafl›k 10 trilyon dolar civar›nda borçlan›rken, buna karfl›l›k 11 trilyon
dolar civar›nda varl›k gösterip yeniden borçlan›ld›. Yani 20-25 trilyon
dolarl›k bir fliflkinlikten bahsediyoruz. Ortada nesnel bir de¤er ölçüsü ya
da alt›n standard› gibi bir de¤er olmad›¤›ndan, finansal fliflkinli¤in karfl›-
s›na tekabül eden bir reel üretim yok. fiimdi bu kayma¤›n, fliflkinli¤in
al›nmas›n› bekliyoruz. Art›k reel üretime dönmeyi bekliyoruz. Buna dö-
nebilen sektörler ayakta kalacak, bunu yapamayan flirketler elenecek di-
yebiliriz. 

Küresel krizin Türkiye’yi etkileme biçimi flirketler düzeyinde olacak.
Türkiye’nin 2003 y›l›ndan bugüne küresel dünyayla entegrasyonu flir-
ketler kesiminde oldu. fiirketlerin ald›¤› krediler neticesinde ucuz ithalat
sürdürülebildi. Artan girdi maliyetleri de yat›r›mlar› azaltmak, istihdam›
azaltmak fleklinde sonuç verecek. Türkiye bu krize 2001 y›l›nda oldu¤u
gibi bankac›l›k sektöründen de¤il, flirketler kesiminin üretim, yat›r›m ve
ara mallar› ithalat›n› eski fiyatlarda ve ucuzlukta sa¤layamad›¤› için gi-
recek. Bu durum bankac›l›k sisteminin sa¤l›kl› veya sa¤l›ks›z olmas›n-
dan farkl› bir fley.

1929 dünya ekonomik bunal›m›, Türkiye’deki fiubat 2001 krizi ve flim-
di de bu kriz... San›r›z krizler asl›nda yok olmuyor, farkl› alanlarda,
farkl› zamanlarda, dönüflmüfl olarak tekrar tekrar yaflan›yor...

Bu krizleri yeni nesil krizler olarak adland›r›yorum. Bu yeni krizlerin te-
zahür biçimi de bankac›l›k krizinde oldu¤u gibi bir anda çöküfl de¤il,
uzun vadeye yay›lma olarak kendini gösterecek. Herkes sürekli “Dip
noktas›na ulaflt›k m›?” diye soruyor. Son döneme bakt›¤›n›zda sürekli
dip noktalar›n›n denendi¤ini görüyoruz. Bütün bunlar yeni tip dedi¤i-
miz, tarihsel olarak gözledi¤imiz krizin özelli¤i. Uzun süreli bir durgun-
luk yaflayaca¤›z. 

Ekonomi Profesörü A. Erinç Yeldan:

“Kriz, iflsizli¤e ve yoksullu¤a
çözüm bulmak için bir f›rsat”
Mevcut krizin, Türkiye aç›s›ndan yüksek katma de¤erli sektörlere yönelerek,
iflsizlik ve yoksulluk sorununu çözmek için önemli bir f›rsat sundu¤unu belirten
ekonomi profesörü A. Erinç Yeldan, bir sonraki aflamada tüketici kredileri ve
kredi kartlar›nda sorunlar yaflanabilece¤i uyar›s›nda bulunuyor
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Mevcut kriz dalgas›n›, bundan önceki tüm kriz süreçlerinden ay›ran
çok önemli bir olguya iflaret etmemiz gerekiyor: Günümüz kriz dö-
neminde paran›n de¤erini belirleyecek bir “çapa” yok. Paran›n ve
dolay›s›yla finansal varl›k de¤erlerinin saptanamamas›, “belirsizli-
¤in” bir türlü giderilememesine ve küresel piyasalarda “güvenin” bir
türlü kurulamamas›na neden oluyor. 

Günümüzde bankac›l›k kesiminin bilançolar›n›n daha yak›ndan de-
netlendi¤i ve borçlanmalar›n›n yak›ndan takip edildi¤i gözleniyor.
Oysa finansal olmayan kurulufllar›n ve flirketlerin d›fl borçlanmas›
üzerine herhangi bir denetim mekanizmas› mevcut de¤il. fiirketler
döviz kurunun ucuzlu¤unu f›rsat bilerek afl›r› risk almaya hevesleni-
yor ve bunun neticesinde de d›fl borçlar›n› h›zla art›r›yor. Bu sürece
müdahalede bulunmak bir yana, mevcut hükümet bu olguyu, “Piya-
sa güçlerinin kararlar› en rasyonel kararlard›r” fetifliyle göz ard› edi-
yor ve “D›flar›dan sa¤l›kl› finansman geliyor” de¤erlendirmesiyle
adeta özendiriyor. Bu sürece bir de özel hane halklar›n›n “kredi kar-
t› borçlar›” eklendi¤inde, finans d›fl› kesimin borçlulu¤unun önemli
bir k›r›lganl›k yaratmas› kaç›n›lmaz hale geliyor.

Türkiye’nin bu krizde kendi ad›na yaratabilece¤i f›rsatlar var m›? Bu f›r-
satlara dair görüfllerinizi alabilir miyiz?

Türkiye muazzam bir biçimde yat›r›m mallar› ithal ediyor ve cari ifl-
lemler aç›¤› veriyor. Yat›r›m mallar› kümesi; makine, makine parça-
lar›, otomotiv yedek parçalar›, kâ¤›t üretimi için hammadde gibi
ürünlerden olufluyor. Bütün bunlar›n kategorik olarak yat›r›m mal›
oldu¤u do¤ru, ancak bunlar› montaj hatt›nda üretip ihraç ediyoruz.
Düflük iflçilik, düflük emek girdisi, ço¤unlukla robotik, dayan›kl› tü-
ketim mal› gibi ürünler dünyada standardize olmufl durumda. Bunla-
r› Japonya, Kore gibi ülkeler gemilerde üreterek pazarlara ihraç edi-
yor. Dolay›s›yla Türk sanayii olarak fazla bir fley katmad›¤›m›z, ucuz
ithalat yoluyla montaj hatt›nda bir araya getirip mal etti¤imiz ürünle-
rin varl›¤› söz konusu. Bunlar›n katma de¤eri bize kalm›yor. Katma
de¤er daha çok ileri teknoloji, internet ve hizmet sektöründe bulunu-
yor ki, bunlar hâlâ kapitalizmin merkezlerinde üretiliyor. Örne¤in
büyük bir markan›n ürünleri ABD’de ve Avrupa’da tasarlan›rken, ça-

l›flma kamplar› gibi olan Çin ve Vietnam modeli ülkelerde üretiliyor. 

Tar›m sektörü 2000’li y›llara kadar istihdam›n yüzde 45’ine sahip
olup, milli gelirin yaklafl›k yüzde 15’ini yaparken, 10 sene içerisinde
istihdamdaki pay› yüzde 20’nin alt›na düfltü. Tar›msal iktisat üzerine
çal›flan iktisatç›lar, tar›m nüfusu yar› yar›ya azalmas›na ra¤men, bu
nüfusun ne yapt›¤›n› hâlâ bilemiyor. Bu, istatistiklerin Avrupa norm-
lar›na getirilmesinden de kaynaklanabilir, mukayese edilememezlik
de olabilir. Fakat bu bir tarafa, nas›l tezahür ederse etsin, tar›m sek-
töründen kaynak aktar›m› oldu¤u bir gerçek. G›da ve tekstil gibi ge-
leneksel üretim sektörlerine de ayn› gözle bak›lmaya baflland›. Tür-
kiye’de f›nd›k, tütün ihraç edilirken bugün “Otomotiv ihraç ediyo-
ruz” deniliyor. Oysa arada büyük bir fark var. ‹kinci s›n›f bir mal gi-
bi de¤erlendirdi¤imiz f›nd›k, tütün, tiflört, iç çamafl›r› gibi ürünler
Türkiye girdilerini kullanan ürünlerdir. Örne¤in f›nd›k daha ifllenmifl
organik g›da ürünlerine girebilirdi. 

Kriz dönemleri kuflkusuz ki mevcut iktisat paradigmas›n›n gözden ge-
çirilmesi ve yeni hedeflerin tan›mlanmas› için de f›rsatlar oluflturur.
Türkiye için böyle bir yeniden paradigma tan›mlanmas›n›n bu kon-
jonktürde mümkün olaca¤› kan›s›nday›m. Türkiye bu kriz konjonktü-
rünü f›rsat bilerek, mevcut neoliberal kliflelerden uzaklafl›p, sanayilefl-
mesini emek yo¤un ve yüksek katma de¤erli sektörlere yöneltmek 

suretiyle iflsizlik ve yoksulluk sorunlar›na da çözüm aray›flla-
r›na girebilir. “Yüksek katma de¤erli sektörler”, deyimiyle
kastedilen dinamik, girdi ve ç›kt› ba¤lant›lar› güçlü olan
“yeni” endüstrilerdir. Bunlar aras›nda “organik” g›da
ürünleri de var, elektronik sanayii de... Örne¤in organik
tar›msal üretim, “yeni” g›da sanayileri ve giderek elek-
tronik-bilgi yo¤un imalat sanayilerini kapsayacak sek-
törler diye düflünebilirsiniz. Kan›mca Türkiye’nin
mevcut krizde en önemli f›rsat› da burada yat›yor.

Bu krizden ç›kar›lmas› gereken dersler neler?

Türkiye’nin bu küresel krizden etkilenifl biçiminin
daha önceki krizlerden farkl› olaca¤›n› düflünüyoruz.
2009 y›l›nda durgunluk içine sürüklenmesi beklenen
dünya ekonomisi ve uluslararas› finansman giriflleri-
nin daralmas›yla bu k›r›lganl›klar›n su yüzeyine ç›-
kaca¤›na yönelik kayg›lar, IMF de dahil olmak üze-
re birçok kesimde dile getiriliyor. Türkiye’nin de ara-
lar›nda bulundu¤u yüksek cari aç›k veren ve yüksek
d›fl borç tafl›yan ülkelerin böylesi bir tarihsel döne-
meçte oldu¤u görülüyor. Aralar›nda Türkiye’nin de
bulundu¤u “Yükselen Piyasa Ekonomileri”nin,
2008’in son çeyre¤inden bafllayarak “yeni tip-üçün-
cü nesil” krize sürüklenmekte oldu¤u anlafl›l›yor. Bu
gözlemler alt›nda küresel krizin ö¤retti¤i ilk temel ders,
serbest piyasan›n dengeli ve istikrarl› bir ekonomi yarataca¤› ve her
türlü devlet müdahalesinin kaynak israf›na yol açaca¤›n› savlayan
neoliberal iktisat dogmalar›n›n geçersizli¤inin ortaya ç›kmas›d›r.

Krizin dünyadaki ekonomik düzen üzerindeki etkisi neler olacak?

Küresel krizin bize an›msatt›¤› en önemli ders finansal sistemin iflle-
yifl biçimine ve yap›sal özelliklerine iliflkin. Finansal sistem, reel mal
üreten sektörlerin aksine bir spekülasyon ve beklenti dünyas›d›r. Fi-
nansal sermayenin kazançlar›n›n özünde, risk, spekülasyon ve miyo-
pik-k›sa vadeli bak›fl aç›s›n›n koflulland›rd›¤› “çok acele” karar verme
ve uygulama becerisi yat›yor. Finans dünyas›n›n bu karakteristi¤ini
görmezden gelen serbest piyasa ideologlar›, finansal krizlerin önlen-
mesi için daha fazla fleffafl›k sa¤lanmas›n› yeterli çözüm olarak görü-
yor. Bu sava göre, daha fleffaf bir kurumsal düzenlemeyle flirketlerin
afl›r› risk almas› önlenecek ve finansal sistem bir daha bu tür krizlere
sürüklenmeyecek. Dolay›s›yla, devlet bundan böyle sistemin kuralla-
r›n› fleffaf ve güvenilir bir biçimde belirlemeli ve sistemin kendi ken-
dini denetlemesine kar›flmamal›. Bu sav›n ne kadar tutars›z ve yanl›fl
oldu¤u gerçe¤i ise mevcut krizin bizlere sundu¤u önemli bir ders. Bir
an için bu tür bir ultra-fleffafl›k düzeninin sa¤land›¤›n› ve söz konusu
fleffaf dünyan›n kendi kendini afl›r› riske ve yüksek oranl› borçlanma-
ya karfl› denetleyebildi¤ini varsayal›m. Böylesi bir dünyan›n speküla-
tif getirileri son derece düflük olacak ve finansal sermayenin kazanç-
lar› h›zla eriyecektir. Oysa kapitalizm, 1970 sonras›nda sanayi sektör-
lerinde yaflanan kâr oranlar›ndaki gerilemeyi, ancak finansal aktivite-

lerden elde etti¤i spekülatif kazançlarla karfl›layabiliyor.

Ülkemiz de dahil olmak üzere, hemen tüm kapitalist dünya-
da sanayi iflletmeleri gerileyen kârlar›n› faaliyet d›fl› finansal
spekülasyon aktivitelerinin getirdi¤i kârlarla beslemek sure-
tiyle ayakta kalabiliyor. Bunun da ötesinde, baflta ABD ol-
mak üzere, kapitalizmin tüm metropol ülkelerinde ücretli-
lerin gelirleri reel olarak geriliyor ve orta s›n›flar›n al›m
güçleri düflüyor. Orta s›n›flar›n sistem içinde güçlü birer tü-
ketici olarak korunmas› ancak bu kesimlere sa¤lanan borç-
lanma olanaklar›yla olas›. Dolay›s›yla, finansal risk ve afl›r›
borçlanma, asl›nda kapitalizmin 21. yüzy›l›n bafl›nda kendi
kendisini üretebildi¤i iki temel unsur. Bu unsurlar›n iflleyifl
biçimi bir yandan da sistemin periyodik krizleri olarak kar-
fl›m›za ç›k›yor.

Türkiye’deki kay›t d›fl› ekonomi mekanizmas› bazen krizi
önleyici bir supap olabiliyor mu?

Çok do¤ru bir gözlem... Türkiye’de çok dillendirilir; “Ka-
y›t d›fl› ekonomi kay›t alt›na al›nmal›d›r” diye. Bu, Ekono-
mik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü (OECD) bünyesinde çok
önemli araflt›rmalara da konu oluyor. OECD’nin kay›t d›-
fl›n› ölçmek için bafll› bafl›na bir araflt›rma dairesi var. Ka-
y›t d›fl› dedi¤imiz ekonominin kay›t alt›na al›nmas› kapi-

talizmin sonu demek. Orta s›n›f›n tamamen çözülme-
si, üretti¤i malar› pazarlayamamas› demek. Bu esnekli¤i sa¤lamak
ekonomi için önemli bir supap. Böyle bir esneklik olmasayd›, Türki-
ye, 2001 krizini bu kadar rahat atlatamazd›. 

S›k s›k farkl› iflgücü yap›lar›ndan söz ediliyor ama di¤er taraftan serma-
ye de farkl› durumlarda. Kapitalizm bir yandan al›flk›n oldu¤umuz en-
düstriyel iliflkilerde kayda al›nm›fl iliflkileri yürütüyor. Bir yandan da sis-
temin yumuflak çal›flabilmesi için iflsizlik ordusu ve bunlar› sisteme ka-
tabilecek unsurlar üretiyor. Kay›t d›fl› vergilerin kay›t alt›na al›nmas› hep
iyi niyetli, do¤ru tespitler ancak sistem bu flekilde çal›flamaz. Avrupa’da
da böyledir. Göçmen iflsizlik sorununu çözemez, siyaseten çözüyormufl
gibi gözükür.

“‹nflaat, iki bak›mdan çok can al›c› bir sektör. Her fleyden önce emek yo¤un bir
sektör dolay›s›yla istihdam bak›m›ndan önem tafl›yor. Di¤er taraftan inflaat, ekono-
minin tüm unsurlar›na da çok ba¤l›. Örne¤in tar›m sektörünün farkl› dinamikleri
var. Sanayi de ihracat, ithalat gibi parametrelere ba¤l›. ‹nflaat ise di¤er tüm alanla-
ra karfl› duyarl›. ‹nflaat sektörünün büyüme rakamlar›na bakarsan›z, en fazla çal-
kant›y› da bu sektörde görürsünüz. Kriz dönemlerinde ticaret biraz daha yavafllar
ama ifl yapars›n›z. ‹nflaattaki dalgalanma daha fazla hissedilecek. Bu sektördeki
durgunluk di¤erlerindekinden kaynaklanacak ve iflsizli¤in en fazla etkiledi¤i sek-
törlerden biri olarak sorun burada kendini gösterecek.”

“‹nflaattaki dalgalanma daha fazla hissedilecek”

1960 y›l›nda ‹zmit’te do¤du. Bo¤aziçi Üniversitesi ‹ktisat Bölü-
mü’nden mezun oldu. ‹ktisat doktoras› derecesini 1988 y›l›nda Min-
nesota Üniversitesi’nde tamamlad›ktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne
kat›ld›. Ayn› üniversitede 1990’da doçent, 1998’de profesör unvan›n›
ald›. Halen Bilkent Üniversitesi ‹ktisat Bölüm Baflkan› olarak görev ya-
pan Prof. Dr. Yeldan, uluslararas› ekonomi, uygulamal› genel denge
ve makroekonomik modeller üzerinde çal›fl›yor. Türkiye ve uluslara-
ras› iktisat yaz›n›nda çok say›da bilimsel araflt›rma ve makalesi bulu-
nan Erinç Yeldan, 1998 y›l›nda Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
Bilim Teflvik Ödülü sahibidir.

Prof. Dr. A. Erinç Yeldan hakk›nda
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E
Endüstriyel tasar›mc› Aziz Sar›yer, okullu de¤il, ancak ortaya koydu-
¤u ve tasar›m tarihine giren ifller, e¤itimin her zaman baflar›n›n ilk flar-
t› olmad›¤›n› gösteriyor. Üç yafl›nda oyuncaklar yapan, yedi yafl›nda
usta bir marangoz edas›yla eflyalar yaratan Sar›yer, 20 yafl›na geldi¤in-
de kendi galerisini kurmufltu. Bugün Türkiye'de mobilya sektörünün
önde gelen yerli markalar› aras›nda yer alan Derin Design'›n kurucu-
su olan Aziz Sar›yer, yurtd›fl›ndaki tasar›m etkinliklerinin aranan ismi
durumunda. Firman›n yönetimini ise kendisi gibi tasar›mc› olan o¤lu
Derin Sar›yer’e b›rakan Aziz Sar›yer’le Addresistanbul’da bir araya ge-
lerek tasar›m dünyas› üzerine görüfltük.

fiu s›ralar nas›l bir tempo içindesiniz, çal›flmalar›n›zdan k›saca bah-
seder misiniz?

2008 y›l› di¤er y›llar kadar h›zl› ve yo¤un geçti. fiu anda da 2009'a

sarkan projeler üzerinde çal›flmaya devam ediyorum. Küresel durgun-
luk ortam›nda bile biz daha fazla çal›flmak durumunda kal›yoruz. Me-
sela 2009'un Nisan ay›nda düzenlenecek olan Milano Tasar›m Hafta-
s›'nda iki tane tasar›m sergim olacak. Bunun d›fl›nda ayn› etkinlik kap-
sam›nda bir ithalat firmas› “B-line” isimli koleksiyonumu sunacak. Yi-
ne arkas›nda Fontana isimli büyük bir flirketin oldu¤u ‹talyan bir firma
için ekstrem bir koleksiyon yaratt›m. Bu firma Ferrari gibi lüks araba-
lar›n d›fl kaportas›n› yap›yor. Koleksiyonumda yer alan ve fonksiyonel
oldu¤u kadar tasar›m› sanatla buluflturan ürünleri araban›n kaportas›-
n› yapan teknikle haz›rl›yorlar. Tasar›m odakl›, ekstrem çal›flmalara
yer veren Miami Design etkinli¤i kapsam›nda 3-6 Aral›k tarihleri ara-
s›nda bu koleksiyonumun sergisini gerçeklefltirdiler. Sergiyle ilgili
olumlu geridönüfller ald›m. Bu sergiye Milano Tasar›m Haftas›'nda da
genifl biçimde yer verilecek. Bu arada Türkiye'de ilk defa “Mana De-
sign Gallery” ad› alt›nda bir tasar›m galerisi kuruldu. Bu galeri y›lda
iki tane koleksiyon yarat›yor ve ilk koleksiyonu benimle birlikte yap-
t›. Milano Tasar›m Haftas›’nda bu koleksiyo-
num da sergilenecek. Ayr›ca 2008 y›l› için-
de D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, Türkiye ‹hracat-
ç›lar Meclisi (T‹M) ve Endüstriyel Tasar›mc›-
lar Meslek Kuruluflu'nun (ETMK) iflbirli¤iyle
Türkiye'de ilk defa tasar›m “Oscar”lar› da¤›-
t›ld›. “Design Turkey 2008 Endüstriyel Tasa-
r›m Ödülleri” ad› alt›nda gerçekleflen bu tö-
rende ben de dört ürünümle ödül ald›m.

Alayl› bir tasar›mc› olarak tasar›m tarihine
giren ifllerin alt›nda imzan›z bulunuyor. Bu
baflar›y› neye ba¤l›yorsunuz?

Bu, insan›n kendisini keflfetmesi ve ne istedi-
¤ini bilmesiyle ilgili bir durum. Çocuklu-
¤umdan beri ne yapmak istedi¤imin fark›n-
dayd›m asl›na bakarsan›z. Böyle bir bilinçli
fark›ndal›¤›m vard›. Yedi-sekiz yafllar›nday-
ken odamdaki eflyalar› kendim haz›rl›yor-
dum. Üç yafl›nda en önemli oyunca¤›m küçük bir marangoz alet çan-
tas›yd›. Hiç unutmuyorum, henüz befl yafl›ndayd›m ve annemin Sin-
ger dikifl makinesiyle birtak›m oyuncaklar diker, içine pamuklar dol-
dururdum. Çocuklu¤umda yapt›¤›m gözlemler el becerime yans›d› ve
üçboyutlu cisimler yaratmaya bafllad›m. Yüre¤imin sesini dinleyip bu-
nun üzerine gittim ve baflar›l› oldum. 

E¤itim almak için bir çaban›z oldu mu?

Elbette. Zaman›nda Mimar Sinan Üniversitesi'nin s›navlar›na girdim.
S›navda tasar›mc› olmak isteyen gençlere resim çizdiriyorlard›. Benden
tahtadan ya da metalden oyuncak yapmam› ya da çamurdan heykel
yapmam› istemediler... S›nav öyle olsayd› baflar›l› olabilirdim. S›navda-
ki soru fluydu: Bir yumurta ile bir tavla zar›ndan kompozisyon olufltu-
run. Resmim belki iyi de¤ildi, ancak bence böyle bir s›navda önemli
olan yaklafl›m olmal›yd›. Ben zar› o kadar büyük çizdim ki, kâ¤›da zor
s›¤d› ve resmimde yumurta yoktu. Yumurtay› zar›n arkas›na saklad›m,
çünkü zara o kadar yak›ndan bakt›m ki, yumurtay› göremedim ve

Aziz Sar›yer, bafll›¤a tafl›d›¤›m›z ö¤üdünü 
birebir uygulayarak baflar›ya ulaflm›fl bir
isim. Pamuk ve kumafllarla oyuncaklar,

tahtadan eflyalar yaratarak geçen 
çocukluk y›llar›nda hep tasar›mc› olmay›

hayal etmifl. Ne olursa olsun bu hayalinin
peflinden giden Sar›yer bugün 

dünyan›n önde gelen endüstriyel
tasar›mc›lar› aras›nda yer al›yor

“Hayallerinizin peflinden gidin!”

EKE Tekstil'in gerçeklefltirdi¤i ve Turquality kapsam›nda yer
alan “Hamam” projesi için banyo giysileri ve aksesuvarla-
r›ndan oluflan bir koleksiyon haz›rlad›n›z. Bu ürünleri yara-
t›rken ç›k›fl noktan›z ne oldu?

Denizli merkezli havlu ve bornoz imalatç›s› EKE Tekstil, 15
y›ld›r Ralph Loren gibi dünyadaki  büyük markalar için üre-
tim yap›yor. Befl y›l önce Hamam markas›n› yaratt›lar. Bu
marka için Türkiye'den bir-iki tane moda tasar›mc›s›na ko-
leksiyonlar haz›rlatt›lar. Sonradan bir endüstriyel tasar›mc›y-
la çal›flmak isteyince de bana geldiler. Ç›k›fl noktam fluydu:
Konuya bir modac› gibi de¤il, endüstriyel tasar›mc› olarak bi-
limsel bir bak›fl aç›s›yla, adeta bir mühendis gibi yaklaflt›m.

Ç›plak insan›n vücut örtünmeleriy-
le ilgili bir düflünce haliyle yola
ç›kt›m. Hamamda, banyoda, havuz
ve deniz kenar›nda, suyla ilgili
sportif faaliyetlerde insan›n sudan
ve terden korunmas› üzerinde dur-
dum. Havlu, bornoz ve pefltamal›
s›f›r noktas›nda, bir Adem Baba ve
Havva Anne safl›¤›nda ele ald›m.
Örne¤in havluyu tezgâhlarda üç
metreye  kadar dokuyabiliyorsu-
nuz, fakat 150 cm elde dokursan›z
makinenin rand›man›n› ikiye katl›-
yorsunuz. Dolay›s›yla üretimde ve-
rimlilik art›yor. Havlu ipli¤inin na-
s›l imal edildi¤ini, hangi tür iplikler
ç›kt›¤›n›, vücut temas›yla iliflkisinin
nas›l oldu¤unu, hangi kumafl›n ne
kadar maliyeti oldu¤unu araflt›r-

d›m. Kumafl› çok az kesip, çok az dikmek hatta dikmemek,
ilifltirmek üzerinde çal›flt›m. Mesela 150 cm’lik bir vücut
havlusunda baz› y›rtmaçlar ve yap›flt›rmalar yaparak onu bir
bornoza dönüfltürdüm ve ayn› havluyu yere serip üzerine
yatabilecek hale getirdim. Endüstriyel tasar›m de¤erleri aç›-
s›ndan ortaya çok güzel bir çal›flma ç›kt› ve bu koleksiyon
moda dergilerinden çok tasar›m dergilerinde yer ald›.

Bu ürünleri nerede bulmak mümkün?

fiu anda sadece Addresistanbul'da bulunan Hamam ma¤aza-
s›nda bu ürünlerin sat›fl› yap›l›yor. Hamam'›n befl y›ld›r as›l
pazar› dünya. Ama son dönemde iç pazarda da bu tasar›m
ürününün sat›fllar› baz› noktalarda yap›lmaya bafllad›. Geçti-
¤imiz günlerde ‹zmir'de bir Hamam bayii aç›ld›. Önümüzde-
ki dönemde Eskiflehir, Adana ve Antalya'da da bayilikler aç›l-
mas› planlan›yor.

Aziz Sar›yer’den suya dair örtünmeler
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s›navdan geçemedim. Ancak sistem yanl›fl olsa da yetenekli gençler
eninde sonunda baflar›l› olabilirler diye de düflünüyorum.

Bu ifli yapmak isteyen, ancak s›navlarda baflar›l› olamad›klar› için pes
eden gençler aç›s›ndan iyi bir örneksiniz. Bu ba¤lamda verece¤iniz
tavsiyeler var m›?

‹dealleri için mücadele etmeliler. Hiçbir k›stas bir kiflinin becerisinin
derecesini ortaya koyamaz. Tüm canl›lar dünyaya yarat›c› olarak ge-
liyor. Bu nedenle insanlar neyi hayal etmek istiyorlarsa onun peflinde
koflmal›lar. Sonras›nda o hayali gerçeklefltirmek o kadar kolay oluyor
ki... Yeter ki istesin insano¤lu...

Bir tasar›m duayeni olarak o¤lunuz Derin Sar›yer’e flimdiye kadar
verdi¤iniz en önemli nasihat ne oldu?

O¤luma, hatta herkese her zaman flunu söylüyorum: Hayatta ne ya-
parsan›z yap›n, yeter ki arzu etti¤iniz fleyi yap›n. Benim hayattaki en
büyük  mutlulu¤um, keyif ald›¤›m bir ifli yaparak ayaklar›m›n üzerin-
de duruyor olmak. Yaflamdaki en büyük kazanç bence bu.

Albert Einstein'›n bir laf› vard›r; “Hayal gücü bilgiden daha önemli-
dir” der. Siz tam da böyle düflünenlerdensiniz san›r›m...

Bir fizikçi, filozof ve bilim insan› olan Albert Einstein, “Bilginin s›n›r-
lar› vard›r, hayal gücü ise dünyay› kucaklar” diyor. ‹lk insanlardan ço-
¤u kufllar gibi uçmak istemedi mi? fiu anda o ilkel yarat›¤›n soyu uzay
istasyonlar›nda yafl›yor. Hayal etti ve daha sonra bilgilendi. ‹flte bilgi-
nin büyümesi için hayal etmeniz gerekiyor.

Siz yal›nl›ktan, sadelikten yana bir tasar›mc›s›n›z ve bu yaklafl›m›n›z
ürünlerinizde de ön plana ç›k›yor. Sizce gelece¤in yaflam alanlar›n›n
içinde minimalistlik nas›l bir yer bulacak?

Eflatun'un bir laf›n› çok be¤enirim: Mutluluk; hayatta en çok fleye
sahip olmak de¤il, en az fleye ihtiyaç duymakt›r. fiu anda yaflad›¤›-
m›z krizi de hesap ederseniz, yak›n bir gelecekte insanlar sadece ge-
rekli ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzerine hayatlar›n› yaflayacaklar. Di¤er
teferruatlarla çok fazla u¤raflmayacaklar. Gereksiz, ihtiyaç duyulma-
yan ve sadece statü sahibi olmakla ilgili isteklerden ar›nacaklar›n›
düflünüyorum. Daha az ve çok öz de¤erlerin fark›na varacaklar.
Kendilerini mutlu eden ihtiyaçlara odaklanacaklar. T›pk› yedi¤imiz,
içti¤imiz, yaflad›¤›m›z, okudu¤umuz her fleyde oldu¤u gibi tasar›m
dünyas› da bu yeni durumdan nasibini alacak. Bu ç›lg›n tüketim kül-
türü sona erecek. Çünkü bu bir hastal›k; neyi istedi¤imizi bilmemez-
li¤imizin yaratt›¤› fluursuzluk hali diyebiliriz buna. Art›k bilinçli far-
k›ndal›¤a ulaflmak zorunday›z.

Bundan sonras› için endüstriyel tasar›m alan›nda ne gibi çal›flmalar
yapmay› planl›yorsunuz?

Endüstriyel tasar›m içinde yapt›klar›m, bafllang›çtan bugüne kadar ta-
sar›m› genellikle sanatla buluflturan çal›flmalar oldu. Bundan sonras›
için yine endüstriyel tasar›m kapsam›nda çal›flmalar yapmaya devam
etmek istiyorum. Örne¤in masa üstü aksesuvarlar›, içki bardaklar›, ye-
mek tak›mlar›, çatal-kafl›k serisi, desen tasar›mlar›, hal› serisi ve ayd›n-
latma serisi gibi endüstriyel tasar›m›n içinde yer alan alanlar üzerinde
çal›flmalar›m› sürdürmeyi planl›yorum. Son dönemdeki çal›flmalar›m›n
birço¤u sanat etkinliklerinde sergileniyor. Bundan sonraki çal›flma ha-
yat›m› genellikle sanat ve tasar›m alan›nda yürütmek istiyorum.

Bilimin sihirli dünyas›...

DDoç. Dr. Jenny Jongstra Bilen, Türkiye’nin yurtd›fl›na kapt›rd›¤› bilim in-
sanlar›ndan biri. Özel Kad›köy K›z Koleji’ni bitirdikten sonra 1970’lerin
bafl›nda ülkenin hareketli bir dönemden geçiyor olmas› sebebiyle e¤iti-
mine yurtd›fl›nda devam eden Doç. Dr. Bilen, ‹srail Telaviv Üniversite-
si Kimya Bölümü’nden mezun olmufl ve ard›ndan yüksek lisans›n›
“biyokimya”, doktoras›n› ise “nerokimya” üzerine yapm›fl. ‹srail, Ameri-
ka ve Fransa’da bilimsel çal›flmalarda bulunan Doç. Dr. Bilen, immüno-
loji (ba¤›fl›kl›k) üzerinde araflt›rmalar yapan efline Toronto Üniversite-
si’nden teklif gelmesiyle birlikte Kanada’ya tafl›nm›fl. Ard›ndan üniversi-
tede efliyle birlikte immünoloji alan›nda çal›flmaya bafllayan Doç. Dr.
Bilen, bir süre sonra Toronto Üniversitesi bünyesinde immünolojiyle il-
gili kendi laboratuvar›n› kurmufl. fiu anda laboratuvardaki çal›flmalar›-
n›n yan› s›ra üniversitenin immünoloji bölümünde ö¤retim görevlisi
olarak da görev yapan Doç. Dr. Bilen, özellikle damar sertleflmesi üze-
rine bilimsel çal›flmalarda bulunuyor. Kendisiyle Türkiye ziyareti s›ras›n-
da bilim dünyas›, çal›flmalar› ve gençlere tavsiyeleri üzerine görüfltük.

Damar sertleflmesi üzerine çal›fl›yorsunuz. Öncelikle damar sertleflme-
si nedir?

Damar sertleflmesi, fazla kolesterol, yüksek tansiyon, diyabet, oburluk
gibi durumlar nedeniyle ilerleyen veya meydana gelen bir hastal›k. Bu
hastal›k ortaya ç›kt›¤›nda damarlar›n t›kanmas› neticesinde kalp veya
baflka organlar›n beslenmemesinden dolay› enfarktüs veya tromboz
meydana geliyor. Hastal›k gençken damarlarda biyolojik de¤iflikliklerle
bafll›yor ve genetik faktörlerle beraber kötü beslenme, sigara veya
hareketsizlikler yüzünden gerçekleflebiliyor. Bu nedenle genç yaflta da
olsa yaflam tarz›m›za dikkat etmemiz gerekiyor.

Çal›flmalar›n›z›n amac› nedir?

Enflamasyon çal›flmalar› üzerinde duruyorum. Bir virüs veya bakteri gir-
mesi sonucunda vücutta koruma aktive oluyor, bu tarz reaksiyonlara
enflamasyon deniyor. Örne¤in, ar› sokmas›n›n hemen ard›ndan vücutta
oluflan fliflkinlik enflamasyonun bir göstergesi. Bununla ilgili çal›flmala-
r›m›n bir k›sm›n› hücre ve moleküler seviyesinde yap›yorum. Temel

Kanada’da Toronto Üniversitesi’ndeki
laboratuvar›nda, damar sertleflmesi
(ateroskleroz) üzerine araflt›rmalar yürüten
Doç. Dr. Jenny Jongstra Bilen, do¤ay›
anlamak ad›na çal›flt›klar›n› belirtiyor

Derin Design 1971’de Aziz Sar›yer taraf›ndan kuruldu. ‹kinci kuflak
o¤ul Derin Sar›yer 1997’de babas›yla birlikte çal›flmaya bafllad›.
1999’da koleksiyonlar›n› büyüten flirket, 2000’de dünya pazar›na sa-

t›fl yapmaya bafllad›. Kat›ld›klar› ilk uluslararas› fuar, 2000’de New York’taki Ça¤dafl Mobilya Fuar› oldu. Bülent Özden, Tanju Özelgin, Arif Öz-
den, Defne Koz, Mehmet Ermiyagil gibi tasar›mc›larla çal›flan Derin Design’›n ürünlerinin özelli¤i, olabildi¤ince sade ama ayn› zamanda belirgin
hatlara sahip olmalar›. Derin Design, tasar›mlar›n› modern ve h›zl› flehir hayat›n›n mobilyalar› olarak tan›ml›yor.

Aziz Sar›yer ve Derin Design hakk›nda
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çal›flmalar›m›n bir k›sm› tüm organizma ile, ama insan organlar›yla de-
¤il. Çal›flmak istedi¤im yüzeyde insanlar üzerinde araflt›rma yapmak
çok zor. Çünkü her insan›n yafl›, beslenme flekli çok farkl›. Bu  yüzden
daha basit sistemlerle çal›flmak gerekiyor. Ben de hem hücrelerle hem
de s›çanlarla çal›fl›yorum. Damar sertleflmesi hastal›¤› da kronik enfla-
masyon hastal›klar›ndan bir tanesi.

Peki flu anda geldi¤iniz nokta hakk›nda bilgi verir misiniz?

Bilimsel çal›flmalar sonucunda damar sertleflmesi vakalar›nda birçok ba-
¤›fl›kl›k hücresi birikiminin ortaya ç›kt›¤› saptand›. Bu hücrelerin kronik
olarak çal›flt›klar› için vücuda zarar verdikleri de fark edildi. Normalde
bu hücrelerin, görevlerini yerine getirdikten sonra sönmeleri beklenir,
e¤er çal›flmaya devam ederlerse organlara çok zarar verirler, çünkü vü-
cuda gelen virüsleri yok etmek için çok kuvvetli bir zehir ç›kar›rlar.

Damar sertleflmesi dedi¤imiz hastal›k da, damar›n içinde bulunan hüc-
relerin kan ak›fl›na göre de¤iflmelerinden meydana geliyor. E¤er bu ak›m
normalse, bu hücreler gayet sakin bir flekilde duruyor. Fakat damarlar
düz de¤ilse orada bir türbülans oluyor. ‹flte biz türbülans olan yerlerde
neler oldu¤unu araflt›r›yoruz. Yani ba¤›fl›kl›k hücreleri orada neden biri-
kiyor, kan›n normal akmad›¤› zamanda bu hücreler orada olmazlarsa
bir de¤ifliklik oluyor mu, bu birikintinin olmas› orada kötü mü oluyor ya
da bu birikinti oray› koruyor mu, gibi sorulara yan›tlar ar›yoruz. 

Son senelerde yapt›¤›m›z çal›flmalar sonucunda buldu¤umuz flu ki; nor-
mal bir damarda da türbülans olan yerlerde ba¤›fl›kl›k hücreleri birikinti-
leri oluflabiliyor. Ba¤›fl›kl›k hücreleri kötü kolesterolü yabanc› bir madde
gibi görüyor ve onu yok etmek için baflka ba¤›fl›kl›k hücrelerini ça¤›r›yor.
Orada birikintiler art›yor ve bir sürü ba¤›fl›kl›k reaksiyonu gerçeklefliyor.
Birçok ba¤›fl›kl›k hücresi orada topland›¤› için de damar daral›yor ve ni-
hayet t›kan›yor. Bu durumun asl›nda çok genifl aç›l›mlar› var. Tabii bu-
nun daha sonraki k›sm›n› en genifl tan›m›yla bir kardiyolog anlatabilir.

Nas›l bir sonuca varmay› umuyorsunuz?

Bu hastal›k hiçbir iflareti olmadan vücutta uzun bir süre ilerledi¤i için ön

safhay› bilmek gerekli olabilir. Biz bu konuyu entelektüel bak›fl aç›s›yla
çal›fl›yoruz. Çal›flmam›z› tedaviyi düflünerek de¤il, tabiat› anlamak ad›-
na gerçeklefltiriyoruz. Yani hedefimiz bir ilaç bulmak de¤il, ancak bu
anlamda bizim çal›flmalar›m›z ›fl›¤›nda al›nan neticeler kullan›larak bafl-
kalar› iyi sonuçlara da ulafl›labilir. Mesela bu hastal›¤a sahip öyle aileler
var ki, genç bir çocuk da enfarktüs geçirebiliyor. Yani burada genetik bir
faktör var. ‹flte bu aileler tespit edildi¤i takdirde, yapt›¤›m›z öncü çal›fl-
malarla ba¤›fl›kl›k hücreleri ya azalt›larak ya da ço¤alt›larak bu hastal›¤›
ileri atabilir ya da yok edebiliriz.

Damar sertleflmesinin belirtileri var m›?

Bu hastal›k maalesef çok uzun süre hiç belirti vermiyor. ‹yi ve kötü ko-
lesterole, vücutta bulunan ya¤ miktar›na bakarak ancak tan› konabiliyor.
Hatta art›k baflka moleküllere de bakan ve bunun üzerinde çal›flan çok
insan var. ‹yi beslenmek, damar sertli¤inin oluflmamas› aç›s›ndan en
önemli faktör. Özellikle omega ya¤lar›n›n tüketilmesi çok önemli. Örne-
¤in, bal›kya¤› kötü kolesterolü azalt›p iyi kolestrolü yükseltiyor. Son za-
manlarda okudu¤um bir makalede, bal›kta bulunan ve birçok sa¤l›kl›
üründe oldu¤u belirtilen omega 6 ya¤›n›n asl›nda çok da yararl› olma-
d›¤› yaz›yordu. Omega 3’ün omega 6 ve omega 9’a göre oran›n›n daha
önemli oldu¤u tespit edilmifl. Bu yüzden bilinçli bir tüketici olmam›z, al-
d›¤›m›z besinlere dikkat etmemiz gerekiyor. En önemlisi de egzersiz
yapmak. Çünkü egzersiz, ba¤›fl›kl›k sistemini vücuda yard›mc› olacak
flekilde ço¤alt›yor ya da azalt›yor.

Türk bilim dünyas›n›n çal›flmalar› hakk›ndaki de¤erlendirmelerinizi ala-
bilir miyiz? 

Türkiye yay›nlar konusunda pek de kötü durumda de¤il. Mesela son befl
y›la bakt›¤›m›zda Türkiye’de damar sertleflmesi konusunda 472 yay›n
buldum, bu say› Kanada’da 615. Arada pek fark olmad›¤›n› görüyoruz.
Gerçi bu rakam Amerika’da 6 bin 500’lerde ama bu noktada rakamlara
çok da tak›lmamak gerekiyor çünkü as›l olan yay›n›n içeri¤inin ne oldu-
¤u. Türkiye’de yap›lan bilimsel araflt›rmalar›n yönünün do¤ru oldu¤unu
da düflünüyorum. Çünkü bence her ülkenin temelde araflt›rma yapmas›-

S›n›r ötesi

“Bilim için u¤raflacak gençlerin öncelikle bu ifle sevgi duymalar› flart.
Çünkü bu ifl için uzun vadeli ba¤l›l›¤› kabul etmeleri gerekiyor. Ancak
maalesef yeni nesil, hem burada hem de dünyada çok çabuk netice al-
mak isteyen bir yap›ya sahip. Çünkü günümüz dünyas›nda her fley çabuk
neticelendi¤i için, bunda da çabuk netice alma mant›¤› hâkim. Bu yanl›fl
bir mant›k. Gençlerin çok sab›rl› olmas› gerekiyor. Bunlar›n d›fl›nda bili-
min, çok çekici oldu¤u taraflar var. Her fleyden önce bilim enternasyonal
bir olgu ama lisan› ‹ngilizce. Bilimi burada ö¤renip araflt›rmalar› dünya-
n›n herhangi bir yerinde yapabilirsiniz. Enternasyonal kongrelerde konu-
flulacak birçok ortak konunuz olabilir. Her ne kadar ekonomik kriz bilim-
sel çal›flmalar üzerinde çok etkili olabiliyorsa da siyasi anlamda politikay-
la bir ilgisi yok. Bu da bilimi güzel k›lan etkenlerden biri.”

“Sab›r, sevgi ve ‹ngilizce flart”

S›n›r ötesi

na lüzum yok. Çünkü bu, çok uzun vadeli ve tedavi bak›m›ndan her za-
man sonuç al›nabilece¤i belli olmayan bir süreç. Türkiye’de çal›flmalar
genellikle tedaviye dönük olarak yap›l›yor, temel bilim alan›nda araflt›r-
ma ise pek yap›lm›yor. Örne¤in, Kanada bilimsel araflt›rmalar için her y›l
1.5 milyar dolar bütçe ay›r›yor. Ama bunu her ülkenin yapma gereklili-
¤i yok, zaten bir bulufl an›nda dünyaya yay›l›yor. Dolay›s›yla Türkiye te-
melde do¤ru bir tutum izliyor. Çünkü yap›lan çal›flmalar genelde teda-
viye yak›n oluyor. Fakat tek elefltirim, Türkiye’nin bilim ad›na ilerleme-
si için birtak›m ortakl›klar kurmas› gerekti¤i yönünde olacak. Türkiye’nin
Avrupa’da ya da Amerika’daki bilim insanlar›yla daimi iliflki içinde ol-
mas› gerek. Bahsetti¤im birlikler kuruldu¤u takdirde, bilim dünyas› ola-
rak karfl›l›kl› katk› sa¤lamak için çal›flabiliriz.

Bir bilim insan› olarak bu alanda çal›fl›yor olman›n fark›n› nas›l tarif
edersiniz?

Ben iflimizi dedektifli¤e benzetiyorum. Dedektif de sonuca ipuçlar› sa-
yesinde gidiyor, bizler de... Asl›nda biyolojinin dedektifleri gibiyiz. Bu
bak›mdan mesle¤imi çok enteresan buluyorum. Tabii ki bu durum hep

böyle olmuyor. Bir deney yaparken yanl›fl sistem kullanabiliyoruz ya da
yanl›fl sordu¤umuzu düflündü¤ümüz soru bize yepyeni bir ufuk açabili-
yor. Bunun sonu yok ve hiç tahmin etmeyece¤imiz bir anda yepyeni bir
fleyle karfl›laflabiliyoruz. Tabii, bunlara ulafl›rken e¤itimli, bilgili ve bi-
linçli olmak gerekiyor. Çok dinamik, her zaman de¤iflik olan ve hiçbir
zaman ayn› fleyi tekrar tekrar yapmad›¤›m bir mesle¤e sahibim. 

Teknoloji sürekli gelifliyor. Bu durumun sizin çal›flmalar›n›za etkisi nedir?

Teknoloji yapt›¤›m›z deneylerde çok önemli bir unsur olarak göze çar-
p›yor. Çünkü deneylerimizde soraca¤›m›z sorular teknolojiye ba¤l› ola-
rak geliflme gösteriyor. Bunun için de çok okumak gerekiyor. Etraftaki
bilgileri al›p hazmettikten sonra kendinize bunu nas›l kullanabilirim so-
rusunu sorman›z gerekiyor. 

Birlikte çal›flt›¤›n›z gençlere, ö¤rencilerinize ne gibi tavsiyelerde bulu-
nuyorsunuz?

20 y›ll›k kariyerime bakt›¤›mda hep gençlerle çal›flt›¤›m›z› görüyorum.
Öncelikle bu çok güzel bir duygu. Bu çocuklar doktora ya da yüksek li-
sans ö¤rencisi olduklar›ndan art›k bu mesle¤i isteyen ve seven profilin-
deler ve bu flekilde çal›flmak oldukça keyifli oluyor. Bu baflar›l›, çal›flkan
ö¤rencilerin benden doktora e¤itimi almalar› benim için mükemmel bir
duygu. En büyük gayem, sürekli katk›da bulunan biri olabilmek. Bu ne-
denle onlara nas›l araflt›rma yap›laca¤›n›, nas›l ilerleyebileceklerini ö¤re-
tiyorum. Onlara bunun katk› veren, daima kendini yenileyen bir meslek
oldu¤unu ve bunun da birçok kimseyi ilgilendirdi¤ini söylüyorum. Bu ifli
yapmak, sab›r isteyen bir ifl. Baflar›s›zl›ktan kuvvet al›p onu baflar›ya çe-
virebilen bir kiflili¤inizin olmas› flart. O yüzden bu ifli herkesin yapmas›
çok zor. Son olarak gençlere flunu söylemek isterim; yurtd›fl›na yaln›z
mesle¤i de¤il, dünyay› ö¤renmeye gidin. Farkl› kültürleri ö¤renme man-
t›¤› hâkim oldu¤u sürece, insan›n dünya görüflünün daha da zenginlefle-
ce¤i kan›s›nday›m. Baflka ülkeye gidip, sadece Türk kitlesi içinde okula
gidip gelerek diploma almay› büyük bir kay›p olarak nitelendiriyorum.
Unutmamal›y›z ki, her ülkeden ö¤renece¤imiz çok fley var.

“Bilim insan› olmak uzun bir çal›flma süresi gerektiriyor. Bilim alan›nda ka-
riyer yapabilmeniz için liseden sonra en az 15-16 y›l›n›z büyük bir u¤rafl
içinde geçiyor. Bu süre içinde, yüksek lisans ve doktora da bulunuyor. Ya-
ni kariyerinize bafllama yafl›n›z 33-34 yafllar›n› buluyor. Bu süre zarf›nda
çeflitli araflt›rma ve makale çal›flmalar›n›z oluyor. “Postdoktora” e¤itiminin
getirisiyle bu tarz çal›flmalarda bulunabiliyorsunuz. Bunu da bir profesör
yard›m›yla yap›yorsunuz. Çünkü bu flekilde yap›lan çal›flmalarda önayak
olunmas›, isminizin baflta olmas›n› sa¤l›yor. Tüm bu aflamalar› bitirdikten
sonra kendi laboratuvar›n›z› kuruyorsunuz. Dünyada Kuzey Amerika siste-
mi, Avrupa sistemi gibi çeflitli sistemler var. Bu sistemler dahilinde araflt›r-
malar›n›z› kendi paran›zla gerçeklefltiriyorsunuz. Bunun için de sa¤l›kla il-
gili, hükümetin ve ba¤›fl organizasyonlar›n›n verdi¤i fonlardan faydalanma-
n›z gerekiyor. Bu fonlardan yararlanman›zla ilgili karar ise bir yar›flma so-
nucu belirleniyor. Baflvurular›n ancak yüzde 20’si kabul ediliyor.”

En az 15 y›ll›k e¤itim gerekiyor
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‹letiflim dünyas›

Günümüz rekabet koflullar›nda herkesin markas›na yat›r›m yapmak zorunda oldu¤unu
ifade eden “profesyonel marka yöneticisi” Meral Akyel, özellikle kriz dönemlerinde bu
konunun daha da önem kazand›¤›n› vurguluyor

“Markan›za yat›r›m 
yapman›n tam zaman›!”

84 ülkede 97 ofis ve 8 binden fazla çal›flan›yla dünyan›n en büyük
uluslararas› iletiflim hizmetleri a¤›ndan biri olan Leo Burnett’in Türkiye
Ajans› Baflkan› ve CEO’su Meral Akyel ile markalar, reklam ve iletiflim
dünyas› üzerine bir araya geldik.

Global ekonomik krizin reklam dünyas› ve iletiflim sektörü üzerinde-
ki etkisini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Dünyan›n içinde bulundu¤u ekonomik bunal›m ve yaflanan ekonomik
durgunluk tüm endüstrileri etkiledi¤i gibi reklam dünyas›n› da ister is-
temez etkiliyor. Ancak Türkiye’de daha önceki dönemlerde yaflanan
ekonomik krizler, reklam›n ilk hareket olarak kesilmesinin zararlar›n›
reklamverenlere gösterdi. Çünkü o dönemde markalar›na yat›r›m yap-
maya devam eden firmalar ekonominin kendini toplad›¤› dönemde ya-
t›r›mlar›n›n karfl›l›¤›n› ald›lar. Bu defa san›r›m pek çok firma reklam ya-
t›r›mlar›n› s›f›rlama hatas›n› tekrarlamayacakt›r.

Böyle bir dönemde markalar›n reklam yat›r›mlar›nda nas›l bir yol iz-
lemeleri gerekiyor?

Çok bilinçli ve dikkatli. Kimsenin bofla atacak bir kuruflu yok. Firmala-
r›n da, bu firmalar›n üretti¤i ürün ve hizmetleri alacak olan insanlar›n
da... Burada önemli olan flu; insanlar mutlaka para harcayacak, yaflam-
lar›n› devam ettirmek, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlar›n› tatmin etmek
üzere mal ve hizmet tüketecek... Ama insanlar için arz çok, firmalar
için talep az. ‹flte bu çok seçenek içinde ilk talep edilen marka olmak
için yeni pazarlama fikirlerine ve ticari iletiflime yat›r›m yapmak laz›m.
‹fl hedeflerini, kimi etkilemek istedi¤inizi, mal ve hizmetinizin rekabet-
ten hangi güçlü yan›n›zla ayr›flabilece¤ini, etkilemek istedi¤iniz insan-
lara nas›l en etkili yolla ulaflabilece¤inizi ve onlar›n tercihi olabilmek
için nas›l bir yenilik ortaya koyabilece¤inizi çok s›k› irdelemeniz gere-
kiyor. Bu süreçte sizi ve ihtiyaçlar›n›z› iyi anlayan, ticari iletiflimde uz-
man bir reklam ajans›yla sonuca odakl› “do¤ru yat›r›m›” yapmak gerek. 

Bu arada “do¤ru yat›r›m” sözünün alt›n› çizmek istiyorum, çünkü ifl
hedefleri çerçevesinde ticari iletiflimin hangi alanlar›nda (sat›fl noktas›,
ana mecra, internet, aktivite gibi) yat›r›m yap›lmas› uygun görülüyorsa,
bu yat›r›m›n gereken do¤ru kaynakla yap›lmas› çok önemli. Kaynak
azl›¤›ndan dolay› yat›r›m kanal›n›n etkin kullan›lamad›¤› ne yaz›k ki

çok s›k karfl›lafl›lan bir olgu, sonuçta yat›r›m bofla gidiyor. ‹letiflim bir
amaca ulaflmak için yap›lmal› ve o amaca ulafl›lmas›n› sa¤layacak ka-
dar bir kaynak ayr›labilmeli, yoksa baflka çözümler üretilmeli.

“Sat›fllar›m iyiyse reklam yapmam” diye düflünenler hâlâ ço¤unluk-
ta m›?

Umar›m art›k de¤ildir. Günümüz rekabet koflullar›nda tekel de¤ilseniz,
ki art›k kimse uzun dönemde tekel olarak kalamaz, herkes markas›na
yat›r›m yapmak zorunda. Bugün iyi sat›fl yapmak markan›n kuvvetli ol-
du¤u anlam›na gelmiyor. Çünkü yar›n baflka bir marka ç›k›p, insanla-
r›n duygusal ve fiziksel gereksinimlerine dokunan yenilikçi bir yakla-
fl›mla pazar›n›z› elinizden alabilir. Ne yaz›k ki Türkiye’de bir zaman-
lar çok iyi satan ama markas›na yat›r›m yapmad›¤› için rekabet karfl›-
s›nda yok olan pek çok marka var. Markaya yat›r›m, tabii ki sadece kla-
sik reklam olarak ele al›nmamal›. Ürünün kendisinden bafllayarak, am-
balaj›, da¤›t›m›, sat›fl noktas› faaliyetleri, sat›fl sonras› hizmetleri de göz
önünde bulundurulmal›. Tüm alanlarda sürekli rekabetten ayr›flacak
yenilikçi fikirlere ve uygulamalara yat›r›m yapmak laz›m. K›saca pazar-
lama ve ticari iletiflimi bir bütün olarak düflünmek ve sürekli gelifltir-
mek laz›m. Yoksa bugünün baflar›s› yar›n tarih olur.

Leo Burnett farkl›l›¤› ofise girer girmez kendini elma ikram›yla hisset-
tiyor. Tam 73 y›ld›r geleneksel olarak devam eden bu ikram fikri na-
s›l ortaya ç›kt›?

Elmalar Leo Burnett misafirlerine ve müflterilerine 5 A¤ustos 1935 y›-
l›ndan beri “Hofl geldiniz” diyor. Büyük buhran›n tam ortas›nda ve çok
s›cak bir günde Leo Burnett bu ajans›n kap›lar›n› ilk defa açt›¤›nda, gi-
rifle biraz da ortam› renklendirmek için, büyük bir tabak k›rm›z› elma
koymufltu. Leo Burnett’in misafirlerine elma ikram etti¤ini duyan bir
gazeteci, “Çok yak›nda Leo Burnett bu elmalar› ikram etmek yerine so-
ka¤›n köflesinde satacakt›r” demifl. Esas›nda bu gazeteci, o zaman ya-
flanan  büyük ekonomik buhran›n  içinde bir reklam ajans›n›n yaflama
flans›n›n olamayaca¤›n› düflünen pek çok kiflinin görüflünü seslendir-
miflti. Ama Bay Burnett, özgün vizyonuyla “Ekonomik olarak dibe vur-
muflsan›z gidilecek tek yol yukar›ya bakmakt›r” mant›¤›n› benimsemifl,
gerçekten özel bir zekâyd›. Ve hakl› ç›kt›, k›sa zamanda Amerika’n›n
en büyük reklam ajanslar› aras›na girdi. Sonuçta elma bizim için bir
zafer iflareti, baflar›n›n simgesi.

Bu ba¤lamda da Leo Burnett'in yönetim anlay›fl›ndaki farkl›l›¤› nas›l
tarif edersiniz?

‹nsana de¤er ve sayg›, dürüstlük, büyük, çarp›c› ve cesur fikirlere say-
g› en temel de¤erlerimiz. ‹flimiz tamamen insanlarla ilgili. Sadece in-
sanlarla üretim yap›yoruz ve sadece insanlar› etkilemek, fikir ve davra-
n›fllar›n› de¤ifltirebilmek için ürün üretiyoruz. Dolay›s›yla onlar› çok iyi
tan›mak, her türlü duygular›n› anlamak ve bu duygulara cevap vermek,
kendi istedi¤imiz flekilde yönlendirebilmek zorunday›z. Bu nedenle
her zaman büyük, çarp›c›, cesur fikirlere ihtiyac›m›z var. Yönetim an-
lay›fl›m›z, bu fikirleri yaratacak insanlara, bu insanlar› motive edecek
ortamlara ve araçlara sürekli yat›r›m yapmak ve gerekli olanaklar› sa¤-
lamaya odaklan›r. Sayg›n›n temelinde dürüstlük yatar. Aç›k olmak ve
do¤ru olan› yapmak... ‹nsanlar›m›za, markalar›m›za, müflterilerimize
karfl› her zaman dürüst olmak, tüm iliflkilerimizde istendi¤i için de¤il,

do¤ru oldu¤u için gerekeni yapmak yönetim anlay›fl›m›z›n vazgeçil-
mez bir parças›.

Çal›flanlar›n›zla, müflterilerinizle ya da sosyal paydafllar›n›zla yaflad›-
¤›n›z, iletiflim hatalar›ndan kaynaklanan kriz anlar›nda sorunu çöz-
mek için nas›l bir yol izliyorsunuz?

Öncelikle iletiflim hatalar›n› minimize etmek üzere sistemimizi kurduk.
Müflterilerimiz ve çal›flt›¤›m›z di¤er ifl ortaklar›m›zla beklentileri ve ka-
rarlar› mümkün oldu¤u kadar net  bir flekilde yaz›l› olarak yap›yoruz.
Her aflamada onay mekanizmas› uyguluyoruz. S›k› bir ifl ak›fl ve kont-
rol sistemimiz var, ama insan›z ve iflimiz tamamen insan hatalar›na
aç›k. Problem oldu¤u zaman aç›k, dürüst ve adil olarak ve konuflarak
sorunu çözmeye çal›fl›yoruz. Güven ve iyi niyet esast›r, bu varsa çö-
zülmeyecek sorun da yoktur.

Çokuluslu flirketler reklam sektörüne ne gibi katma de¤erler sa¤lad›lar?

Çokuluslu flirketler Türk reklam sektörünün geliflmesine çok katk›da
bulundu. Bu katk› iki türlü oldu: Birincisi, bu flirketler pazara girdikle-
rinde hemen reklam yat›r›m› yapt›lar, rekabet ortam› yaratt›lar, Türk fir-
malar›n› da reklamveren durumuna getirdiler. Böylece marka yat›r›m›
anlay›fl› geliflti. ‹kincisi, bu firmalarda e¤itilen, bilgi birikimi oluflturan
pazarlama ekipleri zaman içinde Türk firmalar›nda görev ald› ve pek
çok flirket pazarlama ve ticari iletiflim konusunda sa¤lam kadrolar olufl-
turdu. Çokuluslu firmalarla birlikte reklam sektörüne de çokuluslu rek-
lam ajanslar›, araflt›rma firmalar› girdi. Bu flekilde de büyük bilgi biri-
kimleri olufltu ve Türk reklamverenin hizmetine sunuldu. ‹nternet ça-
¤›nda art›k her türlü bilgiye ulaflmak çok kolay, ama on sene önce dün-
yadaki pek çok uygulamay›, sonuçlar›, araflt›rmay›, baflar›l› örnekleri
ancak çokuluslu flirket a¤lar›yla temin edebiliyorduk.

Yeni y›l için okuyucular›m›za ne gibi mesajlar vermek istersiniz?

Zor bir 2009 bizi bekliyor ama bu da geçer... Her zorluk f›rsat›n› da be-
raberinde getirir. Herkese sevdikleriyle birlikte sa¤l›kl› ve az endifleli bir
y›l dilerim. Ve Dale Carnegie’n›n “Endiflelenmeyi B›rak ve Yaflamaya
Bak” (Stop Worrying and Start Living) kitab›n› tavsiye ederim.

ODTÜ Fizik Bölümü’nde lisans, Endüstri Mühendisli¤i Bölümü’nde yük-
sek lisans e¤itimi ald›. Evli ve iki çocuk annesi olarak ifl hayat›n›n ilk 16
y›l›nda farkl› sektörlerde ve görevlerde (üniversitede asistanl›k, bakanl›k-
ta uzmanl›k, K‹T’lerde ara kademe yöneticili¤i, Birleflmifl Milletler ve
Dünya Bankas› projelerinde uzmanl›k, özel sektörde marka yöneticili¤i)
bulundu. Reklam sektörüne, 1991 y›l›nda Markom/Leo Burnett’te ad›m
att›. Markom/Leo Burnett’te 11 y›ld›r Ajans Baflkan› olarak görev yap›yor. 

Sektörel faaliyetler içinde, Reklamc›lar Derne¤i Astbaflkanl›¤›, Reklam
Özdenetim Kurulu üyeli¤i, sektörü temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
Reklam Kurulu üyeli¤i görevlerinde bulundu. IAA ve YASED üyesi olan
Akyel, bu yap›larda da k›sa zamanda daha aktif görevler üstlenmeyi
planl›yor.

Meral Akyel hakk›nda

“Pazarlama ve ticari 
iletiflimi bir bütün 
olarak düflünmek ve 
sürekli gelifltirmek laz›m.
Yoksa bugünün baflar›s› 
yar›n tarih olur.”
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ABD merkezli Aon Re, 53 bin kiflinin çal›flt›¤› ve 120 ülkede 550 ofi-
si bulunan dünyan›n önde gelen sigorta ve reasürans brokerlik flirke-
ti. Türkiye’de retail (perakende) brokerli¤i ve reasürans brokerli¤i ol-
mak üzere iki ayr› alanda faaliyet gösteren Aon Re, geçti¤imiz ay en
yak›n rakiplerinden biri olan Benfield’i sat›n alarak sektördeki liderli-
¤ini garanti alt›na ald›. Aon Re Türkiye CEO’su Servet Gürkan’la bir
araya gelerek sigorta sektörünün bugününü, krizden nas›l etkilendi¤i-
ni ele ald›k. 

Türkiye’de sigorta sektörünün bugünkü durumu hakk›ndaki bilgi ve-
rir misiniz?

Türkiye’deki sigortac›l›¤›n asl›nda birçok ana fonksiyonu var. Bunlar-
dan birincisi insanlar›n engelleyemeyece¤i riskler sonucu do¤acak
maddi kay›plar› teminat alt›na almak. ‹kincisi fon depolay›p ekonomi-
ye kaynak yaratmak. Bu çok önemli bir fonksiyon, çünkü bu fonun
hiçbir maliyeti yok, yani bedava bir kaynak. Örne¤in o y›l bir hasar
olmad›¤›nda söz konusu prim bedelsiz olarak fonda kal›yor ve ekono-
minin kullan›m›na sunuluyor. Sigorta flirketlerinin o fondaki paray›
hisse senedi, tahvil, mevduat ve gayrimenkul olarak mutlaka bir yere
yat›rmas› gerekiyor. Böylece o para ekonomiye gidiyor. Bir di¤eri de
sigorta, ayn› zamanda sosyal bar›fl› sa¤l›yor. Kaza yapan insanlar›n
kavga etmesini ve gereksiz davalar›n aç›lmas›n› önlüyor.

En çok hangi sigortadan yararlan›l›yor? 

fiu anda en çok motor veya oto sigortalar› dedi¤imiz kasko sigortalar›
yap›l›yor. Türkiye’de sigorta bilinci Avrupa’daki gibi yayg›n de¤il. Me-
sela bugün Avrupa ülkelerinde kifli bafl›na düflen ortalama prim tutar›
1000 ve hatta 2000 dolara kadar ç›kar. Bizde ise bu rakam 150 dolar.
Arada büyük bir fark var. Bu nedenle sigorta bilinci daha yeni oluflu-
yor ama ciddi de bir art›fl var. 1990’l› y›llar›n bafl›nda bu rakam 7-10
dolar aras›ndayd›. 10-15 senelik bir sürede reel olarak yüzde 1000

oran›nda bir art›fl sa¤land›. Bu çok önemli bir art›fl ve bu yükseliflin de-
vam edece¤ini de düflünüyorum.

Aon Re’nin global olarak yakalad›¤› baflar›y› neye ba¤l›yorsunuz?

Aon Re, alan›nda hiçbir zaman yatay büyümeye gitmemifl, yani konu-
sunu farkl›laflt›rmam›fl bir firma. Türkiye’de yap›lan en büyük hata ifl-
te bu. Her ifli yapan insan asl›nda hiçbir ifl yapm›yor demektir. Aon
Re, uzmanl›k gelifltirerek bu baflar›y› kazanm›fl. Uzmanl›k gelifltirdik-
ten sonra e¤er hizmeti do¤ru verirseniz do¤al olarak büyüyorsunuz.
Aon, ayn› zamanda sat›nalmalarla büyümüfl; flu ana kadar 360 tane

Aon Re Türkiye CEO’su Servet Gürkan:

“Sosyal bar›fl ve ekonomiye
katk› için sigorta yapt›r›n”
Dünyada nakledilen her iki muzdan birini, Afrika çöllerinin k›zg›n s›ca¤›nda
yap›lan Dakar Rallisi’ni ve 200 milyar dolar› aflan büyük inflaat projelerini
sigortalayan Aon Re’nin Türkiye CEO’su Servet Gürkan’la yap› sektörünü
yak›ndan ilgilendiren sigorta dünyas› üzerine görüfltük

“Sigortac›l›k Türkiye’de ekonomik aç›dan çok önemli bir kaynak. 1993
senesinde ekonomiden sorumlu devlet bakan›na verilmek üzere, sem-
bolik olarak bir çek haz›rlatm›flt›m. O çekin üzerinde 34 milyar TL ya-
z›yordu ve demifltim ki, ‘Türkiye’de sigortac›l›k konusunda ufak tefek
düzenlemeler yap›lsa, 34 milyar TL’lik ek bir potansiyel kaynak do¤ar.
Lütfen sigortac›l›kla ilgili düzenlemeleri elden geçiriniz.’ 14 sene sonra
ancak bugün baz› düzenlemeler yap›lmakta. Çünkü 150 dolar çok
ufak bir prim. Yak›n›m›zdaki ülkelerde bu rakam 1000 dolardan bafl-
lad›¤›na göre arada 850 dolarl›k bir fark var, bu fark mutlaka
kapat›lacakt›r. Bu durumun kifli bafl›na düflen milli gelirle de bir ilgisi
yok. Bu bir kültür meselesi. O ihtiyac› duymak gerekiyor. François Mit-
terrand’›n ve Nicolas Sarkozy’nin dan›flmanl›¤›n› yapan, ünlü Frans›z
ekonomist Jacques Attali, kitab› ‘Gelece¤in K›sa Tarihi’nde diyor ki:
‘2035 y›l›nda dünyan›n patronu ne Amerika ne de baflka bir ülke ola-
cak; sigorta flirketleri olacak. Çünkü bütün fonlar bu flirketlerde topla-
nacak.’ ‹flte bu öngörü de sigortac›l›¤›n önemini ortaya koyuyor.”

“Sigorta yapt›rmak bir kültür meselesi”

flirketi sat›n alm›fl ve hatta bunlar›n içinde 300 yafl›ndan büyük olan
bir firma dahi var. Aon hâlâ daha büyüyor.

Krizle birlikte insanlar›n sigortaya bak›fl›nda bir farkl›l›k oldu mu?

Tabii, krizin ard›ndan insanlar riskleri daha fazla düflünmeye baflla-
d›lar. Bizim de esas fonksiyonumuz zaten risk yönetimiyle bafll›yor.
Herkesin risklerini yönetmesi gerekiyor. ‹flte sigorta bu noktada dev-
reye giriyor. Aon Re Türkiye olarak öncelikle insanlar›n risklerini
ölçmek, riskleri tan›mlamakla ifle bafll›yoruz. Daha sonra su bask›n-
lar›, yang›n, deprem gibi riskleri ortaya koyuyor ve olas› de¤erleri
belirliyoruz. Risk yönetimi kapsam›nda al›nabilecek önlemlere dair
bir çal›flma yap›yoruz. Mesela size, “Musluklar›n›z› E.C.A. ile de¤ifl-
tirirseniz su bask›n› riskiniz azal›r” diyoruz. Bunlar yap›ld›¤› takdir-
de, terör, deprem, yang›n gibi risklerin do¤uraca¤› etkileri de azalt-
m›fl oluyorsunuz. Bu aç›dan kriz, baz› riskleri insanlara hat›rlatt›.
Dolay›s›yla sigortac›l›k sektörü de bu krizden kendi ad›na flu s›ralar
art›lar sa¤l›yor.

Su bask›n› sorunu en çok hangi sebeplerden kaynaklan›yor?

Maalesef Türkiye’de “finishing” denen kavram son derece eksik du-
rumda. Mesela güzel bir masa al›rs›n›z ama eve geldi¤inizde kenar›n-
da ufac›k bir çatlak oldu¤unu fark edersiniz. Halbuki güzel ifller de-
tayda sakl›d›r. ‹flte Türkiye’de su hasarlar›n›n birço¤u, muslu¤un ken-
disinden de¤il, muslu¤a monte edilen borular ve onlar›n iflçili¤inden
kaynaklan›yor. E.C.A. gibi büyük markalar sayesinde bunun önüne

geçilebilir. Bunun için de pazarlama ve sat›fl sonras› servis hizmetini
sadece ürünle s›n›rlamamak gerekiyor. Sat›fltan sonra usta ve malze-
me konular›nda insanlara yol gösterici hizmetler verilmesi gerekiyor.

Halka aç›k flirketlerin yöneticileri için “sorumluluk sigortas›” isimli
bir ürününüz var. Bu ürün hakk›nda bilgi verir misiniz?

Direktörlerin ve yöneticilerin sorumluluklar›n› teminat alt›na alan
bir sigorta bu. Asl›nda bu sigorta baz› ülkelerde zorunludur ama ta-
bii Türkiye’de öyle bir fley söz konusu de¤il. Diyelim ki, siz halka
aç›k bir flirketin hisse senedini ald›ktan sonra göreve gelen dengesiz
bir genel müdür flirketi zarara u¤ratt›. O genel müdürün flirkete ol-
du¤u kadar size karfl› da sorumlulu¤u var. ‹flte bu durumda yat›r›m-
c› kifliye ya da kuruma karfl› dava açabiliyor. ‹flte bunu önlemek ad›-
na halka aç›k flirketlerde bu sigortan›n zorunlu olarak yap›lmas› ge-
rekiyor. Türkiye’de bu sigortadan özellikle halka aç›k flirketler yarar-
lanmaya bafllad›. 

Sa¤lad›¤›n›z teminatlardan biri de terörle ilgili. Terör sigortas› nas›l
bir kapsama sahip ve hangi durumlarda geçerli oluyor? 

Türkiye’de terör sigortas›n› en genifl alanda ilk defa biz sa¤l›yoruz. Bi-
liyorsunuz, dünyada birtak›m terör bölgeleri var ve maalesef Türkiye de
o haritada yer al›yor. Bizde çok fazla bireysel terör yok. Ama di¤er ül-
kelerde çok küçük politik gruplar›n faaliyetleri oluyor. ‹flte terör sigorta-
s›, patlama, öldürme, zarar verme gibi teröristin verdi¤i her türlü zarar›
karfl›l›yor. 

“Türkiye’de su hasarlar›n›n 
birço¤u, muslu¤un kendisinden de¤il,

muslu¤a monte edilen borular ve 
onlar›n iflçili¤inden kaynaklan›yor. 

E.C.A. gibi büyük markalar sayesinde
bunun önüne geçilebilir.”
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Azimut hakk›nda bilgiler verir misiniz?

Azimut, dünyan›n en önemli tekne üretim firmalar›ndan biri. Dünya
çap›nda 61 da¤›t›m kanal› var. Her y›l 121 ile 40 feet aras›nda 400
adet tekne üretiyor. Tasar›m olarak öne ç›kan modeller inovatif bir
anlay›flla her y›l yeni modellerle zenginlefliyor. Üstelik her y›l tasa-
r›m ödülleri al›yor. Y›ll›k 400 teknelik üretim kapasitesi olan Azi-
mut’un “55” modeli var. Bizim üretti¤imiz “42E”, “13” ve yeni üret-
meye bafllayaca¤›m›z “55” ise 18 metrelik bir tekne. Baflar›m›zdan
dolay› ikinci fabrikam›z› da “55” modeli için kurduk ve ilk teknemi-
zi ürettik. Önümüzdeki y›l, 17 adet “55” modeli üretmeyi planl›yo-
ruz. 2009’da 50’ye yak›n tekne üretece¤iz. Üstelik bu say› her y›l
katlanarak artacak.
Çevrenin korunmas› ve insan sa¤l›¤› aç›s›ndan Sirena Marine’in üre-
tim tesislerindeki çal›flma koflullar›ndan bahseder misiniz?

Çevre yönetimi ve ifl güvenli¤ine çok dikkat ediyoruz. Tekne imalat-
lar›n› inceledi¤inizde baz› at›klar oldu¤unu görürsünüz. Bu at›klar›n
Türkiye’deki regülasyona göre nas›l at›laca¤› yönünde çok önemli ça-
l›flmalar›m›z var. Bununla ilgili tüm önlemler al›n›yor. Çevreyle ilgili
hassasiyetimiz gere¤i, tozla ilgili alanlar dahil tüm önlemleri al›yoruz.
Çal›flan sa¤l›¤› konusunda da direktiflerimiz çok aç›k. Örne¤in fiberle
u¤raflanlar gözlük ve maske gibi korumalar› takmak zorunda. ‹flin ge-
re¤ine göre tüm önlemleri ald›¤›m›z için flimdiye kadar en ufak bir
yang›n veya düflme gibi kazalar yaflamad›k.

“42E” modelinin üretim sürecine bakarsak...

Bu modelin üretiminde yüzde 50’nin üzerinde yerli katk› oldu¤unu
söyleyebilirim. Teknede kullan›lan makinelere, örne¤in motorlara
bakt›¤›n›zda bütün dünyada ayn› ürünlerin kullan›ld›¤›n› görürsünüz.
Elektronik ekipmanlar da ayn› flekildedir. ‹flte bunun d›fl›nda kalan
malzemelerde neredeyse ithal ürün kullanm›yoruz. Gövdedeki bütün
fiber parçalar› burada üretiyoruz ya da paslanmaz, pleksi mobilyalar›
Türkiye içindeki kaynaklardan temin ediyoruz. Bizim için üretimde en
hassas konu, kalitenin sa¤lanmas›. Gövdeyi yaparken kimyasallar›n
oranlar›n›n kontrol alt›nda olmas› çok önemli. Çünkü lüks bir ürün or-
taya ç›k›yor. Orada oluflabilecek bir hata, kötü bir alg›lama yaratabi-
lir. Santim santim, teknenin tamam›nda kalite kontrolü yap›yoruz. Öy-

le ki kalite kontrolüne 1000 adam/saat ay›r›yoruz. Bu elbette Azi-
mut’un getirdi¤i standartlar. Yoksa çok daha ucuza tekne üretilebilir.
Ancak o zaman da ad› Azimut olmaz.

Azimut’un Sirena Marine’i seçmesinin nedenlerinden bahseder
misiniz?

Karsan Otomotiv sayesinde müthifl bir imalat tekni¤i ve hat tasar›m›
bilgisine sahibiz. Biz marine ifli yapmak isterken, Azimut markas› da
ürünlerinin seri imalat yap›lmas›n› isteyince yollar›m›z kesiflti. Seri
imalat ile tekne üretim know how’›n›n birleflmesi olarak tan›mlayabi-
liriz bu durumu. Sirena Marine’in üretti¤i modellerin yurtiçinde de
çok tutaca¤›na inan›yorum. Y›ll›k 10-15 adet sat›fl› rahatl›kla yakala-
yaca¤›z. 2009’da kriz bizi de etkileyebilir, ancak haz›rlayaca¤›m›z ko-
lay ödeme koflullar› ve finansman yöntemleriyle tekne al›mlar›n› ca-
zip hale getirece¤iz.

Azimut yatlar› için çal›flt›¤›n›z sosyal paydafllar aras›nda Elmor da yer
al›yor. Elmor’u tercih etme sebeplerinizi ö¤renebilir miyiz?

Elmor ile bir yerli imalatç› olarak, üretim kalitesinde yüksek standart-
lara sahip oldu¤u için çal›flmaya bafllad›k. Banyo ve musluk grupla-
r›n› birlikte gelifltirdik. fiimdi teknelerimizde bu ürünler kullan›l›yor.
Elmor, belirlenen fiyatta ve kalitede üretim yaparak bize ürün temin
ediyor.

Uzun y›llar otomotiv sektöründe çeflitli görevler alan
Saffet Üçüncü, bugün farkl› bir kulvar olan tekne üreti-
minde... Dünyan›n en önemli tekne markalar›ndan biri
olan Azimut’a üretim yapan Sirena Marine’in genel
müdürlü¤ü görevini yürüten Üçüncü ile firman›n
E.C.A. markas›yla iflbirli¤ini konufltuk.

K›raça fiirketler Toplulu¤u’na ba¤l› bir firma olan
Sirena Marine’den ve çal›flmalar›ndan söz eder
misiniz?

Toplulu¤un en önemli yat›r›mlar›ndan biri olan Sirena
Marine, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimleri-
ne devam eden bir firma. Eski Karsan Fabrikas› içinde
oluflturulan 6 bin m2 alan üzerine kurulu üretim tesisi-
mizde dünyaca ünlü tekne markas› Azimut’un “42E”
modelini üretiyoruz. Üretti¤imiz tekneler Azimut fir-
mas› taraf›ndan bütün dünyaya da¤›t›l›yor. Ne mutlu
ki, yüksek kaliteli üretim anlay›fl›m›z ve baflar›l› ifl mo-
delimizle örnek bir tesis haline geldik. Topluluk firma-
lar›ndan Karsan’dan tafl›d›¤›m›z otomotiv imalat tek-
niklerinin bir k›sm›ndan yararlanarak, Türkiye’de çok
fazla bilinmeyen seri üretim tekniklerini tekne imala-
t›nda kullan›yoruz. Know-how’›n› bizim gelifltirdi¤imiz
bu yöntem, Azimut taraf›ndan da hayranl›k ve takdirle
karfl›land›. Hem üretilen teknelerin kalitesinin çok yük-
sek olmas› hem de tekni¤imiz sayesinde Azimut ile Si-
rena Marine aras›nda çok iyi bir güven iliflkisi kuruldu.
Bu güven iliflkisinin kurulmas›nda teknelerin üretimin-
de verilen adetlerin gerçeklefltirilmesi de çok önemli...
Normalde marinalarda büyük gecikmeler olur. Bizim
üretimlerimizde flimdiye kadar hiçbir gecikme olmad›.
Bayram sonu itibar›yla 30’uncu teknemizi de üretip
göndermifl olaca¤›z. Azimut yönetimi, Sirena Mari-
ne’in kalite standartlar› son derece yüksek oldu¤u ve
üretimi aksamad›¤› için Türkiye’yi kendine önemli bir
imalat yeri olarak görmeye bafllad›. Kald› ki baflka bir
yerde daha üretim yapt›¤› nokta yok.

Lüks yatlarda Türk imzas›
K›raça fiirketler Toplulu¤u’nun firmalar›ndan Sirena Marine, dünyan›n en prestijli
tekne markalar›ndan Azimut’un “42E” ve “55” modellerini Bursa’daki
tersanelerde üretiyor. Elginkan Toplulu¤u’nun markas› E.C.A. ise teknelerin
banyo ve mutfak armatürlerini üretiyor

16 y›l boyunca Tofafl’ta sürdürdü¤ü görevini Özel Projeler Koordinatörü olarak tamamlayan
Saffet Üçüncü, ard›ndan bir süre Do¤ufl Otomotiv’de sat›fl sonras› ve motor sporlar› alan-
lar›nda görev yapt›. Hayat›ndaki en büyük iki hobisinden biri olan “tekneler”e olan ilgisi,
Azimut üreticisi Sirena Marine’in Genel Müdürlük görevini üstlenmesiyle h›z kazand›.

Saffet Üçüncü kimdir?

“Azimut yatlar›n›n bütün banyo aksam› E.C.A. ürünlerinden olufluyor. E.C.A. taraf›ndan
gelifltirilen ürünler, ‹talya’da Azimut tasar›mc›lar›yla birlikte de¤erlendiriliyor. Bu süreci
birlikte aflt›k ve E.C.A. çok baflar›l› oldu. Bütün “42E” modellerinde E.C.A. markas›n›n
ürünleri kullan›l›yor. Azimut bu ürünlerde en ufak s›k›nt› görseydi zaten ürettirmezdi.
Dolay›s›yla son derece memnun olduklar›n› söyleyebilirim. Öyle ki yeni modellerde de
E.C.A. ürünlerinin kullan›lmas› gündemde. Azimut standartlar›nda üretim yapabilmek
çok önemli. E.C.A. bu anlay›flta üretim yapan önemli bir marka, bu anlamda Azimut ile
iflbirli¤i önümüzdeki dönemde daha da geliflecek.”

“E.C.A. ürünleri yeni modellerde de kullan›lacak”



Teknik bak›m ve onar›m iflleri için girdi¤i
“Elginkan Vakf› Ümmehan Elginkan
Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi”nde
yeteneklerinin keflfedilmesiyle
e¤itmenlik görevine getirilen Murat
Dolgun, karikatürleri, fliirleri ve kitab›yla
çok yönlü bir kiflilik

“Elginkan Vakf›
sayesinde 
e¤itmen oldum”

MMurat Dolgun aslen elektronik mühendisi. 2001’de “Teknik Hizmet-
ler Sorumlusu” olarak ifle girdi¤i Elginkan Vakf› Ümmehan Elginkan
Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi’yle birlikte e¤itmen yan› ortaya ç›-
kan Dolgun, flu anda merkezde “Kalite ve ‹letiflim E¤itimleri Uzman›”
olarak da görev yap›yor. Mühendis ve e¤itimci olmas›n›n yan› s›ra fli-
irler yazan, sosyo-politik mesajlar içeren karikatürler çizen Dolgun,
son olarak “Problem Çözme Patikalar›” isimli bir kitaba da imza att›.
Kendisiyle Manisa’da bulunan E¤itim Merkezi’nde bir araya gelerek
çok yönlü kiflili¤i üzerine görüfltük.

“Problem Çözme Patikalar›”n› yazmaya nas›l karar verdiniz?

Projeler ihtiyaçlardan do¤ar. Görevim gere¤i iflin hem mutfak hem
restoran k›sm›nday›m. Yani e¤itimlerde anlatt›¤›m birçok konu ifl ha-
yat›mda birebir yapt›¤›m ifllerin içinde. Böyle olunca insan daha zen-
gin bir birikime sahip oluyor. Bu birikimi e¤itimlerimde aktar›yorum
ama bir yandan da kal›c› olmas›n›, daha çok insana ulaflmas›n› istiyo-
rum. Bu ihtiyaçtan do¤an proje, 2007 y›l›n›n Haziran ay›nda sonuç-
land› ve “Problem Çözme Patikalar›” ismiyle yazd›¤›m kitab›m› elime
ald›m. Bir bebek yeni do¤du¤unda çok s›n›rl› hareket eder. Kaslar› ge-
lifltikçe do¤rulmaya çal›fl›r, daha sonra emeklemeye, yürümeye gayret
eder. Kas geliflimini tamamlayan bir çocuk yeni do¤mufl bir bebek gi-
bi yat›p durmay› istemez. Ben de belli bir olgunlu¤a ulaflt›ktan sonra
bir kitap yazmaya bafllad›m. Bu kitab› kaleme al›rken gördü¤üm bir
bofllu¤u doldurmay› da amaçlad›m. Bu konuda yaz›lm›fl eserler vard›.

Bir k›sm› tercüme eserlerdi. Do¤al olarak bu kitaplardaki örnekler hep
yabanc› firmalar›n yaflad›¤› sorunlara yönelikti. Her ne kadar kendimi-
ze uyarlasak da bizim firmalar›m›zda ç›kan sorunlardan ve çözüm
önerilerinden örnekler verilmesi çok daha amaca uygun olacakt›. Bir
de bu alanda yaz›lm›fl akademik çal›flmalar vard›. Bu eserlerde verilen
ayr›nt›l› teorik anlat›m ve denklem-formül yo¤unlu¤u üretim ve hiz-
met sektörü çal›flanlar›n›n gözünü korkutuyordu. Basit uygulanan ve
sonuç al›nacak anlat›mlar istiyorlard›. “Problem Çözme Patikala-
r›”nda, Türkiye’de karfl›lafl›lan ve karfl›lafl›lacak olan sorunlar› ve çö-
zümlerini örnek uygulamalarla anlatt›m. Teknik ve metotlar›n nas›l
kullan›laca¤›n› ve sonuçlar›n nas›l yorumlanaca¤›n› izah ettim.

Bu kitaptan en çok kimler faydalanacak?

“Problem Çözme Patikalar›” üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gös-
teren kurum ve kurulufllara ›fl›k tutacak. Hatta “problem çözme yakla-
fl›m›”n› içeren k›sm› herkese hitap edebilir.

Okuyucu kitab›n›zda neler bulacak?

‹nsanlar ilk bak›flta genel okuyucuya dönük bir kitap olmad›¤› hissine
kap›l›yor. Sayfalar› flöyle bir kar›flt›rd›klar›nda birtak›m grafik ve diyag-
ramlar yabanc› geliyor. Ne var ki bu yöntemleri, ö¤renilmesi için, ko-
lay ve anlafl›l›r bir dille örneklendirerek anlatt›m. Problem Çözme tek-
nikleri iflletmelerde bir problem çözme kültürü oturtacak flekilde ifller-
lik kazanmal›. Önceki cevab›mda bahsetti¤im “problem çözme yak-
lafl›m›” herkesin uygulad›¤› takdirde baflar›l› sonuçlar alaca¤› yöntem-
leri içeriyor.

Ayn› zamanda sat›r aralar›nda mesajlar içeren karikatürler de çizi-
yorsunuz. Bu yarat›c› fikirleri nas›l üretiyorsunuz?

Karikatür kendimi ifade etme arac›m. Bazen de duygu yo¤unlu¤umu
topraklad›¤›m bir paratoner. Karikatür çizmek için özel bir çaba har-
cam›yorum. Kalemi elime ald›¤›mda kendili¤inden çiziliyor. O fikirler
de çok kafa yordu¤um bir konuda k›v›lc›mla geliyor ve o gün içinde
çizmezsem uçup gidiyor. Karikatür yaz›s›z olmak kayd›yla sayfalar
dolusu yaz›yla anlatamayaca¤›n›z bir anlam tafl›yor. Kimi zaman in-
sanlar›n katt›¤› yorumlarla yeni anlamlar kazan›yor. Asl›nda bir eser

ortaya konduktan sonra art›k sanatç›y› afl›yor. Kitab›mda da ara ara ka-
rikatürlerime yer verdim.

Elginkan Vakf› Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik E¤itim Merke-
zi’nin hayat›n›zdaki yerinden söz eder misiniz?

E¤itim Merkezi’nde 2001 y›l›n›n fiubat ay›nda “Teknik Hizmetler So-
rumlusu” olarak iflbafl› yapt›m. Teknik bak›m onar›m ve sat›nalma ifl-
lerini yürütmeye bafllad›m. ‹ki-üç ay içinde de “Bilgisayar Kurslar›”,
“Temel Elektrik” ve “Ev Cihazlar›” e¤itimleri vermeye bafllad›m. Bir y›-
l› doldurmadan “Sorun Çözme Teknikleri” semineri verir hale geldim.
E¤itimlerimden son derece olumlu geri bildirimler al›yorduk. Bu mo-
tivasyon beni farkl› konularda uzmanlaflmaya itti. Zamanla e¤itim yel-
pazem geniflledi. fiu anda kurslar›n yan›nda alt› farkl› seminer veriyo-
rum. “Teknik Hizmetler Sorumlusu”, “Kalite Yönetim Temsilcisi ve
E¤itim Uzman›” olarak görevimi sürdürüyorum. Vurgulamak istedi-
¤im çok önemli bir nokta var; E¤itim Merkezi hayat›mda bir dönüm
noktas› oldu. Sadece bak›m-onar›m iflleriyle u¤raflaca¤›m bir iflyerine
girmifl olsayd›m e¤itmenlikle hiçbir zaman tan›flamazd›m. Do¤ru ifl
için do¤ru insan oldum diye düflünüyorum. O yüzden Elginkan Vakf›
hem ailem hem okulum hem de iflim.

Ö¤rencilerinizle aran›zdaki iletiflimden söz eder misiniz?

Her fleyden önce do¤al olmaya önem veriyorum. Bence insanlar kar-
fl›lar›nda kendileri gibi biri oldu¤unu bilmeliler. Yetiflkin e¤itiminde
ö¤rencilerin üzerinde otoriter bir e¤itimci olunmuyor. Aç›k iletiflim-
den yanay›m. Kat›l›mc›yla empati kuruyorum ve orada oturan ben ol-
sam, “Bu e¤itimi faydal› bulur muydum?” diyerek sürekli kendimi iyi-
lefltirmeye çal›fl›yorum. 

Bundan sonraki hedefleriniz neler?

Yeni kitap projelerim var. Bu kez teorik bilgiyi do¤rudan vermeden
makalelerle konular› ifllemeyi düflünüyorum. E¤itim alan›nda daha
çok derinleflmeyi ve uzmanlaflmay› hedefliyorum. Bütün bunlar› yap-
mak için en uygun yer olan Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik
E¤itim Merkezi’nde rahmetli kurucular›m›z›n ideallerine yak›fl›r flekil-
de daha büyük baflar›lara imza atmak istiyorum.

‹çimizden biri
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‹çimizden biri

Murat Dolgun’un kaleminden ç›kan “Problem Çözme
Patikalar›”, problem çözmede do¤ru yaklafl›mlar›n, etkin
araçlar›n uygulamal› olarak anlat›ld›¤› bir kiflisel geliflim
kitab›. Problemlere nas›l yaklafl›lmas› gerekti¤i konusunda
yol gösteren çal›flma, daha çok ifl yaflam› için etkili yön-
temler sunarken özel yaflamda da kullan›labilecek faydal›
bilgiler içeriyor. Tüm dünyada kabul gören, profesyonel-
lerin uygulayarak verimli sonuçlar ald›klar› temel bilimsel
yöntemleri ve uygulamalar› ak›c› bir dille ele alan Dolgun,
kitab›n içeri¤ini karikatürleriyle de destekliyor.

Bir baflucu kitab›



A
Arkitera Mimarl›k Merkezi’nin iki y›l süren yo¤un çal›fl-
malar› sonucunda oluflan ve daha nitelikli bir kentsel
çevre hedefiyle yola ç›kan ArkiPARC 2008, Türkiye’de
mimarl›k, gayrimenkul ve inflaat sektörlerini bir araya
getiren ilk ve en kapsaml› etkinlik olarak haf›zalarda iz
b›rakt›.

Dünyan›n farkl› köflelerinde kentleri biçimlendiren ve yeni
ak›mlara yön veren otoriteleri, 15-17 Ekim tarihleri aras›n-
da Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde a¤›rlayan Ar-
kiPARC 2008’in mimar konuklar› aras›nda dünyan›n en et-
kili düflünür mimar›, Pritzker Ödüllü Rem Koolhaas da yer
ald›. 100’ün üzerinde ulusal ve uluslararas› konuflmac›n›n
bulundu¤u etkinlik kapsam›nda, 20 panel, iki konferans, iki
örnek vaka ve atölye çal›flmas› düzenlendi. 

Etkinli¤in ilk günü aç›l›fl konuflmalar›ndan ve ana konufl-
mac› Murat Güvenç’in ard›ndan bafllayan panellerde, yerli
ve yabanc› pek çok önemli kurumun temsilcileri, gayri-
menkul profesyonelleri, planlama uzmanlar› ve mimarlar
konuflmac› olarak yer ald›. 

Yeflil binalar
Nezih Eldem Salonu’nda gerçeklefltirilen ilk panel “Çevre
Dostu Binalar”, William J. Clinton Vakf› Direktörü, mode-
ratör Duygu Erten’in yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›yla bafllad›.
Türkiye için henüz yeni say›labilecek bir kavram olmas›na
ra¤men sürekli tart›fl›lan “yeflil” ve “sürdürülebilir” gibi ta-
n›mlamalar›n, alanlar›nda uzman konuflmac›lar›n dene-
yimleriyle daha anlafl›l›r hale gelmesini umdu¤unu belirten
Erten, panelin bu kavramlara farkl› anlamlar yüklenmesi
nedeniyle oluflan kavram kargaflas›n› sonland›rmas›n› dile-
di¤ini belirtti. Panelin konuflmac›lar› aras›nda yer alan Bra-
unschweig Teknik Üniversitesi’nden Prof. Norbert Fisch ise
konuflmas›na mimar de¤il, bir mühendis oldu¤unu belirte-
rek bafllad›. Fisch, birçok ünlü mimara ait yeflil bina tasa-
r›mlar›n› “ç›lg›n” olarak nitelendirdi ve elefltirisini flöyle sür-
dürdü: “Bu binalar›n neden ‘yeflil’ olarak nitelendirildi¤ini
anlam›yorum. Gerçeklerden yola ç›kmam›z gerekiyor.
Gerçek hayatta bu binalar›n ifllevlerini yerine getiremedi-
¤inden eminim.” 

Kentsel kalite için mimarl›k kültürü 
Ayn› saatlerde Sedad Hakk› Eldem Salonu’nda ise “Kentsel
Kalite için Mimarl›k Kültürü” bafll›kl› panel düzenlendi. Ar-
kitera’n›n kurucu ortaklar›ndan Ömer Kan›pak'›n modera-
törlü¤ünü üstlendi¤i bu oturumda mimarl›k kültürü için ça-
l›flmalarda bulunan üç isim bir araya geldi.

Panele, Londra merkezli Urban Age’in Projeler Koordinatörü
Pamela Puchalski’nin sunumuyla baflland›. Puchalski, günü-
müzde dünya nüfusunun yüzde 80’inin flehirlerde yaflad›¤›n›
ve bu flehirlerin yo¤unluk dolay›s›yla flimdiye kadar olandan
daha farkl› bir flekilde ele al›nmas› gerekti¤ine inand›klar›n›,
bunun için çal›flmalar›n› sürdürdüklerini dile getirdi.

kentlerin ve mimarl›¤›n
gelece¤ine ›fl›k tuttu
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“Kentsel Kalite için
Diyalog” temas›yla
mimarl›k, gayrimenkul 
ve inflaat sektörlerini
profesyonel bir iletiflim
ortam›nda bir araya
getiren ArkiPARC 2008,
15-17 Ekim tarihleri
aras›nda ‹stanbul’da
gerçeklefltirildi

15 bini aflk›n çal›flan›yla dünyan›n en büyük 61. yurtd›fl› müteahhitlik firmas› olan
Rönesans ‹nflaat ve fiirketler Grubu’nun kurucusu ve yönetim kurulu baflkan› Er-
man Il›cak, ArkiPARC 2008’de özel konuflmac› olarak yer ald›. Konuflmas›nda
Rönesans ‹nflaat ve fiirketler Grubu olarak elde ettikleri baflar›n›n perde arkas›n›
ve sektörle ilgili görüfllerini aktaran Il›cak sözlerine, Türkiye’de müteahhitlik kav-
ram›ndaki de¤iflimi ilk kez kendilerinin gerçeklefltirdi¤ini belirterek bafllad›. Er-
man Il›cak flunlara de¤indi:

“Genç bir ekiple çal›fl›yoruz”

“fiirketimizde üst düzey yöneticilere bakt›¤›m›zda yafl ortalamas›n›n 35 oldu¤u-
nu görüyoruz. Genelde Türk flirketlerinde yafl ortalamalar› 54-55 yafl civar›nda-
d›r. Rönesans bu anlamda da Türk ifl hayat›nda bir devrim yapt› diyebiliriz. Do-
lay›s›yla di¤er Türk firmalar›n›n da çal›flanlar›na önem verdi¤i takdirde çok h›zl›
ad›mlar ataca¤›n› düflünüyorum. Unutulmamal› ki bu bir tak›m oyunudur.”

“Tasar›mda daha iyi olmal›y›z”

“Burada Türk müteahhitlerin baflar›lar›n› konuflurken di¤er yandan da ayn› bafla-
r›y› tasar›mda yakalay›p yakalayamad›¤›m›z› de¤erlendirmek istiyorum. Mesela
Financial Times’›n her y›l yay›nlad›¤› ‘Dünyan›n en iyi 200 tasar›m flirketi’ liste-
sinde kaç tane Türk firmas› var? fiunu söyleyebilirim ki müteahhitlikteki baflar›y›
maalesef burada sa¤lam›fl de¤iliz. Ülkemizde çok de¤erli tasar›m flirketleri olma-
s›na ra¤men yay›mlanan 200 firma aras›nda tek Türk firmas› bulunmuyor. Biz
müteahhitler olarak tasar›m flirketlerini de büyütmek zorunday›z. Maalesef  flu
ana kadar bu alan hep ihmal edildi ve hak etti¤imiz yere bir türlü gelemedik.”

“Yönetici ortaklar önemli”

“Bugün yaflad›¤›m›z krizi atlatman›n tek yolu, dünya pazar›na aç›lmak ve büyü-
mektir. Bunu yaparken de Yazgan Mimarl›k ya da Öncüo¤lu Mimarl›k örnekle-
rinde oldu¤u gibi, flirketlerde görünmeyen, fark edilemeyen mimarlar› ön plana
ç›karmam›z gerekiyor. Büyük flirketlere bakt›¤›m›zda, bunlar›n bafllar›nda çok iyi
mimarlar›n oldu¤unu görüyoruz ve bu insanlar konular›n› çok iyi biliyorlar. Ör-
ne¤in, bir al›flverifl merkezine bakt›klar›nda en az al›flverifl merkezi iflletmecisi ka-
dar, o mimariyi kimin yapt›¤›n› bilebiliyorlar ve bununla beraber ciddi kararlar
al›p çok önemli projeler ortaya koyabiliyorlar. Bu durumu iredeledi¤imizde flunu
görebiliyoruz: Bu insanlar›n flirketlerinde çok say›da yönetici ortak var ve bu yö-
netici ortaklar›n alt›nda da proje müdürleri ve mesle¤ine yeni bafllam›fl genç in-
sanlar var. Bakt›¤›m›zda tüm büyük tasar›m flirketlerinin yönetici ortaklarla büyü-
müfl oldu¤unu görüyoruz.”

“Hedefimiz dünyada ilk yediye girmek”

“Avrupa’daki ilk befl inflaat flirketi, Türk müteahhit ve mühendislere olan güvenini
her f›rsatta dile getiriyor. Bizler de karfl›l›kl› hisse sat›mlar› yaparak ortak olmay›
ve bu sayede Avrupa’da 15’inciyken ilk befle girmeyi, dünyada ise 60’›nc›yken
ilk yediye girmeyi planl›yoruz. Daha önce Türk firmalar›n›n bizim de yapt›¤›m›z
gibi kendi içinde büyüyerek bir yerlere gelme durumu söz konusuydu. fiimdiyse
baflka bir flirketle ifltirak ba¤lam›nda büyümeyi hedefliyoruz. Finansal ve hukuki
anlamda bu birleflmeleri yapabilecek kadrolar›m›z› da oluflturduk.”

Erman Il›cak baflar› s›rlar›n› paylaflt›
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ArkiPARC 2008’de gayrimenkul, mimarl›k ve inflaat sektörlerindeki en büyük
ödül projesinin kazananlar› görkemli bir törenle aç›kland›. E.C.A. Topaz Lava-
bo Bataryas›’n›n Jüri Özel Ödülü’ne lay›k görüldü¤ü törende, s›ras›yla RAF
Ödülü, Genç Mimar Ödülü, ‹flveren Ödülü ve Gayrimenkul Ödülleri sahiple-
rini buldu.

Jüri Özel Ödülü E.C.A. Topaz’›n oldu

RAF Ödülü’ne baflvuran 82 ürünün, seçici kurul taraf›ndan de¤erlendirilmesi
sonucunda, finale ç›kan dokuz ürünün ortak özelli¤i çevreye karfl› belirli bir
kayg› tafl›malar› ve bu kayg›yla gelifltirilmifl olmalar›yd›. Dokuz finalist ürün
aras›ndan, E.C.A. Topaz Lavabo Bataryas› Jüri Özel Ödülü’ne, ECOCARAT ‹ç
Cephe Kaplama Malzemesi ise RAF Ödülü’ne lay›k görüldü. 

Jüri Özel Ödülü’nün sahibi E.C.A. Valfsel Yap› Grubu Koordinatörü Muzaffer
Zeren, E.C.A.’n›n çevre bilinciyle senelerdir yapt›¤› çal›flmalar›n bir sonucu
olarak burada bulunduklar›n› söyledi.

Gayrimenkul Ödülü

Alt› farkl› kategoride 102 proje aras›ndan seçilen Gayrimenkul Ödülü’nü ka-
zananlar; kamusal proje kategorisinde baflar›l› bir kentsel dönüflüm örne¤i olan
Santralistanbul, otel kategorisinde metruk bir Osmanl› saray›ndan ultra lüks bir
otele dönüfltürülen Four Seasons Hotel at the Bosphorus, ofis kategorisinde öz-
gün bir medya yap›s› olarak planlanan DMC Ankara, AVM kategorisinde al›fl-
verifl merkezlerine yepyeni bir yorum getiren ve Anadolu yakas›n›n buluflma
merkezi olan Meydan Al›flverifl Merkezi, konut kategorisi “yenileme” alan›nda
Galata’y› gençlefltiren projelerden olan Ali Hoca 6 ve “yeni geliflme” alan›nda

Türkiye’deki konut biçimine yeni bir yorum getiren Evidea oldu. Avrupa’n›n
en büyük hali olan Bursa Sebze Meyve Hali ile Bursa Büyükflehir Belediyesi
ise Jüri Özel Ödülü’ne lay›k görüldü. 

Gayrimenkul Ödülleri Karma Kullan›m kategorisinde baflka finalist belirlen-
meksizin Akaretler S›raevleri, ödüle de¤er bulundu. 

‹flveren Ödülü

2008 y›l›nda ‹flveren Ödülü’ne özel sektörün ilgisi kamuya göre daha yo¤un-
du. Gayrimenkul dal›nda Ali Hoca 6 Yenileme Projesi’yle ödül alan Galata
A.fi., baflar›l› iflverenin yap›sal çevrenin oluflumundaki önemini vurgulamay›
amaçlayan ‹flveren Ödülü’nün de merkezindeydi. Farkl› mimarlarla gerçeklefl-
tirdikleri iki ayr› proje dolay›s›yla, özel sektör kategorisinde ‹flveren Ödülü’ne
lay›k görülen Galata A.fi. ad›na ödülü flirketin yönetici orta¤› Sarp Tiryakio¤lu
ald›. 

Kamu kategorisinde ise ödül az say›daki finalist aras›ndan, yine bir yenileme
projesi olan Datça Cumhuriyet Meydan› Düzenlemesi’ne verildi. 

Türkiye’nin En ‹yi Genç Mimar› Aliflan Ç›rako¤lu 

Dünyan›n pek çok yerinde 40 yafl alt›ndaki mimarlara verilen ve Türkiye’de bu
sene üçüncüsü düzenlenen Genç Mimar Ödülü, 33 yafl›nda pek çok baflar›l›
projeye imza atm›fl olan Aliflan Ç›rako¤lu’nun oldu.

Ödülün finalistlerinden Kerem Yazgan ve Cem Yücel, Seçici Kurul taraf›ndan
özel ödüle lay›k görüldüler. Ödüllerini alan genç mimarlar, Arkitera Mimarl›k
Merkezi’ne kendilerine y›llard›r verdikleri destekten dolay› teflekkür ettiler.

E.C.A. ödül ald›

Daha sonra söz alan yine Londra’dan CABE’in baflkan› Matthew Bell,
kurumundan bahsetti ve çal›flmalar›n› anlatt›. Bell, CABE’e göre yap›-
sal çevrenin iyilefltirilmesi için flart olan hükümet deste¤ini sa¤lamak
üzere mimarl›k ve flehircilik disiplinlerinin yasalarla olan iliflkilerinde
iyilefltirmeler yap›labilece¤inden bahsetti.

Son olarak söz alan NSMH’den mimar Nevzat Say›n, di¤er iki konu-
¤un sunumlar›ndan yola ç›karak mimarl›k kültürü konusunun Türki-
ye’de ne anlam ifade etti¤inden ve önündeki engellerden söz etti. Tür-
kiye’ye özgü bir problem oldu¤una inand›¤› kaçak yap› sorununun yet-
kililer taraf›ndan oluflturuldu¤unu, bunun kendi bafl›na incelenmesi ge-
reken bir bafll›k oldu¤una inand›¤›n› ifade etti.

Mimarlardan gelecek öngörüleri
ArkiPARC 2008’de, Amerika’dan Danimarka’ya dek uzanan farkl› co¤-
rafyalardan sekiz ünlü mimar›n kentlerin ve mimarl›¤›n gelece¤ine da-
ir öngörülerini paylaflacaklar› “Mimarlardan Gelecek Öngörüleri” kon-
ferans serisinin ilkinde SOM Architects’den Mustafa Kemal Abadan ve
LAB Architecture’dan Peter Davidson deneyimlerini ve analizlerini iz-
leyicilerle paylaflt›lar. 

Öncelikle sözü alan Mustafa Kemal Abadan, kentlerin yo¤unlu¤u hak-

E.C.A. Topaz Lavabo Bataryas›’n›n kazand›¤› Jüri Özel
Ödülü’nü E.C.A. Valfsel Yap› Grubu Koordinatörü Muzaffer
Zeren (sa¤da) teslim ald›.

Genç Mimar Ödülü, 33 yafl›nda pek çok 
baflar›l› projeye imza atm›fl olan 

Aliflan Ç›rako¤lu’nun (solda) oldu.

k›ndaki analizlerini grafik anlat›mlarla destekleyerek, bu yo¤unluk
ba¤lam›nda ilk olarak altyap›lar hakk›nda düflünülmesi gerekti¤ini
belirtti. SOM Architects’in befl farkl› karmafl›k kullan›ml› binas›n›n
tasar›m kriterlerini kentsel, strüktürel, fonksiyonel ve tarihi ba¤lam-
da ele al›fl flekillerinden bahsetti. 

Abadan’›n konuflmas›n›n ard›ndan sözü alan Peter Davidson konufl-
mas›na konuklara, “Tasar›mlar›nda bilgisayar programlar›n› kulla-
nan var m›?” sorusunu yönelterek bafllad›. ‹lk projeleri olan Melbo-
urne’deki Federasyon Meydan› Projesi’nde kulland›klar› bilgisayar
program›yla oluflturduklar› yeni tasar›m paradigmalar›ndan ve ayn›
flekilde oluflturduklar› farkl› desenlerden bahsetti. Davidson, “Ba¤-
lant›lar”, “Yap›flmalar”, “Flamentler” ve “Düzenli-Karmafl›k” bafll›k-
lar› alt›nda tasar›mlar›ndan örnekler gösterdi. 

Konferans›n ikinci oturumunun konuflmac›s›, yaklafl›k 40 y›l önce
Norman Foster taraf›ndan kurulup sadece ‹ngiltere’nin de¤il, dünya-
n›n en üretken ve öncü mimarl›k ofislerinden biri haline gelen Fos-
ter and Partners mimarl›k ofisinin ortaklar›ndan Nigel Dancey'di.
Dancey, sürdürülebilir tasar›m›n önemini vurgulad›¤› sunumunda,
dünyan›n çeflitli yerlerinde gerçeklefltirilmifl projelerinden baz› ör-
neklere yer verdi. Berlin'deki Alman Parlamentosu Binas› (1992-
1999), Londra’n›n ilk ekolojik yüksek binas› olma unvan›na sahip
Swiss Re (1997-2004), 53 katl› Avrupa’n›n en uzun binas› ve dün-
yan›n ilk ekolojik ofis kulesi Commerzbank Merkez Ofisi (1991-
2007), Calgary'nin alt bölgesindeki Centre Street'in do¤usunda yer
alan ve tamamland›¤›nda ilk dikkat çekici karma kullan›m yap›s›
olacak The Bow (2005-2010) ve Abu Dhabi'de geleneksel planlama
ilkeleri kullan›larak, s›f›r at›k üretimi ve tamamen yenilenebilir ener-
ji sistemlerinin kurguland›¤› 6 milyon metrekarelik alana sahip sür-
dürülebilir yerleflim birimi Masdar, Dancey'in izleyicilere aktard›¤›
projeler aras›ndayd›.

OCAK 2009 39

• Arkitera Mimarl›k Merkezi'nin iki y›l› alan özverili çal›flmalar›
sonucunda düzenlenen ve Türkiye'de mimarl›k, gayrimenkul, in-
flaat sektörlerini tek çat› alt›nda birlefltiren en kapsaml› etkinlik ol-
ma özelli¤iyle dikkatleri üzerine çeken ArkiPARC 2008'in ard›n-
dan, hemen bafllat›lan ArkiPARC 2009 çal›flmalar›yla etkinli¤in her
y›l ayn› flekilde düzenlenmesi planlan›yor. 

• ArkiPARC 2008'de planlama anlam›nda, yurtd›fl›ndaki kentler-
den, metropoliten planlama örneklerinin sunuldu¤u, stratejik yak-
lafl›mlar›n günümüz kentleri için ne derece büyük bir önem tafl›d›-
¤›n›n ortaya kondu¤u, planlama çal›flmalar›nda kentsel kalitenin
öne ç›kar›lmas› gerekti¤i, kentsel dönüflüm projelerinde bütünsel
bir bak›fl aç›s›yla karar gelifltirmenin önem tafl›d›¤› ve mant›kl› viz-
yonlar›n ortaya kondu¤u, sürdürülebilir projelerle desteklenmifl,
bölgelerde yaflayan halk›n güveninin sa¤land›¤› verimli bir disip-
linleraras› çal›flman›n ürünü olarak ortaya konmas› gereken dönü-
flüm projelerinin tart›fl›ld›¤› bir toplant›lar bütünü düzenlendi. ‹lgi-
li oturumlarda kentsel dönüflümün fiziksel ve sosyal maliyetleri,
planlama ve yenileme süreçlerinin yönetiminde dikkat edilmesi
gereken hususlar›n neler oldu¤una Türkiye'den ve dünyadan veri-
len örnekler üzerinden ›fl›k tutuldu. Özellikle ‹stanbul'daki ruhun
korunmas› gerekti¤i hakk›nda tüm konuflmac›lar›n fikir beyan etti-
¤i toplant›lar bütününde, ‹stanbul'da süregelen yo¤unlaflt›rma ça-
l›flmalar›n›n bütün bu kültürel miras› ve çevreyi dikkate alarak
oluflturulmas› gerekti¤i bir kez daha tekrarlanm›fl oldu. 

• Sermayenin s›n›r tan›mad›¤› günümüzde gayrimenkul sektörü-
nün konut, al›flverifl merkezi, ofis, otel gibi yat›r›mlar›n› ve buna
paralel olarak inflaat sektörünü destekler biçimde ata¤a geçiflinin,
ABD'de bafllayan ve tüm dünyay› etkisi alt›na alan ekonomik kriz
döneminde Türkiye'de bu sektörler üzerindeki etkilerinin neler
olaca¤› da oturumlar›n bafll›ca konular› aras›ndayd›. 

• Mimarl›k dünyas›nda yap›lan ifllerin alg›lanmas› ve tart›fl›lmas›
için uygun ve do¤ru bir ortam oluflturan ArkiPARC 2008'de mimar-
l›k üzerine yap›lan oturumlar verimli bir mimari yap›n›n nas›l orta-
ya ç›kaca¤›, kamuya aç›k alanlardaki mimari eylemlerin önemi, iyi
mimari tasar›m›n ne anlama geldi¤ini ortaya koymak yönündeydi.
Ölçe¤in ve teknik imkanlar›n büyüdü¤ü, zaman›n darald›¤› günü-
müz flartlar›nda, mimarinin oldu¤u kadar içeri¤in de önem tafl›d›-
¤›, oturumlardan ç›kart›lan sonuçlar aras›ndayd›. 

• ArkiPARC 2008, Türkiye için henüz yeni say›lan bir konu olma-
s›na ra¤men yeflil ve sürdürülebilirlik tan›mlamalar› bu konuda da-
vet edilen deneyim sahibi konuflmac›lar›n aç›klamalar›yla, yükle-
nen farkl› anlamlar›n oluflturdu¤u kargafladan s›yr›larak daha anla-
fl›l›r hale geldi. ‹lgili oturumlarda, sadece bina ölçe¤inde de¤il, ya-
flam biçimine de temel oluflturacak bir sürdürülebilirlik anlay›fl›n›n
gereklili¤i, çevre dostu uygulamalar›n yaln›z kalite amaçl› de¤il,
do¤rudan insanl›¤›n varoluflu ile ilgili oldu¤u yinelendi.

ArkiPARC 2008’in ard›ndan...



W
Worldwatch Enstitüsü’nün 2008 y›l› için haz›rlad›¤› ve Türkiye’de TE-
MA Vakf› yay›nlar›ndan ç›kan “Dünyan›n Durumu” raporu, gezegeni-
mizin ve bu gezegen üzerinde yaflayan her bireyin ciddi çevresel s›k›n-
t›larla karfl› karfl›ya oldu¤unu aç›kça ortaya koyuyor. 

“Dünyan›n Durumu 2008” çal›flmas›n›n odak noktas›, sürdürülebilir bir
ekonomi yarat›lmas›n› mümkün k›lacak yenilikler. Rapor, endüstriyel
üretime yönelik yeni yaklafl›mlardan ekonomik geliflime ve mikrofinan-
s›n yeni ölçütlerine, karbon emisyonlar› için pazar gelifltirilmesinden bi-
yolojik çeflitlili¤in korunmas›na kadar pek çok farkl› konuda çal›flmalar
yapm›fl, birbirinden duyarl› ve uzman yazarlar›n çal›flmalar›n› kaps›yor.

Kitab›n önsözünde imzas› bulunan Yale Üniversitesi, Hillhouse Çevre
Hukuku ve Politikas› Profesörü Daniel C. Esty’ye göre, sürdürülebilir
ekonomiye giden yol, sera gazlar›n›n atmosferde birikmesinden ciddi
boyuttaki su s›k›nt›lar›na, pek çok farkl› kirlilik ve do¤al kaynak yöneti-
mi sorunlar›na kadar çeflitli engellerle dolu. Ancak yine de umut verici
iflaretler var. Kitap, bu yolda ortaya konan çevresel yeniliklerin h›z› ve
ölçe¤inin oldukça etkileyici oldu¤unu da gösteriyor. Profesör Daniel C.
Esty’nin de belirtti¤i gibi bunlardan en önemlisi, son y›llarda flirketlerin
çevreye yönelik yaklafl›mlar›nda büyük de¤ifliklikler meydana gelmifl
olmas›. Art›k, özellikle ABD ve Avrupa’n›n eski sistem ekonomilerinde
ve dünyan›n yeni yeni oluflan ekonomik güç merkezlerinde faaliyet
gösteren büyük ve küçük ölçekli üretim ve hizmet firmalar›; çevrenin,
uyulmas› gereken yasal düzenlemeler, ödenecek masraflar ve yönetile-
cek risklerden ibaret olmad›¤›n› görmeye bafllad›. Bu ba¤lamda çevre-
sel yenilik umudu sayesinde, en az›ndan uzun vadede iyimser olmak
art›k mümkün.

Çevresel yat›r›mlar art›yor
Worldwatch Enstitüsü Baflkan› Christopher Flavin’in saptamalar›na

göre, yenilikçi fikirler ve büyük miktarda para bir araya gelince, güç-
lü bir ortakl›k yarat›l›yor ve günümüzde yeflil yöne aktar›lan sermaye
oldukça yüksek olabiliyor. Bunun en güncel örneklerinden biri de,
Virginia Tech’in, özel sektör yat›r›mlar›ndan Hannon Armstrong ile
birlikte Washington bölgesindeki binalar›n enerji verimlili¤ini art›r-
mak üzere 100 milyon ABD Dolar› kaynak ay›rm›fl olmas›. Bu kara-
r›n, özel sermayenin, kâr amac› gütmeyen uzmanl›¤›n ve destekleyici
hükümet politikalar›n›n yarat›c› bir birleflimi oldu¤unu belirten Flavin,
benzer yat›r›mlar›n önümüzdeki y›llarda da sürece¤ine olan inanc›n›
ortaya koyuyor. 

21. yüzy›l›n ekonomik düzeninin, ba¤›ml› olunan fiziksel ve biyolojik
dünyay› daha gerçekçi bir biçimde alg›lamay› gerektirdi¤ini ifade
eden Flavin, Albert Einstein’›n, “Sorunlar› çözmek için, onlar› yaratt›-
¤›m›z zamanki düflünce biçimini kullanamay›z” sözünü hat›rlatarak,
“Bu cümle üniversitelerdeki ekonomi bölümlerinin, flirketlerin toplan-
t› odalar›n›n ve dünya liderlerinin kamu politikalar›n› yaratt›¤› dev sa-
lon duvarlar›na as›lmal›” diyor.

Sürdürülebilir bir ekonomide “su”
“Dünyan›n Durumu 2008”, Dünya Koruma Birli¤i (IUCN) Su Progra-
m› Yöneticisi Dr. Ger Bergkamp ve IUCN Ekonomi Dan›flman› ve
Uluslararas› Su Yönetimi Enstitüsü Bafl ‹ktisatç›s› Claudia W. Sadoff’›n
çal›flmalar› ›fl›¤›nda, sürdürülebilir bir ekonomi dahilinde global ola-
rak yaflanan su s›k›nt›s›n› da genifl bir biçimde ele ald›.

Çal›flmaya göre, su s›k›nt›s›n›n nedenleri aras›nda,  büyüyen ekonomi-
ler, artan nüfus ve de¤iflen yaflam biçimleri yer al›yor. Sonuç: Sürekli
artan su talebi ve rekabeti. Günümüzde su kaynaklar›n›n yönetilme
biçimlerinin sürdürülemez oldu¤una hiç kuflku olmad›¤›n› belirten
Bergkamp ve Sadoff, mevcuttaki su kaynaklar›n›n afl›r› tüketim ve 
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kirlilik tehlikesiyle karfl› karfl›ya oldu¤unu;
ayr›ca mevcut ve gelecekteki taleplere k›-

yasla da k›s›tl› bulundu¤unu vurgulu-
yor. Tüm bunlara ek olarak, iklim de-

¤iflikli¤i konusundaki belirsizlikle-
rin de, insan topluluklar›n›n güve-
nilmez ve k›s›tl› su kaynaklar›na
olan hassasiyetini art›rd›¤›n›n al-
t›n› çiziyor.

Bergkamp ve Sadoff’a göre, ar-
tan su talebi ve rekabeti, baz› se-
çimlerin yap›lmas› gerekti¤i an-
lam›na geliyor: Suyun farkl›
amaçlar için nas›l tahsis edilece-

¤ine iliflkin seçimler bunlar. ‹çme
suyu ve sa¤l›k, g›da ve lif üretimi,

su enerjisi üretimi ve endüstriyel
üretim, nehir ulafl›m›, ekosis-
temlerin ve sunduklar› hizmet-
lerin korunmas›… Bütün bun-

lar için suya ihtiyaç oldu¤unu ifa-
de eden Bergkamp ve Sadoff, suyun

kullan›m biçimleri konusunda da baz› seçim-
ler yapmak gerekti¤ini belirtiyor: Su bofla m›

gidiyor, yoksa saklan›yor mu; kirletiliyor mu,
yoksa korunuyor mu; afl›r› m› tüketiliyor, yok-
sa sürdürülebilir flekilde mi yönetiliyor; tüm
kullan›m alanlar› de¤erlendiriliyor mu, yoksa
sadece birkaç alanda afl›r› m› tüketiliyor? 

Suyun ekonomiler aç›s›ndan öneminin ve su
s›k›nt›s›n›n daha iyi anlafl›lmas›n›n, flafl›rt›c›
bir flekilde, daha sürdürülebilir bir küresel
ekonomiye do¤ru ilerleme f›rsat› yaratt›¤›n›
söyleyen Bergkamp ve Sadoff flunlar› söylü-
yor: “Ekonomiler suyun kullan›m biçimiyle
yak›ndan ba¤lant›l› oldu¤u için, suyu ak›ll›ca
yönetmek, sadece paras› olanlar›n yararlana-
bilece¤i bir lüks olmaktan ç›k›p, ekonomik bir
yapt›r›m haline geliyor. Fakat bu yönde ilerle-
mek için, suyun alg›lanma ve yönetilme bi-
çimlerinde önemli de¤ifliklikler yap›lmas› ge-
rekiyor. At›lmas› gereken ad›mlar aras›nda,
daha kat›l›mc› ve fleffaf bir karar alma meka-
nizmas›, su tüketiminin ve suyun verimlili¤ini
art›rmaya yönelik yeni teknolojilere yat›r›m
yap›lmas›, ekonomik gösterge ve teflviklerin
dikkatli bir flekilde birbirlerine uyumlu hale
getirilmesi yer al›yor.” 

Dünyam›zda
neler oluyor?
Worldwatch Enstitüsü’nün 25 y›ld›r yay›nlad›¤› “Dünyan›n
Durumu” raporunda bu y›l, sürdürülebilir bir ekonomi
kapsam›nda çevresel s›k›nt›lara karfl› yap›labilecekler ele
al›n›yor. Raporda “su” konusu da önemli bir yer tutuyor

� BM raporuna göre, dünya okyanuslar› ve de-
nizlerindeki düflük oksijenli “ölü bölgeler”,
geçti¤imiz iki y›l içinde 149’dan 200 civar›na
ç›kt›. Böylece bal›k stoklar›n› tehlikeye atm›fl
oldu.

� Do¤al Hayat› Koruma Vakf› (WWF), iklim
de¤iflikli¤i nedeniyle kufllar›n ciddi bir tüken-
me tehlikesiyle karfl› karfl›ya oldu¤unu, baz›
kufl türlerinin say›s›n›n flimdiden yüzde 90’a
ulaflan oranlarda azald›¤›n› aç›klad›.

� Dünya Bankas›’n›n tahminlerine göre, 2005
y›l›nda yaflanan 360 afet, 90 bin kiflinin ölü-
müne yol açt›. 150 milyondan fazla insan› et-
kiledi, 159 milyar ABD Dolar› tutar›nda rekor
bir has›lata neden oldu.

� Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO), kentlerdeki ha-
va kirlili¤inin, her y›l 2 milyon prematüre bebek
ölümüne yol açt›¤›n›, bu ölümlerin yar›s›ndan
fazlas›n›n geliflmekte olan ülkelerde kaydedildi-
¤ini duyurdu.

� BM raporuna göre, Yangtze, Mekong, Sal-
ween, Ganj ve Indus, iklim de¤iflikli¤i, kirlilik,
barajlar ve di¤er tehditler karfl›s›nda en çok
risk alt›nda bulunan 10 nehir aras›nda yer
al›yor.

� Bilim insanlar›, bugünkü gerileme
oranlar› düflünüldü¤ünde, do¤al de-
niz mahsulleri içinde bulunan bal›k
türlerinin 2050 y›l›nda yüzde 90 oran›n-
da tükenebilece¤ini aç›klad›. 

� BM raporuna göre, küresel rüzgâr enerjisi
pazar›n›n büyüklü¤ü 2006 y›l›na iliflkin bek-
lentileri aflarak, yüzde 32’lik rekor düzeyde
art›flla 74.223 megavata ulaflt›.

� BM, Endonezya’daki ya¤mur ormanlar›n›n
beklenenden yüzde 30 daha h›zl› yok edildi-
¤ini ve orangutanlar›n 30 y›l içinde yok olabi-
lece¤ini aç›klad›.

� Bilim insanlar›, nadir görülen
ve dünyan›n en eski türlerin-
den biri olan Yangtze nehri
yunusu “baiji”nin tükenme-

siyle, son 50 y›l içinde ilk kez
büyük bir su memelisinin nesli-

nin yok oldu¤unu aç›klad›.  

Afla¤›da yer alan “Dünyan›n Durumu Y›l›n Özeti”, Ekim 2006-Eylül 2007 aras›ndaki önemli duyurulardan ve raporlardan baz›lar›n› içeriyor. Bu özet,
dünyan›n her yerinde, çevre kalitesini ve toplumsal refah› etkileyen ilerleme, gerileme ve kaç›r›lan f›rsatlar›n bir kar›fl›m›ndan olufluyor. 

Rakamlarla dünyan›n durumu...
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‹stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden (‹DGSA), yeni ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi'nden 1980'li y›llarda mezun olan 17 sanatç› su konulu bir resim, heykel, foto¤raf ve
enstalasyon sergisi düzenliyor. Dünyan›n karfl› karfl›ya oldu¤u “SU”suzluk sorununa dikkat çeken
"KONU-SU", Taksim Sanat Galerisi'nde izlenebilir.

MSGSÜ’den “KONU: SU”
Bafllang›ç-Bitifl Tarihi: 02.01.2009-16.01.2009 Taksim Sanat Galerisi, Taksim

SERG‹

>ETK‹NL‹K

Ça¤dafl Konut Mimarisinden Detaylar
Yazan: Virginia Mcleod, Çeviren: Tu¤çe Selin Ta¤mat YEM Yay›n

Mimarideki detaylarla ilgili son y›llarda
ön plana ç›kan e¤ilimleri derleyen
“Ça¤dafl Konut Mimarisinden Detaylar”
adl› kitap YEM Yay›n taraf›ndan
yay›mland›. Mimari alanda son y›llarda
yaz›lan en önemli referans kitaplardan
biri olan “Ça¤dafl Konut Mimarisinden
Detaylar”, bugüne kadar yay›mland›¤›
her ülkede büyük ilgi gördü.

Farkl› alanlardan kat›l›mc›lar›n araflt›rmalar›, tart›flmalar›, ortak üretimleri, bunlar›n
etkinlik sonras› sergilenmeleri ve partileri ile “Kay›td›fl› 02 Tasar›m Haftas›” için 
geri say›m bafllad›. Geçti¤imiz sene kayda geçen Kay›td›fl›'n›n ikincisi, 2-7 fiubat 
tarihlerinde “tasar›m”› dert edinmifl herkesi yine YTÜ Mimarl›k Fakültesi’ne 
bekliyor. “Kay›td›fl› 02 Tasar›m Haftas›”nda üzerine konuflulup tart›fl›lacak ve 
üretim yap›lacak tema ise “liminal” olarak belirlendi.

Kay›td›fl› 02: Liminal
Tarih: 2-7 fiubat 2009, Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi

21. Uluslararas› Yap› & Yaflam Kongresi 
Tarih: 20-21.03.2009 Tema: Do¤a, Kent ve Sürdürülebilirlik

Mimarlar Odas› Bursa fiubesi taraf›ndan düzenlenen 
21. Uluslararas› Yap› & Yaflam Kongresi’nin ana temas›
“Do¤a, Kent ve Sürdürülebilirlik” olarak belirlendi.
Kongrenin mimarlar›, flehir planc›lar›n›, peyzaj mimarlar›n›,
merkezi-yerel yönetimleri ve kent dinamiklerinin tüm 
temsilcilerini bir araya getirmesi amaçlan›yor.
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Merkezi Massachusetts’in bat›s›nda bulunan “Küresel Su Politikas›
Projesi” (The Global Water Policy Project), araflt›rmalar, yaz›lar,
kitlelere ulaflma ve halka hitaben konuflmalar düzenleme yoluyla
dünyan›n tatl› su kaynaklar›n›n korunmas›n› ve sürdürülmesini
amaçl›yor. Uluslararas› tatl› su konusunda önde gelen bir otorite olan
Sandra Postel taraf›ndan 1994 y›l›nda oluflturulan proje, toplumun
tatl› su kullan›m›n› ve yönetimini koruma, ekosistem sa¤l›¤›na do¤ru
yeniden yönlendirme do¤rultusundaki fikirleri ve ilham› teflvik ediyor.

25 y›l› aflk›n bir süredir suyla ilgili konular üzerinde çal›flan Sandra
Postel, ödüllü kitab› “Last Oasis”te (Son Vaha) bir su eti¤i oluflturul-
mas› ça¤r›s›nda bulunuyor. Kendisi halen GWPP yoluyla bu etik
kaideyi politikaya ve eyleme dökmek için çal›flmalar›n› sürdürüyor.
Postel’in dünyan›n su kaynaklar›yla ilgili kitaplar› ve çok say›daki
akademik ve popüler makalesi küresel su de¤iflikliklerinin do¤as› ve
uygulanabilecek yap›c› çözümlere iliflkin de¤erli aç›l›mlar sunuyor.
2002 y›l›nda dünyan›n azalan tatl› su kaynaklar›n› korumaya yönelik
büyük çapl› de¤ifliklikleri teflvik etmesi nedeniyle Scientific American
taraf›ndan ödüle lay›k görülen Sandra Postel ile su s›k›nt›s› üzerine
görüfltük.

Kitab›n›z, “Liquid Assets: The Critical Need to Safeguard Freshwater
Ecosystems”ta (S›v› De¤erler: Tatl› Su Ekosistemini Korumak ‹çin

Kritik ‹htiyaç) temel olarak hangi mesajlar› vermeyi hedeflediniz?

Kitab›m›n mesaj›, dünyan›n tatl› su ekosistemlerinin ciddi bir azalma
gösterdi¤idir. Bu ekosistemlerin hayati ifllevlerini ve hizmetlerini koru-
ma amaçl› giriflimlerin acil olarak ele al›nmas› gerekiyor. Do¤an›n
altyap›s›na - sulak araziler, sel havzalar› ve sa¤l›kl› boflaltma havzalar› -
dayanarak hareket etmemiz halinde içme suyu ihtiyac›m›z› birçok
teknolojik çözüme k›yasla çok daha maliyet etkin bir flekilde gidere-
biliriz.

Tahminler, 2025 y›l›na geldi¤imizde dünya nüfusunun dörtte üçün-
den fazlas›n›n çeflitli derecelerde su s›k›nt›s› yaflayaca¤›n› belirtiyor.
Bu oldukça ürkütücü bir tahmin. Sizce bu durum Türkiye gibi
geliflmekte olan bir ülkeyi nas›l etkileyecek?

Türkiye’ye zengin su kaynaklar› bahfledilmifl, ancak elbette bu,
ülkenin sudaki de¤iflimlerden etkilenmeyece¤i anlam›na gelmiyor.
‹klim de¤iflikliklerinin Akdeniz bölgesinde daha fazla kurakl›¤a ve su
s›k›nt›s›na neden olmas› bekleniyor ve bu nedenle komflu ülkeler
daha fazla su temin etmenin yolunu Türkiye’nin nehirlerinde araya-
bilirler. Dicle ve F›rat nehirlerinin kayna¤›n›n do¤du¤u ülke olan
Türkiye, bu nehirlerin faydalar›ndan ortak olarak yararlanmak için
nehirlerin döküldü¤ü komflular› Suriye ve Irak’la adil bir su paylafl›m›
düzenlemesi oluflturman›n yollar›n› aramal›. Bu düzenlemeler esnek
bir yap›ya sahip olmal› ve potansiyel iklim de¤ifliklerini dikkate
almal›. Türkiye’nin Anadolu bölgesinde yapt›¤› barajlar›n komflular›na
akan suyu azaltaca¤› düflünüldü¤ünde, bu tür su güvenli¤i düzen-
lemeleri tüm nehir k›y›s›ndakiler için özellikle önem kazan›yor.
‹flbirli¤i yoluyla elde edilecek birçok fayda oldu¤u unutulmamal›.

‹nsanlar›n içinde yaflad›¤› ve ba¤›ml› oldu¤u ekosistemlerin ayakta
kalabilmesi için gerekli bir unsur olan “su” art›k k›s›tl› bir kaynak. Su
kaynaklar›n›n en etkin yönetilme biçimi sizce nedir?

Su yönetiminin, kaynaklar›n korunmas› ve talep yönetimi konular›na
daha fazla odaklanmas› gerekiyor. Kaynaklar› geniflletme biçimindeki
eski yaklafl›m birçok alanda art›k ifle yaram›yor. Su, tükenebilen bir
varl›k ve bu nedenle kaynaklar sonsuza dek geniflletilemez. Suyu çok
daha verimli ve üretken flekilde kullanmal› ve kifli bafl›na su tüketimi-
ni azaltmal›y›z. Ayr›ca hayati ifllevlerini koruyabilmek ad›na tatl› su
ekosistemlerinin bozulmas›n›n da önüne geçmeliyiz. Su, hayat›n
temeli ve suyun yerine konulabilecek hiçbir fley yok.

Uluslararas› su otoritesi Sandra Postel:

“Su çok daha verimli ve
üretken flekilde kullan›lmal›”



Dünyada dengeler de¤ifliyor...Dünyada dengeler de¤ifliyor... 

2009’un verimli bir y›l 
olmas› dile¤iyle...

2009’un verimli bir y›l 
olmas› dile¤iyle...




