
Yaflam›n›za “art›” bir  kat›yoruz
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Yavru TEMA’l›lar, güzel bir dünya
hayal ediyor ve bunun için

çal›fl›yorlar. Musluklar› kapat›yor,
çöpleri topluyor, a¤aç dikiyorlar… 

Yeni y›lda kiflili¤imizde farkl›l›k yaratabilir
miyiz? Psikiyatrist Sibel Mercan, “‹çimize
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Elsel, pazar›n yüzde 30 darald›¤›
2009’da, pazar pay›n› yüzde 10
art›rd›; adetsel bazdaki sat›fl da,
kriz öncesiyle eflit kald›. 

‘Yeni Fikirler Yeni ‹fller Yar›flmas›’
Elginkan Vakf› Teknoloji Ödülü’nü

kazanan proje, zihni aç›k olup
bedensel engel nedeniyle klavye ve

fare kullanamayanlara çare olacak

Yeni y›l›n›z
kutlu olsun...



Bir y›l› daha geride b›rakt›k; yeni bir y›la
ad›m att›k. 2010’da da dünyam›z›n ayn› ko-
nular etraf›nda dönece¤ini, küresel ekono-
mik kriz ve küresel ›s›nmay› konuflaca¤›m›-
z› flimdiden biliyoruz. Yine biliyoruz ki, bu
büyük sorunlar, hayat›n devam› için büyük
çözümleri de getirmek zorunda. Nitekim
dünyam›z bu sorunlar›n çözümü yolunda
yeniden yap›lan›yor. Ekonomik olarak da,
do¤ayla iliflkileri aç›s›ndan da... Biz de bu
gerçeklikten yola ç›karak, yeni y›lda yeni bir
bak›fl aç›s› aray›p bulmam›za yard›mc› ola-
bilecek tematik bir dergi haz›rlamak istedik.

Sorunlar› görmeden, onlar› detaylar›yla in-
celemeden üstesinden gelemeyece¤imizi
bilen bir kurumsal kültürden geliyoruz. Ye-
ni y›l›n ilk günlerinde elinizde olacak bu sa-
y›m›zda da sorunlara, bu sorunlar›n çözü-

mü yönünde at›lan ad›mlara, yeni ve yarat›c› çözüm örnekle-
rine, çal›flma hayat›m›z› da güzellefltirece¤ine inand›¤›m›z ye-
ni bak›fl aç›lar›na ve bu aç›lar›n›n gerektirdi¤i bireysel müca-
delelere odakland›k. Dünyam›z›n ekonomisinde, ekolojisinde
ve psikolojisinde  yeni durum nedir, biz bu yeni duruma ne ka-
dar haz›rl›kl›y›z ve nas›l haz›rlanmal›y›z gibi temel sorulardan
yola ç›karak neler yap›lmas› gerekti¤ine dair ‘yeni’ düflüncele-
rin pefline düfltük.

fiafak Duran’dan fiirket Müdürü oldu¤u Elsel’in, Ercüment Ar›-
c›’dan Fabrika Müdürü oldu¤u MATEL Bilecek Tesisleri’nin
do¤aya sayg›l› ve yarat›c› yönetim anlay›fllar›yla büyümeleri-
nin öyküsünü dinlerken, sistemli bir bak›fl aç›s›n›n, sorunlar›n
çözümünde gerekli önlemleri ifl süreçlerine nas›l da kendili-
¤inden yerlefltirdi¤ini gördük.

KalDer’in 18. Kalite Kongresi, kaliteli bir yaflam için sürdürü-
lebilir toplumu da vizyonumuza almam›z gerekti¤ini bize gös-
terdi. Kongre’nin özel konuflmac›s› Peter Senge’nin genifl bir
özetle sundu¤umuz konferans›nda, hem do¤ay› hem sosyal

dengeleri kollayan bir ekonomi anlay›fl›n› bulacaks›n›z. Eko-
nomist Gazeteci fieref O¤uz’la ekonomideki yeni oluflumla
birlikte karfl›m›za ç›kacak yeni müflterisi tipolojisini, Prof. Dr.
Erol Eren’le yeni ifl yapma biçimlerini, psikiyatr Sibel Mer-
can’la içinde bulundu¤umuz güç koflullarda yeni bir insan ola-
bilmeyi konufltuk. Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan tasar›mdan
yola ç›karak iç zenginli¤imizi, Prof. Dr. Nihat Akkufl lüks yap›
segmentinde tasarrufu da ön plana ç›karan anlay›fl›n bir örne-
¤i olan ak›ll› evleri anlatt›. 

‹fl dünyas›, yaflam flartlar› o kadar h›zl› bir devinim içinde ki,
özel hayatta bu h›za yetiflebilmek, yeni flartlara ayak uydura-
bilmek ayr› bir çabay› gerektiriyor. De¤iflim bafl döndürüyor,
korkutuyor ama bir yan›yla da gelece¤e umutla bakabilece¤i-
miz yeni bak›fl aç›lar›n› anlamland›rmaya çal›fl›yoruz. Hayat
mucizelerle dolu ve bir de bak›yorsunuz ki, hayatlar›n›n he-
nüz bafllang›c›ndaki o güzel çocuklar, bizlere do¤rular› göste-
rebiliyor. Sayfalar›m›zda sizlerle tan›flt›rd›¤›m›z ve küçük yafl-
lar›nda büyük sorumluluklar üstlenen Yavru TEMA’l› savaflç›-
lar gibi… Ya da, Elginkan Vakf›’n›n ana sponsorluklar›ndaki
‘Yeni Fikirler Yeni ‹fller’ ve ‘Yeni Düfller Yenilikçi Düflünceler’
yar›flmalar›nda, daha az tüketen, daha az kirleten, üstüne üst-
lük ülkemizin kalk›nmas›nda yar›n›n öncüleri olacak projelere
imza atan üniversiteliler gibi… Alk›fllarla yetinmeyip, daha ya-
flanabilir bir dünya için aktivist bir sanatç› kimli¤iyle örnek
olan Memet Ali Alabora gibi… ‹flte yeni bir y›la bu bilgilerle ve
yeni umutlarla girmek, bu say›m›z›n, bizlerin ‘‘AArrtt››  11’’i olacak.

Bizler okuyoruz, düflünüyoruz, tart›fl›yoruz, uyguluyoruz.  Zo-
ru baflar›p sorunlar›n üstesinden gelece¤iz; gelmek zorunda-
y›z. T›pk› kara kafa tutan bir kardelen gibi…

Yeni y›l›n›z yeni umutlar, mutluluklar getirsin...
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Bafllarken

223 y›ll›k ifl hayat› Elginkan Toplulu¤u’nda geçen fiafak Duran, 36 yafl›n-
da fiirket Müdürlü¤ü’nü üstlendi¤i Elsel’in baflar›s›n› anlat›rken, “Genç
insanlar› anlamak, onlar›n e¤itimine destek olmak, yükselmelerinin yol-
lar›n› açmak, güven, tak›m ruhu ve öngörü” diyor.  

Çok genç yaflta yönetici oldunuz. Bu durumun avantaj ve dezavantaj-
lar›n› ö¤renebilir miyiz?

Genç bir yönetici olarak sürekli büyüyen ve geliflen flirketlerde görev al-
d›m. Bu nedenle gençli¤imin benim için getirdi¤i avantajlar ve çal›flt›-
¤›m flirketlerin baflar›s› paralel seyretti. Çünkü baflar› ve tatmin beraber
ad›m atmazsa, ilerleme ya yavafllar ya durur. Ben de alt kadromu bunun
bilinciyle yönettim. Yar›na umutsuzca bakan bir personel, kendi sorum-
luluklar›na da ayn› b›kk›nl›k ve negatif anlay›flla yaklafl›r. Herkes gele-
ce¤ine umutla bakabilmeli, ama bu hedefe ulaflabilecek donan›ma da
sahip olmal›. Ben de e¤itime önem verdim, gerekli donan›ma sahip ar-
kadafllara da kap›lar› açmaya çal›flt›m. Genç bir yöneticiyseniz, gençle-
ri daha iyi anlayabiliyor, daha rahat iliflki kuruyorsunuz.

Global ekonomide de genç yöneticinin avantaj› var. Bilgiye h›zla ula-
flan, bu bilgileri do¤ru zamanda ve h›zla kullanabilen, rekabetçi ve ben-
ce en önemlisi gelecek trendleri görebilen bir yönetici modeli yayg›n-
laflt›. Bu modele uyum da ancak dinamizm ve enerjiyle mümkün. 

Gençli¤in verdi¤i h›z, avantaj oldu¤u kadar dezavantajd›r da. Benim
gençli¤imden ve tecrübesizli¤imden do¤abilecek riskler, Elginkan
Toplulu¤u’na özgü, ebedi müessese yaratmaya yönelik yönetim mo-
deliyle, kurumsal kültürle bertaraf edildi.

Elsel’de baflar›n›n formülü nedir?

Jülide Nemlio¤lu

1964’te, Ankara’da do¤an fiafak Duran, TED Ankara Koleji ard›ndan 1985’te
ODTÜ Makine Mühendisli¤i Bölümü’nden mezun oldu. Marmara Üniversi-
tesi ‹flletme Bölümü’nde yüksek lisans e¤itimi ald›. 1986’da girdi¤i Elginkan
Toplulu¤u’nda 23 y›ld›r kesintisiz çal›fl›yor. Kariyeri Valf, Valfsel, Eleks D›fl Ti-

caret, Elsel, Elba ve tekrar Elsel flirketlerinde sürdü. 1994’te, 30 yafl›ndayken
Valfsel’de sat›fl ve pazarlama müdürü oldu. 1996’da flirket müdür yard›mc›s›,
ard›ndan da 2000’de Elsel fiirket Müdürlü¤ü’ne atand›. ‹ngilizce ve Almanca
bilen Duran, Mart ay›nda bir k›z çocu¤u babas› olacak. 

fiafak Duran kimdir?

Do¤algaz sayac› üreticisi Elsel, pazar›n yüzde
30 darald›¤› 2009’da, pazar pay›n› yüzde 10
art›rd›; adetsel bazdaki sat›fl da, kriz öncesiyle
eflit kald›. Gaz ölçme teknolojisi ve ürünlerinde
global lideri olan Alman Elster, krizin ard›ndan
iflleri bozulmam›fl tek flirket olarak Türkiye’deki
orta¤› Elsel’i gösterdi. Peki bu baflar›n›n alt›nda
yatan yöntem ve de¤erler nedir?

Bir kardelen gibi zorluklar›n üstesinden gelebiliriz
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Bu kurumsal kültürün verdi¤i kiflisel kazan›mlar› anlat›r m›s›n›z?

Elginkan Topululu¤u’ndaki hayat›m üç evredir; 20’li, 30’lu ve 40’l› yafl-
lar… 20’li yafllarda kültürümüzü tan›d›m, ama anlamakta zorluk çek-
tim. “Bu kadar prosedüre gerek var m›?” diye düflünüyordum. Fakat
30’lu yafllarda yönetim kademelerine geldi¤inizde, bu prosedürlerin
hayat›n›z› kolaylaflt›rd›¤›n› fark ediyorsunuz. 40’l› yafllarda ise bu yöne-
tim sistemi vazgeçilmeziniz oluyor. 

Ancak flirketin maddi baflar›lar›n›n yan› s›ra manevi tatmin de ar›yorsu-
nuz. Kazand›¤›m›z her kuruflun toplum yarar›na harcand›¤›n› bilmenin
verdi¤i haz ve motivasyon, Toplulu¤umuz’un en büyük yönetim avan-
taj›. Bu nedenle ailelerimiz de bizim kadar Toplulu¤umuz’a sayg› du-
yarlar. Çal›flanlar›m›z›n en büyük istekleri, çocuklar›n› Vakf›m›z’›n
ad›n› tafl›yan okullarda okutabilmektir. Bu, onlar için gurur kayna¤›d›r.

Elsel’in sektördeki konumu nedir? 

Alan›m›zda Türkiye’de en yüksek teknolojiyi temsil ediyoruz. Kurulu-
flundan bu yana Elsel, üretim ve sat›fl›n› yapt›¤› tüm ürün gruplar›nda
sektör lideridir. Hatta pazar pay› da, rakiplerinin toplam›ndan fazla. fiir-
ketimizin yüzde 50 orta¤› olan Elster Grubu, dünyada ölçüm konusun-
da liderdir. Ülke kaynaklar›yla, Elster Grubu’nun belirledi¤i standart ve
kalitede ürün üretiyoruz. Bu konumumuzu sürdürebilmek için, sürekli
gelece¤i ve trendleri do¤ru okumaya çal›fl›yoruz. Taklit eden de¤il, tak-
lit edilen olmak istiyoruz. 

Elsel’in Elginkan Holding flirketleri aras›nda ayr› bir yeri var. Toplu-
luk’ta ortakl›¤› bulunan tek flirket Elsel…

Do¤algaz ölçüm sayaçlar›, faturalamaya yönelik ürünler oldu¤u için,
uzun y›llar ayn› hassasiyet ve istikrarla çal›flmas› flartt›r. Bu nedenle üre-
tim kriterleri a¤›rd›r. Dolay›s›yla da pazardaki firma say›s› azd›r. Orta-
¤›m›z Elster bu alanda global lider. 1997’de Joint-Venture anlaflmas›
yapt›¤›m›z Elster’in tecrübesi ve teknolojisi, 100 y›ll›k bir geçmifle da-

yan›yor. Türkiye pazar›nda da baflar›y› kazanabilmek için bizim Top-
lulu¤umuz’u hedeflediler. ‹stedikleri sonuca da vard›lar. Tüm ürün
gruplar›nda Elsel’in pazar pay› yüzde 60’a yak›n. Bugünlerde orta¤›-
m›z, global kriz neticesinde iflleri bozulmam›fl tek flirket olarak Türki-
ye’de sahip oldu¤u ortakl›¤› ifade ediyor. Bu da bizim için önemli. El-
sel, her iki orta¤›n güçlü yanlar›n›n birleflti¤i bir flirket. 

Bu ortakl›k yap›s›, yönetim anlay›fl› olarak sizi Topluluk flirketlerinden
ay›r›yor mu?

Her iki topluluk da benzer idari sistemlerle yönetiliyor. Onlarda da söz,
idare meclislerinde. Dolay›s›yla bizim flartlar›m›z›, kriterlerimizi, yöne-
tim anlay›fl›m›z› çok yak›ndan ve iyi anl›yorlar. Hiç s›k›nt› yaflanm›yor.

Elsel, ortaklar›n iki üye ile temsil edildi¤i idare meclisi ile yönetiliyor.
fiirket müdürlü¤ü fonksiyonu ise kurulufl anlaflmas› gere¤i Elginkan
Toplulu¤u’nda. Bu nedenle Elginkan flirketlerinde geçerli olan yönetim
kurallar›, bizde de geçerli.. Orta¤›m›z da baflar›yla yol alan flirketimizin
bu yönetim tarz›ndan memnun. Burada tabii her iki orta¤›n birbirine
duydu¤u güven çok önemli. En büyük sorumlulu¤um, bu güven orta-
m›n›n zarar görmemesini sa¤lamak.

Enerji, ülkelerin siyasetlerinden ayr›lmaz bir unsur olarak görülüyor.
Bu anlamda Türkiye’nin do¤algaz politikas›n› nas›l buluyorsunuz?

Hükümetin makro bazda iki ana amac› var. Birincisi ve en önemlisi,
enerji arz güvenli¤ini sa¤lamak. Ve, fosil yak›t enerji kaynaklar› k›s›tl›
olan ülkemizin gerek do¤algaz, gerek petrolün Do¤u’daki arz kaynak-
lar›ndan Bat›’daki tüketiciye ulaflan yol gûzergâh›n›n merkezinde bu-
lunmas› nedeniyle co¤rafi avantaj›m›z› en üst seviyeye ç›karmak.  

Mikro bazda ise y›llard›r birike birike süren birçok sorun var. Türki-
ye’den geçecek yeni boru hatlar›ndan söz ediyoruz, ama daha ortada
transit gaz geçiflleri için hukuki altyap› bile yok. 

Do¤algaz depolama tesislerinin ve kapasitelerinin çok yetersiz oluflu,

daha yüksek seviyede ve verimlilikte
ürünleri daha düflük maliyetlerle ta-
lep edece¤i, ‹talyan, Alman ve Fran-
s›z orijinli global üreticilerle önderli-
¤ini Toplulu¤umuz’un yapt›¤› yerli
üreticiler aras›nda pazarda yo¤un ve
y›k›c› bir rekabet yaflanacak.

Elsel’in bu rekabetteki yeri ne ola-
cak?

Türkiye pazar›ndaki pay›m›z rakiple-
rimizin toplam›ndan fazla ve global
anlamda lider olan bir ortakla çal›fl›-
yoruz. Liderli¤imiz sürecek. Toplulu-
¤umuz için de ayn› durum geçerli
olacak. Yeni yasa ile birlikte radyatör,
kombi ve do¤algaz sayac›nda reka-
bet artt›¤›nda, ›s› grubunda lider olan
Elginkan Toplulu¤u, bu rekabette de

liderli¤i sürdürecek.

Bu rekabette baflar›n›n formülünün pazara rekabetçi yeni ürün sürme-
deki performans ve tüketici tercihini ürünlerimize yönlendirebilecek
nitelikte yetiflmifl tecrübeli, dinamik sat›fl ve servis kadrolar›m›z›n ola-
ca¤›n› düflünüyorum. 

Peki, Elsel olarak krizden nas›l etkilendiniz? 

Pazar›m›z yüzde 30 darald›, ama biz daha rekabetçi olduk. fiehir ve
üretici baz›nda projeleri tek tek izleyip sonuçland›rd›k. Üretim, sat›fl,
pazarlama, servis, tüm departmanlar›m›z ayn› hedefe kilitlendi. Daha
fazla detaya inip, daha fazla ürün satman›n yolunu araflt›rarak, bir ta-
k›m halinde çal›flarak baflar›y› elde ettik. Pazar pay›m›z› yüzde 10 art›r-
d›k. Pazar yüzde 30 darald›¤› halde adetsel bazda sat›fl›m›z kriz önce-
siyle eflit kald›. Sat›fl fiyatlar› döviz bazl› oldu¤u için, dövizdeki art›fl da
ciromuzu da olumlu etkiledi. 

2010 y›l› hedefiniz?

Belki geçmifl y›ldaki krizin düzelmesine yönelik ufak bir iyileflme görü-
lecek ama s›k›nt› sürecek. Biz, pazar pay›m›z› korumak istiyoruz.
2010’da ürün kalibrasyon tezgahlar›na yönelik 1 milyon euro yat›r›m
yapaca¤›z, ayr›ca 250 bin euro tutar›nda tasarruf projelerimiz devreye
girecek. Tabii bu bize rekabet gücü verecek.  

Stresden nas›l ar›n›yorsunuz?

Havac›l›k ve havac›l›k endüstrisine büyük ilgim var. Zaman›m müsait
oldukça sektörü, sektördeki üretici firmalar›, tafl›y›c›lar› ve performans-
lar›n› izliyorum. PPL (VFR, yani görerek uçufl yapabilecek meteorolojik
flartlarda ticari olmayan amaçlar için pilotluk) sertifikas› almak istiyo-
rum, ama zaman darl›¤› nedeniyle bu hobimi pilot arkadafllar›m›n uçufl
simülasyon paketleriyle dizginliyorum. Bir de k›smetse Mart ay›nda bir
k›z›m olacak. Onunla zaman geçirmenin de en önemli hobim olaca-
¤›n› tahmin ediyorum. 

yurtiçinde do¤algaz kullan›lan flirketlere gaz› iletmekle mükellef Bo-
tafl’›n bugüne kadar özellefltirilememesi sonucunda ülkemiz, ‘al ya da
öde’ yükümlülü¤ü nedeniyle büyük zararlara u¤ruyor. Global pazar-
larda oluflan ani fiyat art›fllar›, h›zla tüketiciye yans›t›l›yor. 

Ayr›ca do¤algazdan enerji üretimi pahal› bir süreç. Bunun mutlaka
azalt›lmas› ve yat›r›mlar›n yenilenebilir enerji kaynaklar›na yönlendiril-
mesi gerekiyor. Do¤algazda ise Botafl’›n özellefltirilmesi neticesinde
oluflacak firmalar›n, LNG ithalat›n› art›rmalar› ve alternatif kaynak bü-
yüklü¤ü yaratarak di¤er ülkelere ba¤›ml›l›¤›m›z› azaltmas› aç›s›ndan
önemli görüyorum. 

Di¤er enerji alanlar›na yönelmeyi düflünüyor musunuz? 

Onlar çok farkl› alanlar. Mesela rûzgâr enerjisinde, o tribünün üretil-
mesi ayr› bir elektronik teknolojiyi, gülün yap›lmas› döküm teknoloji-
sini, birlefltirilmesi montaj tecrübesini gerektirir. Bunlar Toplulu¤u-
muz’un bilgi birikimi içindedir. Ancak biz, orta¤›m›z›n uzmanl›k alan›
nedeniyle ölçüm konusunda uzmanlaflt›k. Elster bu alanda ilerlemek is-
tiyor.

Do¤algaz sektörünün gelece¤ini nas›l görüyorsunuz?

2000-2004 y›l›nda, özellikle flehirlerin gaz da¤›t›m faaliyetlerinin
EPDK kurallar› çerçevesinde özellefltirilmesi ve Anadolu flehirlerinin
do¤algazla tan›flmas› sonucunda sektörün hacmi birkaç y›lda katlana-
rak büyüdü. Ancak Hükümet, 2008’in son çeyre¤inde bafllayan global
krizin etkisiyle maliyet art›fl›n› kontrol edemedi ve zamlar› vatandafla
yükledi. Bunu, yerel seçimlerde kömür da¤›t›m furyas› izledi. Tüketici-
nin do¤algaza azalan güven endeksi de, 2009’da sektörü önemli ölçü-
de etkiledi. Bizim ana ürünümüz olan konut tipi do¤algaz sayac›nda
pazar yüzde 30 darald›. Ancak sektör, önümüzdeki y›llarda krizin ha-
fiflemesiyle biraz düzelecek ve benzer büyüklükte devam edecektir. 

Enerji Verimlili¤i Yasas›, y›l sonunda devreye girecek. Bununla birlikte
merkezi kazan kullan›m›n›n artaca¤›, giderek bilinçlenen tüketicinin

Gelecek trendleri okumak çok önemlidir. Uzakdo¤u ürünlerinin haks›z rekabet
yaratacak flekilde pazar›m›z› saraca¤› öngörüsünde bulunduk. Sektörü, flirket ba-

z›nda de¤il, tüm üreticileri bir araya getirdi¤imiz bir dernek arac›l›¤›yla koruduk.
2000’de Elektronik Sayaç Üreticileri Derne¤i’nin (ES‹DER) kurulufluna öncülük ettik.
Ölçüme ve faturaland›rmaya yönelik bir ürünün belli birtak›m standart ve kriterleri

karfl›lamas› gere¤ini Sanayi Bakanl›¤›’nda çok iyi anlatt›k. Uzakdo¤ulu yönetici-
ler bu düzenlemeye ayak uyduramad›lar ve pazara giriflte onay ala-

mad›lar. Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, M›s›r gibi komflu
ülkelerde, ürün pazar›n›n önemli bölümünü Uzakdo¤u
kapm›flken, ülkemizde Uzakdo¤u menfleli tek bir sayaç
yoktur. Do¤algaz sayaçlar›n›n özellikle Anadolu’ya ya-
y›lmas›, 2004 y›l›ndan itibaren oldu. Biz, tam zama-
n›nda bunu öngördük, h›zla yay›larak Anadolu’nun
bütün flehirlerinde yüksek pazar paylar› elde ettik.
Orta¤›m›z da bu çal›flmam›zdan çok memnun. 

Elsel’in vizyonu pazar› istiladan korudu

� Elsel, orta¤› Elster’in e¤itim üssü. fiirket, bölge ülkelerinin gaz da¤›t›m firmalar›n›n yetkili
personeline Elsel’de e¤itim veriliyor. 

� Elsel, GSM, GPRS bazl› çal›flan ve gaz da¤›t›m firmalar› merkezinden açma, kapama, kre-
dilendirme ve faturaland›rma ifllemini yapabilen Radyo Frekans Kontrollü Elektronik Sa-
yaç projesini tamamlayarak bir ilke imza att›. Cihazlar, önümüzdeki y›ldan itibaren uygu-
lamaya girecek durumda.

� Elsel, Türk Akreditasyon Kurumu’nca (TÜRKAK) akredite edilen test istasyonlar›nda konut, tica-
ri ve sanayi tip sayaçlar›n›n test ve muayene ifllemlerini yap›yor. Do¤algaz sayaçlar›n›n testi ko-
nusunda, onaylanm›fl test istasyonlar›yla tüm sektöre ba¤›ms›z ve akredite hizmet sunmay›
hedefleyen Elsel, 2010’a TÜRKAK taraf›ndan akredite edilmifl laboratuvar›yla girecek.  

� Elsel, Ankara’ya, Baflkent Do¤algaz firmas›na üretim yapan tek regülatör ürecisi. Baflkent
Do¤algaz’›n Kas›m ay›nda açt›¤› 50 bin sayaçl›k ihale de Elsel’de kald›. Özellefltirme ev-
resine giren firman›n 1 milyonluk sayaç park› da, Elsel’in k›sa vadeli hedefleri aras›nda. 

� Elsel, Türkiye’de, s›cakl›k de¤iflimlerine göre ölçüm sonucunu düzenleyebilen dizayna sa-
hip sayaç üretimi yapan tek flirket.

Elsel’in ‘Art› 1’leri

fiafak Duran ve Sat›fl Müdürü Kaz›m Sümer
ile birlikte, Elsel’in art›lar›n› anlatt›.

Vizyon
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Vak›f’tan

‘Yeni Fikirler Yeni ‹fller Yar›flmas›’ bu y›l teknolojiyle insan› buluflturdu. Zihinleri aç›k ancak
bedenleri hareketsiz ALS hastalar›, omurilik felçlileri, klavye ve fare kullanamayan fiziksel
engelliler, Elginkan Vakf› Teknoloji Ödülü’nü kazanan projeyle bu engeli aflacak

Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, Elginkan Vakf› Mütevelli
Heyeti Baflkan› Prof. Dr. Halim Do¤rusöz, ODTÜ Rektörü Ahmet
Acar, Savunma Sanayi Müsteflar› Murat Bayar konuflmalar›nda,
YFY‹ Yar›flmas›’n›n aslen bir okul oldu¤unu vurgulad›. Teknoloji,
yenilikçilik, yarat›c›l›k konusunda teflvik edilen gençlerin, bu
‘okulda’ yönetim becerisi de elde ederek,Türkiye için büyük bir
potansiyel oluflturdu¤u ifade edildi. 

Beyin dalgas› ve yüz ifadesinden yaz›ya
S›ra proje sunumlar›na geldi. ‹lk sunum, günün sonunda büyük
ödülü alacak olan Garajsoft ekibinindi. Sunuma, “Biz iletiflim için
konufluyor ya da bilgisayar›m›z› kullan›yoruz, ama ne yaz›k ki her-
kes bu flansa sahip de¤il” sözleriyle bafllayan ekip, bedenleri hare-
ketsiz ancak zihinsel fonksiyonlar› süren ALS hastas› ve omurilik
felçlilerine, bu iletiflim kayb›n› geri kazand›rmay› amaçlayan proje-
lerini anlatt›. Beyin dalgalar› ve yüz ifadeleriyle bilgisayar› kontrol
edebilecek bir yaz›l›m türü olan MinDput’un kulland›¤› beyin bilgi-
sayar arayüz (BBA) aletleri, bu dalgalara ait ölçümleri dijital veri ola-
rak bilgisayara aktar›yor. Kullan›c›lar, sanal klavyedeki yön tufllar›yla
harfler seçerek cümleler oluflturuyor, Google, Facebook gibi sosyal
ortamlarda konuflabiliyor. Proje, engellilerin tekerlekli sandalyelerini
hareket ettirebilmesinde de kullan›labiliyor.

Türkiye Özürlüler Dairesi Baflkanl›¤› ve Sakatlar Konfederasyonu’nu
ziyaret eden ekip, potansiyel kullan›c›lar›n›n özel e¤itim kurumlar›
ve rehabilitasyon merkezlerinde oldu¤unu ö¤renmifl, hatta bir has-
tayla çal›flmaya bafllam›fl. Türkiye Omurilik Felçlileri Derne¤i’nden
birlikte çal›flmak için onay alm›fllar. Ankara Üniversitesi T›p Fakülte-
si Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yetkilileri de 200
hastalar›n›n 140’›n›n bu alete ihtiyaç duydu¤u bilgisini vermifl. 

Gradient ekibi, telekominikasyon sektörü ve askeri uygulamalara
yönelik, klasik anten çözümlerine alternatif sunan ak›ll› plazma
anten projelerinin, çevre dostu bir iletiflim de sa¤lad›¤›n› anlatt›. 

Bu y›lki ödül dertlere
derman olacak

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, YFY‹
Yar›flmas›’n› ‘Art› 1’e de¤erlendirdi: “Ya-
r›flman›n en önemli yan›, insanlara, ha-
yallerini ete kemi¤e büründürebilecekle-
rini, hem hayal gücü hem ciddi bir mesa-
iyle sonuç alabileceklerini göstermesi... Bu,
bir ö¤renme sürecidir. Buradaki proje-
lerden baz›lar›n›n bir flirkete, bir
ekonomik yarara dönüfltü¤ünü
görece¤iz. Ama öte yandan bu
gençler bence virüsü kapt›lar,
bu projelerden sonuç almasa-
lar da daha sonra benzer pro-
jelerin peflinde koflacaklar. Bu,
Türkiye için çok de¤erli. 

Hayallerle gerçe¤in aras›nda köprü kurabilmek tabii ki önemli.
Ancak yarat›c›l›¤›n, sahte bir yarat›c›l›k olmamas› için ihtiyaçlara,
gerçek taleplere yönelik olmas› gerekir. Bu da biraz ihtiyaçlar› ta-
n›makla, neler var, neler yap›labilir, nerede eksiklik var, bunu
koklamakla yap›labilir. Dolay›s›yla, bunu yapan Elginkan Vakf›’na
bafl›ndan beri böyle bir destek verdi¤i için teflekkür ediyorum. Tür-
kiye ekonomisinin rekabet etme flans› için özel sektörün de bu ka-
pasiteye, bu genç insanlara çok ihtiyac› var. Genç insanlar›m›z›n
yarat›c›, yenilikçi ruhunu ekonomik yarara dönüfltürebilmeliyiz.
Ve gelecek sene yapmam›z gereken, bu finale çok daha fazla ö¤-
renci davet etmek. Hatta gazetelere ilanlarla ç›k›p, ‘Siz de yapabi-
lirsiniz’ diye ça¤r›da bulunmak...”

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar:
Virüsü kapt›lar art›k

Befl y›lda yar›flma için
1.606 online kay›t ya-
p›ld›, 380 proje önerisi
teslim edildi. Bu proje-
lerden 68’i finalde ya-
r›flt›. Toplam 553 bin
TL’lik ödül da¤›t›ld›. Se-
kiz flirket kuruldu. Bu
sekiz flirkette halen 33
kifli istihdam ediliyor.
‹lk kurulan flirketler mil-
yon dolar üzerinde ciro
yap›yor. Hatta ihracat
yapar duruma geldiler.

Rakamlar›n
dilinden 
YFY‹’nin befl y›l›

Vak›f’tan

GGelece¤imizden umutlanmak, gençlerimizle gururlanmak için, 14
Kas›m Cumartesi günü ODTÜ’de olmal›, o heyecan› mutlaka yafla-
mal›yd›n›z. Üniversitelilerin teknoloji tabanl› fikirlerinin ifle dönüfl-
türülmesi, Türkiye’de teknolojiyi yaratacak flirketlerin genç giriflim-
cilerce kurulmas›n› hedefleyen Yeni Fikirler Yeni ‹fller Yar›flma-
s›’n›n 2009 finalinde, birbirinden yarat›c› alt› proje yar›flt›. YFY‹ Ya-
r›flmas› beflinci y›l›n› geride b›rak›rken, kazananlar› alk›fllayanlar
aras›nda, kurduklar› flirketlerle çoktan ihracata bafllayan eski yar›fl-
mac›lar›n da bulunmas›, hedefe ulaflt›¤›n›n kan›t›yd›.

ODTÜ ve ODTÜ Teknokent taraf›ndan, Elginkan Vakf› ana spon-
sorlu¤unda, Savunma Sanayi Müsteflarl›¤› ve OST‹M Yönetimi’nin
katk›lar›yla düzenlenen yar›flmaya 82 proje kat›ld›, alt› ekip finale
kald›. Finalistler ellerindeki sunumlar› son kez gözden geçirirken,
onlara bu f›rsat› yaratan kurumlar›n aç›klamalar› dinlendi. Tüm ko-
nuflmalar, ana sponsor Elginkan Vakf›’na teflekkürle bitti. ODTÜ
Teknopark A.fi. Baflkan Yard›mc›s› Mehmet Tuncay Birand, OST‹M

Garajsoft ekibinden Ahmet Engin Bayrak: Bir hayal kurduk, peflinden kofltuk.
Ama hayalin gerçek olmas› için destek almak laz›m. ‹flte bu yar›flma sayesinde
projemi tan›t›yor, bu ürüne ihtiyaç duyanlara ulafl›yorum. Bu sunumu YFY‹’de
yapmasam, hiçbir medya kuruluflu bizi göremeyecekti. ‹novasyon, finansal
destek ve tan›t›m üçlüsünü bir araya getiren bu yar›flma bence çok de¤erli.

Gradient ekibinden Tanju Çapac›o¤lu: Gençler burada, giriflimcilik anlam›nda
çok ciddi destekleniyor. Kazanamasalar, hatta ilk 10’a da kalamasalar, bu kadar
sofistike ve tecrübeli bir jürinin projeleri okumas› ve projeler hakk›nda yorum
yapmas› bile bizleri olgunlaflt›r›yor. Bunu yar›flma de¤il, gençlerin ifllerini
kurmalar› e¤itimi gibi düflünmek laz›m. 

Oratel ekibinden fienol Çelik: “Neden olmas›n” diyebildi¤imiz anlardan bir
tanesini hayata geçirmek için harika bir f›rsat. Kiflisel geliflim aç›s›ndan da çok

de¤erli. Mesela sunum teknikleri, ifl plan› haz›rlamak, bütçe haz›rlamak
konusunda hiçbir fikrim yoktu, art›k var. 

Megomuez ekibinden Gökhan Yaprakkaya: Güzel bir fikriniz varsa ve bunun
için finans kayna¤›n›z yoksa, bu fikri hayata geçirmek istiyorsan›z ve de akl›n›z›n
çal›flt›¤›n› düflünüyorsan›z, bu yar›flmalar güzel bir köprü oluyor. 

GPS Kar›flt›r›c› ekibinden Burak Kaynak: Böyle bir yar›flma olmasayd›, baflka
türlü destek alamayacakt›m. Belki KOSGEP destek verir, ama bunun için de en
az›ndan bir flirket kurmak gerekiyor. Eh, flirket kurmak için de yine destek laz›m. 

Ku¤u-‹HA ekibinden Serkan Akgül: Bir hocam bu yar›flman›n her fleyden önce
öngörümü art›raca¤›n›, di¤er insanlarla temas sa¤layaca¤›n›, teknolojinin
seviyesini izleyebilece¤imi söyledi. fiu anda hepimiz, “Önemli olan burada
olabilmektir” diye düflünüyoruz. Bilsem, geçmifl senelerde de baflvururdum.

Befl y›l›n ard›ndan yar›flmac›lara sorduk: “Neden YFY‹?”

ODTÜ Bilgisayar Mühendisli¤i yüksek lisans ö¤rencisi Ahmet
Engin Bayrak, ayn› bölümün 2008 y›l› mezunu Vedat fiengül,
ODTÜ Biliflsel Bilimler doktora ö¤rencisi Ça¤r› Karaman ve yüksek
lisans ö¤rencisi U¤ur Acar’dan oluflan Garajsoft, “Bu ödülü
hakk›yla kullanaca¤›z” dedi.

YFY‹ Yar›flmas›’n›n jüri ve finalistleri, ödül töreninin ard›ndan aile foto¤raf› çektirdi. Kazananlar, ODTÜ Teknokent bünyesinde, flirket
olarak üç y›l süreyle, ücretsiz faaliyet gösterebilme hakk›n› ve deneyimli ifladamlar›n›n bilgilerinden yararlanma f›rsat›n› elde etti.
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Vak›f’tan
Oratel ekibi, geri dönüfltürülemeyen evsel at›klardan elektrik ener-
jisi ve hidrojen gaz› üretilmesi ve bunun günlük hayatta kullan›l-
mas› projesiyle en çok soru alan ekip oldu. 

Genel kategoride yar›flan son ekip Megomuez’in projesi, ileri dü-
zeyde görüntü iflleme teknolojisi kullan›larak yüz ve obje tan›ma
yöntemiyle perakendecilikte ve out-of-home reklamc›l›kta web ta-
banl› anl›k istatistiksel raporlama sunan bir sistemdi. 

GPS Kar›flt›r›c›, yar›flman›n savunma sanayi kategorisinde dinle-
nen ilk projeydi. GPS al›c›lar›n›n kullan›ld›¤› askeri sistemleri ça-
l›flmaz duruma getiren yenilikçi bir GPS kar›flt›r›c› sistemi olan pro-
jenin sahibi Anadolu Üniversitesi ‹flletme Fakültesi ö¤rencisi Burak
Kaynak, çal›flmalar›na destek veren askeri otoritelere teflekkür etti.

‹ki subaydan oluflan Ku¤u-‹HA ekibinin güvenlik ve arama kurtar-
ma faaliyetlerinin etkin yürütülmesini sa¤layacak insans›z hava
arac› büyük ilgi gördü. Ancak asker olduklar› için flirketleflemedik-

lerini söyleyen ekip, “fiirket kurulmasa da ürüne dönüflmesi için fi-
nansal deste¤e ihtiyac›m›z var” ça¤r›s› yapt›.

S›ra de¤erlendirmeye gelmiflti. Heyecanla beklenen genel katego-
ri ve savunma sanayi jürileri salona döndü¤ünde nefesler kesilmifl-
ti. 25 bin TL’lik OST‹M Sanayi Özel Ödülü, Gradient ekibinin ol-
du. Savunma Sanayi Müsteflarl›¤› Özel Ödülü’nün 30 bin TL’lik
bölümü Ku¤u-‹HA, 20 bin TL’l›k k›sm› GPS Kar›flt›r›c› projesinin-
di. 10 bin TL’lik Mansiyon Ödülü’nü de Gradient ald›. Elginkan
Vakf› Teknoloji Ödülü’nü vermek üzere Jüri baflkanlar› Prof. Do¤-
rusöz ve Rektör Acar kürsüye ça¤r›ld›. Acar’›n “Jürimiz büyük itti-
fakla Garajsoft projesini seçti” sözleriyle büyük bir alk›fl koptu.
Garajsoft ekibi, “Bu ödülü hakk›yla kullanaca¤›m›zdan emin ola-
bilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin” sözü vererek ödüllerini ald›. 

Ödül kazananlar kadar kazanmayanlar da mutluydu. Çünkü ekip-
ler, sadece final an›n› de¤il, bütün bir süreçte yer alman›n kaza-
n›mlar›n› önemsiyordu. 

Bo¤aziçi’nde de ‘Yeni Düfller’ vard›

Elginkan Toplulu¤u, bir hafta içinde iki mutlulu¤u birden yaflad›.
Yenilikçi fikirlerin, ülkenin teknoloji donan›ml› flirketlerine dönüfl-
mesini teflvik etmekten kaynaklanan bu mutlulu¤un ilk ad›m›, 14
Kas›m’da, YFY‹ Yar›flmas› ile Ankara’da ODTÜ’de, ikinci ise 16 Ka-
s›m’da ‹stanbul’da Bo¤aziçi Üniversitesi’nde at›ld›. Bu y›l ikincisi
düzenlenen ‘Yeni Düfller Yenilikçi Düflünceler’ proje yar›flmas›nda
da ilginç sunumlar dinlendi.

Elginkan Vakf› ana sponsorlu¤unda, Bo¤aziçi Üniversitesi Mezun-
lar Derne¤i (BÜMED) ve Bo¤aziçi Üniversitesi Vakf›’n›n (BÜVAK)
yenilikçi ve yarat›c› düflünmeye teflvik etmeyi hedefledi¤i üniversi-
teliler yar›flmaya, ‘Teknolojik Yenilikçi ‹fl Fikri’ ve ‘Sosyal Giriflimci-
lik Yenilikçi ‹fl Fikri’ kategorilerinde kat›ld›. Her iki kategoride befler
ekip finale kald›. Üniversiteliler projelerini tan›tt›ktan sonra, ödüller
sahiplerini buldu. 

Orçun Y›lmaz, Teknolojik Yenilikçi ‹fl Fikri kate-
gorisinde ‘Ak›ll› Modem’ isimli projesiyle, Ali
Caner Türkmen ise Sosyal Giriflimcilik Yenilikçi
‹fl Fikri kategorisinde ‘koyokulum.com’ isimli
projesiyle 10 bin TL ödül kazand›. Kazanan pro-
jeler, yar›flma sponsorlar›ndan LabX isimli yat›-
r›mc› a¤› arac›l›¤›yla, gelecek vadeden fikirleri
yat›r›ma dönüfltüren flirketlerle de tan›flacak.
‘Ak›ll› Modem’, modeme yerlefltirilen bellek sa-

yesinde bilgisayar kapat›lsa da download iflleminin devam ettirilme-
sine imkân veren, enerji tüketimini azaltan bir projeydi. ‘Koyokulum’
ise köy okullar›n›n ihtiyaçlar›n›n giderilmesini amaçl›yordu. Site ara-
c›l›¤›yla okullar›n ihtiyaçlar›n› ö¤renebiliyor, yard›m›n›z›n yerine
ulafl›p ulaflmad›¤›n› da takip edebiliyorsunuz. Finale kalan di¤er pro-
jelere de 2 bin TL ödül verildi.

Bo¤aziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Özçald›ran konuflma-
s›nda, üniversitelerin bilgi üretim ve aktar›m görevinin hâlâ
sürdü¤üne de¤inerek, yeni bir misyona dikkat çekti: “Bilgi elbette
önemli, ancak art›k bu önem, giriflimcilik taraf›ndan bir fikrin ürüne
dönüfltürülmesiyle gerçeklik kazan›yor. Bilgi ça¤›nda ö¤rencilerimi-
zi giriflimcili¤e teflvik edecek flekilde e¤itmemiz gerekiyor.”

Elginkan Vakf› Müdürü Osman Çetin Evranuz, giriflimcili¤i destekle-
yen böyle bir yar›flmaya destek vermekten dolay› çok mutlu olduk-

lar›n› belirtti: “Finale kalan projelerin geçen
y›la göre daha olgunlaflt›¤›n› gördüm, bu çok
önemli. Düflünceler ve hayaller kadar; proje-
lerin hayata geçirebilmesi de mûhim. Çünkü
uygulanmayan kefliflerin yarar› s›n›rl›d›r. Bu
yar›flmada finale kalan gençlerimizin ifl ara-
yan de¤il, ifl kuran üniversite mezunlar› ola-
caklar›n› düflünüyorum. Yar›flma di¤er genç-
lerimizi de teflvik etmiflse ne mutlu bize.” 

Elginkan Vakf›’n›n ana sponsorlu¤undaki ‘Yeni Düfller Yenilikçi Düflünceler’ proje yar›flmas›n›n ödül
töreninde Vak›f Müdürü Osman Çetin Evranuz, “Düflünceler ve hayaller kadar, projelerin hayata
geçirilebilmesi de önemli. Uygulanmayan kefliflerin yarar› s›n›rl›d›r” dedi
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E.C.A. ve SEREL
ürünlerine daha fl›k bir sunum
Türkiye yap› ve ›s› sektörünün lider marka-
lar›ndan olan E.C.A. ve SEREL’in üretim fel-
sefesinin temelinde, dünyadaki de¤erli kay-
naklar›n gereksiz tüketimini önlemek, bu
yolla enerji tasarrufu sa¤lamak, insan ve
çevre dostu ürünler yaratmak anlay›fl› yat›-
yor. E.C.A. ve SEREL tasarrufu, sa¤l›¤› ve
konforu estetikle de buluflturuyor. Bu zarif
ürünlerin sunumlar› da art›k daha fl›k ola-
cak. Bu amaçla Türkiye çap›ndaki bütün
bayilerde bafllayan teflhirlerin yenilenmesi
çal›flmas› h›zla sürüyor. Teflhirlerini yenile-

yen bayilerden birisi, Mersin’de faaliyet
gösteren Yücesoy ‹nflaat Tic. ve San. Ltd.
fiti.’ydi. fiirketin Adnan Menderes fiube-
si’nin yan› s›ra yeni açt›¤› Göçmen fiube-
si’nde de çal›flmalar tamamland›. Kahra-
manmarafl Bayii Arkar Yap› ‹nfl. Müh. ve
Tic Ltd. fiti., Malatya Bayii A¤baba ‹nfl. Tic.
ve San. Ltd. fiti, Gebze Kocaeli Bayii Çal›fl-
kanlar ‹n. Tur. San. Ltd. fiti, Sakarya Bayii
Çelebi ‹nfl. Malz. Tic. ve San. Ltd. fiti. de,
yeniledikleri estetik teflhirlerle E.C.A. ve SE-
REL ürünlerini müflterilerine ulaflt›r›yor.

Tasarrufu, sa¤l›¤›,

esteti¤i, konforu

bir arada sunan

E.C.A. ve SEREL

ürünlerinin,

zerafeti de göz

al›c›... 



12 ELG‹NKAN TOPLULU⁄U ‹LET‹fi‹M YAYINI

fiirketlerden/ELMOR-VALFSEL

Dünya yap› sektörünün lider markalar›ndan
E.C.A., Primemix armatürüyle ‹talya’n›n Ve-
rona kentinde yap›lan M Technology Award
2009, IF Design taraf›ndan düzenlenen Ulus-
lararas› Tasar›m Yar›flmas›’ndan baflar›yla
döndü. E.C.A. Primemix armatürü, ‘Elements
and Systems’ kategorisinde ödüle de¤er gö-
rüldü. Elginkan Toplulu¤u’nun Manisa’daki
Valfsel Armatür fabrikas›nda üretilen yenilik-
çi ürün E.C.A. Primemix, kullan›c›s›na sundu¤u konforun yan› s›ra
su ve enerji tasarruflu teknolojisiyle de M Technology kategorisinde
ödüle hak kazand›. Ödülü, E.C.A ad›na Valfsel Armatur Sanayi A.fi.
Ar-Ge Müdürü Ahmet Coflan ald›. 

Yar›flmaya kat›lmak için ürünlerin özellikle yenilikçi bir yaklafl›ma
(innovative) , tasar›m kalitesine sahip olmas› ve fuar›n düzenlendi-
¤i tarih itibar›yla iki y›ldan uzun süre piyasada bulunmamas› flart›
aran›yordu. 

60 firman›n kat›ld›¤› yar›flmada, seçimi, ikisi Alman biri ‹talyan
olan  üç kiflilik  jüri yapt›. Jüri üyeleri Alman Prof. Dipl. Ruth Berk-
told (Yes Architecture), Alman Jens Kohlhase (Volkswagen AG),
‹talyan Paolo Favaretto’nun (Favaretto & Partners) seçimi sonucun-
da 60 firmadan  ikisi alt›n, ikisi gümüfl olmak üzere 20 firma ödü-
le lay›k görüldü. 

Ödül kazanan tüm ürünler, ayn› zamanda mimarlar›n gözdesi
olan Uluslararas› Mobilya Endüstrisi, ‹ç Tasar›m, Aksesuar ve Ekip-
manlar› Fuar›’nda (ZOW) da sergilendi. 

Ak›ll› E.C.A. Primemix, teknolojisiyle dünyada bir ilk

E.C.A.-VDT (Valfsel Design Team ) taraf›ndan gelifltirilen özel DU-
RO  kartuflun kullan›ld›¤› ürünün mühendislik çal›flmalar› Hakan
Cevat Tuncay, görsel tasar›m› ise endüstri tasar›mc›s› Müge Göken
taraf›ndan yap›ld›. E.C.A. Primemix, banyo ve mutfaklarda, s›cak
suyun kullan›lmas› s›ras›nda en çok karfl›lafl›lan sorunlardan birisi
olan, her açma-kapamadan sonra armatürde su s›cakl›¤›n›n tekrar
ayarlanmas› s›k›nt›s›na son veriyor. E.C.A. Primemix, dünya çap›n-
da patenti al›nan içindeki özel mekanizma (kartufl) sayesinde, su
miktar› ve suyun s›cakl›k ayar›n› birbirinden ay›r›yor. 

Suyun s›cakl›¤›n› sabitliyor
E.C.A. Primemix, armatürdeki su s›cakl›¤› ayar›n›n bir defa yap›la-
rak sabit tutulmas›n› sa¤l›yor. Böylece su, her seferinde ayn› s›cak-
l›k ayar›yla aç›l›yor. Su s›cakl›¤›n›n her aç›l›flta yeniden ayarlama-
s›na gerek kalm›yor. Ürün, bu özelli¤iyle kullan›c›s›na, hem yük-
sek düzeyde konfor hem de enerji ve su tasarrufu sa¤l›yor. So¤uk
su kullan›m›nda da kombinin gereksiz yere atefllenmesini önleyen
E.C.A. Primemix, yal›nl›k, fonksiyonellik ve ergonomik tasar›m›yla
öne ç›k›yor. Banyo bataryas›nda kullan›lan yön de¤ifltirici (ç›k›fl
ucu/dufl ç›k›fl›) s›cakl›k ayar› ve miktar ayar› sistemiyle ayn› kon-
septte tasarlanarak ürünün bütünsel esteti¤i art›r›lm›fl.

E.C.A. Primemix’e IF Design’dan

Dünyan›n tasar›m Oscar’› olarak da bilinen, farkl› sektörlerde, kendi alan›nda en modern
tasar›ma ve en son teknolojiye sahip ürünlere verilen ‘IF Design’ ödülü 2009 y›l›nda
E.C.A.’n›n oldu. Manisa’daki Valfsel Fabrikas›’nda üretilen E.C.A. Primemix armatürü,
‘Elements and Systems’ kategorisinde ödüle hak kazand›

E.C.A. Primemix’e IF Design’dan

uluslararas›
tasar›m ödülü
uluslararas›
tasar›m ödülü

Dünyan›n tasar›m Oscar’›
IF Design, dünyan›n en bilinen tasar›m yar›flmalar›ndan birisi.
Dünyan›n tasar›m Oscar’› olarak da adland›r›l›yor. Farkl› sek-
törlerde, kendi alan›nda en modern tasar›ma ve en son tekno-
lojiye sahip ürünler, bu ödüle hak kazan›yor. Uzun y›llardan bu
yana tasar›mla üretimi birlefltirme rolünü üstlenen ba¤›ms›z IF

Enstitüsü, tasar›m birimlerine ait çal›flmalar›n ekonomik alan-
daki katk›lar›n› öne ç›karmay› hedefledi¤i gibi, halk›n da tasar›-
m›n önemi hakk›nda fark›ndal›¤›n› art›rmay› amaçl›yor. ‹flte bu
hedefler do¤rultusunda her y›l IF Design yar›flmas› düzenleni-
yor. M Technology, IF Design’in ödül kategorinden biri. 

fiirketlerden/ELMOR-VALFSEL
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‹stanbul Anadolu yakas›n›n gözde semtlerinden Kartal’da, Yuvakur
Modern Yap› Konut Kooperatifi’nin infla etti¤i lüx projede E.C.A.
markal› kombiler tercih edildi. 108 konut kapsam›nda projelendiri-
len kooperatif, 12 katl› dört binadan olufluyor. Deprem yönetmeli-
¤ine göre infla edilmifl projenin d›fl cephesinin malzemesi Belçi-

ka’dan getirildi. Her binada iki asan-
sör bulunuyor.  Kademeli olarak Ara-
l›k ve Ocak aylar›nda teslim edilecek
projede, yüzme havuzu ve kapal› oto-
park bulunuyor.

E.C.A.-SEREL markalar›n›n sat›fl ve pazarlama hizmetleri üzerine faali-
yette bulunan ELMOR, yap› sektörünün geliflmesine yapt›¤› yat›r›mlar›,
‘Profesyoneller Buluflmas›’yla da destekliyor. Bu kapsamda Ekim-Aral›k
döneminde Marmaris ve Antalya’da mimar, mühendis, otel teknik mü-
dürleri, sat›n alma gruplar›, kamu ve sektör ilgililerini kapsayan semi-
nerler gerçeklefltirdi. 2009 y›l›nda alt› ilde düzenlenen ‘Profesyonel Bu-

luflmalar›’na 715  kifli
kat›ld›. 

Toplant›lar yap› sek-
törünün iletiflimini
güçlendirmek aç›-
s›ndan da büyük
önem tafl›yor. Kat›-
l›mc›lara E.C.A. ‘‹n-
san ve Çevre Dostu
Armatürler’, ‘Enerji
Tasarrufunda Mü-
kemmel Çözümler’,
SEREL ‘Islak Mekan-
larda Sinerjik Çö-
zümler’, ‘Mutfak ve
Banyo Dolaplar›’ ile
‘Karo Seramik Ko-
leksiyonu’, EMAR
ise ‘Çevreye Duyarl›
Hizmetler’ hakk›nda
bilgiler verildi. 

fiirketlerden/EMAR-EMASfiirketlerden/ELMOR
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EMAR A.fi.’nin verdi¤i e¤itim sonucu 53 s›hhi tesisat ve do¤al-
gaz ustas› sertifika ald›. EMAR’›n, 2009 y›l› e¤itim programla-
r› kapsam›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›’yla yap›lan protokol
gere¤i düzenledi¤i, Elginkan Toplulu¤u flirketleri ve F›rat Plas-
tik firmas› taraf›ndan desteklenen ‘S›hhi Tesisat Uyum Kursu’
2-6 Kas›m 2009 tarihlerinde Diyarbak›r’da gerçeklefltirildi.
Diyarbak›r Burhanettin Y›ld›z Endüstri Meslek Lisesi’nde dü-
zenlenen kursa, s›hhi tesisat ve do¤algaz ustas› 53 kifli kat›ld›.
Milli E¤itim Bakanl›¤› ile yap›lan protokol kapsam›nda 20 sa-
atlik sertifika program› olarak uygulanan kursun 16 saatlik k›s-
m›nda teorik, dört saatlik k›sm›nda ise uygulamal› e¤itim ve-
rildi. E¤itimlerin sonunda kursa kat›lan tesisat ustalar›n›n
EMAR, Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Türkiye ‹fl Kurumu onayl› ser-
tifikalar›, düzenlenen törenlerle verildi. Kursta e¤itim amac›y-
la kullan›lan E.C.A. ürünleri ise ilerleyen günlerde Endüstri
Meslek Lisesi Tesisat Bölümü ö¤rencilerinin kullanmas› hede-
fiyle okula hibe edildi.

2000-2009 y›llar› aras›nda Türkiye genelinde gerçeklefltirilen
26 dönem S›hhi Tesisat Uyum Kurslar’›nda 2 bin 260 adet te-
sisat ustas› Türkiye ‹fl Kurumu ve Milli E¤itim Bakanl›¤› onay-
l› olarak sertifikaland›r›ld›. 

Tesisat ustalar›na onayl› sertifika

Yap› sektörünün
profesyonelleri bulufltu

Barcelona evleri: Silivri’de yeni yaflam merkezi olarak
Kaman Yap› taraf›ndan 12 bin metrekarelik alana yap›lan
Barcelona Evleri, flehir içi yaflam› kolaylaflt›rman›n yan› s›ra
tercih etmifl oldu¤u E.C.A. armatür ve SEREL vitrifiye ürünle-
riyle birlikte fl›k ve estetik bir yaflam sunmay› amaçl›yor. 

TOBB Üniversitesi Ö¤renci Konukevi: TOBB,
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ö¤rencilerine sunmufl
oldu¤u e¤itimin yan› s›ra ö¤rencilerinin bar›nma sorunla-
r›yla da yak›ndan ilgilendi¤ini, E.C.A armatür ve E.C.A.
teknik ürünlerini tercih ederek gösteriyor.

Cesars Otel: Antalya’da hizmet vermekte olan Cesars
Otel, müflterilerine sundu¤u tatil keyfini, estetik ve fl›k tasa-
r›mlar›yla farkl› bir görüntüye sahip olan SEREL vitrifiye ürün-
lerini tercih ederek art›r›yor.

Ortado¤u Teknik Üniversitesi: Ülkemizin önem-
li üniversitelerinden Ortado¤u Teknik Üniversitesi,
y›llard›r uluslararas› standartlarda verdi¤i e¤itimi, rektör-
lük, yurtlar ve kampüslerinde tercih etti¤i fl›k ve tasarruf-
lu E.C.A. teknik ürünleri ve SEREL vitrifiye ürünleriyle
taçland›r›yor.

Süleyman Demirel Üniversitesi: Isparta’n›n e¤itim
yuvas› olan Süleyman Demirel Üniversitesi, verdi¤i e¤itim
hizmetine sa¤l›k hizmetini de ekliyor. Süleyman Demirel
Üniversitesi’nce yapt›r›lan poliklinikte insan sa¤l›¤›na verilen
önemin iflareti olarak, E.C.A. armatür ve teknik ürünleriyle
birlikte, SEREL vitrifiye ürünleri kullan›l›yor.

K‹PTAfi Maltepe: Biat ‹nflaat flirketi taraf›ndan yap›-
lan Kiptafl Maltepe 2. etap konutlar›nda estetik, fl›k ve ta-
sarruflu ürünlerde öncü marka E.C.A. armatür ve Ar-Yak
ürünlerinin yan› s›ra SEREL akrilik sistem ürünlerini tercih
ediliyor.

OYAK-Renault fabrikas›: Bursa’da yer alan otomotiv
sektörünün dev ismi Renault, üretimini gerçkelefltirdi¤i fabri-
kas›nda yapt›¤› yenileme çal›flmas› içerisinde tasarrufun ve
esteti¤in ön planda oldu¤u E.C.A. armatür ürünlerini tercih
ediyor.  

E.C.A. ve SEREL 
kalitesi her yerde

Yap› sektörünün profesyonelleri, ELMOR A.fi.’nin
öncülü¤ünde Antalya ve Marmaris’te bir araya geldi.

Yuvakur’da E.C.A. kombileri
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fiirketlerden/ELEKS-EMAR

Dünyan›n 60 aflk›n ülkesine ihracat yapan E.C.A., ›s› ürünleriyle ‹ranl›-
lar’›n kalbini fethetti. 8. ‹ran Uluslararas› Is›tma-So¤utma-Havaland›rma
ve ‹klimlendirme Fuar›, 11 salonda 19 ülkeden oluflan toplam 326 firma-

n›n kat›l›m›yla 7–10 Ekim 2009 tarihinde Tahran’da düzenlendi. 45 bin
kiflinin ziyaret etti¤i fuarda E.C.A.’n›n ›s› ürünleri son tüketiciyle bulufltu
ve ürün özelliklerini tan›tma f›rsat› bulundu.

Ege Üniversitesi ö¤retim görevlileri ve personelinin yaflad›¤›, toplam
befl blok ve 136 daireden oluflan lojmanlar, enerji verimlili¤i ve kon-
foru ön planda tutan De Dietrich MC serisi duvar tipi yo¤uflmal› kom-
bilerle ›s›n›yor. 

Üniversite içinde farkl› daire adetleri ve büyüklü¤e sahip olan lojman-
larda ve idari binalarda ›s› ihtiyac›na ba¤l› olarak ikili, dörtlü ve alt›l›
kaskat uygulamalar yap›ld› ve 114 kW olan en yüksek kapasiteli ürün-
ler tercih edildi. 

MC serisi duvar tipi yo¤uflmal› kombiler 35, 43, 65, 90 ve 114 kW ola-
rak befl farkl› ›s›tma kapasitesine sahip. Maksimum 10 cihaz kendi ara-
s›nda ba¤lant› yap›l›p (kaskat) birlikte çal›flarak 1140 kW’a varan
(980.000 kcal/h) güç elde edilebiliyor. ‹lave boyler kullan›m›yla kon-
forlu s›cak kullan›m suyu da temin etmek mümkün oluyor. 

MC serisi duvar tipi yo¤uflmal› kombileri farkl› k›lan en önemli özelli-
¤i, eflanjör (›s› de¤ifltirici) yap›s›. Eflanjör, cihazda tesisatta dolaflan su-
yun ›s›nd›¤› ve ›s› transferinin gerçekleflti¤i bölümdür. De Dietrich ta-
raf›ndan tasarlanm›fl olan yüzey alan› art›r›lm›fl eflanjör, maksimum
düzeyde ›s› transferi sa¤l›yor ve bu sayede  yüzde 110’ a varan verim
de¤erleri elde edilebiliyor.

Cihazlar ayarlanan periyoda ba¤l› olarak efl ömür fonksiyonuyla çal›-
fl›yor. Bu sayede sürekli ayn› cihazlar devrede olmay›p s›ral› olarak de-
¤iflmeli çal›flmalar› gerçekleflmifl oluyor.

Tüm kapasitelerde standart olarak entegre halde bulunan Diematic 3
kontrol paneliyle tüketiciye enerji tasarrufu sa¤layan en uygun ayarla-
r›n hassas flekilde ayarlanmas›na imkan veriyor. Birden çok cihaz›n
entegre olarak birlikte çal›flt›¤› uygulamalarda ek bir kontrol paneline
ihtiyaç duymadan mevcut panelle cihazlar›n kontrol edilmesine ola-
nak sa¤l›yor. Dört farkl› programlama da yine kontrol paneli üzerin-
den ayarlanabiliyor. 

E.C.A. ›s› ürünleri ‹ran’da 

Ege Üniversitesi’ni
De Dietrich 

›s›t›yor
De Dietrich taraf›ndan tasarlanm›fl olan yüzey alan›
art›r›lm›fl eflanjör, maksimum düzeyde ›s› transferi
sa¤l›yor ve bu sayede kombide yüzde 110’a 
varan verim de¤erleri elde edilebiliyor   

MC serisi duvar tipi yo¤uflmal› kombilerde kendi

aralar›nda ba¤lant› yap›lan 10 cihaz›n birlikte

çal›flmas›yla 1140 kW’a kadar güç elde edilebiliyor.

fiirketlerden/EMAS

Elaz›¤ ve Manisa’da e¤itim vakti
Elginkan Toplulu¤u’nun E.C.A. markal› Is› Grubu ürünlerine yönelik
olarak bafllatt›¤› e¤itim programlar› sürüyor. E.C.A. markal› ürünlerin
yurtiçi sat›fl firmas› EMAS ve sat›fl sonras› hizmetler flirketi EMAR tara-
f›ndan uygulanan e¤itim programlar›n›n Ekim-Aral›k 2009 dönemin-
deki dura¤› Elaz›¤ ve Manisa illeriydi. E¤itim ve seminerler, kombi, kat
kaloriferi, do¤algaz sobas›, panel radyatör, merkezi ›s›tma sistemleri,
klimalar ve do¤algaz sayaçlar› gibi E.C.A. markal› Is› Grubu ürünlerini
tüketicilerle buluflturan bayilerin yan› s›ra mühendisler ve tesisat usta-
lar› gibi uygulamac›lara, do¤algaz da¤›t›m flirketlerine ve tüketicilere
yönelikti. E¤itimlerde, do¤algazl› cihazlar, son teknolojiler aktar›ld› ve
güvenli yak›c› cihaz kullan›m› konusunda bilinç oluflturmak amac›yla
tesisat, ifl güvenli¤i, montaj kurallar›, yak›t ekonomisi ve müflteri mem-
nuniyeti konular›nda bilgi verildi. Bölgelerde yap›lan uygulamalara te-
sisat ustas›, makine mühendisi, sektör ilgilisi 1004 kifli kat›ld›.



MATEL Bilecik Tesisi 1995’ten bu yana, 

giderek büyüdü. Daha önce yönetim ve

laboratuvar›n yer ald›¤› bina (solda), art›k sadece

Ar-Ge merkezi olarak hizmet verecek. Yönetim

kadrosu ise yeni yönetim binas›nda.  
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Peki k›sa bir sürede bu büyümeyi nas›l sa¤lad›n›z?

1998’den 2008’e, yani 10 y›l gibi bir sürede sa¤lanan bu büyümede, Ar-
Ge’den çok faydaland›k. Sektör için yeni hammaddeler gelifltirdik ve ma-
dencilikte marka yaratt›k. Bizim kilimiz ‘Mask’, sektörde bir marka oldu.
Kullan›c›lar, baflka bir firman›n üretti¤i bu malzemeyi bile, ‘Mask’ diye is-
tiyorlar. Vitrifiyede, yüzde 30-35 oran›nda da yap› malzemelerinde çok
tutulan bu ürünümüz taklit de edilemedi. Çünkü biz tek bir hammadde
kullanm›yoruz. Bu bölgeden, ‹stanbul’dan, yurtd›fl›ndan getirtti¤imiz alt›
yedi çeflit malzemeyi kar›flt›r›p, tek bir ürün ç›kart›yoruz.

Büyüme yolunda att›¤›m›z bir ad›m da faaliyet yöntemini de¤ifltirme-
miz oldu. Daha önce malzemeyi ocaktan ç›kar›p, sat›yorduk. Evet to-
najlar çok büyüktü ama kâr getirmeyen bir yöntemdi. Biz bu tür bir
yöntemden, tesisleflmifl bir hammaddecili¤e geçtik. Özellikle seramik-
teki s›r malzemelerine yöneldik. Daha sonra da kuars ve feldspat ö¤üt-
tük, ürettik, tesislerini kurduk. Önce küçük bafllad›k ama talebi karfl›la-
yamaz duruma gelince büyüttük ve büyüttük.

Hangi aç›klar› görüp doldurdunuz o at›l›m y›llar›nda?

Bu bölge seramik bölgesidir, birçok fabrika vard›r. Bu fabrikalar malze-
melerini Ayd›n civar›ndan sa¤l›yor, ancak sorunlar yafl›yorlard›. Mese-
la fabrikan›n malzemesi bitmifl, hemen gelmesi gerekiyor, ama 20 gün-
de geliyordu. Onlar da bu tür risklere karfl› stok yapmak durumunda ka-
l›yorlard›. Yani ya üretimleri gecikiyor ya stok maliyeti ortaya ç›k›yor-
du. ‹flte biz, bunu önledik. Buradaki fabrikalar›n stoklar›n› takip ettik,
bitmesine yak›n yeni malzeme verdik. Müflteri flikâyeti gelince de, “‹n-
celeyelim, kötüyse size döneriz” demiyor, hiçbir fley sormadan derhal
o kamyonu geri al›yor, ayn› gün yeni ürün ç›kart›yorduk. Türkiye’deki
tüm seramik fabrikalar›na bir gün içinde sevkiyat yapt›k. Hiçbirini ham-
maddesiz b›rakmad›k. 2000’lerin bafl›nda art›k bu sistem oturmufltu. 

Yani laboratuar ve müflteri hizmetiniz kalk›fl rampan›z oldu… 

1995’te durum flöyleydi. Müflteriye bir gün befl, ertesi gün 10 de¤erin-
de malzeme gidiyordu. Biz ise bir fark yaratt›k, ürün standard› gelifltir-
dik. Standard› korumak için de çok titiz davrand›k. 

Bu ifller yap›ld›ktan sonra dedik ki, “Her müflterinin reçetesi ayr›, iste¤i
ayr›. Biz de onlara spesifik ürün gelifltirelim”. Gittik, nas›l hammadde
istediklerini ö¤rendik, bu bilgilerle yeni ürünler yapt›k ve sadece onla-
ra verdik. ‹flte bu gibi nedenlerle flimdi MATEL olarak iyi bir yerdeyiz.

Yeni gelifltirdi¤iniz hammaddeniz var m›?

Var, rafine bir ürün ç›kartt›k. Hem SEREL’de deneniyor hem baflka sera-
mik fabrikalar›nda… Di¤er firmalar›n yurtd›fl›ndan temin etti¤i pahal›
hammaddeler yerine içerden alabilecekleri, daha ucuz, standart, zama-
n›nda teslimi olan yeni bir hammadde olacak. Endüstriyel deneme so-
nuçlar›n› bekliyoruz. Bütün niyetimiz, ürünlerde yüzde 100 yerli serma-
ye olmas›, yabanc› hammadde yerine kendi hammaddemizi koymakt›r. 

Peki yeni ürün verirken e¤itim de veriyor musunuz?

Hay›r, ama sat›fl sonras› bir servis kurma yönünde yap›lan›yoruz. Mal-
zemelerin nas›l kullan›ld›¤›n›, fabrikalara gidip yerinde gösterece¤iz. 

‘Tozlu’ bir ifl yap›yorsunuz. Bölge halk› bu durumu nas›l karfl›l›yor?

Befl sene önce buras› toz duman içindeydi. Tozu önlemek için kapa-
l› alanlara toz filitrasyon sistemi kurduk. Sistemin projesini biz ayar-
lad›k ve tamamen tozsuz bir üretim tesisine dönüfltürmeyi baflard›k.
Bu çok zordur. Yurtd›fl›ndan gelen ziyaretçilerimiz bile sonuca hay-
ran kald›. Ama as›l sorun sahadayd›. Onu önlemek çok zor. Çünkü
burada, 100 bin tondan fazla hammaddenin mikron ölçe¤inde tozu
var. Rûzgâr esti¤inde tozu da¤›t›yor. Biz de binan›n her taraf›na su
jetleri kurduk. Bilecik Çevre Müdürlü¤ü, çevredeki firmalar›, özellik-
le tafl ocaklar›n›, “MATEL nas›l yapt›ysa, ayn›s›n› yap›n” diyerek bi-
ze yönlendirdi. Ayr›ca sadece benim zaman›mda, 4 binden fazla
a¤aç diktik MATEL arazisi içerisine. Arkas› dik uçurumdu, oray› düz-
lefltirdik, bir orman oldu.

Dolay›s›yla Bilecikliler ile diyalo¤umuz iyi. fiikâyetleri oldu¤unda
çözdük. Ayr›ca Bileciklilerin gözünde MATEL’in yeri ayr›d›r. fiehre
indi¤inizde, “Ben MATEL’de çal›fl›yorum” dedi¤inizde, daha farkl›-
s›n›zd›r. Sahip oldu¤unuz kurumsal yap›n›n çok büyük faydas›n›
gördük.

MATEL

MERKEZ ÜSSÜNÜ KURDU
Sofram›zdaki tabaktan

penceremizdeki cama, diflimizdeki
porselenden yedi¤imiz

hamburgere kadar hayat›m›z›n her
an›nda imzas› olan MATEL Bilecik

Tesisleri, yeni yat›r›mlara
haz›rlan›yor. ‘Art› 1’ ekibi bu

büyüme stratejisinin bafllat›laca¤›
yeni yönetim binas›n› ziyaret etti 

MATEL gelece¤inin
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B
Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi içinde yer
alan MATEL Bilecik Tesisleri, büyümeye de-
vam ediyor. 135 bin metrekarelik aç›k alan
üzerine kurulu MATEL, hemen yan›ndaki 55
bin metrekarelik alan›n da sat›n al›nmas›yla
birlikte yeni yat›r›mlar için altyap›s›n› kurdu.
P›r›l p›r›l yükselen yeni yönetim binas› da,
Fabrika Müdürü Ercüment Ar›c›’n›n verdi¤i
bilgilere göre, befl y›l sonra yeni yat›r›mlarla
büyüyecek Tesis’in yeni kumanda merkezi
olacak. Önceki say›lar›nda inflaas›n› duyur-
du¤umuz yeni yönetim ve sosyal tesis binas›-
n› sizler için ziyaret ettik.

Türkiye’nin, baflta seramik sanayi olmak üzere
çeflitli sanayi sektörleri için en önemli entegre
hammadde haz›rlama tesislerinden biri olan
MATEL Bilecik Tesisleri’nin yeni binas› toplam
1800 metrekarelik, üç kattan olufluyor. Tesisin
yönetim ve laboratuvar olarak kullan›lan eski
binas›, art›k tamamen Ar-Ge merkezi hizmeti
verecek. MATEL’in bir marka haline gelmesin-
de büyük rolü olan laboratuvar da art›k çok da-
ha genifl bir alanda faaliyetini sürdürecek; yeni
makinelerle geniflletilecek, hem Ar-Ge için
kullan›lacak hem uygulama laboratuvar› ola-
cak. Burada yap›lacak küçük ölçekli üretimler-
le olas› sorunlar saptanacak ve ürünler, bu so-
runlar giderildikten sonra sat›fla ç›kar›lacak. 

1995 y›l›nda MATEL’de çal›flmaya bafllayan ve
10 y›ld›r Bilecik Fabrika Müdürü olarak görev
yapan Ercüment Ar›c›, 2009 y›l› bafl›nda Serel
Seramik Fabrika Müdürlü¤ü’ne atand›. Halen iki
görevi yürüten Ar›c›, dergi ekimizi a¤›rlad›¤› ye-
ni binada, düzenlemenin nedenini flöyle aç›kla-
d›: “Hedefimiz fluydu; MATEL büyüyecek. Üç y›l

önce sat›n ald›¤›m›z alana do¤ru geniflleyece¤iz.
Befl y›l içinde maden-kimya alan›nda yeni yat›-
r›mlar yapaca¤›z. Teknik kadroyu da güçlendir-
memiz gerekecek. Yeni yat›r›mlarla 150 kifliye
ulaflaca¤›z. Bunun da, o büyümeye hizmet vere-
bilecek yönetim binas› olmas›n› istedik.” 

Yat›r›m ve büyüme, MATEL Bilecik Tesisleri’nin
baflar›s›n› çoktan kan›tlad›¤› konular. Ar›c›,
1998-2008 y›llar› aras›nda sa¤lad›klar› flafl›rt›c›
büyümeyi ve bu büyümenin stratejisini anlatt›.

MATEL’de 1995’te çal›flmaya bafllad›n›z. O
günkü tesisin bir görüntüsünü çizer misiniz?

Bugünkü laboratuvar›n yar›s› ve bugün bekçi
kulübesi olan küçük yap› vard›. Laboratuvarlar
yeni kuruluyordu. Tesisin üretim kapasitesi bu-
günkünün 10’da biri bile de¤ildi. Tek müflteri-
miz, kendi fabrikam›z olan SEREL’di. SEREL
1998’de sat›l›nca, bütün ciromuz gitti. Biz de
Topluluk d›fl›na aç›lmaya karar verdik ve yat›-
r›mlara bafllad›k. Ürün çeflitlendirmesi yapt›k,
üründe standart bir kaliteyi, süreklili¤i ve müfl-
teride güveni sa¤lad›k. Ve MATEL büyüdü.
fiimdi Türkiye’deki bütün seramik, vitrifiye,
porselen fabrikalar› müflterimiz. Markas› ne
olursa olsun Türkiye’de kulland›¤›n›z tüm por-
selen tabak çanakta MATEL hammaddesi var-
d›r. Türkiye’de MATEL olmazsa, seramik sek-
törü sars›l›r. Bunda da çok iddial›y›m. MATEL
ürünleri akl›n›za gelmeyecek alanlarda da kul-
lan›l›yor. Mesela ürünlerimiz aras›nda yer alan
kaolen, yedi¤iniz hamburgerde var. Kaolen,
suyla fliflip doygunluk hissi veren, zarars›z bir
malzemedir. Bu tür g›da malzemelerinin ço-
¤unda vard›r. 
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‹çimizden biri   ‹çimizden biri

Muhasebe ve ‹dari ‹fller Müdürü olarak sizden ELMOR’un ekono-
mik kriz karfl›s›ndaki durumunu ö¤renebilir miyiz?  

D›fl kaynakl› bu krizin etkilerini her flirket farkl› tarz ve fliddette his-
sediyor. Toplulu¤umuz, güçlü, dengeli mali yap›s› yan›nda, önceki
krizlerin verdi¤i tecrübeyle olumsuz etkileri en aza indirmeye çal›fl›-
yor. Biz de ELMOR olarak sektörümüzü de¤erlendirdik, sat›fl ve pa-
zarlama stratejilerini pazar›n yap›s›n› öngörerek belirledik. Alacak ve
borç kontrolüne daha fazla önem verdik. 2010’da da mevcut pazar-
dan en fazla pay› almay› hedefliyoruz. Kriz ortam›nda flirketler, da-
ha güçlü ve güvenilir tedarikçilerle ifl yapmak ister. Toplulu¤u-
muz’un mali yap›s›n›n sa¤laml›¤›, güvenilirli¤i, etik de¤erleri, çal›flan
ve ürün kalitesi, önümüzdeki günlerde en önemli art›lar›m›z olacak.

Foto¤rafç›l›¤a ne zaman ve nas›l bafllad›n›z? 

Babam›n foto¤rafa ilgisinin etkisiyle, ortaokul s›ralar›nda foto¤rafla
ilgilenmeye bafllad›m. ‹lk bilgileri ve deste¤i de babamdan ald›m.
Çok flansl›yd›m, çünkü evimizde karanl›k oda vard›. Ancak 1970’li
y›llar›n sonlar›nda tüm imkânlar k›s›tl›yd›. Malzeme pahal›, bilgiye
ulaflmak zor, kitap, dergi veya e¤itim veren kurum yoktu. Deneme
yan›lma yöntemiyle ö¤rendim. En önemli e¤itim kayna¤›m, semti-

11993’te Tahsilat ve Risk Kontrol fiefi olarak göreve bafllad›¤›, ard›n-
dan Cari Hesaplar ve Muhasebe flefliklerinde bulundu¤u ELMOR’da
1997’den bu yana da ‘Muhasebe ve ‹dari ‹fller Müdürlü¤ü’nü yürü-
ten Kay›han Kay›, ayn› zamanda iyi bir foto¤rafç› ve iyi bir aflç›. Ka-
y› için, ilk bak›flta birbirine hiç benzemeyen bu iki hobinin ortak bir
noktas› var; güzelliklerin paylafl›labilmesine f›rsat sa¤lamalar›.  

Hem ifl hem iki hobiyi birlikte yürütüyorsunuz. Foto¤rafç›l›k ve ye-
me¤e geçmeden önce sizden iflinizi dinlemek istiyoruz...

ELMOR çok iyi bir okul; sadece meslek bilgileriniz geliflmez, yöne-
ticilik de ö¤renirsiniz. Çünkü Toplulu¤umuz’da kat›l›mc›l›k anlay›fl›
var. Yönetici olduktan sonra Topluluk bünyesinde karar mekaniz-
mas›na girersiniz. Bütün kararlarda imzan›z oldu¤u için de her ko-
nuyu ö¤renmeniz gerekir. Bu yönetim tarz›yla, her iflte sorumlulu-
¤unuz, her baflar›da katk›n›z oldu¤unu hissedersiniz.   

Toplulu¤un, çal›flanlar› aç›s›ndan çok yüksek manevi tatmini vard›r.
Vak›f, siz ebediyete intikal etseniz de, sonsuz bir iyilik gibi ifller. Biz
de Elginkan Vakf›’yla bu döngüye hizmet ediyoruz. En önemli art›-
m›z da bu, sayg›n bir Topluluk’ta çal›flman›n gururu. Toplulu¤u-
muz’un ilkeleri bizleri daha tutumlu, tedbirli, makul yap›yor.  

“Resme bofl, foto¤rafa dolu
tuvalle bafllars›n›z”
ELMOR Muhasebe ve ‹dari ‹fller Müdürü Kay›han Kay›, oyuncak sepeti pek zengin
olmayan bir kuflaktand›. Ancak karanl›k odas› bulunan bir evde büyümek gibi bir flansa
sahipti. O da böylece foto¤rafa gönül verdi 

mizdeki foto¤rafç›lard›. Üniversite y›llar›nda foto¤raftan biraz kop-
tum. Çekmeye yeniden bafllad›¤›mda art›k dijital makinalar vard›.
Uzun süre dijital teknolojden uzak durdum, ama geliflmeye direne-
miyorsunuz, zaten direnmek de çok gereksizmifl. 

Konu tercihiniz nedir?

Asl›nda çok fazla konu seçmem ama portre bana zor gelir. Çünkü
insanlarla çok iyi iliflki kurman›z, niye çekti¤inizi onlara anlatabil-
meniz laz›m. Onlar tedirgin olunca, ben de tedirgin oluyorum, iflin
do¤all›¤› kaç›yor. O nedenle dura¤an objelerle çal›flmay› daha çok
seviyorum. Özellikle makro (do¤adan detay), peyzaj ve günbat›m›
çekmekten hofllan›yorum. Makro çekimde küçücük bir çiçekle saat-
lerce u¤rafl›rs›n›z; e¤ilir kalkar, yerlere yatars›n›z. ‹nsanlar, “Küçü-
çük bir çiçekle niye bu kadar u¤rafl›yor” diye soran gözlerle bakar.  

Bir görüntüyü foto¤raf karesine dönüfltürme süreciniz nas›l iflliyor? 

Önce ne çekece¤ime, ard›ndan da konunun foto¤raf karesinde na-
s›l duraca¤›na karar veriyorum. Sonra farkl› aç› ve mesafelerle dene-
me yap›yorum. Asl›nda foto¤raf› resimden ay›ran en önemli özellik
de budur. Resimde bofl bir tuvalle yola ç›kar, onu doldurmaya bafl-
lars›n›z. Foto¤rafa ise sondan bafllars›n›z. Karfl›n›zda bir görüntü
vard›r, ancak siz, foto¤raf›n›za katk› sa¤lamayacak objeleri atarak,
yani ‘tuvali’ eksilterek foto¤raf›n›zdaki kompozisyonu tamamlars›-

n›z. Bunu bazen kadraja istemedi¤iniz ö¤eleri almayarak, bazen de
foto¤raf›n teknik imkânlar›n› kullanarak sa¤lars›n›z. Çok istedi¤im
bir sonuç alamazsam, dijital oynamalar yap›yorum. Mesela HDR fo-
to¤raflar› çok seviyorum. Bir kare üzerinde günlerce u¤rafl›r›m. Bu-
rada art›k ifl, foto¤raf çekmekten resim yapmaya dönüyor.

Foto¤rafa ne kadar zaman ay›r›yorsunuz?

Foto¤raf çekmeyi istedi¤im her an› de¤erlendirebilmek için genel-
likle yan›mda kamera olur. Bazen siz çok istersiniz, ama ›fl›k ve ha-
va flartlar› müsaade etmez. Bu durumda foto¤rafç›l›k, bazen de çek-
memeye karar vermektir. Biraz da avc›l›k gibi san›r›m. Bazen eliniz
bofl olarak dönseniz de, hoflça vakit geçirmifl olman›z yeter. 

Foto¤raf size neler kazand›r›yor?

Foto¤raf da di¤er sanat dallar› gibi rahatlat›r. Olaylara farkl› aç›dan
yaklaflman›z› sa¤lar. ‹letiflim becerilerinizi, seçicilik ve alg›n›z› art›-
r›r. ‹fl hayat›na en büyük katk›s› ise ruhen dinlendirmesi…. 

fiimdi lezzetli bir konuya geçiyoruz; yemek…

Yemek ve foto¤raf birbirinden çok farkl› görünse bile, benim aç›m-
dan ortak bir noktalar› var; paylaflmak. Birinde gördü¤üm, di¤erin-
de ald›¤›m tad› paylafl›yorum.  Bu paylafl›m›n be¤enilmesi de mane-
vi tatmin veriyor. Ayr›ca her ikisi de görsel ö¤eler tafl›yor.

Yeme¤e ilgim, ailemden uzak kald›¤›m üniversite y›llar›nda bafllad›.
‹lk e¤itimimi amcamdan ald›m. “Gel sana kuru fasulye yapmay› ö¤-
reteyim. ‹çindeki malzemeyi de¤ifltirirsen, baflka yemek olur” dedi
ve bafllad›m yemek yapmaya. Önce zorunluluktu, giderek keyif ha-
line geldi. Çünkü yemek yeme¤i ve farkl› tatlar› seven biriyim.

Eflim de çok güzel yemek yapar. Birlikte gireriz mutfa¤a, yeme¤in
bir k›s›m ifllerini o, bir k›sm›n› ben yapar›m. Tabii bu durumda aile-
ce kilo al›yorsunuz. 

Nas›l bir mutfa¤›n›z var?

San›r›m çok deneme yapma iste¤im nedeniyle mutfa¤›mda belirli
bir türün a¤›rl›¤› yok. Ancak yöresel yemekleri ö¤renip ve uygula-
maktan çok keyif al›yorum. En be¤endi¤im, çeflitlili¤i ve zeytinya¤›-
n›n da kullan›lmas› nedeniyle Gaziantep ve Antakya yöresidir. 

Kay›han Kay› HDR foto¤raf

çal›flmalar›n› (soldaki kareler)

seviyor. Ayn› görüntü, farkl›

pozlanarak birkaç kare

çekiliyor. Ard›ndan da kareler

birlefltiriyor ve tonlamalar›yla

oynan›yor.

Kay›han Kay›’dan, en çok sevdi¤i yemeklerden birinin tarifini istedik.
O da neredeyse yar›m gün süren bu zahmetli yeme¤i, ‘Art› 1’ okur-
lar› için haz›rlad›. ‘Yaban Mantarl› Eriflte’nin hamurunu haz›rlad›,
erifltelerini kesti, sosunu yapt›. Kay› için yemek, meditasyon gibi.  Ye-
mek haz›rlamaya uzun uzun zaman ay›r›yor. Sonradan sevdikleriyle
paylaflaca¤› bir ortak zaman› haz›rlad›¤› bu uzun saatlerin, zihnini
dinlendirdi¤ini söylüyor. Arkas›nda da temiz bir mutfak b›rak›yor.  

Yemek de¤il meditasyon...



S
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Sistem Düflüncesi bir yöntemin adı. Bu yöntem, bir sorunla karflı
karflıya kalan kurumların, sadece kendilerine de¤il, tüm sisteme
bakmaları gerekti¤ini savunuyor. Aksi halde, çözümün var olma-
yaca¤ını iddia ediyor.

Yöntemin yaratıcısı, ABD'nin ünlü üniversitelerden MIT’in ö¤re-
tim üyelerinden Peter Senge. Senge'nin yönetim konusunda
arafltırmaları, kitapları var. Senge, geçti¤imiz ay, KalDer ta-
rafından, TÜS‹AD (Türk Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i)
iflbirli¤iyle düzenlenen ‘Sürdürülebilir Topluma Dönüflüm’ konu-
lu 18’nci Kalite Kongresi'ne katıldı. Senge’nin konferans sistemiy-
le ABD'den yaptı¤ı konuflmanın kapsamlı bir özetini veriyoruz:

"Sistem Bakıfl Açısı'nı size flöyle anlatabilirim: Bir stratejik sorunu-
muz oldu¤unu düflünelim. Pek çok flirket, öncelikle, bunun stra-
tejik bir sorun oldu¤unu kavrayamıyor. Sadece teknik bir sorunla
karflı karflıya kaldı¤ını düflünüyor. Dolayısıyla bu sorunu teknik
kadrolarla çözmeye kalkıflıyor ve baflarısız oluyor. Bu durum bel-
ki pek ço¤unuzun baflına gelmifltir. Diyelim kaliteyle ilgili bir so-
rununuz vardır. Çözüm sürecinde teknik kadrolar iflin içine gir-
mifltir, süreçlerin incelenmesi için uzmanlar tutulmufltur. Ama so-
runla ilgili olan her düzeyden insan iflin içine girip sistemin ta-
mamı algılanmadıkça, o sorun tamamen çözülmez.

Normal olarak herkes ifline kendi bakıfl açısından bakar.
ABD'de, ‘Herkes kendi kutusuna bakar’ derler. ‹nsanlar, baflka-
larının kutularına bakmadıkça da katılım sa¤lanmaz, katılım sa¤-
lanmadıkça sorunun çözümü için derinlere inilemez ve istenilen
çözümler elde edilemez.

Amerikalı birçok üst düzey yönetici, mevcut sorunla çok fazla u¤-
raflmaz. Genelde size ayıracakları sadece üç dakikaları vardır. Bu
üç dakika içerisinde de ‘flunlar, flunlar yapılmalıdır’ diye talimat
verirler. Hemen karar verip uygulamak isterler. Soruna Sistem Dü-
flüncesi ile bakmadı¤ımızda, bu sorunların çözülmedi¤ini görü-
rüz. Aksine, ortada bir de¤il, birçok sorunun var oldu¤unu anlarız.

Toplumlarımız, bugün, giderek daha fazla sorunla karflı karflıya

kalıyorlar. Bunları görmezden gel-
mek de giderek zorlaflıyor.

Sanayinin sonunu getire-
cek bir de¤iflim
Örne¤in sürdürülebilir bir dün-
ya oluflturmak istiyoruz. Bu hede-
fimize yönelik problemler, ifl dün-
yamızı, sektörlerimizi, devletimizi
yakından etkiliyor. 10 yıl önce bu tür
bir önceli¤imiz yoktu. ‹klim de¤i-
flikli¤i stratejik bakıfl açısı
gerektiren bir önce-
lik de¤ildi. Ama

PETER SENGE:
“‹fl, bütün bir sistemi görebilmekte...”

flimdi öyle...

‹çinde bulundu¤umuz dönemde gerçekten büyük bir de¤iflim yaflandı.
Sanayi toplumunun en büyük de¤iflimiydi bu. Belki de sanayinin sonu-
nu getirecek bir de¤iflimi yaflıyoruz.

Bu tür öncelikler ifl dünyasının dünyaya bakıfl açısını da de¤ifltirdi.
‹fl dünyası, devletle ve sivil toplum kurulufllarıyla (STK) birlikte
çalıflmaya baflladı.

Aslında, söyledi¤im pek çok fley, birkaç yıl önce de söylenebilirdi.
Pek çok kifli sanayideki geliflmenin yol açtı¤ı bazı olumsuzlukları elefl-
tiriyordu. MIT’de doktora ö¤rencisiyken, nüfus artıflı; yan etkileri, do-
¤al kaynakların harcanması, atmosfere karbondioksit salgılanması ko-
nular› konufluluyordu. Kısacası dünyanın bir simülasyonu yapılıyor ve
bu sorunlarla bunun daha fazla devam edilemeyece¤i görülüyordu.
MIT’de yaptı¤ımız pek çok arafltırmadan bir tanesi de bu simülasyon-
du. Bunun altındaki mantık, sanayi döneminin temellerinin artık
sarsılmaya baflladı¤ıydı.

Bu sürdürülebilirli¤i baflarmanın karflısında çeflitli zorluklar var. Yeter-
li ve sa¤lıklı gıda, temiz su, zararsız enerji, zehirli atık, zengin ve fa-
kir arasındaki büyük uçurumlar gibi... 100 yılda, bir yandan son
derece önemli bir büyüme hızı yakaladık ama di¤er yandan yoksulla
zengin arasında uçurum da arttı. Dünyanın birçok yerinde, günde 1
dolara yaflamaya çalıflan insanlar var. Bu, senede 350 dolar ya da 250
euro ediyor.

Unilever dengesizlikleri görüyor
Unilever, gıda alanında çalıflan büyük bir flirket. 12-13 yıl kadar önce flir-
ket yetkilileri küresel gıda sistemindeki dengesizlikleri fark etti. 1998
yılında flirketin Hollandalı CEO'su ile görüflmüfltüm. Özet olarak flunları
söylemiflti: ‘Dünyada önemli de¤ifliklikler olmazsa, hem tarımda hem de
balıkçılıkta yapılacak iflimiz kalmaz’.

Gerçekten de balıkçılık alanında, dünyanın üçte ikisi aflırı avlanıyor.
Halbuki yaflamları balıkçılı¤a ba¤lı olan ülkeler var ve zengin ol-
madıkları için yeterli miktarda avlanamıyorlar. Öte yandan, erozyon yü-
zünden her yıl önemli ölçüde toprak kaybediyoruz. Her yıl, dünyada, 50
milyon kifli kırsal bölgelerden kentlere göç ediyor. Ço¤u gecekondular-
da veya daha da kötü evlerde yaflıyor. Neden mi göç ediyorlar? Çünkü,
kırsal ekonomi çöküyor. Küresel gıda sistemi, sadece ekolojiyi bozmak-
la kalmıyor. Kısa vadeli, yetersiz tarım politikaları nedeniyle, aynı za-
manda temel gıda maddelerinin fiyatlarını da düflürüyor. Bunu sizler de
görebilirsiniz. Ben çevremde bu durumu gözlemleyebiliyorum.

So¤uk bir bölgede yaflıyorum. Ben, ocak ay› ortasında markete gidip
nefis bir kavun alabiliyorum. Ve bu kavunun fiyatı 1.5, bilemediniz
2 dolar... Kimse, ‘bu kavun niye bu kadar ucuz’ diye sormuyor.
Tarım ürünlerinin fiyatı son befl yıldır sürekli olarak düflüyor. Zen-
ginler için iyi bir durum ama dünyadaki bütün çiftçiler için bu bir
facia... Fiyatlar düfltükçe onların gelirleri de düflüyor. Unilever gibi

flirketler, bunu 10 yıl kadar önce gördüler ve sürdürülebilirlik konu-
sunda endifle duymaya baflladılar.

Bu sorunu çözmek için de Unilever, Oxfam ile iflbirli¤ine gitti. Ox-
fam, yoksulluk konusunda küresel olarak çalıflan bir STK'dır. Oxfam
gibi örgütler, kırsal bölgelerde, yoksullu¤un sistemden kaynaklanan
nedenlerine e¤iliyorlar. 1999 yılında Unilever ve Oxfam birlikte bir
proje yaptılar ve Unilever'in Endonezya'daki yoksulluk ayak izlerine
baktılar. Unilever'in Endonezya'da toplam 5 bin çalıflanı var. Yüzde
60'ı kadrolu, yüzde 40'ı sözleflmeli olarak çalıflıyor. Ama üreticiler,
satıcılar, hepsi toplandı¤ında, Endonezya'da 300 bin kiflinin Unile-
ver'den ekmek yedi¤i anlaflılıyor.

Unilever, Oxfam iflbirli¤i ile bir ö¤renme programı düzenledi. Endo-
nezyalı ifl adamları ve flirketler, kamu kuruluflları, STK'lar, akade-
misyenler bir araya geldiler. Hedef, sistemin tamamını görmek

Gündem Gündem

Senge, ABD'nin ünlü üniversitelerinden MIT’de ders veren önemli bir yönetim
uzmanı. Ça¤ımız flirketlerinin karmaflık sorunlarının ancak "Sistem Düflüncesi" adını
verdi¤i yöntemle çözülebilece¤ini söylüyor. Coca Cola'dan, Unilever'den,
Nike'dan çarpıcı örnekler veriyor

Etkileyici konuflmac›lar› ve tart›flmalar›yla Türkiye’nin en güçlü platformla-
r›ndan Kalite Kongresi, 18’nci kez topland›. ‘Sürdürülebilir Topluma Dönü-
flüm - Yeni ‹fl Yapma Biçimleri’ ana temas›n› tafl›yan Kongre, 16-18 Kas›m
tarihlerinde ‹stanbul, Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›’nda gerçeklefltiril-
di. Kongrede bu y›l 2 bin kifli, 21 oturumda, 70’i aflk›n konuflmac›y› dinle-
di. Kongrenin ev sahibi, KalDer Yönetim Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Ali R›za
Kaylan toplant›n›n ana temas›n› aç›klarken, ekonomik durgunluk ve iklim
de¤iflikli¤inin toplumun sürdürülebilirli¤ini tarih boyunca olmad›¤› kadar
tehdit etti¤ini belirterek flöyle dedi: “Bu küresel soruna ancak küresel düz-
lemde, uluslararas› kurulufllar, ulus devletler, sivil toplum örgütleri, sorum-
lu kurumlar ve bireyler olarak ortak çözümler üretebiliriz. Tüm kurumlar
için sistemli ve bütünsel yaklafl›mlarla kal›c› baflar›lar yaratma özgöreviyle
KalDer, k›sa ve orta vadede beklenebilecek dönüflümleri tetikleyecek para-
digma de¤iflikliklerini, oluflacak kurallar sistemini anlamam›z› ve olas› de-
¤iflimlerin kurulufllar ve bireyler üzerindeki etkilerini öngörebilmemizi sa¤-
layacak yaklafl›mlar› 18’nci Kalite Kongresi’nde tart›flmaya açt›.”

‘Yeni ‹fl Yapma Biçimleri’ konular›na odaklan›lan kongre süresince düzen-
lenen etkileflimli  toplant›larda, dönüflümün yönü ve biçimi ne olacak, ye-
ni kurallar ve düzenlemeler nas›l flekillenecek, dönüflüm kurumlara, kuru-
lufllara ve toplumun bütününe nas›l flekil verebilir, etkin risk yönetimiyle
krizsiz bir dünya nas›l tasarlanabilir, kurulufllar bugünden dönüflüm sonra-
s›na haz›r olmak için esneklik ve çevikli¤in ötesinde sars›lmaz bir konuma
nas›l gelinebilir gibi temel ve yaflamsal sorulara yan›t arand›. 

Kalite Kongresi, dünyan›n en önemli isimleri ile yönetim dünyas›n› bir araya
getirdi. 16 Kas›m’da ö¤renen organizasyonlar ve sistem dinami¤i alan›n›n
öncülerinden Peter Senge, sürdürülebilir geliflme konusundaki düflüncülerini
dünyadan örnekler vererek paylaflt›. 17 Kas›m’da Finlandiya eski Baflbakan›
Esko Tapani Aho, ‘Yenilikçilik, Büyüme ve Sürdürülebilir Kalk›nma’ bafll›¤›n-
da küresel durgunluktan ç›k›flta Avrupa’n›n zorluklar› ve f›rsatlar›n›n anlatt›.
18 Kas›m’›n özel konuflmac›s› yar› iletken üretimi ve günefl pilleri alan›ndaki
katk›lar›yla NASA’dan yenilikçilik ödülü alan Dr. Bülent Baflol’du.

Uzmanlar ve yönetim dünyas›
daha iyi bir dünya için bulufltu
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ve buna uygun olarak politikalar izlemekti. Büyük bafları ka-
zanıldı. Yoksullukla savafl verildi, e¤itim düzeyi, sa¤lık hiz-
metleri düzeldi, tarımda verimlilik sa¤land›, üretim arttı.

Coca Cola, ‘Panda’dan ne ö¤rendi? 
Aynı tarihlerde Coca Cola da ‘World Wildlife Fund / Vahfli Hayatı
Koruma Derne¤i ile iflbirli¤ine girdi. WWF, bildi¤iniz gibi, ekolo-
ji alan›nda çal›flan STK'lar arasında en ünlü olan ve pandalı logo-
suyla bilinen kurulufl. 2000’li yıllarda, Coca Cola giderek su ko-
nusunda endifle duymaya baflladı. Rakamlar gerçekten ürkütü-
cüydü. Dünya Sa¤lık Örgütü'ne göre bugün 1 milyar insanın içe-
cek temiz suyu yok. Bu rakam 2020 yılında 3 milyara çıkacak.
Coca Cola flirketi için su, ana maddeden biri. Suyu alıyor, içine
fleker ve konsantre koyarak satıyor. Bir süre önce Hindistan'da
Coca Cola'ya ve di¤er meflrubatlara karflı muhalif bir hava olufltu.
Hindistan'daki içme suyunun yüzde 10'unun meflrubat yapımı
için harcandı¤ı iddia edildi. Gösteriler yapıldı. Aslında, bu muaz-
zam abartıl› bir iddiayd›.

Coca Cola derhal hukukçularını, halkla iliflkilerini devreye soktu
ve savunmaya geçti. fiirket, Hindistan'da bütün meflrubat sanayi-
sinde içme suyu kullanımının yüzde 1'i geçmeyece¤ini söyledi.
Biz suyu kullanırken çok dikkatliyiz, dedi. Halkta bir algılama
oluflturmaya çalıfltı. Ama baflarılı olamadı.

Coca Cola bunun üzerinde WWF ile iflbirli¤ine gitti. Ve tesislerin-
de su verimlili¤ini artırmaya yöneldi. Daha önceden yaklaflık 3.4
litre sudan 1 litre Coca Cola üretilirken, 2003-2004 y›llar›nda bu
miktar 2.5 litreye indirildi. Sonuçta su verimlili¤inde yüzde 30'luk
bir iyilefltirme gerçeklefltirildi.

O sıralarda WWF de, Coca Cola'dan ba¤ımsız olarak kendi
çalıflmasını yapıyordu. Çok çarpıcı sonuçlara ulaflmıfllardı. WWF
yetkilileri, Coca Cola'ya, bizce bir hata yapıyorsunuz, 1 litre Co-
ca Cola üretmek için 2.5 litre de¤il, 250 litre su kullanıyorsunuz,
dediler. Coca Cola'nın nasıl bir tepki gösterdi¤ini tahmin etmiflsi-
nizdir herhalde... fiirketin yetkilileri 'Biz bu iflin uzmanıyız. Ne ka-
dar su kullandı¤ımız tabii ki biz daha iyi biliyoruz. Biz her fleyi iyi-
ce ölçüp biçiyoruz. Neden bahsediyorsunuz siz?' dediler. WWF
yetkilileri ise farklı bir fley söylemeye çalıflıyorlardı. Söyledikleri
özet olarak fluydu: ‘Siz sadece fliflelemede kullandı¤ınız suyu dü-
flünüyorsunuz. fiekerin üretilmesi için gerekli olan su tüketimini
düflünmüyorsunuz.’

Gerçekten de fleker, su yo¤unlu¤u isteyen bir üründü ve Coca Co-
la yöneticileri bunu hiç düflünmemifllerdi. Onlar fleker satın
alıyorlardı ama flekerin üretilmesinde kullanılan suyu hesaba kat-
m›yorlard›. 0ysa su, gerçekten yaptıkları iflin çok önemli bir par-
çasını oluflturuyordu.

Dünyan›n gelece¤ine iliflkin hassasiyet art›yor
Bugün dünyada, de¤iflik kuruluflların hayata geçirdi¤i bu tür

projeler üzerine oturup düflündü¤ümde, sürdürülebilirlikle ilgili
hassasiyetin gitgide artıfla geçti¤ini gözlemliyorum.

Burada verdi¤imiz örneklerde Unilever ve Coca Cola'nın nasıl
bakıfl açıları kazandı¤ını gözlemledik. Her iki örnekte de öncele-
ri, bu iki flirketin kendilerini belli faaliyet alanlarıyla sınırladıklarını
görüyoruz. Bunda bir mahsur yok tabii ki. Bütün düflünceler bir
sınırlama içindedir. Herkes her fleyi düflünmez. Peki, bu sınırlar
uygun sınırlar mıdır? Bence de¤il... Bu s›n›rlar, ço¤u zaman geli-
fligüzel sınırlardır. Gelifligüzel derken flunu kastediyorum: Kifliler
ya da kurumlar, kendi iflleriyle ilgili çalıflmanın alanıyla sınırlıdır.
Coca Cola'nın tabii ki ticari iliflkide oldu¤u alt kurulufllar var. fie-
ker ya da baflka ürünler satan flirketler gibi. Eminim Coca Cola,
dünyada en fazla fleker alımı yapan flirketlerin baflında geliyor.
Ama o sınırlar yüzünden Coca Cola, ifl yaptı¤ı pazarlarda neleri
temel alarak geliflti¤ini göremeyebiliyor. Halbuki, Sistem Düflün-
cesi sayesinde manzarayı daha büyük bir biçimde görürsünüz.
‹flinizin temel aldı¤ı sistemi görmeye bafllarsınız. Daha genifl bir
platformda ne olup bitti¤ini anlarsınız.

Bu öykünün üzerinden iki yıl geçtikten sonra, 2006 yılında Ce-
nevre'deydim. Birleflmifl Milletler’in üç yılda bir düzenledi¤i Kü-
resel Sosyal Sözleflmeler Projesi’yle ilgili bir toplantıya katılıyor-
dum. Coca Cola'nın ve Nestle'nin CEO'ları, iki büyük rakip olma-
larına karflın, dünya küresel su sorumlulu¤u projesini bafllattılar.
Bu konuyla ilgili olarak binlerce insanın katıldı¤ı bir konferans dü-

Gündem Gündem

Oylamalar›n an›nda grafiklere dönüfltü¤ü Kapan›fl Oturumu’nun sunumunu,

KalDer Genel Sekreteri ‹rfan Onay ile ‹fl Dünyas› ve Sürdürülebilir

Kalk›nma Derne¤i Genel Sekreteri Engin Güvenç yapt›

“Sürdürülebilir Türkiye hepimizin sorumlulu¤u”

Türkiye Kalite Derne¤i, Kapan›fl Oturumu’nda bir ilke imza atarak, tüm Kongre ka-
t›l›mc›lar›n›n ifltirakiyle düflünsel bir platform oluflturdu. KalDer ile ‹fldünyas› ve
Sürdürülebilir Kalk›nma Derne¤i’nin ortak çal›flmas›yla ortaya ç›kan sorular, kat›-
l›mc›lar taraf›ndan an›nda cevapland›r›larak, dev ekrana grafik sonuçlar›yla yans›-
d›. Yüzde 50.4’ü kad›n olan yaklafl›k 400 kat›l›mc›n›n yüzde 41.6’s› 30-40, yüzde
30.3’ü 20-30 yafl grubundayd›. Yüzde 65.6’s› özel sektör, yüzde 21.2’si kamu sek-
törü, yüzde 5.4’ü STK’lardan gelen kat›l›mc›lar›n, yüzde 38.9’u uzman, yüzde 24’ü
orta düzey yönetici, di¤er kat›l›mc›lar üst düzey yönetici konumundayd›. KalDer’in
raporlaflt›raca¤› bu oturumda elde edilen verilerden bir k›sm› flöyle: 
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Afla¤›daki ifadelerden hangisi enerji
verimlili¤i konusunda gerçeklefltirdi¤i
faaliyetleri en uygun flekilde tan›mlar?

Yenilenebilir enerji
kaynaklar›na yat›r›m
yap›l›yor

Çal›flmalar yeterli
düzeydedir

Çal›flmalar yeterli
seviyede de€ildir

Çal›flma 
yap›lm›yor

(%2.50)

(%97.50)

Ülkemizde mevcut kamu
politikalar› sürdürülebilir

kalk›nma için yeterli midir?

(%72.90)

(%2.60)

(%12.80)

(%2.60)

(%6.80)

(%1.00)
(%0.50)

(%0.80 )

fiirketlerin operasyonlar›
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
hangisi sürdürülebilir

kalk›nma için önemlidir?

Hay›r

Evet Sermaye ve
sermaye da€›l›m›

Nüfus ve istihdam

Kaynaklar›n
verimli kullan›m›

Do€al kaynaklar›n           

(%83.30)

(%16.70)

Kurumsal stratejiler ile çevre, yoksulluk,
sa¤l›k, nüfus gibi sosyal meseleler

aras›nda iliflki var m›d›r?

Hay›r

Evet

Evet haz›r

Hay›r haz›r de€il

Fikrim yok   

(%27.90)

(%61.20)

(%10.90)

Liderlerimizin sürdürülebilir
kalk›nma yolunda kurum içi

de¤iflimi etkili yönetti¤ini
düflünüyor musunuz?

(%25.10)

(%74.90)

Türkiye’nin iklim de¤iflikli¤i
politikalar›na uygun olarak

10 y›l içinde
sektörümde/flirketimde
yapmam gerekenleri

biliyorum ve planlad›m.

EvetHay›r

Fikrim
yok

Evet Hay›r

korunmas›

‹novasyon ve
teknoloji

Demokrasi ve
sorumluluklar

Hepsi

Kalite ve sürdürülebilir toplum konusundaki hassasiyetini
gösteren Elginkan Toplulu¤u, E.C.A. markas›yla 18. Kalite
Kongresi’nin sponsorlar› aras›nda yer ald›. 

‘Kalite’ye Elginkan Toplulu¤u deste¤i zenlediler. Bu, medyada genifl yer buldu. ‹ki lider, ‘bizim suyu farklı bir
flekilde idare etmemiz, yönetmemiz gerekir' dediler.

Açıkça belli ki, daha büyük sistemi görmekle bafllıyor her fley. Ama sis-
temi daha büyük ölçekte görmek çok kolay de¤il. Coca Cola sonuç ola-
rak flekerin yetifltirilmesini de kendi üretim zincirinin bir parçası olarak
görüyor. Aksi takdirde, kendi iflini bir bütünlük içinde görmemifl ola-
caktı. ‹flte bu, temel düflünce tarzıyla ilgili büyük bir dönüm, büyük bir
geçifltir. Genifl ölçekte düflünebilmek ve kendi düflüncemizi daha üst dü-
zeye çıkarmak gerekiyor. Bu, hızla de¤iflen dünyada, ayakta ve hayatta
kalabilmenin temelini oluflturacak kadar önem taflıyor. WWF ve Coca
Cola arasındaki bu ortaklık derinleflerek devam ediyor, Unilever ile Ox-
fam arasındaki ortaklık da aynı flekilde... Günümüzde Unilever ile Ox-
fam yöneticileri, küçük tarım kurulufllarıyla ilgili çalıflmalar yapıyorlar.

Sonuçta, bu iki kurulufl, birisi sosyal adaleti savunan bir STK, di¤eri ün-
lü bir gıda üreticisi, yönetim kurulları düzeyinde stratejik ortaklık gerçek-
lefltirdiler ve flu soruya yanıt aramaya baflladılar: Acaba küresel gıda zin-
cirini yeniden tasarlarken, tarım üreticilerinin yoksullu¤a düflmesini nasıl
engelleriz?

Wal Mart çiftçilerle iliflki kuruyor
fiimdi baflka bir öykü anlatayım size. Carhco isminde, perakende
alanında faaliyet gösteren Hollanda kökenli bir flirket var. Bu flirketi duy-
mam›fl olabilirsiniz, ama ABD’nin en büyük perakende flirketi olan Wal
Mart’ı biliyorsunuzdur. Wal Mart, 2006 yılında bu flirketin yüzde 51 his-
sesini alarak Carhco'nun yeni sahibi oldu. Carcho'nun adı da Orta Ame-
rika Wal Mart olarak de¤iflti. 

Carcho'nun farklı bir ifl yapıfl biçimi vardır. Carhco dünyanın farklı ye-
rinde 12 pilot projeyi yürütür. Bu projeler kapsamında perakendeciler-
le, aracılarla ortak çalıflmalar yapar, tarım kooperatifleri kurar ve
gıda üreticilerine do¤rudan ulaflır.
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Sabah Gazetesi yazar›
fieref O¤uz: “1994

krizinde kaliteyi keflfettik.
1998’de ise rekabeti,

farkl›laflmay› ö¤rendik.
2001 krizinde 10 bin

dolarl›k bir flirketle, 10
milyon dolarl›k bir flirketin

100 dolar için
batabilece¤ini görüp,

nakit ak›fl›n›n önemine
vard›k. Benim

sezgilerime göre bu kriz
de bize müflteriyi

ö¤retecek”

Kimdir müflteri? Eski müflteri nas›ld›, dünyan›n
içinde bulundu¤u yeni flartlar›n yaratt›¤› müflteri
nas›l olacak? Onu elde tutman›n yollar› nelerdir?
Peki ya ona karfl› yap›lacak en büyük hatalar…
Ekonomist Gazeteci fieref O¤uz, ‘Art› 1’e ‘müflte-
ri’yi anlatt›.

Daha önceki bir yaz›n›zda müflterinin içinde bu-
lundu¤u durumu “kirpi sendromu” olarak tarif
etmifltiniz… Krizle ilgili olumlu aç›klamalar›n
geldi¤i yeni y›l›n bafllang›c›nda, müflterinin flim-
diki durumunu nas›l tarif ediyorsunuz?

Müflteriler flu anda ihtiyatl› iyimserlik içindeler.
Kirpi, burnunu bir ç›kar›yor, bir geri çekiyor. Pi-
yasaya, içeriye kapanmadan bak›yor. ‹htiyatl›
iyimserli¤in birinci nedeni, yurtiçinden ve d›fl›n-
dan baz› kurulufllar›n temsilcilerinin, krizin bitti-
¤ine dair yapt›klar› olumlu aç›klamalar. ‹kincisi
de, müflteriler içeriye kapanmaktan çok bunald›-
lar, “acaba ne yapabilirim?” aray›fl› içindeler. ‹h-
tiyatl›lar, çünkü kimse resmen ç›k›p da “kriz bit-
ti” demedi. 

Bu durum yeni y›lda ne kadar devam eder?

Daha önceki krizlere, onlar›n flartlar›na bakarak
birtak›m tahminler yap›labilir. Bu çerçevede gör-
dü¤ümüz bir fley var. Krizden ç›k›fl herkes için ay-
n› olabilir. Fakat krizden ç›k›fl sonras›ndaki flartlar
pek çok firma ve ülke için birbirinden farkl› ola-
cak. Kriz sonras› flartlara hangi firmalar haz›r
olursa firma baz›nda geniflleme de ayn› flekilde
h›zl› olacak. Baz› firmalarsa kriz sonras› flartlar›
oluflturmakta geç kalm›fl olabilir, yeni flartlara
uyum sa¤lamas› nedeniyle kriz sonras› aç›lmay›
yakalamayabilir. Örne¤in iflçi ç›karm›flt›r, bu iflçi-
leri zaman›nda geri alamam›fl olabilir. Veya yeni

pazar flartlar›na uygun üretim modeli gelifltireme-
mifltir. ‹htiyatl› iyimserlik sonras›na haz›r olmak
için üreticilerin bütün bu üretim süreçlerini de
haz›rlamas› gerekiyor. Zaten genel itibariyle kriz-
den ç›k›fl süreci bafllad›.

Geçen 15-20 y›ll›k süreçte müflteri çok büyük bir
de¤iflimden geçti. Günümüzde yeni bir de¤iflim
sürecinden daha geçiyor. fiimdi üreticileri nas›l
bir müflteri bekliyor?

Eskiden üstünlük fabrikalardayd›. Çünkü yeteri
kadar üretim yoktu. Dünya, üretim sorununu,
ucuz petrol, teknolojik geliflmeler, do¤al kaynak-
lar›n yeniden tan›mlanmas› ve malzeme bilimin-
deki geliflmelerle çözdü. Otomobilde, elektronik-
te müthifl bir ak›flkanl›k bafllad›. G›dada çeflitlen-
me, yeni kimyasallar›n keflfi, fabrikalar› üretim
mabedi hâkimiyetinden ç›kar›p, ma¤azalar› onun
yerine tafl›d›. O ana kadar fabrika kap›s›nda ara-
ba bekleyen müflteri, bir anda önünde seçenekler
buldu. Onu kuyrukta bekleten, kötü ve pahal›
araba satan üreticinin zincirlerinden kurtulmufl
oldu. Memnuniyetsiz, mutsuz müflteri, üreticiyi
terk ederek flirketi ve çal›flanlar› iflsiz b›rakmaya
bafllad›. Neden? Çünkü müflterinin art›k seçenek-
leri vard›; seçenekleri olan müflteriyi duyan, ihti-
yaçlar›na cevap veren iflyerleri ve firmalar oldu.
Savaflma mant›¤›yla yaklaflan firmalar ortaya
ç›kt›. Zaman içinde müflteriye de¤er verenlerin
kazand›¤›, müflteriye özen göstermeyenlerin eli-
mine edildi¤i görüldü. O nedenle müflteri asla ve
asla ihmal edilmeyecek yap›lara tafl›nd›.

Türkiye’ye nas›l yans›d› bu geliflmeler? 

Türkiye’de firmalar›n ço¤u, müflteriyi hâlâ “Be-
nim param› cebinde tafl›yan adam” olarak gö-

Ekonomist, Gazeteci fieref O¤uz

“Bu kriz

bize

MÜfiTER‹Y‹ 
Ö⁄RETECEK”

Peki bunu neden yapıyor? Çünkü Carhco yöneticileri flunun
farkına varıyorlar: Tarım alanında çalıflan topluluklar veya koope-
ratifler giderek yoksullaflıyor. Bu da istedikleri kalitede gıda üret-
melerini engelliyor. Wal Mart da Carhco sayesinde bambaflka bir
bakıfl açısıyla, bambaflka bir ifl modeli takip ediyor.

Wal Mart ve Carcho (Orta Amerika Wal Mart) önce Oxfam ile
ifl yapıyor. Sonra, Oxfam'in önerisiyle yerel bir STK ile iflbirli¤i-
ne gidiyor. STK, tarım kooperatifi, toptancı ve Carhco temsilci-
leri bir araya geliyor, üretimin, çiftçinin durumunu anlatan kap-
samlı bir rapor hazırlanıyor.

Bu arada, bütün ekip, üç gün boyunca çiftçilerin misafiri oluyor.
Çiftçileri yakından tanıyorlar, okulları ziyaret ediyorlar, çocukları

gözlemliyorlar. ‹novasyon için neler yapılabilece¤ini görüyorlar.
Bu toplantıların sonucunda yeni politikalar belirleniyor, kalite dü-
zeliyor, maliyet düflüyor, ürünlerde çeflitlilik artıyor. Öte yandan
toptancılar yoksul çiftçiler için bir fon oluflturuyorlar. Bu fondan
ya çiftçinin e¤itim ve sa¤lık gibi ihtiyaçları karflılanıyor ya da ürün
fiyatlarının çok düfltü¤ü dönemde çiftçilere yardım ediliyor. Ben-
ce, bu flekilde sa¤lıklı bir küresel de¤er zinciri oluflturulabilir.

Üç ayakl› tabure
fiimdi bir resim çizip özet yapmak istiyorum. Bütün ö¤renme
sistemi, aslında üç ayaklı tabureye benziyor. ‘Sistemi görebil-
mek’, taburenin birinci baca¤ını oluflturuyor. Taburenin ikin-
ci baca¤ında ‘iflbirli¤i ve sınırlar ötesi ifl birlikleri’, üçüncü ba-
ca¤ında da ‘yeni flirket kültürü ve yaratıcılık’ yer alıyor. Tabu-
renin oturacak yerine ‘temel ö¤renme yetenekleri’ diyebilece-
¤imiz kavramı oturtuyoruz. Sürekli ö¤renme kapasitesi olan
bir organizasyon olabilmek için sistemleri görebilecek zihin-
sel modeller oluflturabilmek gerekiyor. Bir de içinizin sesini
dinlemeyi; hayal etmeyi, güçlü bir tutkuyla yeni bir fley yap-
mayı istemelisiniz. ‹flte bunlar, sürdürülebilir toplumlar için
yeni ö¤renme yeteneklerini oluflturuyor.

Biraz da Nike'dan bahsetmek istiyorum. Nike yönecileri, her-
hangi bir tesisin sahibi de¤illerdi, üretim hakkında çok fley bil-
miyorlardı. Ürünlerini tedarikçilerden satın alıyorlardı. Bir-
den, o tedarikçinin, de¤er zincirinin önemli bir parçası oldu-
¤unu anladılar. fiimdi flunu söyleyebilirim ki, art›k Nike, iflçi
hakları alan›nda dünyan›n önde gelen flirketlerinden biridir.
Bu konuda 180 derecelik bir de¤iflim geçirdiler. Ama Nike
bunu yaparken flunu da ö¤rendi, sadece sosyal sorumlulu¤u
de¤il, tüm üretim sürecini görmek gerekir. Nike’›n web sitesi-
ne girerseniz, flirketin çeflit sorunlarla nasıl mücadele etti¤ini
ve bugün hangi noktaya geldi¤ini görebilirsiniz.

Sonuç olarak, ifl dünyasında uluslararası çapta de¤iflimler bafl-
ladı. Yani ba¤langıc›n bafl›nday›z aslında. Az sayıda flirket bu
sürece önderlik ediyor.

Sürdürülebilir sanayi toplumunu oluflturabilmenin getirece¤i
de¤ifliklikler, 10 ila 20 yıl içinde gerçek olmak durumunda.
Bu de¤iflim giderek hızlanacak ve 2020 -2030'da büyük de¤i-
fliklikler olacak. Olmazsa, o zaman seçene¤imiz kalmayacak.
‹nsanlar flimdi bunu anlamaya bafllıyorlar.

Ekosistemi bozuyoruz, çok fazla su kullanıyoruz, zengin ve
yoksulun arasındaki uçurumu artırıyoruz. Problemler çok de-
rin. ‹lerlemeyi farklı flekilde ölçmek zorundayız. Yani iklim
de¤iflikli¤i sadece bir belirti, semptom ama 40 yaflında geçir-
di¤iniz bir kalp krizi de bir semptomdur. ‹lerisi için bir iflaret-
tir. Doktor, 'farklı yaflamak zorundasın' der... Problem kalbi-
nizde de¤il, yaflam tarzınızdadır.”

KalDer Genel Sekreteri ‹rfan Onay, Kapan›fl Oturumu’nda,
Kongre’nin haz›rlanma süreciyle ilgili bilgi verirken, ‘sürdürüle-
bilir kalk›nma’ kavram›n›n ç›k›fl ve geliflimini flöyle anlatt›:

“Sürdürülebilir kalk›nma kavram› ve uygulamalar›n bafllama nok-
tas›n› 1798’e kadar götürebiliyoruz. Bu tarihte rahip Thomas
Maltus, nüfus art›fl› ile g›da yetersizli¤i aras›ndaki iliflkiye ›fl›k tut-
tu¤u çal›flmalar›n› yay›nlad›. Daha sonra, 1972’de Roma Klübü
kuruldu. Bilim adamlar›, ekonomistler, e¤itimciler, sanayiciler ve
devlet adamlar›ndan oluflan Roma Klübü, çevre sorunlar›n›n ne-
denleri ve  çözümleri üzerinde öncü çal›flmalar yapt›lar. Klübün
kurucular›ndan biri Prof. Hasan Özbakhan, ‘‹nsanl›¤›n zor duru-
mu’ bafll›¤›yla bir rapor yay›nlad›. Bu rapor, takip eden birçok ra-
porun, hatta Birleflmifl Milletler’in çok önemli kabul edilen
‘Brundtland Raporu’nun da kayna¤›n› oluflturdu. Raporda, insan-
l›¤›n s›k›fl›k durumu ve bu durumdan ç›kman›n yollar› anlat›l›yor-
du. Buna paralel olarak Dennis Meadow ve arkadafllar›, ‘Büyü-
menin S›n›rlar›’ ad›yla bir çal›flma bafllatt›lar. Bu çal›flmada,
“Dünya kaynaklar› hangi h›zla kullan›l›rsa, nüfus hangi h›zla ar-
tarsa büyümenin s›n›rlar›na ulafl›r›z? Büyümeyi kontrollü bir fle-
kilde sürdüremeyeceksek, nas›l geri döndürebiliriz?” sorular›na
yan›t aran›yordu. Ard›ndan 1987’de BM Dünya Çevre ve Kalk›n-
ma Komisyonu’nun ‘Ortak Gelece¤imiz: Brundtland Raporu’ gel-
di. Giderek a¤›rlaflan çevresel sorunlar karfl›s›nda, insanl›¤›n ç›k›fl
yolu olarak, çevresel geliflme ile ekonomik kalk›nma aras›ndaki
yaflamsal köprünün kurulmas› ve geliflmenin ‘sürdürülebilir’ ol-
mas› bu raporda detayl› bir flekilde ele al›nd›. Norveç Baflbakan›
Gro Brundtland ’sürdürülebilirlik’ kavram›n› kelime olarak ilk ifa-
de edenlerden birisiydi. Ard›ndan büyük bir at›l›m, 1992 BM Ri-
o zirvesiyle bafllad›. Zirvenin en önemli sonucu, biyolojik çeflitli-
li¤in mevcut ve gelecek nesillerin yarar›na korunmas›n› ve sürdü-
rülebilir flekilde kullan›lmas›n› hedef alan ‘Biyolojik Çeflitlilik
Sözleflmesi’ oldu. 2002’de BM Johannesburg zirvesi yap›ld›.
2008’de de Peter Senge, ‘Gerekli Devrim’i kaleme ald›.”  

Sürdürülebilir kalk›nman›n
kilometre tafllar›
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rüyor. Müflteri = Benim param› cebinde tafl›yan adam. “O paray› bir
an önce onun cebinden almal› ve ondan kurtulmal›y›m” diyor. Tür-
kiye’deki ço¤u firman›n müflteriye bak›fl› böyle… 

fiimdi kötü davrand›¤›, pahal› ve kalitesiz mal satt›¤› ve paras›n› al-
d›¤› müflteriyi velinimet yapmak için enstrümanlar gelifltiriyor. Ama
sizin kültürünüz, kültürel kodlar›n›zdaki bozulmadan dolay›, bu ye-
ni müflteri tan›m›na uygun gelifltirilen enstrümanlar iflinize yaram›-
yor. Neden? Çünkü siz burada müflteri sadakati için gelifltirilmifl sis-
temi al›p, Türkiye’de ilkel düflüncenizin (az önce söyledim gibi pa-
ram› cebinde tafl›yan adam anlay›fl›) hizmetine verdi¤iniz zaman,
korkunç fleyler oluyor. Gelifltirilmifl sistemi müflteriyi her an›nda ya-
kalamak, evine girmek, cebine girmek, posta kutusuna girmek ve
onu taciz etmek üzerine kullan›yor. Çünkü burada de¤er yaratmak
yerine, sinekten ya¤ ç›karmak, üç befl kere ayn› mal› satmaktan bafl-
ka amac› yok.  

Yeni dönemin müflterileri nas›l olacak?

Teknolojiye hâkim, fiyatlardan haberdar, beklentileri yüksek bir
müflteri profili olacak. Sesinin, firmas› taraf›ndan duyulmas›n› arzu
ediyor. Kendisine kay›ts›z kal›nmas›n› öfkeyle karfl›l›yor. Onun talep-

leri do¤rultusunda ürünlerini modifiye etmeyen, gelifltirmeyen, onun
ihtiyaçlar›n› dikkate almayan, kulak t›kayan, onun de¤iflen tüketim
al›flkanl›klar›n› izlemeyen firmalar›, ürünlerini sat›n almayarak ceza-
land›r›yor. Yeni dönemin en etkili silah› flu; tüketici, teknolojik gelifl-
meyle birlikte bütün fiyatlar› ayn› platformda görür hale geldi. ‹kin-
cisi de lojistik çok geliflti. Art›k dünyan›n her yerinden siparifl verip,
üstelik tafl›ma ücretleri içinde daha ucuza ürün sat›n alabiliyor müfl-
teri. Bir arkadafl›m, Akmerkez’de bir elbise be¤enmifl, ilk gün karar-
s›z kalm›fl, ikinci gün gitti¤inde elbisenin sat›ld›¤›n› görmüfl. Fiyat›
300 lira. Arkadafl›m elbisenin ABD’li üreticisine ulaflt›, siparifl verdi,
tafl›ma ücretiyle birlikte 225 liraya sat›n ald›. fiimdi böyle bir müflte-
rinin o ma¤azaya sad›k kalmas› için, o ma¤azan›n çok daha baflka
fleyler yapmas› laz›m. Allah üreticilere kolayl›k versin. Firmalar yeni
düzenin fark›nda de¤iller, ama ö¤renecekler. Her kriz bir fley ö¤reti-
yor. 1994 krizinde biz kaliteyi keflfettik. Hatta öylesine ileri gittik ki,
Avrupa kalite ödüllerini hep biz al›r olduk. 1998 krizinde rekabeti
ö¤rendik, ayn› fleyi yapmak yerine farkl›laflt›rman›n fark›na vard›k.
2001 krizindeyse nakit ak›fl› diye bir fley oldu¤unu ö¤rendik. Çünkü
10 milyon dolarl›k bir flirketle 10 bin dolarl›k bir flirketin 100 dolar
için batabilece¤ini gördük. Onun da bir yarar› oldu. Fakat hala biz
müflteriyi adam yerine koymuyoruz. Benim sezgilerime göre, bu kriz
de bize müflteriyi ö¤retecek.

Kriz döneminde yap›lan bariz hatalar neler? 

En önemli hata, müflterinin de¤iflti¤ini görmüyorlar, sinyalleri yanl›fl
okuyorlar. Çünkü oluflan yeni ortamla bafl edecek yap›lara haz›r de-
¤iller. Genellikle felaketlerden ö¤renen kültürlerden geldikleri için,
ancak batt›ktan sonra o tür sinyalleri okumay› ye¤liyorlar. T›pk› “ba-
na ders olsun” f›kras›nda oldu¤u gibi…  “Müflteri beni terk etti, bu
bana bir ders olsun” diyorlar, ama bu da son sözleri oluyor.  

‹kincisi müflterinin s›rt›ndan kazand›klar›n›n bir k›sm›n› art›k müflteriyle
paylafl›lmas› gerekti¤ine inanm›yorlar. Kaba anlamda mülkiyet… Ya-
k›nda Sanayi Odas›’n›n Kongresi var. Konusu katma de¤eri yüksek üre-
tim. Türkiye kilosu 1-10 dolar aras›nda de¤iflen ürünler üretiyor. Halbu-
ki dünya 10-100 dolar, geliflmifl ülkeler ise 100-1000 dolar aras›nda de-
¤iflen fiyatlarla al›c› bulan mallar üretiyor. fiimdi siz bu yap› içerisinde,
krizin de cepleri boflaltt›¤› dönemde, “Al›flverifle ç›k›n ekonomiye can
verin” diye alt› bofl bir önermeyle toplumun karfl›s›na ç›karsan›z, flöyle
bir hata yapm›fl olursunuz: “Cebinizde kalan üç befl kurufl, kredi kart›-
n›zdaki son paralar›, bizim ma¤azalar›m›zda kalan mallar› eritmek için
kullan›n. Bunun karfl›l›¤›nda biz size daha iyi bir fley yapmay› vaat et-
miyoruz... Bunlar› bitirin. Bunlardan ayn›s›n› bir daha üretelim.” Böyle
bir üretici-müflteri iliflkisi olmaz. Anlatmak istedi¤im, firmalar, müflteri-
lerinin daha nitelikli mallar› daha ucuza almalar› için kendileri bir fley
vermek istemiyorlar. Oysa trend bu yönde. Sadece birtak›m pazarlama
oyunlar›yla “bir al bir bedava, üç al bir bedava” gibi tamamen manipü-
latif, içi bofl, stok temizlemeye yönelik bir yaklafl›m var. Bunlar›n için-
de gerçekten pazar› iyi okuyup, müflterisinin taleplerini dikkate alan,
kalitesini art›rma yönünde çal›flmalar yapan firmalar› ayr› tutuyorum.
Onlar zaten yeni dönemin en önemli aktörleri olacak.

Peki ya do¤rular?

Durgunlukta müflterisini soka¤a terk etmifl olmak yerine, onunla
al›m sat›m iliflkisine girmeden sosyal iliflkisini güçlendiriyor. Onu
ziyaret ediyor. Müflteri onun cebine para koymad›¤› halde bunu
yap›yor. Kriz geçip, her fley normale döndükten sonra o müflteriden
ona milyonlar akacak, bu çok belli. Bunu yapan flirketler var, fakat
ekonominin toplam›na bakarak konuflmak gerekiyor. fiirketlerin
büyük bölümü, küçük ölçekli flirketler…. Ar-Ge’ye yat›r›m yapan-
lar, kurumsallaflmaya önem verenler, birleflmeler yoluyla da olsa
ölçek ekonomisini yakalayanlar, yeni dönemin zenginleri olacak. 

Kriz döneminde al›m gücündeki düflüfl, üreticileri yeni aray›fllara
sürüklüyor. Üretimde daha ekonomik segmentlere yönelenler var.
Müflterileri aç›s›ndan bu ne kadar do¤ru?

Krizle birlikte al›m gücünün düflmesiyle flirketler, can havliyle pa-
zarlama iletifliminden baflka alanlara kadar çeflitli taktiklere baflvu-
ruyorlar. Bu savaflta çok temel kural var; e¤er stratejiniz yoksa tak-
tiklerle bu ifller yürümez. Temel strateji, de¤er zincirini bafltan so-
na iyi kurmak ve bunu besleyen yeni unsurlar› dikkate almakla
kurulur. E¤er söyledi¤iniz olay bir strateji gere¤i ise, flirket müflteri-
leri için yeni bir fley yap›yor. Ama “Rakibim yapt›, bundan iyi pa-
ra kazand›. Ben de yapay›m” diye yola ç›k›yorsa, onun yapt›¤› si-
ze uymayabilir. Hatta müflterilerinizi uzaklaflt›r›p sizi bat›rabilir. 

Di¤er taraftan herkesin al›m gücü düfltü, ama bu krizden en büyük
yaray› orta s›n›f ald›...

Levi’s, 501 modeliyle zaman›n en büyük ciro patlamas›n› yapm›fl-
t›. Bu flirketin elde etti¤i pazar patlamas› herkesin a¤z›n› suland›r›-
yordu. Daha sonra krizler geldi, flu oldu, bu oldu ama Levi’s ortam
ne olursa olsun, hep pahal› ürün stratejisiyle yola devam etti. Oy-
sa pazarda birçok firma geliri düflük, sat›n alma gücü azalm›fl müfl-
teriler için üretim yapmaya bafllam›flt›. Üstelik bu ürünler Levi’s ka-
litesindeydi. Levi’s pazardaki bu geliflmeyi görmedi ve flirket tarihi
bir çöküfl yaflad›. Sebebi, o düflük gelir gruplar›n› dikkate al›p, on-
lara yönelik bir üretim stratejisi gelifltirememesiydi… 

Peki, flirketler bütün müflterilerine ayn› mesafede mi durmal›?

Ekonominin en önemli filozoflar›ndan Pareto, “Müflterilerinizin
yüzde 20’si, cironuzun yüzde 80’nidir” der. Bu yüzde 20’ye ‘kut-
sal müflteri’ diyoruz. Ama siz bu yüzde 20’yi de¤er yaratmak yeri-
ne “Ne kadar kazansam kârd›r” mant›¤›yla soyma yoluna giderse-
niz, kaybederseniz.  

Tamam ama, müflteriyi “el üstünde tutman›n” bir s›n›r› yok mu?

Asl›nda bunun s›n›r› var. T›pk› üreticilerin istismar› gibi müflteri de
istismar ediyor. fiirketler, sorgusuz sualsiz de¤ifltirme mant›¤›yla
müflterinin terörü alt›nda kal›yor, zarara u¤ruyor. Müflteri haklar›n-
daki afl›r› hürriyet de bunu yap›yor zaman zaman. Ama bu tür müfl-
teri her zaman vard›r. T›pk› banka kredilerindeki geri dönmeme
oranlar› gibi, bu tür müflteriler de bilinir. Bunlar, kaybettiren müfl-

terilerdir. Firman›n zaman içinde bu tür müflterilerden kurtulmak
istemesi do¤ald›r. Teknoloji de bunun için vard›r. Bu müflterilerin
takibi yap›l›r. Yüksek teknoloji bu ifle yaram›yorsa, ne ifle yaraya-
cak? Binlerce dolar harcanan CRM’ler düzenekleri ne ifle yaracak,
kaybettiren ve kazand›ran müflteriyi bir arada tutuyorsan… O za-
man baflka türlü kazalar olur. 

Mutlu çal›flan, sad›k müflteriler getirir mi? 

Müflterinizin sorununu çözemiyor olabilirsiniz. Ama onun varl›¤›n›
inkar etmemifl, ondan yana görünmüfl, gerçekten onun menfaatini
düflündü¤ünüzü hissettirmiflseniz, müflteri o zarar›n› talep etmeyebi-
lir, ma¤dur olmas›na ra¤men size olan ba¤› güçlenebilir. Bunun ise
tek bir yolu var, mutlu çal›flan. Kendi çal›flan›n›z mutlu de¤il, huzur-
suz, tedirgin, sürekli mobbing (taciz) alt›nda ise, oraya gelen müflte-
riyle iliflkisinin iyi olmas›n› beklemek fazla iyimserlik olur. Tam ter-
si, çal›flan›n›z kendi s›k›nt›lar›yla müflterinin s›k›nt›lar›n› tetikleyebi-
lir. Bu nedenle önce çal›flanlar› mutlu etmek gerekir.

1955, Trabzon do¤umlu olan fieref O¤uz, gazetecili¤e Babiali’de, Sa-
bah'ta 1971’de bafllad›. 1975'te bitirdi¤i ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesi'nde, 1980'de yüksek lisans, 1983'de ekonomi doktoras›
yapt›. 1984'te mesle¤e döndü. Tercüman Gazetesi Ekonomi Servisi
Müdürlü¤ü, Günayd›n Gazetesi Bölge Gazeteleri Yay›n Sorumlulu¤u,
Meydan Gazetesi Ekonomi Yönetmenli¤i, Milliyet Gazetesi Ekonomi
Yönetmenli¤i yapt›. 15 y›ld›r bilgi ekonomisi üzerine çal›fl›yor. Inter-
net Society üyesi olan O¤uz, dünyan›n ilk sanal mitingini yapan kifli. 

fieref O¤uz kimdir?

Yeni müflteri elde etmekle kaybedilen müflteriyi yeniden kazanman›n
maliyeti çok yüksek… Bir müflteriyi elde tuman›n maliyeti bir birimse
yeni müflteri edinmenin maliyeti 13 birimdir. Giden müflteriyi geri alma-
n›n maliyeti 28 birimdir. Gideni geri getirmek mümkün, ama maliyeti
çok yüksek… Ço¤u flirket müflteri gitti¤i zaman bir fleyler yapmas› gerek-
ti¤ini düflünüyor, öncesinde de¤il.  

Müflteri kaybetmenin maliyeti nedir?
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Son dönemlerde ‹nsan Kaynaklar›'n›n yönetiminde 'esnek çal›flma mode-
li' tart›flmalar› var.. Tam olarak nedir bu model?

Bu modelin esas› flirket içinde örgütsel rol belirlemedir. Ar-Ge faaliyetleri
yo¤un, yenilik yapma olas›l›klar› çok olan firmalarda, mekanik bir yap› ar-
zeden kat› rol belirlemenin baflar›s›z sonuçlar vermesine karfl›, gevflek rol
belirlemenin önemi ortaya ç›kt›. ‹fl gelifltirme, sorunlar› azaltma ve birey-
sel baflar› ve tatminlerin gerçekleflmesi için de¤iflken çevre içinde, yenilik-
çi alanlarda faaliyet gösteren firmalar›n örgüt yap›lar›, mekanik olmaktan
organik olmaya yöneliyor. Daha da somutlaflt›rmak gerekirse bu tür orga-
nik yap›ya dönüflen firmalarda, yeni ifl yapma modeli olarak esnek çal›fl-
ma saatleri gündeme gelecek. E¤er bir ifl gününün hatta haftan›n belirli za-
man›nda yerine getirilecekse, bu konuda kesin bir saat ve dakika mecbu-
riyeti yoksa çal›flan görevini diledi¤i zamanda yerine getirecek, kendini is-
tedi¤i gibi örgütleyebilecektir. Bunun sonucunda bireysel huzur ve firma
içindeki ast üst çat›flmalar›n›n yaratt›¤› huzursuzluk, stres ortadan kalkaca-
¤› gibi örgütsel etkinlik ve verimlilik de artm›fl olacak.

Bir de yeni ekonomi dedikleri bir süreç var... Bu sektördeki teknolojik ge-
liflmeler, yeni ifl yapma biçimlerini nas›l etkiliyor?

Bilgisayar teknolojileri bafl döndürücü bir h›zla geliflmeye devam edi-
yor. Biliflim sektöründeki geliflmeler flirketlerin, kurumlar›n yönetim fle-
killerini de¤ifltirdi¤i gibi, yeni ifl yapma biçimlerini de de¤ifltiriyor. ‘e-ti-
caret’ bafll› bafl›na bir olay. Bak›n en yeni ifl yapma biçim olarak "sanal

flirketler' olgusu olufltu. 10-15 kifliden oluflan bu sanal oluflumlara ‘dina-
mik flebeke örgütleri’ de deniyor. Ad› üstünde sanal; sermaye yok, fab-
rika yok, dolay›s›yla üretim de yok, da¤›t›m da... Bu sanal flirketler, bil-
gi teknolojilerini kullanarak üretimi, da¤›t›m›, sat›fl› en uygun maliyet ve
koflullarla dünyan›n herhangi bir yerinde yapt›r›p, elini mala sürmeden
ticaret yap›p para kazan›yor.

Krizle birlikte dünya ekonomilerinde devletin rolü üzerinden de ciddi
tart›flmalar yaflan›yor, bu konuda sizin düflünceleriniz nelerdir?

Önümüzdeki dönemde yeni ifl yapma biçimlerini de¤ifltirecek önem-
li bir nokta da, devletin fonksiyonu olacakt›r. Krizden ç›k›fl için dev-
letin ekonomik faaliyetlere daha fazla kat›laca¤›n›, kat›lmak zorunda
kalaca¤›n› düflünüyorum. 

Son olarak  eklemek istedi¤iniz bir fley var m›?

Bir e¤itimci olarak ben, krizin afl›lmas›, ekonominin daha sa¤lam temelle-
re oturmas› için e¤itim, araflt›rma ve gelifltirmeye her zamankinden çok
daha fazla önem verilmesi ve yat›r›m yap›lmas›ndan yanay›m. Ülkemiz-
de müteflebbislerin giriflimci ruhu Avrupa ülkelerinden daha fazla. Bir ifl,
bir giriflim, bir yat›r›m fikri olana destek olunmal›. Ve bu tür ifller bir üni-
versitenin bünyesinde olmal›. Biz bunlara "kuluçka merkezleri" diyoruz.
Fikirler, bulufllar, patentler bu merkezlerde geliflip, palazlanarak rahatl›kla
küçük ve orta boy iflletmelere dönüflebiliyor.

Sanal flirketler ifl bafl›nda!
Prof. Dr. Erol Eren:

Prof. Dr. Erol Eren, dünya ekonomisi bir de¤iflimden geçerken, en yeni ifl yapma biçimi
olarak ‘sanal flirketler'in öne ç›kti¤ini söylüyor: “10-15 kifliden oluflan bu sanal oluflumlara
‘dinamik flebeke örgütleri’ de deniyor. Ad› üstünde sanal; sermaye yok, fabrika yok,
dolay›s›yla üretim de yok da¤›t›m da..."

KKüresel kriz üzerine tart›flmalar olanca h›z›yla devam ediyor. Y›k›c› etki
geride kald› diyenler oldu¤u gibi, ikinci bir flok dalgas› bekleyenler de var.
Ancak bilinen ve yaflanan gerçek, ülke ekonomilerinin durgunluk içinde
oldu¤u... Her ne kadar krizden ç›k›fl›n yine küresel önlem ve çözümlerle
mümkün olaca¤› olmazsa olmaz olarak görünse de, her ülke kendi iç di-
namikleri üzerinden ç›k›fl aray›fllar›n› sürdürüyor. Krizle birlikte ekonomik
hayatta ne gibi de¤iflimlerin yafland›¤›n›, yaflanaca¤›n›, buna ba¤l› olarak
ortaya ç›kan yeni ifl yapma biçimlerini ‹stanbul Beykent Üniversitesi ‹kti-
sadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Erol Eren’le konufltuk.

Küresel ekonomik krizin bafllad›¤› günden bu yana iki buçuk y›l geçti. Kri-
zin etkileri ve ç›k›fl aray›fllar› üzerine tart›flmalar devam ediyor. Sizin bu
konuda düflüncelerinizi ö¤renebilir miyiz?

Her iniflin bir ç›k›fl› vard›r. Elbette krizden ç›k›fl kolay olmayacak. Çün-
kü bu kriz dünya ekonomisinin en büyük gücü olan ABD’de pat-
lak verdi. Dalga dalga di¤er ülkelere yay›ld›; Avrupa, Asya, bü-
tün ekonomileri derinden etkiledi. Dolay›s›yla herkes kendi ç›-
k›fl›n› aramaya bafllad›. Her ne kadar üçüncü çeyrek rakamlar›,
ABD ekonomisinde toparlanma sinyalleri veriyor gibi görünse
de, bu kolay olmayacak. Ben dünya ekonomilerindeki toparlan-
man›n merkezinin Asya olaca¤›n› düflünüyorum. 

Dünya ekonomi çevrelerinde, ‘ülkelerin bafll›ca sorum-
lu¤u büyümeyi sürdürülebilir ve ekolojik aç›-
dan kabul edilebilir bir temele dayand›r-
makt›r’ deniliyor. Büyümeyi sürdürüle-
bilir k›lmak Türkiye için ne anlam ifade
ediyor?

Sürdürülebilir büyüme, ancak ve ancak
toplumun en büyük paydafllar› olan
kurumlar›n ortak çal›flmas›yla müm-
kün olabilir. Devlet, flirketler, firma-
lar, sivil toplum kurulufllar› ve bi-
reyler görev ve sorumluluklar›

paylafl›r ve yerine getirirse ekonomik, politik, sosyal her türlü büyüme sür-
dürülebilir bir hale dönüflür. Yani bu çok yönlü, çok aktörlü, bol de¤iflken-
li bir süreçtir. Ancak ana hatlar›yla özetlemek gerekirse küresel kriz, di¤er
ülkelere oldu¤u gibi Türkiye'ye de dayatt›¤› en önemli sonuçlar flunlard›r:

Öncelikle krizle birlikte artan iflsizlikle mücadele, yaflam›n her ala-
n›nda tasarruf e¤iliminin yükseltilmesi, kaynaklar›n her zamankinden
daha verimli kullan›lmas›, de¤iflen iklim  ve çevre koflullar›na uygun
yat›r›m ve projeler üretilmesi, istihdam› art›racak yeni ifl alanlar› ya-
rat›lmas›, yüksek teknolojilerin kullan›lmas›, temiz ve yenilenebilir
enerji kaynaklar›n›n yarat›lmas›…

Peki bu 'dayatma', ifl dünyas›nda ne gibi de¤iflikliklere neden oldu ya
da olacak?

Krizle birlikte üretim, da¤›t›m ve tüketimde, yönetimden organizas-
yona, çal›flma biçimlerinden çal›flma modellerine birçok alanda,
klasik yöntemler ya kökten de¤iflmeye ya da sorgulanmaya bafl-
land›. Yani yeni ifl yapma biçimleri h›zla de¤iflmeye bafllad›.

‹flletmecili¤in vazgeçilmez ‘5 M Politikas›’nda, para (mo-
ney), yönetim (management), makine (machine), hammad-

de (material) ve iflgücü (manpower) alanlar›nda ne gibi de¤i-
flimler oldu? Yeni ifl yapma biçimlerinde en dikkat çekici gelifl-

me nedir?

En köklü de¤iflim, flirket yönetimlerinde yaflan›-
yor. Bilgi toplama ve bilgi paylafl›m›nda yeni
bir döneme geçildi. Ad›na ‹ngilizce ‘learning
organizations’ deniyor. Temeli s›f›r hiyerarfli-
ye dayan›yor. Yani bir yönetim tak›m›yla

ona ba¤l› araflt›rma ve proje gruplar› var.
Herkes buldu¤unu getirip yönetimle pay-

lafl›yor. Yani eskiden oldu¤u gibi tepe-
den afla¤› oluflan piramit kal›b› art›k
yok. Hiyerarfli ortadan kald›r›ld›. Yani
yarat›c›l›k ve verimlilik art›yor. 

30 ELG‹NKAN TOPLULU⁄U ‹LET‹fi‹M YAYINI

1946’da Konya’da do¤an Erol Eren,
1969’da mezun oldu¤u ‹stanbul Üniversi-
tesi ‹ktisat Fakültesi’nde, 1970’de iflletme
dal›nda yüksek lisans, 1972’de doktora
yapt›. 1976’da doçent, 1982’de profesör
ünvan› ald›. 1999’a kadar ‹stanbul
Üniversitesi ‹flletme Fakültesi’nde ö¤retim
üyesi olarak görev yapan Eren, ‹stanbul Ti-
caret Üniversitesi’nden sonra 2005’te Bey-
kent Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi'ne geçti. Halen ayn› fakültede
dekan olarak görev yapan Eren’in, ‘Yöne-
tim Psikolojisi’, ‘‹flletmelerde Stratejik
Planlama’, ‘‹flletme Yönetimi ve ‹flletme
Politikas›’, ‘Yönetimde Otorite ile Yetki ve
Sorumluluk’, adl› kitaplar› bulunuyor.

Prof. Dr. Erol Eren kimdir?
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Tasar›m dünyas›ndan

Ifl›k Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekan› Prof. Dr. Süley-
man Saim Tekcan, bu göreve, yine kuruculu¤unu yapt›¤› Yeditepe Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanl›¤›’ndan geçti. Daha geriye gi-
dersek, 1975’te ö¤retim kadrosuna girdi¤i Mimar Sinan Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fakültesi Dekanl›¤›’ndan 1995’te ayr›lan Tekcan, 2004’ten
bu yana ‹MOGA-‹stanbul Grafik Sanatlar Müzesi Kurucu Yönetim Kuru-
lu Baflkan›. Ülkemizde tasar›m e¤itimi ve özgün bask› tekni¤inin dua-
yenlerinden Tekcan ile tasar›m e¤itiminin de¤iflen yüzünü konufltuk.

Emek verdi¤iniz y›llar içinde tasar›m e¤itimi ne tür de¤iflimlere u¤rad›?

Günümüzde güzel sanatlar fakültelerinde ‘tasar›m’, bütün bölümlerde

“Tasar›m e¤itimi için kültür ve
birikim, yaflam kalitesi, zenginli¤i

gerekir. Zenginlik, kültür
zenginli¤idir. Bir müze gezmek, bir
film seyretmek, bir kitap okumak…

Zenginli¤i ve kültürü bir araya
getirmek laz›m. Bir ülke ancak

kültürle zenginleflebilir”
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tan›t›m›n hemen arkas›ndan gelen kelime ol-
du. ‘Grafik tasar›m bölümü’, ‘endüstri tasar›m
bölümü’ gibi… Bizim sanatç› niteli¤inde yetifl-
tirdi¤imiz kifliler, sadece kendilerinin mutlu
olabilecekleri bir eser yaratmak yerine, art›k
daha genifl halk kitlelerinin ihtiyaçlar›n› karfl›-
layabilecekleri bir e¤itim al›yorlar. Düflünce-
nin ve ufkun genifllemesi aç›s›ndan bölümler
aras›ndaki duvarlar›n kald›r›lmas› ve bütün
bölümlerin ortak hale getirilmesi gündeme ge-
lebiliyor. Mesela endüstriyel çal›flma yapan
bir firma, “Biz sadece endüstri tasar›mc›s› iste-
miyoruz. Bir endüstri tasar›mc›s›yla grafik ta-
sar›mc›s›n› ayn› kiflide buluflturabilir miyiz?”
talebinde bulunuyor. 

Bu talepler daha estetik olma kayg›s›ndan ötürü mü geliyor?

Tüm tasar›mlar, asl›nda sanat›n bir uzant›s›. Bu, Ortaça¤’dan sonra
Leonardo’larla (Da Vinci) bafllayan bir düflünce olarak günümüze ka-
dar geliyor. Günümüzde, kullan›mdaki eflyan›n ayn› zamanda estetik
olmas› beklentisi çok yayg›n. Bu nedenle yaflad›¤›m›z ça¤da, güzel
sanatlar e¤itimini tasar›m a¤›rl›¤›yla isimlendirmeye bafllad›k. 

O halde pür sanattan söz etmek mümkün de¤il. Ö¤renciler, ald›kla-
r› sanat e¤itimiyle endüstride konumlanmaya kodlan›yorlar belki de?

Zaten çocuklar, meslek seçimi yap›p buraya gelirken pür sanatla ilgi-
li bir seçim yapm›yorlar. Sadece ö¤renciler de¤il, aileler de çocukla-
r›n› tasar›mc› olmalar› için yönlendiriyorlar. Çünkü süren hayat, eko-
nomik bir kalite yakalamaya yönelik. Ekonomik kalitenin yakalana-
bilmesi için hem sanatç› hem de tasar›mc› olmak gerekiyor. Onun
için buradaki ö¤rencilerimiz sanat›n yan› s›ra tasar›m› da ö¤reniyor-
lar. “Biz sadece tasar›mc› yetifltiriyoruz” diyemiyoruz, “Sadece sanat-
ç› yetifltiriyoruz” da diyemiyoruz. Çünkü bunlar art›k iç içe girmifl
kavramlar. Estetik kayg›lar› olanlar›n talepleri, ürünlerin sunumunu
flekillendiriyor. Yoksa sadece ihtiyaca göre bir tasar›m yap›yorsan›z
ve estetik içermiyorsa, ortaya kaba ürünler ç›k›yor. Öte yandan, sade-
ce kullan›m için yap›lan eflyalar›n tasar›m› de¤il bizim amaçlad›¤›-
m›z. Bir alana koydu¤umuz bir heykele de, insanlar›n sürekli iç içe
yaflad›¤›, görsel alg›lamayla zenginleflti¤i, düflünce boyutunu genifl-
letti¤i bir ürün olarak bak›yoruz.

Türkiye, bir tasar›mc› için art› puan m›d›r?

Hem de birkaç art› puand›r diyebiliriz. Çünkü Türkiye, hem çok bü-
yük bir ülke hem kültürel altyap›s› çok sa¤lam hem de çok zengin bir
dilimiz var. 70 milyonu geçen bir ülkede talepleri karfl›lamak bile
bafll› bafl›na ürün üretmek, tasar›m yapmak ad›na oldukça önemli. Bi-
rikim ve kültür zenginli¤i olmazsa, tasarlama flans› da olmaz. Bu top-
raklarda Mezopotamya, Bizans, Roma ve onlarca medeniyetin izi var. 

Özgün bask›resim sanat›nda ilk akla gelen sanatç›lardans›n›z... Bu
çal›flmalara ve kurucusu oldu¤unuz ‹MOGA’ya da de¤inir misiniz?

Özgün bask›resim tekni¤inde, çinko, metal, tafl, linol (naylon) ya da
a¤aç gibi malzemeleri oyar, flekillendirir, renklendirir, bu çal›flmay›
da kâ¤›t ya da benzeri bir malzeme üzerine basars›n›z. ‘Ço¤alt›lm›fl
sanat eseri’ de diyebiliriz. 40, 50 tane kadar ço¤alt›l›r, ancak her bi-
ri teker teker boyanarak bas›l›r ve imzal›d›r. Yani her biri özgündür.

Orijinal bir ya¤l› boya tablo almak, ancak çok zenginlerin yapabi-
lece¤i bir fley. Oysa özgün bask›, ‘orta s›n›f’ dedi¤imiz, düflünen ve
mükemmel bir kültürel yap›ya sahip, kendi evrimini aile içerisinde
tamamlam›fl, bir yerlere gelmifl insanlar›n sanat eseri alma ihtiyac›-
na cevap vermesi aç›s›ndan çok önemli. Özgün bask›, günümüzde
sanatç›lar›n sanatsal ürünlerini daha fazla say›da insana ulaflt›rma-
s›na da olanak sa¤l›yor. 

Ben 50 y›ld›r özgün bask› yap›yorum ve bu konuda ders veriyorum.
Ayn› zamanda ressam›m. Metalde iflledi¤im konu da ayn›, tuvalde
iflledi¤im de... Ama tuvalime 50 bin dolar ödeyen biri, bir bask›y›
500 dolara alabiliyor.

‹MOGA fikri nas›l do¤du?

Özgün bask› Türkiye’de, 1970’lerde kurdu¤um bir atölyeyle baflla-
d›. Burada çal›flan profesyonel sanatç›lar›n eserlerinin binlerle ifade
edilebilecek say›lara ulafl›p sergilenmeleri için duvar aranmas›, alt›
y›l önce ‹MOGA’y› yaratt›. Sanatç›lar atölyede çal›flt›klar›nda para
ödemiyor, ama çal›flmalar›n›n bir k›sm›n› b›rak›yorlard›. B›rak›lan
çal›flmalar da mevcut koleksiyonu oluflturdu. Çaml›ca eteklerindeki
‹MOGA, Türkiye’de müze binas› olarak yap›lm›fl ilk binad›r. Müze-
de, bu güne kadar bizde çal›flan 150 Türk sanatç›n›n yaklafl›k 3 bin
eseri, ‹MOGA’n›n Grafik Bienali’ne kat›lan yaklafl›k 80 ülkeden
1800 eser ve 10 bin eserlik de Ekslibris (kitap için yap›lan gravür)
Müzesi var. Maalesef y›lda 35 bin kifli geziyor ‹MOGA’y›. Oysa,
100 ile bin dolar aras›nda de¤iflen fiyatlarla çok ünlü sanatç›lar›n
eserlerini almak mümkün. 

Tasar›m dünyas›ndan

“Türkiye’de sefil
yaflayan paral›lar ve
paras›z zenginler var”

“Türkiye’de sefil
yaflayan paral›lar ve
paras›z zenginler var”

Ifl›k Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan

Tasar›m e¤itimi ancak belli bir kültür ve birikim üzerinde yükselebilir. Bir tasar›mc›n›n iyi bir
foto¤rafç› olmas›, iyi kamera kullanmas›, sinema bilgisine sahip bulunmas›, sanat tarihini dö-
nemsel karfl›laflt›rmalar›yla bilmesi gerekir. E¤er kültürler ve ak›mlar aras›nda k›yaslama yapa-
mazsak, çocuklar eksik bilgiyle tasarlamaya bafllar. Çünkü düflünce ve kültür e¤er yeterli de¤il-
se, tasar›m yeterli olamaz.  Bu bir yaflam kalitesi ayn› zamanda. Yaflam kalitesi, kültürel zengin-
likle elde edilir. Düflünceyle, bak›landan al›nan hazla, tad›landan al›nan lezzetle…Türkiye’de
maalesef çok zengin insanlar, çok sefil hayat yaflayabiliyor. Ama kültürlü insanlar, çok paralar›
olmad›klar› halde zengin bir hayat sürebiliyorlar. Zenginli¤i, kültür zenginli¤i olarak görüyo-
rum. Bir müze gezmek, bir film seyretmek, bir kitap okumak… Zenginli¤i ve kültürü bir araya
getirmek laz›m. Bir ülke ancak kültürle zenginleflebilir. 

Tasar›m e¤itimi almak bir insan› nas›l de¤ifltirir? 



E
kendini gösteriyor. Bunlar havay› nokta nokta kontrol edebiliyor. Nem,
s›cakl›k, bas›nç gibi sensörlerle o noktalar› insan için yaflanabilir hale
getiriyor. O anlamda bakt›¤›m›zda programlanabilir evler statüsüne
soktu¤umuz evleri, art›k Türkiye’de orta gelir grubunun biraz üzerindeki
kesimin yerleflim yerlerinde kullanabiliyoruz.  

Türkiye’deki bütün evler ak›ll› biçimde ayd›nlat›lsa, enerjide ne kadar
tasarruf edilebilir?

Bunun tam bir hesab›n› ç›karmak parametre çok fazla oldu¤u için
güç, ama bir yaklafl›mda bulunabiliriz. Tasarruf, dünyay› tüketmemek
için en önemli unsurlardan biri. Üretmek önemli, ama üretti¤imizi iyi
kullanmak da önemli. Böyle düflününce ekolojik evlerde tasarrufa bü-
yük önem veriliyor. Biz ne tasarruf edebiliriz dersek, bir kere çok yo-
¤un kullan›lan elektrik enerjisi, gaz gibi tüketimlerin tasarrufu çok
önemli. Buralarda k›smi hesaplar yap›lm›flt›r ama bütün bir rakam
yok. Bugün dünyada sat›lan pek çok fleyin üzerindeki etiketlerde da-
hi yüzde 20-30 tasarruftan söz edilip, bunun testlerle kan›tland›¤› ya-
z›yor. Bu çok önemli bir fley. Bunu hem parasal yönden hem de araç
gereç yönünden, üretmek ve do¤ay› tüketmemek yönünden ele ald›-
¤›m›zda inan›lmaz güzel bir noktaya geliyoruz. Bu nedenle ak›ll› ev-
ler lüks olmamal›, kullan›m› teflvik edilmeli. 

Yayg›n bir örne¤i var m›?

Apartmanlarda sensörlü lambalar var, h›zla yay›l›yor. Bu sistem her kata

geldi¤inizde o kat›n lambas›n› yak›yor. ‹çeride birisi hareket edince ha-
ber veriyor ve sadece bir anahtar› aç›yor. 15 katl› bir apartman› ele ala-
l›m. Eski sistemde bunu üçe bölerler, befl katta bir otomatik lamba söner,
yeniden yak›l›r. Her zaman o beflte biri kullan›l›rken, dört kat bofluna ya-
nar. Bu sensörde sadece biri kullan›l›r. Sadece gerekti¤i kadar›n› kulla-
n›rs›n›z, yüzde 80 gibi inan›lmaz bir tasarruf. Sizi hiçbir flekilde karanl›k-
ta b›rakmadan kat kat kullan›yorsunuz. 

Sektörden Sektörden
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Evlerimiz geliflen teknolojiyle klasik yap›lar›ndan de¤iflime u¤rat›larak
‘ak›ll› evler’ haline dönüfltürülüyor. Özellikle mekatronik esaslar üzerine
tasarlanm›fl, alg›lama, kontrol etme ve problemlere optimum cevap sun-
ma yetisine sahip sistemlerin giderek evlerimizde daha fazla kullan›lma-
s›, yaflant›m›z› kolaylaflt›rd›¤› gibi, do¤am›z› ve ekonomimizi korumaya
da katk›da sa¤l›yor. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatro-
nik Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Nihat Akkufl, ‘Art› 1’e ak›ll› evleri
anlatt›.

Art›k manzaral› de¤il de ak›ll› evler konufluluyor. Ak›ll› ev nedir?

Ak›ll› evleri birkaç flekilde s›n›fland›rabiliriz; teknolojisine göre kontrol
edilebilir evler, programlanabilir evler, yapay zekâya sahip evler. ‹lk
s›radaki evlerde ›s›, nem gibi özellikler sadece kontrol edilebiliyor.
Programlanabilir evlerde ise bir ad›m öteye gidiyoruz, “flöyle olmas›n›
istiyoruz” gibi flartlar ortaya koyuyoruz ve sistemin o flartlara uymas›n›
istiyoruz. Örne¤in evin ›s›s›n›n belli bir dereceye ayarlanmas›… Yapay
zekâya sahip evler ise verili birtak›m flartlar› kendi içinde optimize
ederek, en iyi koflula, en kestirmeden gidebiliyor. Örne¤in gece ve
gündüze göre ›s›y› kendisi düzenliyor.

Yani insana hizmet eden ev…

Bize hizmet eden bir ev istiyoruz. Uzaktan kumanda var, televizyonu
aç›p kapat›yor, elektri¤in fliddetini ayarl›yor, evin ›s›s›n› ayarl›yor. Bu,
tamamen konfora yönelik bir fley... Güvenlikte etkin ev de ak›ll› ev
asl›nda. Örne¤in kameralarla girifl ç›k›fllar› kontrol edebilme, hareket
eden cisimleri alg›layabilme... Özellikle h›rs›zl›klara karfl› bir önlem
sa¤l›yor. Yine görüntü iflleme çok önemli bir teknoloji, kap›n›n önünde
kamera yüzünüzü tan›yor, kap›y› otomatik olarak aç›yor ya da açm›yor.
Bilgisayarlar art›k parmak iziyle çal›fl›yor, bu ak›ll› evin girifl kap›s›nda

anahtar› ortadan kald›r›yor. Keza ayn› amaçla kullan›lan ve parmak izi
gibi ay›rt edici bir unsur olan göz izini tarayan teknoloji. Bu da evlerde
mutlaka kullan›lacak. 

Ak›ll› evlerde otomasyon mu sözkonusu?

Otomasyon asl›nda ilginç bir konu. ‹lk akla gelen fabrika otomasyonu da
olsa, özünde yatan fley kontroldür. Kontrol e¤er bir flekilde yap›labiliyor-
sa, ifl araçlar›na yap›labildi¤i gibi evlere de yap›labilir. Evler a¤›rl›kl› ola-
rak en çok zaman›m›z› harcad›¤›m›z yerlerin bafl›nda geliyor. Evlerde in-
san do¤al olarak konforu arar. Daha az iflgücüyle ne kadar rahat ederse,
o kadar iyidir. Teknolojideki geliflmelerle günden güne kendi kendine
hareket edebilen, insan›n komutuyla ya da insandan ba¤›ms›z olarak ba-
z› fleyleri yapabilen birçok fley bize her zaman güzel gelmifltir. Özellik-
le elektronikteki geliflmelerin bilgisayara aktar›lmas›yla birlikte, kontrol
teknolojilerinin elektronik olarak yap›lmas› bize inan›lmaz bir avantaj
sa¤lad›. Buna ba¤l› olarak özellikle 1970’li y›llardan bafllayarak h›zl› bir
geliflme oldu. 

Türkiye’de bu teknolojilere pratik olarak ulaflmak mümkün mü?

Bu teknolojiler evlerimize geliyor asl›nda, belki daha çok pahal› evlere.
Bize daha çok piyasadaki flirketlerin, yurtd›fl›ndan getirdikleri
teknolojilerle geliyor. Bunlar daha varl›kl› kesimin kulland›¤› özel
evlerden bafll›yor. fiu anda otomasyonun en güzel uygulamalar› Ç›ra¤an
Palas gibi önemli otel ve restoranlardaki havaland›rma sistemlerinde

Evim evim,
ak›ll› evim
Televizyonu aç›p kapat›yor, kaloriferi
yak›yor, elektri¤in fliddetini ve evin ›s›s›n›
ayarl›yor… Sizi gözünüzden, yüzünüzden,
parmak izinizden tan›rsa, kap›y› aç›yor.
Hay›r, bir insandan söz  etmiyoruz. 
Bu yetenekler, bizzat evinize ait olabilir

� EcoCute uygulamas›: CO2 kullanan so¤utucu ve klima prensibi Japon
Denso flirketince ürün haline dönüfltürülmek üzere prototipler baz›nda
üretildi. EcoCute sistemleri özellikle elektrik enerjisinin ucuz ve daha az
kullan›ld›¤› zaman diliminde su vs gibi enerji tafl›y›c› sistemleri ›s›tarak
depolayan, yo¤un kullan›m›n oldu¤u ve enerjinin daha pahal› oldu¤u
zaman diliminde kullan›lmas›n› esas alan ve ekolojik katk› sa¤layan bir
sistem. En önemli çevresel katk›s› ise flor gaz› yerine CO2 gaz› kullan-
mas›. Çünkü flor gaz› CO2’ye göre 1300 kat zararl›. 

� Saydam fotovoltaik camlar: Fotovoltaik paneller günefl ›fl›nlar›n› kullanarak
elektrik enerjisi üretiyor. Önceleri sadece pil olarak kullan›l›yorlard›. Ancak
yeni gelifltirilen saydam camlar hem günefl ›fl›nlar›ndan direkt elektrik ak›m›
elde etme hem de normal bir cam›n görüfl imkânlar›n› sunuyor. Cam›n geçi-
rece¤i ›fl›n miktar›n›n ayarlanabilmesi de ayr› bir kullan›m kolayl›¤› sa¤l›yor.
Sonsuz ve temiz enerji üretmede bu camlardan büyük katk› bekleniyor.

� Fotovoltaik hücreleri kullanarak bir k›s›m günlük elektrik enerjisi ihtiyac›
karfl›lanabiliyor. Çat›ya konulan bir sistemle gündüz elde edilen fazla enerji-
nin bir k›sm›n› depolanarak gece kullan›labiliyor. Bu sistemler, evin flehir elek-
trik flebekesine ba¤lanmas›na da engel olmuyor. 

�Kaloriferlerin s›cak su girifllerine, istedi¤imiz s›cakl›¤› ayarlamam›za yard›m-
c› olan s›cakl›k ölçme kabiliyeti olan vanalar kullanabiliriz. Bu vanalar›n için-
de s›cakl›k alg›lamaya yarayan sensörler olup, alg›lad›¤› s›cakl›k de¤erine gö-
re geçen s›cak suyun miktar›n› ayarlar. Böylelikle odam›z› gerekti¤i kadar ›s›t-
m›fl ve fazla enerji kullanmam›fl oluruz.

� Hibrit tuvalet rezervuarlar› yeni geliflmeler aras›nda say›labilir. Normal kul-
lan›mda 13 litre civar›nda bir suyun rezervuardan tuvalete ak›t›larak, suyun
ak›fl an›ndaki kinetik enerjisinden yararlanarak temizledi¤imiz tuvaletimiz, su-
yun h›z›n› art›rmak için kulland›¤›m›z ilave bir hava bas›nc› ile 5 litrelik su kul-
lanarak ayn› temizli¤i yapabilir. 360 günde 5760 litre tasarruf olur.

� Su açma ve kapamada ayak kontrolü: Ellerimiz sabunluyken muslu¤a do-
kunmak istemeyiz. Bir muslu¤un açma kapama aras›nda geçen zaman› ile el-
lerimiz suya tuttu¤umuz zaman› oranlarsak, bunun el y›kama ve difl f›rçala-
mada 0.4-0.6, gibi oranlarda oldu¤unu görürüz. Ayaktan kontrollü musluklar
bu imkân› veriyor.

� Suyun kullan›m noktas›na kadar yüksek debiyle gelmesi, ancak musluktan
akarken daha az bas›nçl› ve daha genifl bir alan› etkisine almas› istenilir. Ba-
s›nçl› suyu havayla kar›flt›rmak veya suyu küçük taneciklere ay›rarak daha ge-
nifl bir alan göndermek daha iyi y›kama sa¤lar.

� Banyo ve mutfak bataryalar›n›n yeni neslinde su s›cakl›¤›, batarya üzerin-
deki bir s›cakl›k skalas› yard›m›yla ayarlan›yor.

Is› ve su sistemlerinde ak›ll› evler
Yüksek lisans›n› Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ve
doktora e¤itimini Tokyo Metropolitan Üniversitesi’nde tamamlayan
Prof. Dr. Nihat Akkufl, çok say›da yüksek lisans ve doktora tezine da-
n›flmanl›k yapt›. Akkufl halen Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakül-
tesi Mekatronik bölümü ö¤retim üyesi görevini yürütüyor.

Nihat Akkufl Kimdir?
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Keyifli buluflmalar

KKüresel ›s›nmayla solu¤u tükenmekte olan dünyam›z için pek de iç
aç›c› senaryolar üretilmiyor. Ancak bilim insanlar›, flimdiden alaca-
¤›m›z önlemlerle gezegenimizin kaderini büyük ölçüde de¤ifltirece-
¤imize inan›yor… Bu seçene¤i de¤erlendirmek ve çocuklar›m›za
daha yaflanabilir bir dünya b›rakmak her ne kadar biz yetiflkinlerin
yükümlülü¤üyse de, onlar bizi beklemeden geleceklerine sahip ç›-
k›yor. 15 bin Yavru Tema, bir a¤ac›n bile çok fleyi de¤ifltirece¤inin
bilinciyle kar›ncalar misali çal›fl›yor. ‹stanbul’da ArmoniPark’taki ta-
n›t›m etkinliklerinde ziyaret etti¤imiz Yavru TEMA’l›lardan, 12 ya-
fl›ndaki, yedinci s›n›f ö¤rencileri ‹lyas Kelefl ve Gamze Do¤an ile 14
yafl›ndaki sekizinci s›n›f ö¤rencisi Abdullah Do¤an çal›flmalar›n›,
duygular›n›, hayallerini ‘Art› 1’e anlatt›.

TEMA ile nas›l tan›flt›n›z?

‹lyas Kelefl: Üç yafl›ndayken, ablam ve ö¤retmenim sayesinde tan›flt›m.

Gamze Do¤an: Toprak Dede’nin (Hayrettin Karaca) bir seminerine
gittik. O da bizi tuttu, Zekavet ablaya (TEMA Küçükçekmece sorumlusu
Zekavet Tafl) götürdü, “Sana yeni Yavru TEMA’lar getirdim” dedi. 

Abdullah Do¤an: Geçen sene Had›mköy’de askeri alanda bir a¤açlan-
d›rma seferberli¤i vard›. Ö¤retmenimiz baflar›l› ö¤rencileri götürüyordu
oraya. Beni de götürdü ve TEMA’yla tan›flt›m. 

TEMA’da ne tür faaliyetler içindesiniz?

‹lyas Kelefl: Yetiflkinleri, çocuklar› bilinçlendirmek amac›yla slayt göste-
rileri yap›yoruz, TEMA’y› tan›t›yoruz. A¤aç dikiyoruz. ‹nsanlar bilinçlen-
dikçe, üye say›m›z da art›yor. 

Gamze Do¤an: Ben TEMA’n›n mefle palamudu toplama etkinliklerine,
a¤aç dikme seferberli¤ine, denizlerimizi korumak amac›yla kurulan
TURMEPA’n›n tan›t›m çal›flmalar›na kat›ld›m.

Abdullah Do¤an: TEMA’n›n Küçükçekmece bürosundaki haftal›k top-
lant›lara düzenli olarak kat›l›yorum. Toplant›larda haftal›k ve ayl›k ola-
rak neler yapabilece¤imizi konufluyoruz. Mesela geçen hafta Silivri’nin
Da¤mand›ra Köyü’ne gittik mefle palamudu toplamaya. Ama ne yaz›k ki,
toplad›¤›m›z palamutlar›n b›r k›sm›n› domuzlar yedi.

Yetiflkinlerin do¤aya yönelik tavr›n› nas›l buluyorsunuz, onlara k›zd›¤›-
n›z oluyor mu?

‹lyas Kelefl: Yetiflkinler asl›nda çok iflleri olduklar› için, baz› fleyleri yap-
mak istemiyorlar. Mesela ‘çöpü yere atma’ diyoruz ama at›yor iflte. Beni
en çok yere tükürmeleri k›zd›r›yor. 

Gamze Do¤an: TURMEPA için çal›fl›rken, insanlarla SMS yoluyla ba¤›fl
yapmalar› için konufluyorduk. Birine sormufltuk, ‘çocu¤unuz için bir
SMS atabilir misiniz, bir fidan diker misiniz?’ diye. Konuyla ilgilenmedi-

Yavru TEMA’l›lar, güzel bir dünya hayal ediyor ve bunun için çal›fl›yorlar. Sokak
çeflmelerinin damlayan musluklar›n› kapat›yorlar, yerlerdeki çöpleri topluyorlar, a¤aç
dikiyorlar… Do¤aya karfl› duyars›zl›klara ise fena halde k›r›l›yorlar 

¤ini söyledi. Bu beni çok üzmüfltü. Mesela Sefaköy meydan›ndaki çefl-
meyi hep aç›k b›rak›yorlar, her gördü¤ümde kapat›yorum. Çünkü bir
damlaya bile birkaç sene sonra o kadar ihtiyac›m›z olacak ki. Beni se-
vindiren fleyler de var, geri dönüflüm kutular› mesela… Çünkü bir poflet
d›flar›da milyonlarca y›l erimiyor. Biz duyuru yapt›k, arkadafllar art›k ev-
lerindeki pilleri bize getiriyorlar. 

Abdullah Do¤an: Sokakta gördü¤ümüz insanlara sözümüzü dinletemi-
yoruz ama yafl›tlar›m›za anlat›yoruz, onlar da ailelerine anlat›yor. Böy-
lece zincirleme olarak bu faaliyeti sürdürmüfl oluyoruz ve etkili oluyor. 

TEMA’yla tan›flmak sizi, duygular›n›z›, hayata bak›fl›n›z› nas›l de¤ifltirdi?

‹lyas Kelefl: Ben kendimi bildim bileli TEMA’l›y›m. Ben de¤il, ama ab-
lam kesinlikle de¤iflti. Eskiden duflta çok su ak›t›yordu, art›k dufltan daha
erken ç›k›yor. Duygular›n›z da çok de¤ifliyor. Daha duyarl› oluyorsunuz.
Daha iyi bir gelecek düflünmek için elinizden geleni yap›yorsunuz. 

Gamze Do¤an: Yavru TEMA olmadan önce de hep çiçeklerle, a¤açlar-
la ilgilenirdim. Okulumdaki geri dönüflümü kullan›yordum. Daha önce
de sular› israf etmiyordum, ama art›k bir damla suyun hayat›m›zda ne
kadar önemli oldu¤unu daha iyi anlad›m. Bizden sonrakiler kurak bir
dünyada yaflamas›n diye bol bol fidan dikiyorum. 

Abdullah Do¤an: TEMA’ya girdikten sonra öyle bir fley oldu ki… Mese-
la Zekavet abladan, okul bahçesine a¤aç dikilmesi için yard›m istedik.
Zekavet abla, “Müdüre ç›k›n, e¤er size ters yan›t verirse, ‘zaman›n›z› al-
d›¤›m›z için özür dileriz’ deyin” dedi. Dedi¤ini yapt›k, bir bakt›k 15 gün
sonra üçer metre aral›kla s›ra s›ra çam fidan› dikildi. Bu bizim için gurur
verici bir fley. Demek biz de baz› fleylerin üstesinden gelebiliyormufluz.

Dikti¤iniz a¤açlar›n büyümesini izliyor musunuz?

‹lyas Kelefl: Sadece birkaç tanesini… En son diktiklerimiz Had›m-
köy’deydi. Gidip bakam›yoruz ama oradaki askerlere emanet ediyoruz,
onlar her zaman suluyorlar. 

Gamze Do¤an: Biz SMS toplarken, ‘ben a¤ac›m› nerede görece¤im’ di-
yorlard›… Ben de “Sizin a¤ac›n›z erozyon olan bir bölgeye dikilecek ve
milyonlarca insan›n hayat›n› kurtaracak. TEMA a¤ac›n›za bak›yor, siz sa-
dece ‘bir a¤ac›m var’ diye sevinç duyun” diyordum.

Abdullah Do¤an: Ben de Had›mköy’de diktim, ama gidemiyorum, uzak.

Gelecekte dünyan›n nas›l olaca¤›n› düflünüyorsunuz? Asl›nda nas›l bir
dünyada yaflamak isterdiniz? 

‹lyas Kelefl: Bir kere flu belli bir fley; 2020’de büyük bir kurakl›k olacak.
Teknoloji çok geliflecek ama yaflanacaklara engel olamayacak. Bu yüz-
den bence biraz kötü bir dünya bekliyor bizi. “2070’ten Mektup” diye
bir slayt gösterisinde izlemifltim; su için savafllar oluyordu, sular›n bafl›n-
da askerler bekliyordu. Böyle bir dünya kaç›n›lmaz gibi. Mesela eskiden,
‹stanbul’dan fianl›urfa’ya kadar bir orman oldu¤unu anlat›yorlar. Bir
maymun, oradan buraya kadar z›playa z›playa gelebilirmifl. Ben öyle bir
dünya olsun istiyorum, yeflilliklerin içinde yaflamak istiyorum. 

Gamze Do¤an: Biz flimdi fidanlar dikiyoruz, bu fidanlar büyüyecek ve
bunlar büyüdükçe biz yenilerini dikece¤iz ve bu hayat bizim gibi bilinç-
li çocuklar oldukça ölmeyecek. 

Abdullah Do¤an: ‹stanbul’da da ormanl›k alanlar daha fazla olsun isti-
yorum. Beton y›¤›nlar› aras›nda yaflamak istemiyorum. 

Çocuklara, yetiflkinlere, dünyaya nas›l bir ça¤r›da bulunmak istersiniz?

‹lyas Kelefl: TEMA’ya üye olun. En az›ndan kendiniz için bir a¤aç dikin
ya da hiç olmazsa yere çöp atmay›n. 

Gamze Do¤an: E¤er dikecek bir alanlar› yoksa bile bofl SMS att›klar›nda
zaten onlar için de bir fidan dikiliyor. Fidan dikecek yerleri ya da zaman-
lar› yoksa, 4017’e bir bofl SMS atmalar› bir iki dakikalar›n› alacak.

Abdullah Do¤an: Herkes kendine göre bir planlama, düzenleme yapa-
rak a¤ac›n› da diksin, suyunu da korusun, çöpünü de atmas›n, evreni gü-
zellefltirsin.

Dünyan›n küçük savaflç›lar›
Gamze Do¤an (soldan) , Abdullah Do¤an ve ‹lyas Kelefl, foto¤raflar›n›n ArmoniPark’taki Atatürk sergisinde çekilmesini istediler
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Hofl sohbet Hofl sohbet

Elefltirmek için de¤il,
de¤ifltirmek için!
Mehmet Ali Alabora’y› baflar›l› bir sanatç› olmas›n›n yan› s›ra aktivist kimli¤iyle de
tan›yoruz. “Yaflad›¤›m›z dünyay›, att›¤›m›z her ad›mla de¤ifltirmeye çal›fl›yoruz. De¤ifltirmek
için de ne yapabilece¤imize bak›yoruz” diyor ve ekliyor: “Ama bunu yaparken, önce
kendimiz de¤iflmeliyiz” 

kitab›n bulunmas›, bunda tabii ki etkili olmufltur. Ama 2002 y›l›na
gelindi¤inde, savafl söz konusu oldu¤unda, benim için art›k hareke-
te geçme zaman› gelmiflti. Arkadafllar›ma sürekli, “bununla ilgili bir
fley söylemek laz›m, bir fley yapmak laz›m, böyle bir fley olamaz”,
diyordum. Bu süreç, nihayetinde soka¤a ç›kmama neden oldu. Sa-
dece benim soka¤a ç›kmama neden olmad› asl›nda, bütün dünya-
da bir eylemler silsilesi bafllatt›. 1999’de Seattle’da bafllam›fl o tuhaf
hal… ‘Tuhaf’ sözünü bilerek kullan›yorum çünkü insanlar›n daha
önce al›fl›k olmad›klar› bir flekilde bir protesto etme hali vard›.
1999’da bafllayan bu çok renkli, çok kitleli, farkl› ideolojilerden in-
sanlar›n bir araya geldi¤i hareket, savafl karfl›t› hareketle birlikte
dünyadaki yans›mas›n› da gösterdi. Dolay›s›yla Türkiye’ye gelifli de
2002 y›l›n›n sonuna do¤ru oldu. Sonra ‘Bar›fla Rock’lar›, çevreci ey-
lemleri, savafl karfl›t› eylemleri, ba¤›ms›z adaylar kampanyalar›n›,
memur hareketinin içindeki çok farkl› fleyleri, birçok hareketi birlik-
te, baflka flekillerde görür olduk. Dolay›s›yla bir tek benim soka¤a
ç›k›fl›m de¤il. 2002, benim küçük hikâyemin içinde baflka türlü de
bir eylem yapma biçiminin geliflmesiydi. Ben de hasbelkader onun
bir yerinde oldum.

Bir aktivist olarak daha iyi bir dünya yolunda umudunuz var de-
mek ki… 

Toplum Gönüllüleri Vakf›, yo¤un iliflkim olan bir vak›ft›r. Vakf›n
güzel bir slogan› var; ‘Elefltirmek için de¤il, de¤ifltirmek için!’ As-
l›nda her att›¤›m›z ad›mda de¤ifltirme¤e çal›fl›yoruz içinde yaflad›-
¤›m›z dünyay›. De¤ifltirmek için de ne yapabilece¤imize bak›yo-
ruz. Ama bunu yaparken de unutmuyoruz ki, önce kendimiz de-
¤iflmeliyiz. 

Son dönemde okuyup etkilendi¤iniz kitap...

Meltem Ar›kan, Özlemin Beni Savuran…

Film…

Yönetmen Guy Ritchie’nin Revolver’ini mutlaka izleyin

Müzik…

Lütfen, kar ya¤d›¤› bir gün Schubert al›n, bütün gün onu dinleyin,
özellikle de 70 dakika süren Winterreise’›.

Oyun…

Ocak ay›nda Garaj ‹stanbul’a gelin, Kastas’› izleyin. Biraz da kendi
reklam›m›z› yapt›k ama, olur o kadar!

Yeni projeleriniz...

Bu röportaj yay›nland›¤›nda yeni film vizyona girmifl olacak: Yedi
Kocal› Hürmüz. En yeni proje de evlilik... Siz bu röportaj›
yay›nlad›¤›n›zda ben bir evli adam olaca¤›m. 

Mehmet Ali Alabora’dan k›sa k›sa...

Ü
Ünlü tiyatro sanatç›s› Mehmet Ali Alabora, 2010’a pek çok alanda yeni-
liklerle giriyor. Yeni filmi Yedi Kocal› Hürmüz ile sevenleriyle buluflan
Alabora, Garaj ‹stanbul’la birlikte ‹stanbul 2010’da da iddial› bir proje-
nin içinde. Sadece sanatsal aç›dan de¤il, özel hayat›nda da köklü de¤i-
flikliklere haz›rlan›yor ünlü sanatç›; siz bu sat›rlar› okurken, Alabora da
dünya evine girmifl olacak. Alabora, bu yo¤un program›n›n içinde ‘Art›
1’e konuk alarak sorular›m›z› yan›tlad›. 

Size sorulacak ilk soru herhalde genlerinizle alakal› olmal›... Ailede bir-
den fazla sanatç› olmas›, genç kuflak için hep avantaj olarak alg›lan›r
ama belki de bir dezavantajd›r. Siz nas›l de¤erlendiriyorsunuz bunu?

Do¤rusunu isterseniz bilmiyorum! Evet, ailede mebzul miktarda sanatç›
var, özellikle baba taraf›nda. Asl›nda anne taraf›mda, annemin d›fl›nda
da sanata girmifl ç›km›fl insanlar var, teyzem bir ara oyunculuk yapm›flt›
mesela. Babam›n teyzesi Melahat ‹çli, flehir tiyatrosunun eski oyuncula-
r›ndan. Yani Melahat ‹çli’yi sayd›¤›n›z zaman, babam›n teyzesi, babam,
bir de babam›n day›s› Selahattin P›nar. Babaannem de befl y›l Raflit R›-
za’n›n yan›nda oyunculuk yapm›fl. Tabii, genetikle mutlaka ilgisi var
ama onun d›fl›nda, öyle bir ortam›n içinde büyüyorsunuz ki, etraf›n›zda-
ki herkes oyuncu. As›l önemlisi ailemdeki herkes, oyuncu olmayanlar
dahi, asl›nda etraflar›na sürekli bir fleyler anlatan, oyunlar oynayan, bir
numara yapan, bir hikâye anlatan kiflilerdi, yani meddah gibi bir halleri
vard›. Ben de taklitler yapan, hikâyeler anlatan bir çocuktum. Baflka bir
meslek seçseydim de zaten birtak›m özelliklerimden ötürü mutlaka in-
sanlara hikâyeler ve f›kralar anlatan, taklitler yapan biri olurdum. 

Bir sivil toplum ve kültürel dönüflüm projesi olarak tarif etmiflsiniz ‘ga-
rajistanbul’u. Bu hedef do¤rultusunda ne kadar, nas›l yol ald›n›z?

Genel olarak hayat›m orada geçiyor zaten. ‘garajistanbul’, Mustafa ve
Hülya Avk›ran’›n kendi tiyatrolar› olan 5. Sokak Tiyatrosu’nun 10’ncu y›-
l› için bir mekân aray›fl›na ç›kmalar›yla bafllayan, sonra da bütün sanat-
ç›larla paylafl›lm›fl bir oluflum. Bireysel, kurumsal ve seyircisiyle hayat›n›
sürdürüyor ‘garajistanbul’. Bu oluflum zamanla büyüyerek, uluslararas›
ortaklar›yla bugün 2010 için üretti¤i projesiyle bir kültür kurumu haline
geldi. 2010 Ocak ay›nda üçüncü yafl›m›z› kutlayaca¤›z. 

‹çinde birçok sanatç›n›n yer ald›¤› bu kurulufl öyküsü, dayan›flma ve or-
tak çal›flma anlam›nda baflka organizasyonlara da ilham verir mi?

‘garajistanbul’la birlikte ça¤dafl gösteri sanatlar› alan›nda, özellikle dan-
s›n görünürlü¤ü artt› ve art›k dans festivalleri yap›l›r oldu. Daha küçük
dans stüdyolar›, pek çok ba¤›ms›z mekânlar aç›lmaya bafllad›. Bu ‘ga-
rajistanbul’ sayesinde olmufltur gibi bir kesin yarg›y› ortaya koymak do¤-
ru de¤il, ama ‘garajistanbul’ bir itici kuvvet oldu. Asl›nda hem ‘garajis-
tanbul’un, hem de ça¤dafl gösteri sanatlar›n›n görünürlük zaman› gel-
miflti. Bu zaman› gelme halleri kesiflince, ‘garajistanbul’la birlikte baflka
yerlerin de hayatlar› daha sürekli, daha görünür hale geldi. Bir de ‹stam-
poli projesi var, ‹stanbul 2010’un gösteri sanatlar› alan›nda en büyük
projesini de yine ‘garajistanbul’ dört tane uluslararas› ortakla yap›yor. 

fiirketlerin sanata deste¤i konusunda ne düflünüyorsunuz?

Türkiye mevzuat›n›n yetersizli¤i, kamunun, devlete ait olan sanat ku-
rumlar› haricindeki ba¤›ms›z kurumlara do¤rudan destek verebilmesini
engelliyor. Bu nedenle özel sektörün deste¤i fevkalade önemli. Özel ku-
rumlar›n deste¤i olmadan Türkiye’de birçok sanat aktivitesi gerçekleflti-
rilemezdi. Hâlâ da gerçeklefltirilemez. Dünya çap›nda birçok önemli sa-
natç›y› izleyebildiysek ya da küçük gruplar kendi ifllerini birtak›m yerle-
re tafl›yabildilerse, burada özel kurumlar›n sa¤lam›fl oldu¤u deste¤in çok
büyük önemi var. Ama bu, ayn› zamanda çeliflkili de bir durum. ‹flte Bie-
nal örne¤indeki tart›flmada gördü¤ünüz gibi. Bienal bu anlamda, birçok
özel kurumun deste¤ini alarak yap›lan ve de sermaye karfl›t› bir söylemi
bar›nd›ran, bunun için birçok konuda elefltirilmifl, ama bir taraftan da bü-
tün bunlar›n konuflulabilmesini sa¤lam›fl bir mecra haline geldi. Dolay›-
s›yla “özel sektörün deste¤i yads›namaz”, yetersiz kalacak bir cümle
olur. Özel sektörün deste¤i olmadan bu ifller çok zor olurdu Türkiye’de.

Sanatç› kiflili¤iniz yan›nda ayn› zamanda bir aktivistsiniz. ‹kisini nas›l
ba¤daflt›r›yorsunuz?

Ben her zaman, hak savunan, hakk›n› aramaya çal›flan bir çocuktum
ve politik bir bilincim hep vard›. Ailemin politik bir geçmifli, evimiz-
de bir sürü kitap oluflu, bunlar›n baz›lar›n›n da zaman›n yasakl›

Sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Ali Alabora, oyuncu Mustafa Ala-
bora ve Betül Ar›m çiftinin o¤lu olarak 25 Kas›m 1977’de, ‹stanbul’da
dünyaya geldi. 1993’te Özel Bo¤aziçi Lisesi sponsorlu¤unda yar› profes-
yonel bir tiyatro kurdu. Bu ekiple birkaç temsil oynad›. 1995-1997 y›lla-
r› aras›nda ATV'de yay›mlanan A Tak›m› program›nda çal›flt›. Bu s›rada
Kara Melek adl› TV dizisinde rol almaya bafllad›. Ancak as›l ünü ‘Y›lan
Hikayesi’ adl› TV dizisinde yakalad›. 1999’da ilk sinema filmi olan Türk-
Yunan ortak yap›m› ‘Kay›kç›’da baflrolü oynad›. Bu s›rada ‹stanbul Üni-
versitesi Devlet Konservatuvar›'n› bitirdi. Mehmet Ali Alabora, ilk profes-
yonel tiyatro deneyimine ise Tiyatro ‹stanbul sahnesinde sergilenen ‘Aca-
ba Hangisi?’ adl› oyunla bafllad›. 

Mehmet Ali Alabora Kimdir?
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‹letiflim

Türk insan› bir geçifl toplumunda varolman›n bütün olumsuzluklar›n›
yafl›yor. De¤erler sistemi alt üst oldukça strese giriyor, küçük olaylar
karfl›s›nda çabuk sinirleniyor, çocuklar›yla iletiflim kurmakta baflar›s›z
kal›yor. Peki ama biz Türkler daha hoflgörülü, daha sakin bir hayat sü-
remez miyiz? Pek çok kifli için beyaz bir sayfa açmaya yarayan y›lba-
fl› ve sonras›nda ‘yeni bir insan olmay› deneyemez miyiz’? Bu sorula-
r› psikiyatr Sibel Mercan’a sorduk. 

Zor bir dönem geçiriyoruz. Ama buna ra¤men öfkesini kontrol eden,
kendisiyle daha bar›fl›k, gerekti¤inde kendisiyle hesaplaflabilen, mut-
lu, gelece¤e umutla bakan yeni bir insan olabilir miyiz?    

Hakl›s›n›z, gerek politik, gerek toplumsal, gerek ekonomik aç›lardan
çok stresli bir dönemden geçiyoruz. Bir taraftan ekonomik kriz, bir ta-
raftan do¤al afetler... Olumsuzluklar›n ard› arkas› kesilmiyor. Tabii so-
nuçta bunlar›n hepsi, insan psikolojisine ekstra bir yük oluflturuyor.
Stres art›k çok küçük yafllara kadar indi. Arkadafllar›mla çocuklar ve
domuz gribinin okullarda yay›lmas›n› konufluyorduk. Bir arkadafl›m
sekiz yafl›ndaki çocu¤unun ellerini günde 28 defa y›kad›¤›n› söyledi.
Strese karfl› herkesin bir tepkisi vard›r. Baz›s› k›zar, kavga eder, baz›s›
oturur bir paket sigara içer, baz›s› arkadafl›yla saatlerce konuflur. ‹n-
sanlar›n stresle bafla ç›kmalar› nas›l gerçekleflebilir? Birincisi tabii ki
uzmandan yard›m istemek. ‹kincisi ise ça¤a ayak uydurabilmek. Ken-
dini, ‹ngilizce söyleyecek olursak ‘update’ edebilmek. Biz Anadolu
kökenli bir toplumuz... Genç kuflakla orta yafl kufla¤›n aras›nda inan›l-
maz bir kültürel farkl›l›k var. Dolay›s›yla iki kuflak aras›nda büyük bir
çat›flma meydana geliyor. Anne babalar, çocuklar›n›n 20-30 sene ön-

ceki geleneksel hayat› yaflamas›n› istiyorlar. Bu, tabii ki mümkün de¤il.
‹flte bu nedenle ebeveynlerin ça¤a ayak uydurmas› gerekiyor. 

Ekonomik kriz gibi de¤ifltiremeyece¤iz fleyler var, ama de¤ifltirebilecek-
lerimiz de var. Kendi içimize bak›p baz› fleylerimizi de¤ifltiremez miyiz? 

‹nsan kendini analiz edemez. Ama flunu da söyleyebilirim. Bir iç görü ka-
zanabiliriz. Çok okuyarak, çok izleyerek, arkadafllar›m›zla konuflarak, on-
lar› dinleyerek bunu yapabiliriz. Benim çok sevdi¤im birkaç arkadafl›m
var. Her y›l bir hafta, ailelerimiz olmadan bir araya geliyoruz. Fikir teati-
sinde bulunuyoruz, beyin f›rt›nas› yap›yoruz. Bu o kadar önemli ki.

Ailedeki stresten söz ettiniz. Çocuklar›m›zla iliflkimizde en çok nerede
hata yap›yoruz? 

Bizim Anadolu kültürümüzün çok iyi yanlar› oldu¤u kadar, ça¤a uyma-
yan yanlar› da var. O kadar hiyerarflik ve otoriteye ba¤l› bir toplumuz ki...
Mesela doktor olarak toplant›lara,  kongrelere kat›l›yorsunuz ama sesiniz
ç›km›yor. Belki orada konuflan adamdan daha fazla biliyorsunuz, içiniz-
den “biz de kalkal›m, el kald›ral›m” diyorsunuz ama kültürümüzde böy-
le birfley yok, cesaret edip konuflam›yorsunuz. Ama bak›yorsunuz bir Ba-
t›l› ç›k›yor, bilse de konufluyor bilmese de... ‹nan›lmaz özgür. Çünkü biz
sürekli olarak çocuklar›n kafas›n› eziyoruz. Okulda eziyoruz, evde eziyo-
ruz, “sen bilmezsin, sen sus, senin yafl›n küçük, o senin ablan, abin, ben
senin annen baban›m” diyoruz. O çocuklar büyüdüklerinde ezik, kendi-
ni ifade edemeyen, bir kenarda duran büyükler haline geliyor. Tabii bu-
nun tam aksine düflmek, çocu¤umuzu kurals›z b›rakmak da hatad›r. Ta-
bii ki anne baba olarak çocu¤umuza s›n›rlar koyaca¤›z, kurallar belirleye-
ce¤iz. Bu hiyerarfli, iliflki sisteminin iflleyebilmesi için gerekli. Ve asl›nda
çocu¤u da rahatlatan bir durum. 

Çocuklar›m›zdan önce kendimizle bir muhakeme yapmal›y›z galiba... 

Kesinlikle. Biraz konuflabilsek, biraz iletiflime girebilsek, biraz oturup ken-
dimizi düflünebilsek... Yeni bir y›l geldi, bir y›l› daha devirdik. Oturup dü-
flünelim, ben flimdiye kadar ne yapt›m, nereden geldim, nereye gidiyo-
rum, ne getirdim, ne götürece¤im, ne kadar zaman›m var, bu kadar za-
manda ne yapabilirim, misyonum nedir?.. Bu sorulara belli aral›klarla, haf-
tada bir, ayda bir, en az›ndan y›lda bir kez, mutlaka cevap aramal›y›z. Çün-
kü hayat›m›z› hiç gözden geçirmedi¤imiz durumda, ayn› çark›n içinde gide-
rek mekaniklefliyoruz. Oysa kendimize bu sorular› sorarsak, cevaplar›m›z biz-
lere amaçlar›m›z› hat›rlatacak. 

Belki o zaman küçük mutluluklar› yafl›yabiliriz. Yeni y›lda yeni bir insan
olmak için bir ad›m atm›fl oluruz…

Evet. Amaçlar›m›za ulaflmak, hayattan ald›¤›m›z tad› art›racak, yüzümüzü
güldürecek. Bak›n, etraf›n›zda bir dolu amaçs›z, ‘aman bitse de gitsek’ mo-
dunda olan, dolay›s›yla mutsuz, keyifsiz insan var. 

Çok sevdi¤im bir arkadafl›m anlatm›flt›. Dar gelirli bir ailede büyümüfl. As-
la ay›n sonunu getiremezlermifl. Ama babas›, her akflam annesine bir
avuç leblebi getirirmifl. Ve bu, onlar›n aras›nda çok özel bir jestmifl. Ara-
da bir kalkar, kar›koca bir yere çay içmeye, kahve içmeye giderlermifl. ‹flte
bunu yakalayabilmek zenginliktir. Yani beklememek, ‘flu kadar param
olucak, bu evi de alaca¤›m, flu arabay› da alaca¤›m’ dememek. John

Lennon, “Hayat, biz o hedefe ulaflana kadar, o s›rada yapt›klar›m›zd›r”
demifl. Çok güzel bir söz. Hayat›n kendisi bu. Tamam bir yerlere kofl, bir
fleyler yap, ama o arada hayat› kaç›rma. 

Mesela bir restoranda iki garson, ayn› ifli yaparlar, ayn› paray› al›rlar ama
bir tanesi ›fl›klar saçarak dolafl›r, di¤eri öfke içindedir. Ayn› koflullardaki
iki insan›n tav›rlar›ndaki farkl›l›¤›n kayna¤› nedir?

B›rak›n ayn› yerde çal›flan iki garsonu, ayn› aile içinde büyümüfl olan
iki çocukta bile bunu gözlemleyebilirsiniz. Bizim varoluflumuzda, bu-
lundu¤umuz noktada üç etken önemlidir. Bir, genetik olarak kodlan›-
yoruz, baz› fleyleri do¤ufltan getiriyoruz. ‹kincisi çevremizden etkile-
niyoruz. Üçüncüsü de kendi ba¤›ms›z kiflili¤imiz. Ve bu, do¤um-

� “Yeni y›lda ilk iflimiz, ‘bir y›l› daha geçirdim, bu sürede ne yapt›m, ne ge-
tirdim, ne götürece¤im, ne kadar zaman›m var, bu kadar zamanda ne yapa-
bilirim, misyonum nedir’ sorular›na yan›t aramak olmal›. Bu sorular› belli
aral›klarla sormak, ayn› çark›n içinde giderek mekanikleflen bizlere amaçla-
r›m›z› hat›rlatacak, hayattan ald›¤›m›z tad› art›racak, yüzümüzü güldürecek.

� Kendimizi anlamal›y›z. Bol bol kitap okuyarak, bol bol film seyrederek,
buradan ç›kard›klar›m›z› arkadafllar›m›zda tart›flarak, oralarda kendimizden
parçalar arayarak içgörü kazanmal›y›z. 

� Kiflili¤imiz seçimlerimizi, seçimlerimiz kaderimizi belirler. Kendimizi ge-
lifltirmedi¤imiz, içgörü kazanmad›¤›m›z sürece yanl›fl seçimleri tekrarlar›z.

� Stresle bafla ç›kmak için, bir uzmandan yard›m istemeli veya nerede ha-
ta yapt›¤›m›z› anlamaya çal›flmal›y›z.

� Kendimizi mümkün oldu¤unca stresten uzak tutmal›y›z. Nas›l m›? Med-
yadaki felaket haberlerinden uzak durmak, ac›yla yo¤rulmamak gibi… 

� Stresi çözmeye, kriz ya da afet gibi ulaflamayaca¤›m›z hedeflerden de¤il,
ulafl›labilir hedeflerden, mesela ailemizden bafllamal›y›z.

� Çocuklar›m›zla daha sa¤l›kl› bir iliflki için bugünü anlamal›y›z, kendimi-
zi günümüz koflullar›na uydurmal›y›z.

� Olaylara baflkalar›n›n gözüyle bakabilmeli ve dikte etmeden dinlemeliyiz.

� Konuflabilmeli, kendimizi, duygular›m›z› ifade etmeli, çocuklar›m›za da
bu davran›fl› kazand›rmal›y›z.

� Birikimimizi aktarmal›y›z. Bizim att›¤›m›z her ad›m, bizden sonraki nesil-
ler için çok önemlidir. 

� Sorunu çözemiyorsak, o s›k›nt›yla birlikte durmay› bilmeliyiz. Mesela tra-
fikte s›k›l›yorsak, trafi¤e ç›k›fl saatimizi de¤ifltirmeli veya otomobilde radyo
dinlemeli veya o yolu arkadafl›m›zla paylaflmal›, yani çözüm üretmeliyiz.

� Mutluluk da ac› da bulafl›c›d›r. Pozitif duygumuzu paylaflmal›, gülebilme-
liyiz. Ama gözyafllar›m›z› da tutmamal›y›z. Duygu yaflamak önemlidir.

� Arkadafllar›m›z sorunlar›m›z› dinlerken, duygusal olarak bize karfl› tarafs›z
de¤ildir. Önemli bir sorunumuz varsa profesyonel yard›m almal›y›z.

� Daha hoflgörülü bakmal›, tepkimizi ani de¤il, biraz erteleyerek vermeliyiz.” 

Ne yapmal›y›z?

Yeni y›lda kiflili¤imizde farkl›l›k yaratabilir
miyiz? Çocuklar›m›zda dialog kurarsak,
arada s›rada kendi içimize bakabilirsek,
hoflgörülü ve sakin olmay› becerebilirsek,
kendimizi günün koflullar›na
uyarlayabilirsek, neden olmas›n?
Psikiyatrist Sibel Mercan anlat›yor. 

‹letiflim

Yeni y›la
YEN‹ B‹R ‹NSAN

olarak girmek mümkün
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Mimarlar Odas›, 2006 y›l›ndan itibaren ‘Türkiye’nin mimarl›k kültürüne katk›da bulunmufl ve
bugün hayatta olmayan mimar›n an›s›n› yaflatmak üzere’ bafllatt›¤› anma program›nda, 2008-
2010 dönemini Seyfi Arkan’a ay›rd›. Bu kapsamda 22-23 Ocak tarihleri aras›nda düzenlenen
sempozyum, ‹stanbul’da Arkan’›n uzun y›llar fiehircilik Kürsüsü’nde e¤itim verdi¤i Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde gerçekleflecek. Ayn› mekanda 22 Ocak-14 fiubat 2010
tarihlerinde Seyfi Arkan retrospektif sergisi gezilebilecek.

Modernist Aç›l›mda Bir Öncü: SEYF‹ ARKAN: Mimarl›k-De¤iflim-Özerklik
22-23 Ocak 2010, ‹stanbul

Mimarlar Odas›’n›n Cumartesi Buluflmalar›’nda, 50 y›l› aflan akademik hayat›ndan,
yönetimindeki Naz›m Plan bürosunun 1960-1980 y›llar›ndaki planlama çal›flmalar›ndan ve

an›lar›ndan söz edecek olan Hande Suher, kentsel planlama için ’olmazsa olmaz’ olarak
kuflaktan kufla¤a ö¤rencilerine ö¤retti¤i ve kendi çal›flmalar›nda da hep en önde tuttu¤u

‘kamu yarar›’ kavram›n› hat›rlatmaya devam edecek. Söylefli, Mimarlar Odas› ‹stanbul
Büyükkent fiubesi’nde dinlenebilecek.

Hande SUHER
30 Ocak 2010, ‹stanbul
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‹letiflim

la bafllayan, ölene kadar süren bir yap›lanmad›r. Ö¤renilen bir süreç-
tir. Yani çocuk, geliflim süreci içinde önce anne baba ya da anne ba-
ba yerinde olan kifliler, okul y›llar›nda ö¤retmenleri ve arkadafllar›, er-
genlik döneminde sevgilileri, öteki cins ve kendi cinsi, daha yetiflkin
döneminde, arkadafllar, efl-dost, amir ile iliflki kurar. Bütün bu çevre-
sel etkileflimler sonucu sürekli bir de¤iflim içindedir. De¤iflim durmaz,
ama yönlendirilebilir. Nas›l yönlendirilebilir? Bir kere kiflili¤imiz se-
çimlerimizi belirliyor. Çok güzel bir laf vard›r ya, ‘kiflili¤iniz seçimle-
ri belirliyor, seçimleriniz de kaderinizi belirliyor’ diye. Tabii kiflili¤i-
nizde yapt›¤›n›z de¤iflikliklerle seçimleriniz, seçimlerinizde yapt›¤›n›z
de¤ifliklikler de kaderinizi de¤ifltirebiliyor. Kimlerle beraber olacaks›-
n›z, nas›l bir ifl yapacaks›n›z, nas›l bir insanla evli olacaks›n›z, bunu
seçen de sizsiniz. 

Kaderinizi belirleyebilirsiniz yani...

Evet, bu anlamda insan kendisi belirliyor kaderini. Kifli kendini de¤ifltirme-
di¤i, gelifltirmedi¤i, kör noktalar›n› açmad›¤› sürece, ayn› kilit ayn› anah-
tar taraf›ndan aç›l›r. Mesela çevrenizde duyars›n›z, ‘kaç kere evlendim, ol-
mad›, bu da ayn› ç›kt›’ diye... Oysa sen de¤iflmedin ki, karfl›ndaki de¤ifl-
sin. Sen ayn›s›n, seçimlerin ayn›, fark›nda olmad›¤›n bir yerlerde, hep ay-
n› fleyi seçiyorsun. Ve kendine içgörü kazand›rmad›¤›n sürece de hep ay-
n› fleyleri seçiyor olacaks›n.

Yani iki cins insan var; ö¤renenler ve ö¤renmeyenler. Hatas›n› alg›lay›p
tekrarlamayanlar ve hatay› anlamay›p tekrarlayanlar…

Çok do¤ru. ‹flte bu, içgörü dedi¤imiz durumdur. Buradaki fark, iç dünya-
s›na bak›p, ‘benim sorunum nedir, bu sorunda benim katk›m nedir, neler
yapabilirim’ diye otopsi yapanlar ve yapmayanlar aras›nda farkt›r. Neyi
yaflad›¤›n›zdan çok, onu nas›l yaflad›¤›n›z önemlidir. Ve bu da ö¤renilen
bir fleydir. Mesle¤e yeni bafllad›¤›mda bana sekiz yafl›nda bir k›z çocu¤u
getirmifllerdi. Babas› polismifl, flehit düflmüfl. Önce anneyle, sonra k›zla
konufltum. A¤lay›p a¤lamad›¤›n› sordum, ‘ben teybe ac›kl› flark›lar koyup,
a¤l›yorum’ dedi. Sonra anlad›m ki, annesi de öyle a¤l›yor. Yas tutmak da,
süreçle bafla ç›kmak da, ac›ya ne kadar katlanaca¤› ve olaylar› nas›l ele
alaca¤› da ö¤renilen bir fley. Biz kendimizi düzeltmeliyiz ki, çocuklar›m›z
olumluyu ö¤rensin. 

‹nsan›n kendini kötü hissetti¤i durumlardan bahsediyorsunuz. Bu du-
rumlarda nas›l hareket edilmeli?

Hepimiz insan›z, hepimizin duygular› var, zaman zaman düflünceler dev-
re d›fl› kal›yor, duygular öne ç›kabiliyor. Daha k›r›lgan oldu¤umuz dö-
nemler olabiliyor, daha hassas oldu¤umuz dönemler de... Beklentilerimiz
yükseldi¤inde, hastaland›¤›m›zda, ekonomik krizi yaflad›¤›m›zda, aile so-
runlar› ç›kt›¤›nda daha k›r›lgan oluruz. Bu durumlarda yak›nlar›m›zla ko-
nuflmal›y›z. K›r›ld›¤›m›z› hissetti¤imizde, ‘anlat bana, bunu neden yapt›n,
bir anlam›, amac› var m›’ diye sorabilmek, üzerine düflünebilmek, arka-
s›ndan bunun analizini yapabilmek çok önemli. Biraz daha hoflgörülü
olabilmek, biraz daha bekleyebilmek, ani tepkiyi biraz daha erteleyebil-
mek gerekiyor. K›rg›n, öfkeli birisiyle de, asla dikte etmeden konuflma-
mak, ‘derdin nedir’ diyebilmek laz›m. Kötü bir durum içinde de sükunet-
le kalabilmeliyiz. Ama bunun için kendimizi gelifltirmek, iç dünyam›zda
belli bir noktaya gelebilmek laz›m. 

Bat›l›lar›n bir davran›fl kal›b› var. Mesela, ‘hava art›k çok so¤udu’ diyor
ve devam ediyorlar ‘ama tertemiz’ ya da ‘ama p›r›l p›r›l’ diye… 

Pozitif düflünme, pozitif yönlenme bize çok katk› sa¤lar. Çünkü neyi dü-
flünüyorsan›z, neyi hedefliyorsan›z, ona do¤ru gidiyorsunuz. 

Bir de sorunlar›m›z› iyi aktaram›yoruz galiba. Öyle olunca da onlarla
mücadele etmek güçlefliyor... 

Daha çok kendimizi bedenimizle ifade ediyoruz. Üzüntü ya da stres ol-
sun bir duygu var, ama o duygu, duygu olarak ifade edilmiyor. Bedende
bir yerdeki a¤r›yla s›z›yla ifade ediliyor. Bat›l› depresyonu ‘can›m ac›yor,
içim paralan›yor, suçluluk hissediyorum, çok kötü fleyler yapt›¤›m› hisse-
diyorum, gelece¤e dair çok büyük kayg›lar›m var, ifltah›m bozuldu, hayat-
tan zevk alam›yorum diye’ anlat›r. 

Bizim toplumumuzda ise hasta ‘Bafl›m a¤r›yor, dinmeyen s›z›lar›m var,
karn›mda bir s›z› var’ diye gelir. Bu geliflim süreciyle alakal› bir fley. Yani
insan›n dile dökebilmesi, yani hissetti¤iyle ilgili. Çünkü his, dil öncesi bir
süreçtir, bebeklikten itibaren geliflir. Dil, bir iki yafl›ndan sonra geliflen bir
süreçtir. Hissetti¤inizi dile dökebilmek bir aflamad›r. Bu e¤itimle afl›labile-
cek bir fley. ‹nsan böyle ifade ede ede, göre göre, kendini ifade edebilir
hâle gelebilir. Ama bunun için kendi kendini e¤itiyor olmas› gerekli. 

Ajanda

D›fla Kapal› Konut Yerleflmeleri; Yeni Yaflamlar Mekanlar S›n›rlar
4-5 Mart 2010, ‹stanbul 
‹stanbul Teknik Üniversitesi, Konut Araflt›rma ve E¤itim Merkezi etkinlikleri kapsam›nda
düzenlenen konferansta d›fla kapal›, güvenlikli yeni konut yerleflmeleri ve sorunlar› ele
al›nacak. Türkiye’de d›fla kapal› konut yerleflmelerinin geliflim süreci, kentlerdeki konumlar›,
konut tipoloji ve mekansal özellikleri, kentle, kent yönetimiyle ve yak›n çevrelerindeki konut
yerleflmeleriyle iliflkilerinin tart›fl›laca¤› konferans, ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi Taflk›flla binas›nda
yap›lacak.

KONFERANS>1967 yılında Ankara'da do¤du. ‹lk ve orta ö¤retimini Ankara'da tamamladı,
1991 yılında da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Psikiyatri ih-
tisasını aynı üniversitede 1991-1996 yılları arasında tamamladı. 1996-1997
yılları arasında Amerika'da e¤itim gördü. 1999 yılından beri Chicago Ana-
liz Enstütüsü ve Uluslararası Psikanaliz Derne¤inden e¤itimleri devam et-
mektedir. 1998-1999 yılları arasında ‹zmit Devlet Hastanesi'nde, 1999
yılından itibaren de ‹stanbul fiiflli Etfal Hastanesi'nde çalıflan Dr. Mercan,
2005 yılından beri Amerikan Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde aktif kadro-
da görev yapmaktadır.  Evli ve iki çocuk annesidir. 

Sibel Mercan Kimdir?

Günefl enerjisinin temel enerji kayna¤› haline geldi¤i bir gelece¤e do¤ru yol haritas›
oluflturmak amac›yla ihtiyaç ve taleplerin tart›fl›laca¤› konferans, Yeflilköy’de, WOW
Convention Center’da toplanacak. International Center for Applied Thermodynamics (ICAT),
Yeditepe Üniversitesi ve Teknik Yay›nc›l›k iflbirli¤iyle düzenlenecek konferans›n konuflmac›lar›,
MORSE ASSOCIATES Genel Müdürü Dr. Frederick Morse, Mu¤la Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
fiener Oktik, Güney Florida Üniversitesi Temiz Enerji Araflt›rma Merkezi Genel Müdürü Prof.
Dr. Yogi Goswami, giriflimci, yazar ve yeflil binalar uzman› David Johnston, SUNTECH Europe
Genel Müdürü Jerry Stokes olacak. International Center for Applied Thermodynamics (ICAT),
Yeditepe Üniversitesi ve Teknik Yay›nc›l›k iflbirli¤iyle düzenlenecek sempozyumla ilgili
bilgilere, www.solarfutureconference.com adresinden ulaflabilirsiniz.



Okuyoruz, düflünüyoruz,
tart›fl›yoruz, uyguluyoruz.
Zoru baflar›p sorunlar›n

üstesinden gelece¤iz; gelmek
zorunday›z. T›pk› kara kafa

tutan bir kardelen gibi…
Yeni y›l›n›z yeni umutlar,

mutluluklar getirsin


