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Günümüz dünyasının koşulları artık kavramlar üzerine daha bütünsel bir düşünme 
biçimi geliştirmeyi gerektiriyor. Bu kavramlardan biri de elbette tasarım. Dünyanın 
değişen dinamikleri, rekabet ortamı, küreselleşme ve teknolojinin hızlı ilerleyişiyle 

birlikte dijitalleşme, yaşamımızda büyük değişiklikler yarattı. Bu da özellikle ticaret alanında 
firmaların, tüketicilerin beklentilerini anlayabilmenin, ihtiyaçlarını karşılayabilmenin 
ötesinde, “zamansız” tasarımlar geliştirmelerini zorunlu kılıyor. Kabul edelim ki günümüzün 
tasarımcıları için işler biraz daha zor ve karmaşık çünkü onlar hali hazırda yalnızca bugünün 
müşterilerini değil, geleceğin müşterilerini de düşünerek ürün tasarlamak durumundalar. 
Ancak bu sayede, tasarımları kullanışlı olduğu kadar hem içinde bulunduğumuz zamana 
değer katabilir hem de gelecek kuşaklara fikir verebilir.

Tüm bunlar doğrultusunda, bildiğiniz gibi MAKSDER olarak her yıl tasarım yarışması 
düzenliyoruz. Bu yıl 9. kez düzenlediğimiz Ulusal Mobilya Aksesuar Ürünleri Tasarım 
Yarışması’nda ödül kazanan genç tasarımcılarımız bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Yenilikçi 
ve özgün tasarımlar, bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın yanında geleceğe bir iz taşımak 
adına son derece önemliydi. Henüz yolun başında olan gençlerimize, yol haritalarını çizerken 
bir katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize!

Değerli okurlarımız, 

Tüm dünyada ekonomik dengeler değişiyor. Dünyanın ve Türkiye’nin son birkaç yıldır içinde 
bulunduğu ekonomik darboğaz ve Dolar ile Euro’daki artış, biz üreticilere zor bir süreç 
yaşattı. Özellikle ülkemizde yaşanan seçim süreciyle birlikte durgunlaşan piyasaların artık 
hareketleneceğini düşünüyor ve seçimin ülkemize her anlamda hayırlı olmasını diliyoruz. 

MAKSDER Aktüel, her sayısıyla pek çok güncel konuya ışık tutuyor. Yeni sayımızda da hem 
üretici firmalarımıza hem de sektörümüzü yakından takip eden okuyucularımıza fayda 
sağlayacağını düşündüğümüz konulara yer verdik. Tüm dünyada sürdürülebilir bir yaşamın 
kriterleri öne çıkarken, bu minvalde giderek daha da öne çıkan “yalın üretim felsefesi”ni 
siz de yakından tanıyın istedik. Bir şirket içerisindeki tüm süreçlerde israfları önlemeyi, 
kaynakları ve özellikle “insan gücü”nü doğru kullanmayı sağlayan, verim arttırıcı bir felsefe 
olarak dikkat çeken yalın üretimi, Yalın Enstitü’den dinledik ve detaylarını sizinle paylaştık. 
Aynı zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Dr. Oğuz Demir ile hayatın her alanında iç 
içe yaşadığımız ekonomi bilimiyle ilgili yaptığımız röportaj, sorularınıza yanıt bulmanızda 
sizlere yardımcı olacak.

Son olarak, kısa bir süre önce kaybettiğimiz dünyanın en ünlü bilim insanlarından biri olan 
Stephen Hawking’in bir sözünü hatırlatmak istiyorum: “Hayat varsa umut da vardır!” 

Keyifli okumalar dilerim.

MAKSDER  
Yönetim Kurulu Başkanı

Tekin Çınar

Saygıdeğer Üyelerimiz ve 
Sektörümüzün Çok Kıymetli  
Temsilcileri,
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MAKSDER’in her yıl düzenlediği Ulusal Mobilya Aksesuar Ürünleri Tasarım Yarışması’nın bu yıl 9’uncusu 
sonuçlandı. MAKSDER birbiriyle yarışan onlarca tasarım arasından en yenilikçi, özgün, fonksiyonel ve 
estetik tasarımları belirleyerek, genç tasarımcıları bir kez daha ödüllendirdi. 11 Mayıs 2018 tarihinde 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleşen Seçici Kurul Toplantısı’nın ardından 
kazanan tasarımlara ödülleri, 14 Mayıs 2018 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin 
Fındıklı Kampüsü’nde takdim edildi. 

MAKSDER 9. Ulusal Mobilya Aksesuar 
Ürünleri Tasarım Yarışması’nın 
kazananları belli oldu. Mimar Sinan 

Güzel Sanatlar Üniversitesi ve MAKSDER iş 
birliğiyle her yıl sektördeki ilerlemeyi teşvik 
etmek, uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek 
ürünlerin gelişmesine zemin hazırlamak, 
tasarımın sektör içindeki önemini vurgulamak, 
bu alanda başarı gösteren tasarımcıları 
özendirmek ve ödüllendirmek amacıyla 
düzenlenen yarışmada kazanan tasarımcılar, 
ödüllerini 14 Mayıs 2018 tarihinde teslim aldı. 

Hedef Yeni ve Yenilikçi Ürünler
Mobilya ve mobilya aksesuarları sektörlerinin 
gelişimine katkıda bulunmayı, tasarımcı 
adaylarını teşvik etmeyi, sektörde kalite, 
inovasyon ve estetik gibi kavramların gelişimine 
destek olmayı amaçlayan yarışmanın bu yılki 
konusu “Günlük yaşamda kullandığımız mobilya 
aksesuar ürünlerinin yaratıcılık, fonksiyonellik 
ve uygulanabilirlik ilkeleri gözetilerek yeni 
ürün-kullanım senaryoları, tasarım kavramları 
ve ilkeleri doğrultusunda yeni ürünlerin ortaya 
konması”ydı. 11 Mayıs 2018 tarihinde seçici 

Mobilya Aksesuarları 
olarak Aydınlatma Ürünleri 

ve Kulplar şeklinde iki 
kategoriden oluşan 
MAKSDER Tasarım 

Yarışmasının elemeleri seçici 
kurul tarafından titizlikle 

ve dikkatli bir şekilde 
gerçekleştirildi.

haberlerMAKSDER

MAKSDER, Genç Tasarımcıları
9. Kez Ödüllendirdi
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kurul tarafından değerlendirilen başvurular 
arasından kazanan tasarımlar, 14-25 Mayıs 
2018 tarihleri arasında sergilendi. Kazananlara 
ödülleri ise 14 Mayıs 2018 tarihinde teslim 
edildi. 

Tasarımlar İki Kategoride Yarıştı
Mobilya Aksesuarları olarak Aydınlatma 
Ürünleri ve Kulplar şeklinde iki kategoriden 
oluşan MAKSDER Tasarım Yarışmasının 
elemeleri seçici kurul tarafından titizlikle ve 
dikkatli bir şekilde gerçekleştirildi. Yarışmanın 
kulplar kategorisinde her türlü mobilyanın, 
çekmece, kapak, kapı ve önerilecek diğer 
ihtiyaçlara yönelik alanlarında kullanılacak kulp 
ve kulp işlevi görecek tasarımlar yarışırken; 
Aydınlatma Ürünleri kategorisinde ise mutfak, 
banyo, gardırop, kiler depoları, yemek, yatak 
odası modülleri gibi mobilyalarda ihtiyaç 
duyulabilecek mobilya aksesuar ürünleri 
grubunda yer alan aydınlatma ve dekoratif 
ışıklandırma sistem tasarımları birbiriyle yarıştı. 

Jüride Sektörün Duayenleri
Yarışmanın kazanan tasarımlarını belirleyen 
jüride ise sektörün duayen isimleri yer aldı. 
Seçici Kurulda yer alan isimler şöyleydi: 
MAKSDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Gökhan Kocabaş, Mondi Yatak Yorgan 
San. ve Tic. A.Ş.’den Yalçın Çelikbaş, Boytaş 
Mobilya San. ve Tic. A.Ş.’den Savaş Öztaş, 
Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş.’den. 
Yılmaz Seber, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
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Üniversitesi’nden Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Bölüm Başkası Doç. Dr. Ahmet Zeki Turan, 
MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. A. Selami Çifter, 
MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Erda. 

Özgün Tasarım Kriteri
Yarışma, Türkiye’deki 4 yıllık üniversitelerin 
Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık 
bölümlerinde öğrenim gören, kayıtlı tüm 
öğrencilerin katılımına açık olarak organize 
edildi. Katılımcılar her kategoride bir veya 
birden fazla farklı ürün tasarımlarıyla 
yarışmaya katılabildi. Yarışmaya katılan 
tasarımların özgün ve yenilikçi olması, daha 
önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve 
üretimi yapılmamış olması, kriterler arasında 
yer aldı.  
Yarışmaya katılan ürünler işlevsel, kullanıcı 
odaklı (çocuk, engelli, yaşlı gibi hedef 
gruplarının gözetildiği), ergonomik, yenilikçi 
(inovatif) yaklaşımlara ve görsel estetiğe sahip 
olması ve yeni kullanım biçimleri önermesi 
açısından tasarım odaklı, üretim-kullanım-
geri dönüşümde çevre dostu olmak ve çevre 
normlarına uygunluk sağlamak açısından 
çevrecilik ekseninde ve günümüz üretim 

koşullarına uygun çözümler gerçekleştirme 
yönünde değerlendirildi. Yarışmada her 
kategoride ayrı ayrı verilmek üzere birinciye 
10 bin TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye 3 
bin TL ödül ve ayrıca mansiyon tasarımcı 
adaylarına 1000 TL ödül verildi

Tasarım Bölümleri Birbiriyle Yarıştı
Kulplar ve Aydınlatma Ürünleri 
kategorilerinde düzenlenen yarışmanda 
kulplar kategorisinde MSGSÜ Endüstri 
Ürünleri Tasarımı öğrencilerinden Umut 
Erkin Güngör, birinci; Işık Üniversitesi 
Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencisi Gürkan 
Özkan, ikinci; Medipol Üniversitesi Endüstri 
Ürünleri Tasarımı öğrencisi Halil Arıkan, 
üçüncü oldu. Aynı kategoride, Marmara 
Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 
öğrencisi Bahadır Alşan, Marmara Üniversitesi 
Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencisi Mehmet 
Ali Seven, Karabük Üniversitesi Endüstri 
Ürünleri Tasarımı öğrencisi Merve Öztürk ve 
MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencisi 
Mert Urhan Mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Aydınlatma Ürünleri kategorisinde ise 
Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri 
Tasarımı öğrencisi Serap Çelikkol 

tasarımıyla birincilik ödülünü almaya hak 
kazandı. Marmara Üniversitesi Endüstri 
Ürünleri tasarımı öğrencisi Simay Sabuncu 
ikinci olurken, Marmara Üniversitesi İç 
Mimarlık bölümü öğrencisi Melike Çevik 
ise tasarımıyla üçüncülük ödülünün sahibi 
oldu. Bu kategoride mansiyon ödülleri ise 
Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri 
Tasarımı öğrencileri İlker Toruk ve Umut 
Erkin Güngör’e verildi. 14 Mayıs 2018’de 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Fındıklı Kampüsü Mimar Sinan Salonu’nda 
gerçekleştirilen ödül töreni, düzenlenen 
kokteylin ardından son buldu. 

Tasarım Değer Kazanıyor
MAKSDER her yıl düzenlediği tasarım 
yarışmasıyla, hem mobilya aksesuarları 
sektörüne yenilikçi fikirler kazandırmayı hem 
de genç tasarımcıların ilerlemelerine katkıda 
bulunmayı sağlıyor. Düzenlediği tasarım 
yarışmasıyla günümüzün rekabet koşullarında 
tasarım odaklı düşünmenin küresel pazarda 
önemini vurgulayan MAKSDER, Türk 
tasarımının dünyada daha çok tanınmasına 
katkı sağlamayı gelecek yıllarda da sürdürecek.
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Umut Erkin Güngör,  Prof. Dr. Kayhan Ülker

Simay Sabuncu,  Doç. Dr.  Ahmet Zeki Turan

Mehmet Ali Seven,  Prof. Dr.  Süha Erda

Merve Öztürk, Arş. Gör. Ahmet Çetin Eyüp

Serap Çelikkol,  Tekin Çınar

Halil Arıkan, Gökhan Kocabaş

İlker Toruk, Yasemin Özkan

Umut Erkin Güngör,  Selçuk İnal

Gürkan Özkan,  Prof. Dr. Sema Ergönül

Bahadır Alşan, Yrd. Doç. Dr. Yener Altıparmakoğulları

Melike Çevik, Yrd. Doç. Dr. Selami Çifter

Mert Urhan, Arş. Gör. Merve Özyurt
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Yalın felsefesi dünya literatürüne “Toyota” ile girdi. İş süreçlerini iyileştirmeyi, bağlılığı geliştirmeyi, ucuz, 
hatasız ve kısa zamanda üretimle pek çok alanda israfı önlemeyi hedefleyen bir üretim felsefesi olan yalın 
felsefesinin temelinde ise elbette insan var. Bugün sürdürülebilirliği her anlamıyla benimseyen şirketler, yalın 
üretim felsefesiyle hareket ediyorlar. Türkiye’de Yalın Enstitü’yü kuran ve ekibiyle firmalara yalın düşünce, yalın 
dönüşüm, yalın üretim konularında danışmanlık yapan Yalçın İpbüken bize “yalın dönüşüm”ün dinamiklerini 
anlattı. 

Yalın felsefesiyle Toyota üretim 
sisteminin sanayi dünyasına kattığı en 
temel ilke, her şeyi ancak müşterinin 

istediği anda ve miktarda üretmek, gereksiz 
stokları tümüyle ortadan kaldırmaktı. Stok, 
israf olarak algılanıyordu ve sistemde hiçbir 
israfa yer yoktu. Her üretim adımı ancak bir 
sonraki adımın ihtiyaç duyduğu zamanda ve 

miktarda üretim yapmak üzere “Kanban” adı 
verilen kartlarla tetikleniyordu. Böylelikle 
talep edildikçe üreten, stokları asgariye 
indirilmiş ve kaynaklarını çok daha etkin 
kullanabilen bir sistem yaratıldı. Sistemin en 
önemli özelliği “insana saygı”ydı. Türkiye’de 
2001 yılında Yalın Enstitü’yü kuran ve ekibiyle 
firmalara yalın düşünce, yalın dönüşüm, yalın 

üretim konularında danışmanlık yapan Yalçın 
İpbüken ile “yalın dönüşüm”ün dinamiklerini 
konuştuk. Yalçın İpbüken bu düşünce 
sisteminin temelinde insan olduğunun altını 
çiziyor. 

Yalın Enstitü’nün kurucusu ve hali hazırda 
başkanı olan Yalçın İpbüken, 78 yaşında. 
“Kendimi bildiğimden beri çalışıyorum” 

Sürdürülebilir Başarı İçin

“YALIN ÜRETİM”
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Yalçın İpbüken

diyen İpbüken, 1958 yılında adım attığı 
profesyonel yaşamına Koç Holding 
bünyesinde, Tofaş Otomobil Fabrikası’nın 
ilk kurucu yöneticilerinden biri ve insan 
kaynakları direktörü olarak başlamış. 12 
yıl görev yaptıktan sonra 80’li yıllarda Koç 
Grubu’nun yurt dışındaki şirketlerinde görev 
almış. 1997 ile 2000 yılları arasında İdea 
şirketinin genel müdürlüğü görevini yürüten 
İpbüken, ilk olarak yalın üretim zirvesinin 
haberiyle Türkiye’de Yalın Enstitü’yü ve yalın 
düşünce sistemini duyurmaya başlamış. 2001 
yılında ise Yalın Enstitü hayata geçirilmiş. 28 
ülkede kurulu olan yalın enstitülerin sayısal 
olarak en büyüğü Türkiye’deki... Bugüne 
kadar 270’ten fazla yalın dönüşüm projesi 
gerçekleştirdiklerini söyleyen Yalçın İpbüken, 
yalın üretim için “Her sektörde ve üretimin 
her alanında uygulanabiliyor” diyor. 

Yalın düşünce tarzı ve yalın üretim 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Yalın düşünce, uygulamadan önce bir hayata 
bakış, bir iş yapış biçimi, bir düşünce tarzı… 
Yani dünyayı algılama biçimi. Yapmaya 
çalıştığımız şey, insanların ihtiyaç duyduğu 
mal ve hizmetleri, olabildiğince onların 
ihtiyaçlarını tam karşılayacak şekilde ve 
hatasız olarak sunmak ve tüm israfların 
önüne geçmek. Bilim insanları bugün 7 
büyük israftan söz ediyor ama biz burada 
özellikle insanı yanlış kullanmaktan doğan 
israfları bu düşünce sisteminin içine ekliyoruz. 
Örneğin, müşterinin ihtiyacı olmadığı bir 
ürünü üretiyorsunuz, daha sonra o ürünü 
depolarınızda bekletiyorsunuz. Zaman 
içerisinde bu ürünler depolarda hem eskiyor 
hem değer kaybediyor hem de işletme 
sermayesi açısından büyük kayıplar yaratıyor. 
Demek ki israfların başında, müşterinin 
ihtiyaç duymadığı, satın almadığı ve ne zaman 
satın alacağı belli olmayan ürün ve hizmetleri 
önceden yapıp bekletmek geliyor. Madalyonun 
diğer tarafında ise iş gücü israfı var. Biz şuna 
inanıyoruz, “İşi, en iyi yapanlar bilir.” Bu 
nedenle de onların fikirlerini her iş yapışta 
dikkate almak gerekiyor. Dikkate almadığınız 
sürece hep hata yaparsanız. Bu da ciddi bir 
israf demektir. 

Bir işletmede yalın dönüşümü 
gerçekleştirmek için nasıl bir sürecin 
işlemesi gerekiyor?
İlk olarak, bir ihtiyaçtan hareket ediyoruz. 
Yani işletmenin, işi yönetenlerin bir derdi 
olmalı. “B işletmesinde yalın düşünce 
uygulanıyor, gelin bizde de uygulayalım” 
diyerek yola çıkmak, doğru bir yaklaşım 

“Yalın düşünce, uygulamadan önce bir hayata bakış, bir iş yapış biçimi, bir 
düşünce tarzı… Yani dünyayı algılama biçimi. Yapmaya çalıştığımız şey, insanların 

ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri, olabildiğince onların ihtiyaçlarını tam 
karşılayacak şekilde ve hatasız olarak sunmak ve tüm israfların önüne geçmek.”
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değil. Onları rahatsız eden, uyguladıkları 
mevcut yöntemlerle üstesinden gelemedikleri 
sıkıntılar olmalı. Özetle, bir problemden 
hareket ediyoruz. Öte yandan karar vericilerin 
de bu konuda mutabık olmaları lazım. 
Birisi “böyle gereklidir”, diğeri “gereksizdir” 
diye düşünürse, verimli bir süreç işlemez. 
Dolayısıyla bu mutabakatı biz en başta 
arıyoruz. Bir firmayla çalışırken firmayı 
tanımamız ve yapı içerisinde vakit geçirerek 
oradaki gerçek sorunu anlamamız önemli. 
İnsanlarla konuşarak, üretim alanlarını 
dolaşarak çalışmalara başlıyoruz. 

Süreç içerisinde şirketlerin çalışanlarına 
bu konuda eğitim veriyor musunuz? 
Elbette veriyoruz ancak bir sınıf ortamında 
oturup anlatmaktansa uygulamaya dayalı bir 
eğitimi tercih ediyoruz. Daha çok pratik, daha 
iyi sonuç getiriyor. Diğer türlü, edindiğiniz 
bilgiler teoride kalıyor. Bizim derdimiz 
teoriyle uğraşmak değil, pratikte ihtiyaçlara 
cevap vermek. Bu noktada çalışanlara 
verilmesi gereken en önemli mesaj, bu 
çalışmaların onların aleyhine olmadığıdır. 
Yani, daha ağır bir yük altına girmeyecekler ve 
bu dönüşüm sayesinde elde edilecek verimlilik 
nedeniyle işlerini kaybetme tehlikesiyle 
karşı karşıya gelmeyecekler. Daha insanca 
çalıştıkları, öğrendikleri, kendilerini daha 
çok geliştirdikleri ve mutlu oldukları bir 
ortam yaratılacak. Bu vaatle yola çıkmak ve 
bu vaadi de gerçekleştirmek gerekiyor. Güven 
ortamında bir sıkıntı varsa, bu tip çalışmalar 
istenilen sonuçları vermiyor. Dolayısıyla 
güven ortamını sağlamak lazım. 

Yalın düşünce Türkiye’de ne kadar 
benimseniyor dersiniz? 
Yalın Enstitü’yü kurduğumuzda hiç 
müşterimiz yoktu. Bilinirliğimizin ve bu 
düşüncenin kabul edilirliğinin dramatik bir 
şekilde arttığı dönem, 2008 yıldır. Ekonomik 
krizle beraber çok ciddi bir artış oldu, bir 
sıçrama yaşadık. 

Yalın düşüncenin bir şirket içerisinde 
sürdürülebilir olması konusunda neler 
söyleyeceksiniz? 
Sürdürülebilirlik, bu işin en önemli 
unsurlarından biri ve oldukça da zor bir 
konu... Sürdürülebilirliği sağlayabilmek 
için birçok şeye ihtiyaç var. Eğer bir şirkette 
hadiseyi yalnızca orta kademe yönetim ele 
alıyorsa, sürdürülebilirlik konusunda çok 
büyük bir tehlike var demektir. Çünkü yalın 
dönüşüm yaklaşımı firmanın bütününü 

“Bilim insanları bugün 7 büyük israftan söz ediyor ama biz burada özellikle insanı yanlış kullanmaktan 
doğan israfları bu düşünce sisteminin içine ekliyoruz. Örneğin, müşterinin ihtiyacı olmadığı bir ürünü 

üretiyorsunuz, daha sonra o ürünü depolarınızda bekletiyorsunuz. Zaman içerisinde bu ürünler depolarda 
hem eskiyor hem değer kaybediyor hem de işletme sermayesi açısından büyük kayıplar yaratıyor. Demek 
ki israfların başında, müşterinin ihtiyaç duymadığı, satın almadığı ve ne zaman satın alacağı belli olmayan 

ürün ve hizmetleri önceden yapıp bekletmek geliyor. “

“Sürdürülebilirliği sağlayabilmek için birçok şeye ihtiyaç var. Eğer bir şirkette hadiseyi yalnızca orta 
kademe yönetim ele alıyorsa, sürdürülebilirlik konusunda çok büyük bir tehlike var demektir. 

Çünkü yalın dönüşüm yaklaşımı firmanın bütününü ilgilendiriyor. 
Zaman içerisinde, sanki daha çok üretim birimine odaklı bir sistemmiş gibi algılansa da öyle değil. 

Örneğin, mali işler yöneticisi üretim yöneticisi kadar işin içerisinde değilse, şirketin tüm birimleri birbiriyle 
irtibat halinde değilse sürdürülebilirlik konusunda sıkıntılar doğuyor.”
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ilgilendiriyor. Zaman içerisinde, sanki daha 
çok üretim birimine odaklı bir sistemmiş 
gibi algılansa da öyle değil. Örneğin, 
mali işler yöneticisi üretim yöneticisi 
kadar işin içerisinde değilse, şirketin tüm 
birimleri birbiriyle irtibat halinde değilse 
sürdürülebilirlik konusunda sıkıntılar 
doğuyor. Şöyle ki, bir yönetici değiştiği 
zaman öncelikler de değişiyor ve kopukluklar 
başlıyor. Bu da uygulamalarda farklılıkları 
doğuruyor. Bu sebeple, sürdürülebilirlik 
tüm dünyadaki yalın enstitülerin en hayati 
konularından biridir. Elbette acil ve esas olan 
bugün için çok iyi sonuçlar alabilmek ama 
bu sonuçları da süreklilik arz edecek şekilde 
devam ettirmek gerekiyor. Bu bütünsel bir 
yaklaşım… Biz bir ev inşa etmeye çalışıyoruz 
ve inşa etmeye çalıştığımız evin ilk olarak 
temeli sağlam olmalı diyoruz. 

İnşa etmeye çalıştığınız evin taşıyıcı 
unsurları nelerdir? 
Şöyle ki, “Yalın Dönüşüm Yaklaşımı”nı 
bir ev olarak düşünürsek, temelinde şirket 
kültürü var. Yani, zihniyet, alışkanlıklar 
ve uygulamalar… Bunların içerisinde ise 
saygı, iddia -ki mutlaka bir iddianız olmalı- 
iyileştirme, takım çalışması, PUKÖ (planla, 
uygula, kontrol et, uygula), bilimsel yöntem, 
Gemba (sahada bulunma) ve problem 
çözme yetenekleri yer alıyor. Evin tam 
ortasında, liderlik davranışları ve bugünden 

geleceğe sürdürülecek bir yönetim sistemi 
bulunuyor. Bunun sol sütununda operasyonel 
mükemmellik, inovasyon ve yeni ürün 
geliştirme gibi konular var. Şirketler daha 
çok bu konulara odaklanıp yalın dönüşümü 
bunlarla sınırlı düşünebiliyorlar ancak 
sağ sütunda bulunan insanı geliştirme, 
motivasyonu yükseltme ve aidiyet 
duygusunu arttırma gibi konular göz ardı 
edilirse operasyonel mükemmellikten de 
inovasyondan da yeni ürünler  
geliştirmekten de söz etmemiz pek mümkün 
olmaz. Tüm bunların çatısında elbette 
şirketin amacı, hedef noktası, müşterisine 
sunduğu değerleri ve çözmeye çalıştığı 

problemleri yer alıyor. Çatıda yer alan 
amaç ve hedeflere ulaşmak ve müşterilerin 
ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılamak için 
evin içini çok iyi yerleştirmelisiniz. Üstüne 
basarak söylüyorum, en temelde insan var! 
İnsanı ve aidiyet duygusunu geliştirmeniz çok 
önemli. İnsan tarafında zaaf varsa, çalışanlar 
mutsuzsa, yetenekleri, becerileri yapılan işlere 
uygun değilse burada hiçbir zaman istenilen 
sonuçları elde edemezsiniz. Dolayısıyla yalın 
düşünce dediğimiz zaman akla ilk olarak insan 
gelmeli. Dolayısıyla çok sabır istiyor, dikkat 
istiyor, itina istiyor. Ve her zaman elinizin 
üstünde olması gerekiyor. 

"Yalın üretimin temelinde 
insan var! İnsanı ve aidiyet 

duygusunu geliştirmeniz çok 
önemli. İnsan tarafında zaaf 
varsa, çalışanlar mutsuzsa, 

yetenekleri, becerileri 
yapılan işlere uygun değilse 

burada hiçbir zaman 
istenilen sonuçları elde 
edemezsiniz. Dolayısıyla 
yalın düşünce dediğimiz 

zaman akla ilk olarak insan 
gelmeli."
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Türkiye’de her 3 kişiden biri fazla kilolu ya da obezite hastası. Toplum olarak giderek yağ bağlıyoruz ve 
bu yalnızca bizim sorunumuz değil, dünyanın ortak sorunu. Dijitalleşmede de durum aynı! Kontrolsüz 
dijitalleşme, dünyayı şişirdikçe şişiriyor, hem de her anlamıyla! Hem ekran karşısında ağzımız hiç boş 
durmuyor hem de kontrolsüz dijitalleşmeyle dünyanın da ruhumuzun da kaynaklarını tüketiyoruz.

“Akıllı” ve “Dijital”
TÜKETİM ÇILGINLIĞI

Günde ortalama 78 kez telefonumuza 
bakıyoruz. Evet, tam olarak 78 
kez. Yetmiş sekiz! Bunu biz değil, 

uzmanlar söylüyor. Yalnızca uzmanlar değil, 
araştırma şirketleri de ortaya koyuyor. İşte, 
Deloitte araştırma şirketinin geçtiğimiz 
yıl gerçekleştirdiği ‘Global Mobil Kullanıcı 
Araştırmas’ının akıl almaz akıllı tüketim 
sonuçları! 
“Sosyal medya çok vaktimi alıyor”, “Herkesin 
gözü telefonda” gibi ortak söylemlerimiz 
olsa da ortalama olarak her 13 dakikada 

bir telefona bakıyoruz. Türkiye’deki mobil 
kullanıcılar, günde ortalama 78 kez, yani her 
13 dakikada bir cep telefonu ekranına bakıyor. 
Kullanıcıların %66’sı telefonlarını gereğinden 
daha fazla kullandıklarını ve bu kesimin %50’si 
mobil telefon kullanım sürelerini sınırlamaya 
çalıştığını söylüyor. 6 kıtada gerçekleştirilen, 
33 ülkeden 53 bin 150 kişinin katıldığı 
Deloitte Global Mobil Kullanıcı Araştırması, 
tüketicilere ve bu alanda hizmet veren 
şirketlere, mobil cihaz kullanımının geldiği 
nokta hakkında önemli veriler sunuyor: 

• Tablet, bilgisayar, akıllı saat gibi diğer 
cihazlarla kıyaslandığında, akıllı telefonların 
artık vazgeçilmez ürün statüsüne eriştiği; 
tüm coğrafya, yaş ve gelir gruplarında benzer 
oranlarda kullanıldığı görülüyor. Türkiye’den 
araştırmaya katılan 1005 kişinin %92’si akıllı 
telefona erişimi olduklarını belirtirken, bu 
sayı geçtiğimiz araştırmada %86 olarak ortaya 
çıkmıştı. 

• Akıllı telefonlardaki yükselişi %81 ile dizüstü 
bilgisayar, %63 ile tablet takip ediyor.
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• Kullanıcıların gün içerisinde akıllı 
telefonlarına bakma sayısında Türkiye, 
ortalama 78 defa ile Avrupa ortalamasının 
(48) 1,5 katını aşıyor. 
• Akıllı telefon kullanımıyla Avrupa’nın 
önünde olan Türkiye’de, uyandıktan sonraki 
ilk 15 dakika içerisinde telefona bakma oranı 
%7. Aynı oran Avrupa için %62.
• Yatmadan önceki son 15 dakika içerisinde 
telefona bakma oranı Avrupa’da %53. Aynı 
oran Türkiye’de %72. 
• Ülke olarak telefon değiştirme oranlarımız 
da oldukça çarpıcı! Sahip olduğu telefonu 
son 18 ay içinde değiştirmiş olduğunu 
belirtenlerin oranı %64. Gelecek 12 ay içinde 
telefonunu değiştirmeyi düşünenlerin oranı 
ise %56. Avrupa’da ise bu oranlar sırasıyla %61 
ve %36. 
• Türkiye’deki kullanıcıların yarısından fazlası, 
bozuk donanım, telefonun yavaşlaması, 
ekranın kırılması veya bataryanın zayıflaması 
durumlarında mevcut cihazlarını kesinlikle 
değiştireceğini belirtiyor. 
• Cep telefonunda bulunan haberleşme 
uygulamaları incelendiğinde Facebook ve 
sahibi olduğu uygulamaların (WhatsApp, 
Facebook Messenger, Instagram) e-posta ile 
birlikte en sık kullanılan uygulamalar olduğu 
görülüyor. Kullanıcılar, bu uygulamaları saatte 
en az 1 kere kullandıklarını belirtiyorlar. 

Yoksa Siz de Dijital Obez misiniz?
Türkiye’de ve dünyada obezite bugün halen 
hastalıktan ziyade kozmetik bir sorun 
olarak algılanabiliyor. Ancak kadınlar 

ve çocuklar arasında da giderek artıyor. 
Obeziteyi tetikleyen unsurlardan biri de 
sosyal medyanın yaygın kullanılması olarak 
gösteriliyor. Zira sosyal medya koşarken ya da 
egzersiz yaparken kullanılmıyor. Türkiye’de 
hareketsizlik oranı yüzde 80’lerin üzerinde… 
Bunun en önemli etkenlerinden biri de ekran 
karşısında çok uzun zaman geçirmek. Z 
Kuşağı, 18 yaşına kadar yaklaşık olarak 2,5 
senesini ekran karşısında geçiriyor. Bilgisayar 
ve akıllı telefonların uzun süre kullanımı 
obeziteyi ve ilişkili hastalıkları beraberinde 
getiriyor. 
Çok ve kontrolsüz yemek yemek nedeniyle 
bağladığımız yağlar bize kolesterol, tansiyon, 
damar sertliği ve kalp hastalıkları olarak geri 
dönerken, çok ve kontrolüz kullanılan dijital 
cihazlar da omurga yapımızı, sinir sistemimizi 
etkiliyor, yorgunluk, uykusuzluk ve tabi 
stres yapıyor. Çağ dijital olursa, hastalıkları 
da dijital olur elbette. Nomofobi (telefonsuz 
kalma korkusu), FOMO (Fear of MissingOut-
gelişmeleri kaçırma korkusu) gibi hastalıklar 
da dijital obezitenin bize armağanları! 

Peki, bu güzel ekranlar bizi nasıl mahvetti 
dersiniz? İnternetin gelişimiyle birlikte ilk 
önce her eve internet girdi ve çok hızlı bir 
şekilde masalardaki bilgisayarlar dizlerimizin 
üzerine yerleşti. Derken, bir baktık ki elimizin 
içindeler ve neredeyse bizden daha akıllılar. 
Giyilebilir teknolojiler, her şeyin mobil 
uygulamasının olması, aksesuarlarımıza 
kadar dijitalin kendini hissettirmesiyle bir 
sarmalın içine girdik ve bu sarmalda kontrolü 
kaybedenler ne yazık ki hastalanıyorlar.

Obeziteyi tetikleyen unsurlardan 
biri de sosyal medyanın yaygın 
kullanılması olarak gösteriliyor. 

Zira sosyal medya koşarken 
ya da egzersiz yaparken 
kullanılmıyor. Türkiye’de 
hareketsizlik oranı yüzde 

80’lerin üzerinde… Bunun 
en önemli etkenlerinden biri 
de ekran karşısında çok uzun 
zaman geçirmek. Z Kuşağı, 18 
yaşına kadar yaklaşık olarak 
2,5 senesini ekran karşısında 

geçiriyor.
“Hiper Bağlı 
İnsanlık”
Günümüzde korkularımız 
da değişti. Artık en çok cep 
telefonlarını kaybetmekten, 
unutmaktan korkuyoruz, 
bir yerde internete bağlı 
değilsek panik atak 
benzeri tepkiler vermeye 
başlıyoruz. Dedelerimizin 
gazete veya bulmacayla 
girdikleri tuvaletlere şimdi biz 
telefonlarla ya da tabletlerle 
giriyoruz. 
Fütürist Ufuk Tarhan’a göre 
tüm bunlar, her an, her yerde 
çeşitli cihazlarla birbirine 
bağlı/bağımlı HyperPlugged, 
HyperConnected / Hiper 
Bağlantıda, Hiper Bağlı diye 
tabir edilen yeni tür bir insanlık 
yaratıyor. Nokia’nın ünlü 
“Connecting People” sloganı 
ve benzerleriyle süreç hızlandı 
ve sonra o meşhur, işaret 
parmakları birbirine uzanan 
iki insan elinden biri dijital 
olanla yer değiştirdi. Sonuç 
olarak ipin ucu da kaçmaya 
başladı.
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Dünya tarihinin en önemli bilim insanlarından biri olan 
Stephen Hawking, kısa bir süre önce, 76 yaşındayken 
hayata veda etti. Modern fiziğin en önemli 
isimlerinden biri olarak kabul edilen Stephen 
Hawking akıllarda, "Her Şeyin Teorisi”, 
“Zamanın Kısa Tarihi", "kara delikler", 
"motor nöron hastalığı (ALS / Amyotrofik 
Lateral Skleroz), robotik sesi ve elektrikli 
sandalyesinde son nefesine kadar bilime 
hizmet etmekten geri durmayan bir bilim 
insanı olarak kalacak. Zamanın şu kısacık 
tarihinde bilime ve insanlığa sundukları göz 
ardı edilemez. Şimdiye kadar yaptığı çalışmalar 
ve ölmeden önce yazdığı son makalesiyle gelecek 
için nasıl bir "ışıma" yaratacağını ise heyecan içinde 
bekliyoruz. 

STEPHEN HAWKING
“Hayat Varsa Umut da Vardır”

Stephen Hawking, modern zamanların en 
ünlü dâhisi... Üstelik en farklılarından 
biri; bir azim örneği... Yıllar boyunca 

yaşama tutunmanın timsali oldu ve bilim 
uğruna çalışmaktan hiç vazgeçmedi. 76 
yaşında hayata gözlerini yuman Stephen 
Hawking, 8 Ocak 1942'de Oxford'da 
doğdu. Babası biyologdu ve Almanya'daki 
bombardımanlardan kaçarak annesiyle 
birlikte Londra'ya taşınmıştı. Hawking, 
Oxford Üniversitesi'ni birincilikle bitirdi. 
Ardından Cambridge Üniversitesi'nde 
kozmoloji yani evren bilimi üzerine 
doktorasını tamamladı. Ancak ne yazık ki 
Cambridge'teyken motor nöron hastalığına 
yakalandı ve zaman içinde vücudunun 
işlevlerini kaybetti. Yıl, 1964'tü ve Stephen 
Hawking, ilk eşi olan Jane ile evliliğe 
hazırlanıyordu. Doktorlar ona yalnızca 2 
veya 3 yıllık ömür biçti. Hastalığı son derece 
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yavaş seyreden Hawking ise bu evliliğinden 3 
çocuk sahibi oldu. İlerleyen süreçte geçirdiği 
soluk borusu ameliyatı sonucu sesini yitiren 
ve ses birleştirici cihazla konuşmaya başlayan 
ünlü dahi, 1988 yılında "Zamanın Kısa Tarihi: 
Büyük Patlamadan Karadeliklere" isimli 
kitabını bilime ve insanlığa armağan etti. 
Kitap 10 milyondan fazla sattı. Hawking, bir 
yazısında tüm hayatı boyunca motor nöron 
rahatsızlığından mustarip olmasına rağmen, 
bu hastalığın kendisini çekici bir aileye sahip 
olmak ve başarıya ulaşmaktan alıkoyamadığını 
dile getirdi ve şöyle dedi: "Hayat varsa umut da 
vardır" 

"Hawking Işıması"
Kara deliklerin, kuantum fiziğinin izin verdiği 
ölçüde dalgalanmasıyla yarattığı enerji 
parçacıklarının etkileşip birbirlerini yok 
ettiklerini söyleyerek "Hawking Işıması" olarak 
bilinen teoriyi ortaya attı. Ancak onun en ilgi 
çeken teorilerinden biri evrenin belirlenen 
yasalara göre geliştiğini söylediği "Her Şeyin 
Teorisi" oldu. Bu isimle, Hawking'in yaşamı 
beyaz perdeye de uyarlandı. Hawking, Her 
Şeyin Teorisi'nde, "Bu yasaların tamamı bize 
evrenin nasıl doğduğuna ilişkin sorulara yanıt 

Hawking, Oxford Üniversitesi’ni birincilikle bitirdi. 

Kara deliklerin, kuantum fiziğinin izin verdiği ölçüde dalgalanmasıyla yarattığı enerji 
parçacıklarının etkileşip birbirlerini yok ettiklerini söyleyerek “Hawking Işıması” olarak 

bilinen teoriyi ortaya attı.
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verebilir. Evren nereye gidiyor, bir sonu olacak 
mı? Eğer olacaksa nasıl sona erecek? Eğer 
bu soruların yanıtlarını bulursak, Tanrı'nın 
zihnini de anlamış oluruz" diyordu.

Bing Bang ve Kara Delik
Hawking, Big Bang teorisi hakkında evrenin 
küçük bir zerreden başlayıp daha sonra 
genişlediğini söylüyordu. Big Bang'in bir 
kara deliğin çöküşünün tam tersi olduğunun 
farkına varan Hawking bu fikrini Penrose 
ile beraber geliştirdi. İki bilim insanı 1970 
yılında genel izafiyet teorisinin evrenin bir 
tekillik olarak başladığına işaret ettiğini 
anlatan bir makale yayımladı. İlerleyen 
zamanda Hawking, bir kara deliğin 
boyutunun sadece büyüyebileceğini, hiçbir 
zaman küçülemeyeceğini fark etti. Bununla 
da kalmadı, iki kara deliğin çarpışması 
halinde bile bir kara deliğin hiçbir zaman 
küçük parçalara ayrılamayacağını, olayın 
fiziğe göre sadece büyüyebilen bir boyutla 
karşılaştırılabileceğini söyledi. Bu büyüklük, 
bir sistemde yer alan düzensizliği ölçen 
"entropi"ydi. 

"Beyaz Sıcak"
1971 yılında Hawking, kara delikler hakkında 
yeni bir görüşü daha ileri sürerek, Bing Bang 
sırasında bazı parçaların minyatür kara 
deliklere parçalanmış olabileceğini dile getirdi. 
Her bir parça milyarlarca ton ağırlığındaydı. 
Bir kara deliğin olay ufkunun alanı gittikçe 
küçülürken sıcaklığının yükselmesini, "beyaz 
sıcak" olarak tanımladı. 

Yer çekimsiz ortamı denedi
Ünlü fizikçi teorileri ve makaleleri kadar 
özel yaşamıyla da dikkat çekiyor ve popüler 
kültürün de bir parçası oluyordu. The 
Simpsons çizgi filminde Homer karakteriyle 
yan yana resmedilen, BBC'nin komedi dizisi 
Red Dwarf 'ta kendini oynayan, Uzay Yolu 
II: Yeni Nesil filminde hologramı yer alan 
Hawking, mekanik sesiyle rock müzik grubu 
olan Pink Floyd’un 1994 tarihli The Division 
Bell adlı albümlerindeki Keep Talking şarkısına 
renk kattı. En ilgi çekici deneyimlerinden biri 
ise 2007 yılında özel geliştirilen bir uçağın 
içinde yer çekimsiz ortamı denemiş olmasıydı. 
Dünya tarihine bu deneyimi yaşayan ilk felçli 
olarak da geçen Hawking'in ana amacı ise uzay 
seyahatlerine olan ilgiyi arttırmaktı. 

Cambridge’teyken motor nöron hastalığına yakalandı ve 
zaman içinde vücudunun işlevlerini kaybetti. 

“Son 49 yıldır erken bir ölüm olasılığıyla birlikte yaşadım. Ölümden korkmuyorum 
ama ölmek için acele de etmiyorum. Daha yapmak istediğim çok şey var.”

“Evren nereye gidiyor, bir sonu olacak mı? Eğer olacaksa nasıl sona erecek? Eğer 
bu soruların yanıtlarını bulursak, Tanrı’nın zihnini de anlamış oluruz” diyordu.
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Günlüklerden Beyaz Perdeye…
Her Şeyin Teorisi filmi, Stephen Hawking’i 
daha geniş kitlelere tanıtan, özel bir yapım 
oldu. İlk eşi Jane Wilde’nin günlüklerinden 
uyarlanan filme tam olarak bir biyografi demek 
mümkün değil. Ancak film, bir aşk hikayesi 
ya da bir bilimkurgu da değil. Günlüklerden 
beyaz perdeye uyarlanan Her Şeyin Teorisi 
filmi, modern bilim ve teknoloji tarihini 
değiştiren İngiliz fizikçi ve teorisyen Stephen 
Hawking'in hayatını ve karısı Jane Wilde 
ile olan ilişkisini, üniversite döneminden 
itibaren ele alıyor. Filmde Stephen Hawking 
Cambridge Üniversitesi'nin dehasıyla dikkat 
çeken bir öğrencisiyken 1965 ve 1991 yılları 
arasında evli kalacağı Jane Wilde ile tanışıyor. 
Bu mutlu birliktelik Hawking'e henüz 21 
yaşındayken ALS teşhisi konulmasıyla başka 
bir boyut kazanıyor. Yine de evlenen çift, her 
şeye meydan okuyarak çocuk sahibi de oluyor. 
Aradan geçen yıllar Hawking'in hastalığını 
daha da şiddetlendiriyor ve sonunda ilişki 
bozulmaya başlıyor. Yönetmen koltuğunda 
James Marsh’ın oturduğu Her Şeyin Teorisi 
filmi, akıllarda özellikle Stephen Hawking’i 
canlandıran Eddie Redmayne’nin büyüleyici 

performansıyla yer etti. Bu etkileyici 
performansıyla Eddie Redmayne, 2015 
yılında “En İyi Erkek Oyuncu” olarak Oscar 
heykelciğini de kaldırdı. Filmde Jane Wilde’yi 
ise Felicity Jones canlandırmıştı. 

Hawking'den geriye kalan sözler
Hawking uzayla ilgili görüşleri: 
"Yeryüzündeki yaşamın, aniden çıkabilecek 
bir nükleer savaş, genetiği değiştirilmiş bir 
virüs gibi felaketler ve giderek artan başka 
tehlikelerle yok olma tehdidiyle karşı karşıya 
olduğuna inanıyorum. İnsanoğlunun uzaya 
gitmediği sürece bir geleceği olduğunu 
sanmıyorum. Bu yüzden, insanların uzaya ilgi 
duymasını teşvik etmek istiyorum."
Zamanın ve Uzayın Doğası: "Einstein, 'Tanrı 
zar atmaz' derken hatalıydı. Kara deliklerin 
varlığı, Tanrı'nın yalnızca zar atmakla 
kalmadığını, bu zarları göremeyeceğimiz 
yerlere atarak bizi şaşırttığını da gösteriyor" 
Evrenin neden var olduğu sorusuna cevabı: 
“Eğer bunun cevabını bulursak, bu insan 
mantığının da nihai zaferi olur ki bununla 
birlikte Tanrı'nın aklını da anlayabiliriz." 

(Zamanın Kısa Tarihi)
Ünlü olmak hakkında: "Ünlü olmamın kötü 
yanı, tanınmadan dünyada herhangi bir yere 
gidemiyor olmam. Siyah güneş gözlüğü ve 
peruk takmam yeterli değil. Tekerlekli sandalye 
beni ele veriyor" 
Ötenazi hakkında: "Eğer istiyorsa kurbanın 
kendi hayatına son verme hakkı olmalı. 
Ama ben bunun büyük bir hata olacağı 
kanısındayım. Yaşam ne kadar kötü gözükürse 
gözüksün, her zaman başarılı olacak bir yol 
vardır. Hayat varsa, umut da vardır." 
İnsanlarla uzaylıların temas etme 
olasılığına dair: "Bunun bir felaket olacağı 
düşüncesindeyim. Muhtemelen dünya dışı 
varlıklar bizden çok ileride olacaklardır. 
Gezegenimizde, gelişmiş ırkların daha az 
gelişmiş olanlarla buluşmalarının tarihi çok iç 
açıcı değil. Üstelik bunlar aynı türdüler. Bence 
dikkat çekmememiz gerek." 
Ölüm hakkında: "Son 49 yıldır erken bir 
ölüm olasılığıyla birlikte yaşadım. Ölümden 
korkmuyorum ama ölmek için acele de 
etmiyorum. Daha yapmak istediğim çok şey 
var.”

Yönetmen koltuğunda James Marsh’ın oturduğu Her Şeyin Teorisi filmi, akıllarda özellikle 
Stephen Hawking’i canlandıran Eddie Redmayne’nin büyüleyici performansıyla yer etti. Bu 

etkileyici performansıyla Eddie Redmayne, 2015 yılında “En İyi Erkek Oyuncu” olarak Oscar 
heykelciğini de kaldırdı. Filmde Jane Wilde’yi ise Felicity Jones canlandırmıştı. 
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“Enflasyon rakamları çift haneye yükseldi!” “Türk lirası değer kaybetti!” “Dolar-Euro paritesindeki 
değişimler üreticiyi etkiliyor.” “Bu gidişle devalüasyon kapıda” “Dış ticaret açığımız giderek artıyor.” “Altın ve 
dolar son yılların zirvesini gördü…” Hemen her gün ana haber bültenlerinde duyduğumuz ya da gazetelerin 
ekonomi sayfalarında okuduğumuz bu cümleler ne anlatıyor dersiniz? İç içe yaşadığımız ekonomi bilimi ve 
onun terimleri aslında çoğu kişinin kafasını karıştırıyor. “Ne olacak bu ekonominin hali?” diye soranlar için 
en kafa karıştıran konuları Oğuz Demir’le konuştuk.

Özellikle bu yıl Türk Lirasının, Dolar 
ve Euro karşısında hızlı bir şekilde 
değer kaybetmesi, büyük-küçük tüm 

işletmeleri bir dar boğaza doğru sürükledi. 
Kimi işletmeler küçülme yoluna giderken, 
kimileri kepenkleri kapattı. “Ne olacak bu 
ekonominin hali?” diye soranların yanı sıra 
ekonomi konusunda kafası karışık olanların 
sorularını İstanbul Ticaret Üniversitesi 
İngilizce İktisat Bölümü’nde Öğretim Üyesi 

olan Dr. Oğuz Demir ile birlikte yanıtladık. 
İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat lisans ve 
yine aynı üniversitesinden iktisat doktorası da 
olan Oğuz Demir, bir süre İtalya’da eğitimine 
devam ettikten sonra ABD’de University 
of Texas’ta çalışmış. 2000 yılından bu yana 
faaliyet gösteren Ekonomistler Platformu isimli 
bir düşünce kuruluşunun da yönetim kurulu 
başkanlığını yürütüyor. 

Bir bilim dalı olarak ekonomi neleri 
kapsar? Nasıl uygulanır? Makro ve mikro 
ekonomi kavramları neyi ifade eder?
Ekonomi, aslında hayatımızın her alanını 
etkileyen bir bilim alanı... Asıl meselesi, 
elimizdeki kısıtlı kaynakları kullanarak 
ihtiyaçlarımızı en etkin şekilde karşılayacak 
çözümleri üretmek. Tabii böyle söyleyince de 
hayatın her alanına dokunuyor. Yani tüketici 

“Yüksek Enflasyon,  
Üretici İçin Belirsizlik Demektir”

Dr. Oğuz Demir: 

Röportaj: ALİYE SEMA
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tercihleri, üretici tercihleri, kamunun bölüşüm 
politikaları derken aklınıza gelen her alana 
dokunuyor. Bu noktada mikro ekonomi biraz 
daha tüketici tercihleri, üretici tercihleri gibi 
ekonominin mikro birimlerini incelerken 
makro ekonomi daha genel bir düzeyde 
ülkelerin genel ekonomik meselelerini ele alan 
bir alt bilim dalı. Yani ekonomik büyüme, cari 
açık, işsizlik ve de son zamanda çok gündemde 
olan enflasyon gibi kavramlar, makro 
ekonominin alanına giriyor. 

Türkiye’de en çok konuşulan konuların 
başında enflasyon geliyor. “Enflasyon 
rakamları tek haneye indi”, “çift haneye 
çıktı” şeklinde haberler yapılırken, pek 
çok kişi aslında kavramı tam olarak 
bilmiyor. Enflasyon nedir?
Enflasyon aslında bir ülkede fiyatların genel 
artış eğilimine denir. Şöyle izah edeyim; 
hepimizin kullandığı mallardan bir ortalama 
tüketici sepeti oluşturuluyor. Bu sepetin 
içinde Türkiye’de 407 kalem mal var. Aklınıza 
gelebilecek birçok kalemi içeriyor bu sepet. 
Bu sepetteki her malın tabi ki bir de ağırlığı 
var. Yani tüketiciler sonuçta bütün gelirlerini 
aynı mala harcamıyor. Her mala bütçesinden 
belirli bir pay ayırıyor. Bu da yine istatistiksel 
araştırmalarla hesaplanıyor. Ardından 
bu sepetin her ay maliyeti hesaplanıyor. 
Geçtiğimiz ay bu sepetin maliyeti 100 TL iken 
bu ay 110 TL olursa o zaman “ülkede aylık %10 
enflasyon var” diyoruz. Burada enflasyonun 
neden bu kadar önemli olduğuna değinmek de 
büyük önem taşıyor. Yani özellikle %3-5 gibi 
bir enflasyon oranı, ülkeler açısından sorun 
değilken %15-20 ve yukarısının neden bizim 
için problem olduğunu kısaca açıklayayım: 
Düşük enflasyon demek, fiyat artışlarının 
makul olması demektir. Öte yandan üretici 
için ürettiği malın değerlenmesi beklentisi 
demektir. Dolayısıyla bir miktar fiyat artışı 
büyük bir sorun değil. Bu kadar enflasyon da 
olmasa bu sefer üretici gelecekte üretiminin 
değersizleşeceğini düşünerek üretim 
tercihlerini değiştirebilir. Yüksek enflasyon 
ise üretici açısından belirsizlik ve fiyatlamada 
zorluk çekmek demek... Tüketici açısından 
ise alım gücünü kaybetmek demek. Bunun 
da üretici üzerinde yine olumsuz etkileri 
olacaktır; satışları düşecektir. Yani baktığınızda 
enflasyon, üretim-tüketim zincirini temelden 
olumsuz etkileme potansiyeline sahip bir 
ekonomik gösterge…

Ne gibi durumlar enflasyonun artmasına 
neden olur? Tek hane, çift hane gibi 
durumlarda ekonomide neler değişir?

Bir miktar fiyat artışı büyük bir sorun değil. Bu kadar enflasyon da olmasa bu sefer üretici gelecekte 
üretiminin değersizleşeceğini düşünerek üretim tercihlerini değiştirebilir. Yüksek enflasyon ise üretici 

açısından belirsizlik ve fiyatlamada zorluk çekmek demek... 
Tüketici açısından ise alım gücünü kaybetmek demek. Bunun da üretici üzerinde yine olumsuz etkileri 

olacaktır; satışları düşecektir. Yani baktığınızda enflasyon, üretim-tüketim zincirini temelden olumsuz 
etkileme potansiyeline sahip bir ekonomik gösterge…

Ekonomi, aslında hayatımızın her alanını etkileyen bir bilim alanı... Asıl meselesi, elimizdeki 
kısıtlı kaynakları kullanarak ihtiyaçlarımızı en etkin şekilde karşılayacak çözümleri üretmek. 

Tabii böyle söyleyince de hayatın her alanına dokunuyor. Yani tüketici tercihleri, üretici 
tercihleri, kamunun bölüşüm politikaları derken aklınıza gelen her alana dokunuyor. 
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Enflasyonun iki temel kaynağı vardır. Birincisi, 
talebin artması… Bir ülkede mal ve hizmetlere 
talep artıyorsa, talebe bağlı olarak fiyatlar 
da artar ve bu da enflasyon demektir. İkinci 
kaynağı ise maliyetler... Yani üreticilerin 
maliyetleri artıyorsa bu tüketiciye de doğal 
olarak yansıyacaktır. Zaten bu nedenle tüm 
dünyada iki tip enflasyon hesabı yapılır. 
Birincisi, enflasyon olarak konuştuğumuz 
Tüketici Fiyat Endeksi. İkincisi ise üreticilerin 
satın aldıkları hammadde, enerji gibi malların 
fiyatlarını takip eden Üretici Fiyat Endeksi. 

Enflasyona yönelik alınması gereken 
tedbirler nelerdir?
Eğer bir ülkede enflasyon yüksekse öncelikle 
kaynağına bakmak gerekir. Yani maliyetlerdeki 
artış mı enflasyonun artmasına neden oluyor 
yoksa talep artışı mı? Bu sorunun yanıtına göre 
üreticilerin maliyetlerini düşürecek ya da talebi 
azaltacak önlemler alınabilir. Ancak ekonomi 
öyle bir alandır ki bir eksikliği tamamlayım 
derken başka yerlerde sorun yaşayabilirsiniz. 
Enflasyonu düşürmek için talebi frenlersiniz, 
bir de bakmışsınız ki ülkede talep düşüşüne 
bağlı üretim düşmeye başlamış. Sonucunda 
da işsizlik artmış. Dolayısıyla birbiriyle iç 
içe bütün bu göstergelere dönük politik 
uygulamalarda çok dikkatli olmak gerekiyor. 

Merkez Bankası enflasyon hedefi 
belirlerken nelere dikkat eder? 
Yukarıda da belirttiğim gibi birçok ekonomik 
değişken birbiriyle bağlantılıdır. Merkez 
Bankaları da enflasyon hedefini belirlerken o 
ülkedeki diğer değişkenler üzerinde çok fazla 
olumsuz etki yaratmamaya dikkat eder ve 
genel çerçeveye uyarlar. Ancak asıl görevleri, 
her zaman için düşük enflasyon ve fiyatlarda 
istikrardır. 

Dış ticaret açığına sebep olan unsurlar 
nelerdir?
Bunun birçok nedeni olabilir. Ancak iki 
tane ana nedeni burada sayabiliriz. Birincisi, 
rekabetçiliktir. Yani sizin ürettiğiniz ürünlerin 
uluslararası piyasalarda satın alınabiliyor 
olmadığı durumlarda ihracatınız istediğiniz 
kadar yüksek olmayabilir. Öte yandan 
ülkenizde talep çoksa ve ülke içi üretimle 
bu talebi karşılayamıyorsanız, bu sefer de 
ithalatınız yüksek olacaktır. Aradaki farka ise 
“dış ticaret açığı” diyoruz. 

Bu yıl ülke gündeminin en önemli 
konularından biri de Dolar ve Euro’daki 

Şu anda en önemli sorun, bizim için döviz açığı ve dolayısıyla dövizdeki artış. Zira dövizdeki 
artış, üretici maliyetlerini arttırıyor. Bu da enflasyon olarak geri dönüyor. Bu ortamda döviz 

açığını ortadan kaldıracak, üretimi ve ihracatı arttırmaya yönelik adımların atılması, en temel 
çözüm başlıkları… 

Devalüasyon, bir ülkenin kontrollü bir şekilde kendi para biriminin değerini kaybetmesine 
izin vermesidir. Bu daha çok sabit kur rejimi dediğimiz devletin döviz kurlarına karar verdiği 

sistemlerde olur. Bizim de kullandığımız dalgalı kur rejiminde devlet kuru belirlemez, 
piyasadaki alıcı ve satıcılar belirler
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artış oldu. Türk Lirası ciddi anlamda 
değer kaybetti. Bu minvalde, öncelikle 
devalüasyonun ne olduğunu anlatır 
mısınız? Sizce Türkiye’de yakın zamanda 
bir devalüasyon görünüyor mu?
Devalüasyon, bir ülkenin kontrollü bir şekilde 
kendi para biriminin değerini kaybetmesine 
izin vermesidir. Bu daha çok sabit kur 
rejimi dediğimiz devletin döviz kurlarına 
karar verdiği sistemlerde olur. Bizim de 
kullandığımız dalgalı kur rejiminde devlet 
kuru belirlemez, piyasadaki alıcı ve satıcılar 
belirler. Devlet ise çok oynaklık gördüğünde 
elindeki rezervler ve diğer araçlarla kuru 
kontrol etmeye çalışabilir. Dolayısıyla 
Türkiye’de yakın zamanda teknik anlamda bir 
devalüasyon olmaz. Burada “Türk Lirası değer 
kaybetmeye devam edecek mi?” sorusuna 
yanıt aramak gerekiyor. İki açıdan bakmak 
gerekiyor. Birincisi, ekonomik gerekçeler... 
Türkiye dış ticaret açığı, cari işlemler açığı 
olan bir ülke. Yani her yıl dışarıdan gelen 
döviz miktarı (ihracat, turizm vs.) dışarı giden 
(ithalat vs.) döviz miktarından daha düşük. 
Öte yandan dünyada sermayenin gelişmiş 
ülkelere doğru bir hareketi var. Bu da ekstra bir 
döviz çıkışı demek… Dolayısıyla döviz ihtiyacı 
devam ettiği sürece ekonomik nedenler TL’nin 
değer kaybının devam etme olasılığının yüksek 
olduğunu gösteriyor. İkinci başlık ise siyaset... 
Bu başlıktan nasıl bir etki çıkacağını söylemek 
için elimizde yeterli veri henüz yok. Sadece 
senaryolar var. 

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik 
durumda alması gereken ekonomik 
tedbirler nelerdir sizce?
Şu anda en önemli sorun, bizim için döviz açığı 
ve dolayısıyla dövizdeki artış. Zira dövizdeki 
artış, üretici maliyetlerini arttırıyor. Bu da 
enflasyon olarak geri dönüyor. Bu ortamda 
döviz açığını ortadan kaldıracak, üretimi ve 
ihracatı arttırmaya yönelik adımların atılması, 
en temel çözüm başlıkları… 

Yeni girişimcilere ve hammaddesini döviz 
üzerinden satın alan üreticilere bu süreçte 
neler tavsiye edersiniz?
Risklerini kesinlikle sigortalasınlar. Yani vadeli 
alımlarda kurdaki oynaklıktan etkilenmelerini 
engelleyecek finansal araçlar var ve bunları 
kullanmak en azından öngörülebilirliği 
arttıracaktır. Bunun dışında özellikle faizlerin 
arttığı bu dönemde biraz daha düşük riskle 
hareket etmelerini tavsiye ederim.

KURDAKİ YÜKSELİŞ
CEPLERİ YAKIYOR! 

Son günlerde Türkiye’nin gündeminde döviz kurundaki dalgalanmalar 
var. Döviz kurlarındaki hızlı yükseliş ve Türk Lirası’nın giderek değer 
kaybetmesi, iş dünyasını ve imalat sanayini olumsuz yönde etkiliyor. 

Hammadde fiyatlarının ve enerji maliyetlerinin kura bağlı olarak artışı, 
üreticileri zorluyor ve tabi son tüketiciye sunulan ürünlerin fiyatları 

da döviz kuruna bağlı olarak yükselişe geçiyor. Bu durum tüketicilerde 
güvensizliğe yol açarken üreticilerin de cebini yakıyor. 

Türk Lirası son yılların en hızlı değer 
kaybedişini yaşıyor. Bir süredir hızlı 
yükselişini sürdüren Dolar rekora doğru 
giderken, ekonomik sıkıntı artıyor. Tüketici 
mutsuz çünkü fiyatlar son derece oynak. 
Üretici de mutsuz çünkü hem hammadde 
ve enerji fiyatları kura bağlı olarak giderek 
yükseliyor hem de müşteri memnuniyetini 
korumak bu ortamda daha da zorlaşıyor. 

Kur Yükselişi Küçülmeye Neden Oluyor
Kurdaki yükseliş pek çok sorunu da 
beraberinde getiriyor. Bilkent Üniversitesi 
İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Refet 
Gürkaynak, kurdaki yükselişin ekonomiyi 
üç şekilde etkileyeceğini vurguluyor:
1. Döviz borcu olan şirketler eğer bu borca 
karşı sigorta almamışlarsa borçlarını bu 
kurdan ödeyemez hale gelecek. Bu da 
bilançoları bozacak. 

2. Doğrudan ve dolaylı enflasyon etkisi 
olacak. İthal edilen malların fiyatları 
fırlayacak. Böylelikle Türkiye'de üretilen 
ve ithal girdi kullanan malların fiyatları da 
artmaya başlayacak.
3. Kurun yükselişiyle beklenti bozulması 
yaşanacak. Hem beklentiler bozulduğu için 
döviz yükseliyor hem de döviz kurunun 
artışı beklentileri bozarak genel bir 
davranış bozukluğu ortaya çıkarıyor.
Türkiye’de üretimin ve ihracatın önemli 
bir kısmı, ithal girdiye dayalı olarak 
gerçekleştiriliyor. Fiyatlardaki artışın en 
temel sebeplerinden biri, özellikle ithal 
hammadde fiyatlarının döviz kuruna bağlı 
olarak yükselmesi… İmalat sanayiinde 
hammadde ve malzeme maliyetinde, 
ithal malzeme ağırlığı yüzde 75. Dolar 
arttıkça üretim maliyeti ve dolar borcunun 
TL karşılığı da artıyor ve bu durum, 
maliyeti fiyata yansıtamayan girişimcilerin 
küçülmesine neden oluyor. Öte yandan 
ülke çapında istihdam sorunu da buna 
bağlı olarak artıyor.
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Rekabet, mal ve hizmet piyasalarındaki girişimcilerin serbest ekonomik kararlar verebilmesini sağlayan 
bir yarış! Rekabet Kurulu da piyasa ekonomisinin temelini oluşturan rekabeti, arz ve talep edenlerin pazar 
koşullarında serbest bir şekilde bir araya gelmesini sağlayarak, toplumun sınırlı kaynaklarının etkin biçimde 
dağılmasını ve verimli şekilde kullanılarak, mal ve hizmetlerin kaliteli ve en uygun fiyatla tüketicilere temin 
edilmesini gerçekleştirmesi olarak tanımlıyor. Ancak şartları da adil olarak belirliyor! 

Ticarette 
Adil Olan Kazansın! 

Genel olarak rekabet kavramını, 
aynı alanda iş gören kişiler ve/veya 
kuruluşlar tarafından en güçlü ve en 

başarılı olmak gibi aynı amaçlara ulaşmada 
karşılıklı yarış hali olarak tanımlayabiliriz. 
Ancak her yarışın belli başlı kuralları 
olduğunu ve adil sonuçlar için yarışanların da 
bu kurallara uyması gerektiğini unutmamak 
lazım. Yarışanlar, yarışın kurallarına uymayıp 
adil olmayan bir sonuç, bir diğer ifadeyle 
kazanç elde ederlerse ortaya “haksız rekabet” 
sorunu çıkıyor. Çünkü rekabet, mal ve 
hizmet piyasalarındaki girişimcilerin serbest 
ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan 

yarışı ifade ediyor. 

Türkiye’nin en önemli sorunlarından ve tabi 
gündemden düşmeyen konularından biri, 
haksız rekabet...  Ticaret Kanunu'nun 54. 
maddesi tarafından düzenlenmiş olan haksız 
rekabetin koşulları şöyle: 

• Rakipler arasında veya tedarik edenlerle 
müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen 
aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer 
şekillerdeki aykırı davranışların veya bu 
niteliklerdeki ticari uygulamaların varlığı, 
TTK kapsamında haksız rekabetin oluşması 
için şart olarak aranıyor.

• Haksız rekabetten söz edebilmek için failin 
kusurlu olması aranıyor.
• Haksız rekabetin varlığı için bir zararın 
oluşması şart değil.
• Haksız rekabetin oluşabilmesi için taraflar 
arasında herhangi bir rekabet ilişkisinin varlığı 
aranmıyor.
Haksız rekabet teşkil eden haller, Türk Ticaret 
Kanunu 55. madde hükmünde örnekleme 
yoluyla sayılıyor. Buna göre ilgili hükümde 
sayılan başlıca haksız rekabet halleri şunlar: 
1. Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış 
yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar.
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2. Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye 
yöneltmek.
3. Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz 
yararlanma.
4. Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak 
ifşa etmek.
5. İş şartlarına uymamak.
6. Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları 
kullanmak.

Kayıt Dışı Ekonomi, Büyük Sorun
Kayıt dışı ekonomiyi, devletten gizlenen, 
kayda geçirilmeyen/geçirilemeyen ve bu 
sebeple denetlenemeyen faaliyetler olarak 
tanımlayabiliriz. Adına her ne denirse, illegal 
ekonomi, gayri resmi ekonomi, gizli ekonomi; 
sonuç olarak kayıt dışı haksız rekabet ortamını 
yaratan konuların başında geliyor. Genel 

olarak kayıt dışı ekonominin, mal ve hizmet 
üretimine konu olmasına karşılık ekonominin 
geleneksel ölçüm yöntemleriyle bütünüyle 
tespit edilemeyen ve GSMH hesaplamalarına 
yansımayan alanları kapsadığı kabul ediliyor. 
Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkmasında 
ve boyutlarının genişlemesinde rol oynayan 
faktörler ise toplumun ekonomik, mali ve 
sosyal sisteminin özelliklerinin bütünü 
tarafından belirleniyor. Vergi oranlarının 
yüksek olmasının en büyük nedeni de 
yine kayıt dışı ekonominin kontrol altına 
alınamaması. Özellikle kayıtlı işletmelere 
getirilen yükümlülükler, kayıt dışı ekonominin 
gelişmesine neden oluyor. Kayıt dışı faaliyet 
gösteren işletmeler, dürüst işletmelerin kayıtlı 
olmaktan dolayı ödemek zorunda oldukları 
maliyetlerden mesul olmadıklarından haksız 
rekabet avantajı elde ediyor. 

Kayıt dışı ekonominin ortaya 
çıkmasında ve boyutlarının 
genişlemesinde rol oynayan 

faktörler, toplumun ekonomik, 
mali ve sosyal sisteminin 

özelliklerinin bütünü tarafından 
belirleniyor. Vergi oranlarının 
yüksek olmasının en büyük 

nedeni de yine kayıt dışı 
ekonominin kontrol altına 

alınamaması.

Haksız Rekabete 
Karşı!
Haksız rekabet sebebiyle 
müşterileri, kendisi, mesleki 
itibarı, ticari faaliyetleri veya 
diğer ekonomik menfaatleri 
zarar gören kişiler, 4 tür dava 
açabiliyor. Bunlar:
1. Tespit Davası: Bu dava 
türünde yalnızca haksız 
rekabet tespit ediliyor. 
2. Haksız Rekabetin Men’i 
(Önlenmesi) Davası: Haksız 
rekabet durumu devam 
ediyorsa, son verilmesi için bu 
dava açılabiliyor. 
3. Haksız Rekabetin Ref’i 
(Giderilmesi) Davası: Haksız 
rekabetin sonucu olan maddi 
zararın ortadan kaldırılması, 
yanlış veya yanıltıcı beyanlar 
yapıldıysa bu beyanların 
düzeltilmesi sağlanıyor. 
4. Tazminat Davası: Maddi ve 
manevi tazminat davası olarak 
açılabiliyor. Maddi tazminatta 
zarara uğrayan, uğradığı 
zararın miktarını ve bu zararın 
haksız rekabet sonucunda 
oluştuğunu kanıtlamak 
zorunda... Manevi tazminatta 
ise hâkim, belirli bir tazminatın 
ödenmesine ve bu kararın 
basın yoluyla ilan edilmesine 
karar verebiliyor.
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150’yi aşkın ülkeyi etkileyen WannaCry saldırısı, Yahoo’nun 3 milyar kişiye ait kullanıcı bilgilerinin ele 
geçirilmesi ya da “Game of Thrones“ dizisinin henüz yayınlanmamış bölümlerinin sızdırılması... Bunları 
hatırlıyorsunuz, öyle değil mi? Dijitalleşmenin hızlandığı son yıllarda, tüm dünyada kurumlara yönelik 
yüksek profilli saldırılar meydana geliyor. Bu saldırılar firmaların yalnızca bütçelerine değil, itibarlarına da 
zarar veriyor. Dijital güvenlik, şirket içinde artık herkesin sorumluluğunda olan bir konu. Şirketler yeni çağın 
"dijitehditleri"ne karşı bir an önce önlemini almalı!

Dijital Çağın Tehditlerine 
HAZIRLIKLI OLUN!  

Akıllı cihazlar, teknolojinin gelişmesi, 
internet teknolojilerinin yaygınlaşması 
hayatımızı kolaylaştırmanın yanında 

yeni tehdit unsurlarını da beraberinde getirdi. 
Sayısı ve etkisi hızla artan dijital tehditlere 
karşı şirketlerin tedbir alması artık son derece 
önemli. Unutmayın, siber güvenlik açısından 
personel eğitimi ve farkındalık, çok büyük 
önem taşıyor. Tüm kuruluşların personele 
yönelik farkındalık aşılama noktasında dikkate 
alması gereken konular var. 

Düşmanı Tanımak Gerek!
İşgücünün, kendisini geniş bir tehdit 

yelpazesine karşı koruyabilmesi için öncelikle 
düşmanlarını bilmesine ihtiyacı var. Kötü 
amaçlı yazılım, kimlik avı, fidye yazılımı ve 
sosyal mühendislik gibi en yaygın tehditler 
ve bunların nasıl çalıştığıyla ilgili bilgiler, 
çalışanların sorunu anlamasına ve daha hassas 
olmalarına yardımcı olur.

Parolanızı Güvene Alın!
Parolaları oluşturma ve hatırlama konusundaki 
zorluklar, kişilerin büyük çoğunluğunun her 
şey için aynı parolayı kullanmasına neden 
oluyor. Akılda tutmak zor gelse de her hesap 
için ayrı şifre oluşturmak, dijital güvenliğinizi 

sağlamanın önemli yollarından biri. Kolay ve 
güvensiz parolalar önemli güvenlik açığına 
neden oluyor. Çalışanlarınızı daha güçlü 
parolalar konusunda bilgilendirmeyi ihmal 
etmeyin.

Her Şeye Tıklamayın!
Sosyal mühendislik, sanal suçluların insanları, 
kişisel ve hassas bilgileri genelde aldatıcı ve 
hileli yöntemlerle vermeye yönlendiren bir 
psikolojik manipülasyon şekli. Örneğin en 
sık kullanılan kimlik avı senaryolarından 
biri şöyle: Bankanızdan veya finansal hizmet 
aldığınız kurumdan olduğunu düşündüğünüz 
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bir e-posta alıyorsunuz. Hesabınızın ayarlarını 
kontrol etmenizi ve verilen link üzerinden 
kimlik bilgilerinizi vererek onaylamanızı talep 
ediyorlar. Ancak kişisel bilgilerinize erişmeye 
çalışan bankanız olmayabiliyor; siber suçlular 
ortalıkta kol geziyor. En iyi arkadaşınızdan, 
patronunuzdan veya bankanızdan gelen 
tuhaf e-postaları, bir telefonla doğrulamadan 
açmamaya özen gösterin. 

Güvenlik Herkesin 
Sorumluluğudur
Şirket içinde, departman veya seviyeye 
bakılmaksızın, tüm çalışanların farkındalık 
edinmesi sağlanmalı. Özellikle ünvanı 
CEO, CFO, COO olanların kurallara 
uyması gerekiyor. Çünkü onlar genellikle 
sanal suçluların en yoğun hedefi oluyorlar. 
Bununla birlikte güvenliğin herkesin 
sorumluluğunda olması, personelin en basit 
kurallar konusundaki eğitiminin bile öncelik 
haline getirilmesini işaret ediyor. Çalışanların, 
eylemlerinin tüm şirket için nasıl zararlı 
olabileceğini, aynı zamanda basit adımların 
herkesin korunmasını nasıl kolaylaştıracağını 
anlamalarını sağlamak, toplu bir sorumluluk 
hissi yaratıyor ve ortak güvenlik oluşturmaya 
yardımcı oluyor.

İşgücünün, kendisini geniş bir tehdit yelpazesine karşı koruyabilmesi için öncelikle düşmanlarını bilmesine 
ihtiyacı var. Kötü amaçlı yazılım, kimlik avı, fidye yazılımı ve sosyal mühendislik gibi en yaygın tehditler ve 

bunların nasıl çalıştığıyla ilgili bilgiler, çalışanların sorunu anlamasına ve daha hassas olmalarına yardımcı olur.
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Benzerlikler ilkesine dayanan Homeopati, bir hastalığı, hastanın şikayetlerine benzer belirtileri ortaya 
çıkaran maddelerle tedavi eden, tıbbi bir uygulama… 18. yüzyılın başlarında Alman Doktor Samuel 
Hahnemann tarafından bulunan bu yöntem, Türkiye’de yeni yeni ün kazansa da dünyada 200 yılı aşkın bir 
süredir kullanılıyor. Vücudun, kendini doğal olarak iyileştirmesine yardım eden tamamlayıcı bir tıp yöntemi 
olan Homeopati’nin temel amacı, hastaya zarar vermeden, doğal yollarla kökten bir iyileşme sağlamak. 
Vücudun, kendini doğal olarak iyileştirmesine yardım eden tamamlayıcı bir tıp yöntemi olan Homeopati’yi 
Türkiye’de duyuran isim ise Dr. Levent Buda. 

Homeopati ile
Sağlıklı ve Dengeli Bir Yaşam

1991 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. 
Levent Buda, Mediko Sosyal Hizmetler 

Ünitesi’nin Başhekimliğini ve Sağlık Kültür 
Spor Dairesi Başkan Yardımcılığını yaptığı 
sıralarda Almanya’da yaşayan kuzeninin 
eşinin telkinleriyle Homeopati yöntemine 
ilgi duymaya başlamış. Avrupa Homeopati 

Enstitüsü’nden burs alan ve 3 yıl burslu olarak 
Wiesbaden Almanya’da Homeopati eğitimini 
tamamlayan Levent Buda, sonrasında Dünya 
Homeopatik Hekimler Birliği’ne kabul edilmiş. 
2006 yılından beri Homeopati eğiticisi olan, 
pek çok kongre ve organizasyonda konuşmalar 
yapan Levent Buda ile Homeopati’yi konuştuk. 

Homeopati’yi bize anlatır mısınız? 
Homeopati, bir tıp ekolü ve 220 yıldır 
dünyada uygulanıyor. Gerçekten bildiğim 
en zararsız tıp yöntemi. Çünkü 220 yıllık 
tarihi boyunca bildirilmiş hiçbir yan etkisi 
yok. Tamamen doğal ürünler kullanıyor. 
Tamamen doğal ve bitkilerle hazırlanan 
ilaçlarının hazırlanma mekanizması da 

Röportaj: BİKEM ÖĞÜNÇ
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Dr. Levent Buda

farklı. Eczanede satılan fitoterapik ürünlerde 
aynı bitkiyi kullansak bile ilacın hazırlanma 
yöntemi farklı olduğu için kullanım alanları da 
değişiyor. Örneğin sarı kantaron, fitoterapik 
olarak, antidepresan etkileri nedeniyle Times 
dergisine kapak olmuş bir bitkidir, belli bir 
dozda alındıktan sonra sakinleştirici etki 
yaratır. Ama Homeopati’de sarı kantaronla 
yapılmış Homeopatik ilacı biz daha çok sinir 
dokusu yönünden zengin olan noktaların 
yaralanmalarında kullanırız. Burun ucu, 
meme ucu gibi… Homeopatik ilaçların 
yüzde 70-75’i bitkilerden, geri kalanı da 
mineral gibi doğal kaynaklardan elde ediliyor. 
Homeoati’nin diğer tedavi yöntemlerinden 
farkına gelecek olursak; biz hastalarımıza 
benzerlik ilkesine göre ilaç veriyoruz. Diğer 
tıp dalları karşıtlık fenomeniyle çalışırlar. 
Örneğin tansiyon yükselir, tansiyon düşürücü 
verilir; baş ağrısına ağrı kesici, enfeksiyonlara 
antibiyotik verilir. Homeopati ise benzerlerle 
çalışıyor. 

Bunu bir örnekle açıklayabilir misiniz? 
Diyelim ki mutfakta soğan doğruyorsunuz. 
Gözünüz yaşarır, burnunuz yanar, burundan 
bir akıntı başlar, gözlerde yanma da olur, öyle 
değil mi? Bu duruma çok benzer bir hastalık, 
akut üst solunum yolları enfeksiyonudur 
veya alerjik nezledir. Böyle bir durumda biz 
hastaya soğandan yapılmış bir ilaç verebiliriz. 
Ya da çok kahve içen birinin çarpıntısı olur, 
kişi kolay uyarılır, çabuk öfkelenir ve çabuk 
heyecanlanır, biraz endişelidir. Eli ayağı titrer 
veya uykusuzluk yaşar. Tüm bunlar Panik 
Atak belirtileriyle aynı olduğundan bir Panik 
Atak hastasına biz kahveden yapılmış bir ilaç 
verebiliyoruz. 

Peki, nasıl bir etkisi oluyor? 
Benzerlik fenomenine göre verilmiş ilaçlar, 
vücudun ihtiyacı olan kısımları uyarıyor. 
Bunu, vücudun neye ihtiyacı varsa onu 
düzenleyerek yapıyor. Asıl yaptığı iş, denge 
bulmak. Sağlık dediğimiz de bir dengedir 
aslında. Biz hastaya her zaman bu dengeyi 
destekleyen ilaçlar veriyoruz. Homeopati’nin 
temeli bu. Homeopatik ilaçlar toplu iğne 
başı büyüklüğündedir ve bu ilaçları hastaya 
her gün vermezsiniz, belli aralıklarla seyrek 
verirsiniz. İlacın dozuna göre, hastaya göre; 
haftada bir, 15 günde bir veya ayda bir gibi 
değişen periyotlarla ilaç verilir ve hasta iyileşir. 
Çok iyi sonuçlar alıyoruz.

Bu yöntemle her türlü hastalık tedavi 

“Homeopati, bir tıp ekolü ve 220 yıldır dünyada uygulanıyor. Gerçekten bildiğim en zararsız tıp 
yöntemi. Çünkü 220 yıllık tarihi boyunca bildirilmiş hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal ürünler 
kullanıyor. Tamamen doğal ve bitkilerle hazırlanan ilaçlarının hazırlanma mekanizması da farklı. 
Eczanede satılan fitoterapik ürünlerde aynı bitkiyi kullansak bile ilacın hazırlanma yöntemi farklı 

olduğu için kullanım alanları da değişiyor.”
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edilebiliyor mu? Psikolojik hastalıklarda 
da kullanılan bir yöntem midir?
İşte asıl nokta bu, biz insan ayırmıyoruz. 
Beden veya ruh ayrımı yapmıyoruz, bir 
bütün olarak değerlendiriyoruz. Her hastalık 
merkezde duruyor ve hem zihinsel bulgular 
hem ruhani bulgular hem de fiziki bulgular 
ortaya çıkarıyor. Biz bunların hepsini 
bir olarak değerlendiriyor ve daha sonra 
ilaç veriyoruz. Örneğin bir günde grip 
şikayetinden 5 hasta geliyor diyelim. Temel 
belirtiler aynı; burun akması, hapşırık, vücutta 
kırgınlık, gözlerde kızarma ama aynı zamanda 
bir de bakıyorsunuz ki hastanın zihninde 
o güne kadar göstermediği bir değişiklik 
oluşmuş. İşte bu nedenle o 5 farklı gribe, 5 
farklı ilaç verebiliyoruz. Zihinsel bulgulara 
bakıyoruz. Bir kişi hastalığı ayakta geçirirken, 
biri hep yatmak istiyor, bir diğeri ilgi istiyor, 
birinde ölüm korkusu başlıyor. Bunların hepsi 
de birbirinden farklı durumlar. Bu nedenle 
ilaçları da bu farklara göre belirliyoruz ve 
hastalar daha çabuk iyileşiyor. Normalde bir 
üst solunum yolu hastası 7 günde iyileşiyorsa, 
Homeopati ile 2 ila 3 günde iyileşebiliyor.

Homeopati ilaçları diğer ilaçlar gibi 
eczanelerden temin edilebiliyor mu? 
Dünyanın her tarafında eczanelerde satılıyor. 
Avrupa ortalaması yüzde 58. İsviçre 2017 yılı 
itibariyle Homeopati’yi tercih edilebilecek 
yöntemlerden biri olarak onayladı. Meclisten 
kanun çıktı. O yüzden İsviçre’deki sağlık 
sigortaları da destek veriyor. Türkiye’de 
henüz böyle bir şey yok. Ama Türkiye de 
kanun olarak Homeopati’yi kabul etmiş 
ve doktorlara uygulama yetkisini vermiş 
durumda. Eğitimleri veriliyor. Yakın zamanda 
Türkiye’deki eczanelerde de ilaçları satışa 
sunulacak. 

Türkiye’de Homeopati’nin bilinirliği ve 
tercih edilirliği ne durumda? 
Giderek daha çok biliniyor ve tercih ediliyor 
ama bence daha çok doktora da ihtiyaç var. 
Çünkü Türkiye, nüfusu kalabalık bir ülke... 

Sizin bu alana ilginiz nasıl başladı?
Mezun olduktan sonra acil serviste çalıştım. 
Acil serviste hastalara hep anlık olarak bakılır. 
Hastanın o anlık tedavisini yaparsınız ve 
hastayı bir daha görmezsiniz. Sonrasında 
hasta tedavinin devamı için polikliniğe gider. 
Bu beni bir dönem sonra tatmin etmez olunca 
sağlık ocağına geçtim. Sağlık ocağında daha 

“Homeopati ilaçları, dünyanın her tarafında eczanelerde satılıyor. Avrupa ortalaması yüzde 58. İsviçre 
2017 yılı itibariyle Homeopati’yi tercih edilebilecek yöntemlerden biri olarak onayladı. Meclisten kanun 
çıktı. O yüzden İsviçre’deki sağlık sigortaları da destek veriyor. Türkiye’de henüz böyle bir şey yok. Ama 
Türkiye de kanun olarak Homeopati’yi kabul etmiş ve doktorlara uygulama yetkisini vermiş durumda.”

“Biz insan ayırmıyoruz. Beden veya ruh ayrımı yapmıyoruz, bir bütün olarak 
değerlendiriyoruz. Her hastalık merkezde duruyor ve hem zihinsel bulgular hem ruhani 

bulgular hem de fizik bulgular ortaya çıkarıyor. Biz bunların hepsini bir olarak 
değerlendiriyor ve daha sonra ilaç veriyoruz.”
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takip edebilir hastalarım oldu. Orada da şunu 
gözlemledim, hastalara ilaç verdiğim sürece iyi 
oluyorlar. Bir hasta yüksek tansiyon şikayetiyle 
gelmişse, ilaç veriyorum, tansiyon düzeliyor, 
sonra ayda bir kontrole gelmeye devam ediyor. 
Ancak 2 gün ilacını kullanmazsa tansiyonu 
yine yükseliyor. Bu gerçek bir iyileşme 
değil, burada bir eksik var, diye düşünmeye 
başladım. Çünkü aslında iyileşme denen 
şey, hastanın ilaçsız yaşamasını sağlamaktır. 
Bunlar beni rahatsız ederken Almanya’da 
yaşayan kuzenimin eşi bana Homeopati’den 
söz etti. O dönem, bu konuda Türkiye’de hiç 
kaynak yoktu. Yurtdışına giderek eğitim aldım 
ve konu hakkında hiçbir şey bilmeden gitmiş 
olmak, benim için çok daha iyi oldu. İyi bir 
yerden eğitim aldığım için de her şeyi en 
doğrusuyla öğrendim.

‘Bir Tedavi Sanatı Homeopati’ adlı 
kitabınızdan kısaca söz eder misiniz? 
İlk kitabım olan Bir Tedavi Sanatı Homeopati-
Homeopatik Ev Eczanesi, insanların 
Homeopati’yi kullanabilmelerine yönelik 
bir içerik sunuyor. En başta Homeopati 
hakkında bilgiler veriyor, yöntemin ne 
olduğunu anlatıyor. Kitabın ikinci bölümünde 
evde kullanılabilecek 76 tane ilaç yer alıyor. 
Son bölümde ise ilaç seçimlerinin nasıl 
yapılacağından söz ediyor. 

Yakında basılacak olan ikinci kitabımsa biraz 
daha farklı. Homeopatik zihin bulgularını 
ve fiziki bulguları karşılaştırarak yaşam 
öyküleri anlattım. İçinde 20 tane öykü var. Her 
öykünün sonunda da oradaki yaşam öyküsünü 
nasıl değerlendirmemiz gerektiği konusunda 
çözümlemeler sunuyorum.

HİPOKRAT’IN NOTLARINDAN
BU YANA…

Homeopati’nin temel ilkeleri, Batı 
kültüründe tıbbın babası olarak bilinen 
Hipokrat’a (M.Ö. 5. yüzyıl) dayanıyor. 
Hipokrat, tıp öğrenimini ilerletmek için 
uzun süre Mısır’da kalmış. Notlarında, 
hastalıkların iki yöntemle tedavi edildiği 
görülüyor: Birincisi hastalığın nedenine 
karşı antidotu yani zıttı, ikincisi ise 
hastalığı yapan etkenin kendisi veya 
benzeri… İnsanlık tarihinin gelişimiyle 
farklı uygarlık ve kültürlerde uygulanan 
Homeopatik tedavi yöntemi, ilk somut 
şeklini bundan 220 yıl önce Alman doktor, 
kimyacı, eczacı ve dil bilimci Samuel 
Hahnemann (1755-1843) tarafından almış. 
Yedi dil bilen ve öğrenimini çeviriler 
yaparak sağlayan Hahneman, döneminin 
tifo, kolera salgınları Avrupa’yı kasıp 
kavururken, geleneksel tıbbın çaresiz 
ve acımasız yaklaşımı nedeniyle yeni 
arayışlara yönelmiş. İlk olarak hastalıklarla 
mücadelede hijyenin ve beslenmenin 
önemini vurgulayan Hahneman, böylelikle 
koruyucu hekimlik kavramını da 
pekiştirmiş. Hahneman’ın Homeopati’nin 

kapısını yeniden açmasını sağlayan keşfi ise 
şöyle: Çevirisini yaptığı tıbbi makalelerinin 
birinde, sıtma tedavisinde kullanılan 
ve kınakına ağacının kabuğundan elde 
edilen kinin adlı maddenin ishal yapıcı 
etkisi nedeniyle Sıtma tedavisinde etkili 
olduğu bilgisini okumuş. Bu maddeyi 
kendisi kullanmış ve zaman zaman çıkan 
ateş, titreme, çarpıntı, susuzluk gibi sıtma 
benzeri nöbetler geçirmiş.
Böylelikle, sağlıklı bir insanda bu 
belirtilere yol açan maddenin hastalığı 
tedavi ettiğini görmüş. Çalışmalarına 
bu yönde devam eden ve yaşamının 
geri kalanını araştırmalar yaparak ve 
kitaplar yazarak geçiren Hahneman, 1810 
yılında günümüzde de Homeopati’nin 
ana prensiplerinde temel referans olarak 
kullanılan “Tedavi Sanatının Organonu”nu 
yayınlamış.

"Homeopati, bir tıp ekolü ve 
220 yıldır dünyada uygulanıyor. 
Gerçekten bildiğim en zararsız 
tıp yöntemi. Çünkü 220 yıllık 

tarihi boyunca bildirilmiş hiçbir 
yan etkisi yok. Tamamen doğal 
ürünler kullanıyor. Tamamen 
doğal ve bitkilerle hazırlanan 

ilaçlarının hazırlanma 
mekanizması da farklı."
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Tunç Fındık, yüksek irtifa dağcılığı denildiğinde akla gelen ilk isimlerden! Bugüne 
kadar gerçekleştirdiği zorlu tırmanışlarla ve yaşadığı maceralarla dikkat çeken 

Tunç Fındık, yazdığı kitaplar ve yaptığı sunumlarla da Türkiye’de dağcılık sporunun 
değer kazanmasına öncülük ediyor. Milli Sporcumuz Tunç Fındık ile hem dağcılığı 

hem de zirvede olma duygusunu olduğunu konuştuk. 

Dünya Zirvelerinde Bir Türk 
TUNÇ FINDIK

Dağlarda yürüyüş yapmanın ve kamp kurmanın 
yanı sıra tırmanma sporunu da kapsayan bir doğa 
sporu olan dağcılık, 18. ve 19. yüzyıllarda, İngiliz 

ve Fransızlar başta olmak üzere Avrupalı zenginlerin 
boş zamanlarını değerlendirmek için yeni maceralara 
soyunmalarıyla başlamış. 20. yüzyılın başlarında ise 
dağcılık, pek çok ulusun dikkatini çekmeye başlayarak 
uluslararası bir spor dalı haline gelmiş. Bunda, 1931 
yılında, merkezi Cenevre’de bulunan Uluslararası Dağcılar 
Birliği’nin (UIAA) kurulmasının payı büyük. Devam eden 
süreçte de gelişen teknikler ve emniyet yöntemleriyle, 
alt ve yan dalları olan ve kendi disiplinleri bulunan 
önemli bir doğa sporu haline dönüşmüş. Türkiye’de 
gerek üniversitelerdeki dağcılık kulüpleri gerek bu işin 
profesyonellerinin kurduğu farklı kulüpler ve Türkiye 
Dağcılık Federasyonu’nun çalışmalarıyla dağcılık sporu 
geliştiriliyor. Yüksek irtifa dağcılığı denildiğinde Türkiye’de 
akla gelen ilk isim ise Tunç Fındık. Bugüne kadar, 
aralarında dünyanın en yüksek zirveleri olan Everest 
ve K2 gibi zorlu tırmanışları zirvede noktalayan ve son 
yıllarda 14x8000 projesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken 
Tunç Fındık için dağcılık, bir tutku! Tutku derken, zirveye 
ulaşmaktan söz etmiyoruz, zirveye ulaşmak için çıkılan 
yoldan söz ediyoruz. Profesyonel dağcı, dağ rehberi, 
yazar ve motivasyon konuşmacısı olan Tunç Fındık, 
1972, Ankara doğumlu. TED Ankara Koleji ve Bilkent 
Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren 
Milli Sporcu, Zirve Dağcılık ve GHM (Groupe de Haute 
Montagne-Yüksek Dağ Grubu) üyesi. 9 adet kitabı da 

olan Tunç Fındık, şimdiye kadar 12 adet 8000 metrelik 
tırmanış yaparak Türkiye’yi dünya dağlarında temsil etti. 
Toplamda tırmandığı 1000’den çok zirvenin, 500’ü aşkın 
ilk çıkış, ilk kış çıkışı ve ilk Türk çıkışı… 2001 ve 2007 
yıllarında, Everest’e farklı rotalardan iki kez çıkan ve bunu 
gerçekleştiren ilk Türk de yine o! Türkiye’de ve dünyada 
gerçekleştirdiği tırmanışlarla yeni rotalar da açan Tunç 
Fındık ile olan röportajımıza geçmeden önce, 14x8000 
projesine de değinelim.
14x8000 projesi, dünyada 8000 metre sınırını aşan, tümü 
Pakistan, Çin ve Nepal'de bulunan 14 zirvenin tümüne 
tırmanmayı içeren ve yeryüzünde sadece 15 farklı ulustan 
42 kişinin bitirebildiği zor bir proje. Bu proje kapsamında 
Tunç Fındık; Everest (8850 metre, 2001 ve 2007), Cho 
Oyu (8205 metre, 2005), Lhotse (8516 metre, 2006), 
Dhaulagiri (8167 metre, 2009), Makalu (8463 metre, 2010), 
Kanchenjunga (8586 metre, 2011), K2 (8611 metre, 2012), 
Shishapangma (8013 metre, 2013), Manaslu (8163 metre, 
2013) ve Gasherbrum 2 (8035 metre, 2014) ve Broad Peak 
(8047 metre, 2017) dağlarının zirvelerine ulaşmayı başardı. 
Proje kapsamında, ulaşmadığı sadece 3 zirve kaldı.

Everest Zirvesi
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Dağcılık sporuna merakınız nasıl başladı?
Ben yalnızca çok sevdiği işi yapmaya çalışan 
bir insanım, o kadar. Bir insanın kendi 
hikâyesini anlatması zordur. Profesyonel dağcı, 
dağ rehberi ve aynı zamanda yazarım. Uzun 
yıllardan beri dağcılık yapıyorum, tırmanışla 
ilgileniyorum. Türkiye’de zor bir iş dağcılık ve 
tırmanış… İnsanların çoğunluğu tarafından 
bilinen ve popüler bir spor dalı değil. Son 
zamanlarda biraz daha öne çıkmaya başladı. 
Daha evvel, hep trajedi haberleriyle gündeme 
geliyordu. Artık biraz daha iyi bir yöne doğru 
gidiyor. Uzunca bir süredir dağcılık yapıyor ve 
yüksek dağlara gidiyorum. Türkiye’yi yüksek 
dağlarda, yurtdışında temsil ediyor olmanın 
avantajını yaşıyorum. Öte yandan Türkiye’nin 
dağlarını anlatan, dağ maceralarımı 
aktardığım ve dağcılığın teknik taraflarıyla 
ilgili olan, 9 adet yayımlanmış kitabım var. 
Yeni çalışmalar da geliyor.

Dağcılık, herkesin yapabileceği bir spor 
mudur? Ne zaman başlanır? Ne kadar 
devam edebilir? 
İnsanlar bu sporu, ne kadar zor veya ne 
kadar kolay şekilde, ne kadar kendilerine ait 
olarak yapacaklarının sınırını çizebiliyorlar. 
Bu sporun en güzel yanı bu! Kimi insan çok 
basit bir yürüyüşten zevk alırken, kimisi de 
dünyanın en yüksek dağlarına gider veya 
dünyadaki en zor kayalara tırmanmaya çalışır. 
Çok geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. 
Dağcılık, Avrupa’da, Amerika’da ve daha 
gelişmiş ülkelerde çok popüler bir spor dalı. 
Türkiye’de biraz da insanımızın rahatlığından 
kaynaklı olarak gelişemiyor, diyebiliriz. “Ne 
işim var dağda?” zihniyeti… Oysa sporun 
temeli tamamen bu; insanın bedeniyle ve 
zihniyle yaptığı bir şey. Dağcılık sporu da 
bundan çok farklı değil. Aslında spordan çok, 
bir hayat tarzı... Daha çok işin içinde olmanızı 

gerektiren bir spor. Normalde bir sporcu, 
müsabaka bittiği zaman sahadan çıkar, duşunu 
alır, evine gider, yemeğini yer, gündelik 
hayatına döner. Bizim için bu böyle değildir. 
Dağcılık sahada devam eder ve müsabaka 
hiç bitmez. Tabi yan ve alt kolları da var bu 
sporun, çeşitli branşları da var. Ancak hiking 
ve trekking, dağcılık değildir, karıştırılmaması 
gerekir. Dağcılık kaya ve buzda yapılan teknik 
işlere verilen isimdir ve bunların çeşitli alt 
branşları vardır.

Dağcılık için bir takım sporudur, diyebilir 
miyiz? 
En temelde, evet... Ama tek başına da 
yapılabilir. Ekip sonuçta zor bir işi paylaşmak, 
yardımlaşmak gibi kavramlar için önemli 
ama illa olmak zorunda değil. Tek başınıza 
da tırmanabilirsiniz. Ben de tek başıma 

DAĞCILIK TEHLİKELİ Mİ?
Evet, dağcılık tehlikeli bir spor ama her şey kadar tehlikeli... 
Dağcılığı eğitimini almış, kendini bilen insanlar yaparsa, o 
kadar tehlikeli olmaz. Şanssızlık şanssızlıktır ama her şey, 
genelde kendini ve ortamı bilmekle ilgili. Hiç bilmeyen 
biri doğaya giderse çok basit şeylerden dolayı hayatını 
kaybedebilir. Kaybolur, hipotermiye uğrar kış günü, donar. 
Bunlar, engellenebilecek durumlardır, aynı zamanda. 
Dağcılık, eğitimli ve deneyimli olmak işi ve tabi yine bir 
ekip çalışması... Sonuçta birbirini hiç tanımayan bir grup 
insan doğaya giderse, felaket olma riski yüksektir. Olmuştur 
da, örnekleri var. Uzaktan “Biz de yaparız, ne olacak” 
zihniyetiyle yaklaşıldığı takdirde işler sarpa sarabiliyor. 
Öte yandan dağcılık, riskleri tanımak ve kontrollü riskleri 
yönetmektir.
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YÜKSEK ZİRVELER...
8000'lik dağlar tabi ki dünyanın en yüksek dağları olduğundan tatmin 
duygusu da yüksek oluyor. Ama dağın zirvesinde olmaktan ziyade, yapılan 
iş çok daha büyük bir tatmin duygusu yaratıyor. Gerçekten kayda değer 
bir tırmanış yaparsınız, ama öyle tırmanışlar vardır ki zor bir rota da 
olsa düzlükte, bir platonun kıyısında biter. Öte yandan Everest’e ya da K2 
gibi dünyanın en yüksek zirvelerine ulaşmak aynı zamanda fiili olarak 
da bir başarının sembolüdür. Bu da bu işin bir parçası... Bence dağcılıkta 
tırmanışın kendisi önemli... Yaptığınız işin niteliği, arkadaşlarınız, bu 
işi nasıl yaptığınız önemli. Benim asıl amacım, zirveye ulaşmak değil, 
çünkü dağların büyük bir çoğunluğunun daha kolay bir rotası var. Bir 
şekilde her şeyi kullanarak zirveye ulaşabilirsiniz ama amaç zor bir işi, 
arkadaşlarınızla birlikte, bütünlük içinde yapmış olmanız. Günümüz 
dünyasında çaba harcanarak yapılan işlerin pek de değeri kalmadı. Her 
şeyi kısa yoldan, parayla veya hazır bilgiyle elde edilebilir sanıyoruz. 
Gerçekte, öyle değil. Dağcılık, çaba harcamadan, kendini geliştirmeden, 
yatırım yapmadan, bir şeylerden feragat etmeden yapılabilen bir spor dalı 
değil. Her şeyini vereceksin belki de. Hatta bazı tırmanışlar için ölümü 
bile göze alman gerekiyor. Bu da insanların yapmayacağı bir şey; bu çağa 
uygun bir yaklaşım değil ama nedense bana çok hitap ediyor.

G2 Zirvesi

Manaslu Zirvesi
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tırmanmayı seviyorum gerçekten. Farklı 
bir sistem diyelim. Ama ekip de önemli 
çünkü zor bir tırmanış yapıyorsanız başınıza 
bir şey gelmesi ihtimali var ve size yardım 
edecek olanlar, ekip arkadaşlarınızdır. Dağa 
gittiğinizde, her zaman sürpriz vardır! 
Ama dikkat ediyoruz, bütün tecrübeler 
sonuçta bunun için kazanılıyor. Başımıza 
bir şey gelmesin, ciddi bir sağlık sorunu 
yaşamayalım, zor bir iş yapsak bile bunun 
altından kalkabilelim diye… Tabi pek çok şey 
de geliyor; çünkü dağcılık yalnızca kas gücüyle 
yapılan, bir salona gidip ağırlık kaldırmak ya 
da tenis oynamak gibi bir spor değil. Yabancı 
bir ülkeye gidiyorsunuz ve dağlar genelde 
sorunların olduğu yerlerdir, sınır bölgeleridir. 
Dünyanın en uzak bölgelerine gidiyorsunuz. 
Zor bir tırmanış yapıyorsunuz. Hem kafanızı 
hem de fiziğinizi kullanmanız gerekiyor.

Dağdayken en çok neyi özlüyorsunuz?
Hiçbir şey özlemiyorum. Şehrin konforunu 
özlemem ki özlüyorsanız dağa gitmemelisiniz. 
Çünkü dağ, son derece konforsuz bir 
ortamdır. Bu da özlemi 10 kat arttırır. Soğuğa 
dayanıklı değilseniz, yapamazsınız örneğin. 
Açlık, susuzluk, yorgunluk, her şeyden 
evvel fiziki olarak endişe ve korku, dağın 
bir parçasıdır. Himalayalar’ın en uzak ve 
ölümcül dağlarından birine gidiyorsanız, geri 
dönme ihtimaliniz yüzde 50’dir. Bunu bilerek 
evden çıktığınızda zaten geri kalan her şey, 
yalnızca hikâye oluyor. Kararlı olmalısınız. 
Tabi, bütün dağcılık yapanlar zor tırmanışlar 
yapmak zorunda değil. “Bunu yapmayan dağcı 
değildir” demek gibi bir hakkımız yok. Ama 
zor işi yapıyorsanız, her şeyi göze almanız 
gerekiyor.

Bir demecinizde "Dağların en önemli 
yanı, insanlara ne kadar küçük ve değersiz 
olduklarını göstermesidir" demiştiniz. 
Zirvedeyken bunu mu hissediyorsunuz?
Kesinlikle, evet. Sonuçta dağlar benim 
açımdan evrendeki yerimi, ne olduğumu tam 
olarak gösteren yerler. İnsan değerli bir varlık 
değil, bence. Evrende çok ufak ve çok büyük 
bir etkisi yok. Gerçekten de zararlı, dünyayı 
yok eden bir varlık. Dağa gittiğinizde o kadar 
kuvvetli doğa olayları yaşıyorsunuz ki havanın, 
çığın gücü, dağların yapısı, büyüklüğü 
bütün bunların hepsi, size aslında yerinizi ve 
küçüklüğünüzü, insanın nasıl da minyatür bir 
varlık olduğunu anlatıyor.

TÜRKİYE’NİN  
POTANSİYELİ

Ülkemiz bir dağ ülkesi. Himalayalar, Ant Dağları veya Avrupa Alpleri 
gibi dağlarımız yok ama yine de güzel dağlarımız var. Aladağlar, 

Kaçkarlar var. Aladağlara ayrı bir sevgim var; kitabım da var birkaç 
tane. Bizim dağlarımız çok güzel ama yeterince değerlendirilmiyor. 

Tahrip ediliyor veya bilinmiyor. Teknik olarak baktığımızda Türkiye’nin 
dağcılığı, Avrupa’yı bayağı geriden izliyor.

Kaçkarlar
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