‹stanbul SBF’li giriﬂimciler buluﬂuyor
Fakülte mezunlar› aras›ndaki dayan›ﬂmay› yeni bir boyuta taﬂ›yoruz. ‹stanbul SBF Giriﬂimci Buluﬂmas› 4
Kas›m 2006 tarihinde ‹stanbul’da gerçekleﬂtirilecek. Kendi iﬂinin patronu olan mezunlar›, içinden iﬂbirlikleri,
ortak projeler ve hatta sermaye ortakl›klar› ç›kabilecek bu etkinli¤e kat›lmaya davet ediyoruz

>>Baﬂkan’dan ‹smail TAVLI’n›n yaz›s› 2’de >>Serpil AKYOL ERDEN ile söyleﬂi 4’te >>Cenan ERDÖNMEZ ile söyleﬂi 6’da
>>Asl› DEDE ile söyleﬂi 8’de >>Mezunlar Yeme¤i foto¤raflar› 10’da >>Mezunlardan haberler 14’te >>Prof. Cemil OKTAY ile söyleﬂi 15’te
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BAﬁKAN’dan…
Sayg›de¤er Siyasall›lar,
Derne¤imiz son aylarda yeniden yap›lanma ve
etkinlikler anlam›nda yo¤un ve titiz bir çal›ﬂma
dönemi yaﬂad›. Merkezimizin Mecidiyeköy’deki
yeni adresine taﬂ›nmas› ve tefriﬂat› son aﬂamaya
geldi. SBF mezunlar›yla iliﬂkilerimizi daha sa¤l›kl› bir yap›ya oturtmak amac›yla, yeni üye kayd› ve
eski üyelerin bilgilerini güncelleme çal›ﬂmalar›m›z› h›zland›rd›k. Bu çerçevede okulumuz 1991 mezunlar›ndan Erdo¤an Bayrako¤lu
profesyonel katk›lar›n› sunmak
üzere bizlerle birlikte çal›ﬂmaya
baﬂlad›. Kendisi ﬂu ana kadar birço¤unuzla iletiﬂim kurmuﬂ olmal›.
Bu konuda sizlerin de yard›m›n›
bekledi¤imizi özellikle belirtmek
isterim. E¤er henüz size ulaﬂ›lamad›ysa, lütfen Dernek merkezimizle
temasa geçin. Biliyorsunuz ki Sivil
Toplum Örgütlerinde projelerin baﬂar›s› bütün taraflar›n elbirli¤i ve
ortak çabas› paralelinde gerçekleﬂebilir.
3 Haziran’da Geleneksel Mezunlar Yeme¤imiz oldukça yo¤un bir kat›l›m ile Üsküdar SSK
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleﬂti. Pek çok dönemden mezunlar›m›z bu yemekte biraraya gelip özlem giderdi. Umuyoruz en az kusurla bu yeme¤i
gerçekleﬂtirmiﬂizdir. Bizler bu güzel camian›n, en
güzel ve nezih ortamlarda bir araya gelmesini arzuluyor ve bunun için elimizden gelen çabay› gösteriyoruz. Özellikle bu yeme¤in organizasyonunda
görev alan arkadaﬂlar›ma teﬂekkür ediyorum.
Yine Haziran ay› içerisinde 2006 dönemi ‹stanbul Siyasal Mezunlar›’n›n Mezuniyet Töreni

yap›ld›. Derne¤imiz her zaman oldu¤u gibi bu törende de mezunlar›m›z ve fakültemizin yan›nda
yer ald›. Bu katk›lar› sürdürme konusunda kararl›y›z. Mezuniyet törenlerine her kat›l›ﬂ›m›zda k›sa
bir süreli¤ine de olsa okul günlerimize dönmüﬂ
oluyor ve inan›n çok duygulan›yoruz. Bu anlamda
önümüzdeki dönemlerin mezuniyet ve aç›l›ﬂ törenlerinde Derne¤imizle beraber sizlerin de bulunmas›ndan mutluluk duyar›z.
Kas›m ay›n›n ilk haftas›nda, bugüne kadarkilerden farkl› bir gerekçeyle mezunlar›m›z› bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Farkl› sektörlerde kendi firmalar›n› kurarak iﬂ yaﬂam›na at›lan, Giriﬂimci Mezunlar›m›z aras›nda sinerji yaratmay› amaçlayan bu toplant›ya tüm ilgili arkadaﬂlar›m›z› bekliyoruz. Bu say›m›zda, giriﬂimci mezunlar›m›zdan
baz›lar› ile yap›lan söyleﬂileri bulacaks›n›z. Sözünü etti¤imiz etkinlik konusundaki ilk düﬂünceler
bu görüﬂmeler s›ras›nda ortaya ç›kt›. ‹leriki say›lar›m›zda di¤er Siyasal’l› giriﬂimci arkadaﬂlar›m›z›
da tan›ma f›rsat› bulacaks›n›z.
Sevgili Dostlar›m›z,
Son zamanlarda dünyam›z maalesef s›cak çat›ﬂmalar, savaﬂlar ve muhtelif tehlikeli geliﬂmelerle karﬂ› karﬂ›ya. Bizler bir kez daha tasavvufumuzun sevgi rüzgarlar›n›n ve önderimizin "Yurtta
sulh cihanda sulh" deyiﬂinin ne kadar ihtiyaç haline gelmiﬂ oldu¤unun bir kez daha idraki içindeyiz.
Önümüzdeki dönemde temennimiz odur ki,
küçük dünyam›z›n büyük s›k›nt›lar› azals›n, sevgi
ve paylaﬂ›m ortam› içinde bir dünyaya kavuﬂal›m.
Sevgi ve sayg›lar›m›zla,

‹smail Tavl›

‹stanbul
SBF Bülten / Yaz 2006
‹stanbul SBF Mezunlar Derne¤i
Ücretsiz ‹ç ‹letiﬂim Bülteni

Yay›n Kurulu
Asl› Dede ’92
Coﬂkun Deniz Erayd›n ’90
F. Müge Bekaro¤lu Okan ’92
Mehmet Kara ’88
Serpil Akyol Erden ’90

Katk›da Bulunanlar
Hikmet Uzunarslan ’90
Ufuk Mumay ‘96
Ömer R›za Güzel ‘90

‹stanbul SBF Mezunlar Derne¤i
‹zzetpaﬂa Mah. Yeniyol Cd.
‹kizdere ‹ﬂ Han› Kat:4 ﬁiﬂli / ‹stanbul
Tel: 0 212 291 12 73
Faks: 0 212 291 12 74
www.isbfmezder.org.tr
e-posta: iletisim@isbfmezder.org.tr

Reklam için
Tel: 0 212 217 01 85
e-posta: cdereklam@yahoo.com

Haber ve yaz› göndermek için
e-posta: iletisim@ isbfmezder.org.tr

‹stanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Kuruluﬂ: 1979
Kurucu Dekan:
Prof. Dr. Tar›k Zafer Tunaya
Dekan: Prof. Dr. Faruk Sönmezo¤lu

‹STANBUL ÜN‹VERS‹TES‹ S‹YASAL B‹LG‹LER FAKÜLTES‹ MEZUNLAR DERNE⁄‹ BÜLTEN‹

3

‹stanbul SBF giriﬂimci buluﬂmas›

SBF"li giriﬂimciler

4 Kas›m"da ‹stanbul"da
0 212 291 12 73

lemeye karar verdik. Giriﬂimci SBF mezunlar›n›n bir- Yeni Dernek merkezimiz
için ihtiyaçlar›m›z
birleriyle tan›ﬂmalar›n›n,
➤ Sandalye
birlikte ve/veya birbirleriyle
➤ Misafir koltu¤u
iﬂ yapmalar›n›n önünü aça➤ Seminer sandalyesi
ca¤›n›, bunun da büyük bir
➤ Büro masas›
sinerjiye yol açaca¤›n› dü➤ Kitapl›k
ﬂündük. Bu amaçla, kendi
➤ Dosya Dolab›
iﬂini yapan mezunlar› birara➤ Oturma grubu / Koltuk
➤ Hal› / Dekoratif Kilim
ya getirecek bir etkinlik dü➤ Sehpa
zenliyoruz. ‹lgili mezunlar›➤ Mini Buzdolab›
m›z› 4 Kas›m 2006 tarihinde
➤ Perde & Jaluzi
‹stanbul'da gerçekleﬂtirile➤ Projeksiyon makinesi
cek ve yeri daha sonra duyu➤ Projeksiyon perdesi
rulacak bu toplant›ya kat›l➤ Kürsü
maya ça¤›r›yoruz.
➤ Faks
Kat›l›mc› say›s›na göre
➤ Telefon
➤ Çay-Kahve makinesi
belirlenmek üzere, her bir
giriﬂimci mezunumuza beNot: SBF’lilere yak›ﬂ›r bir Dernek
lirli bir konuﬂma süresi tan›merkezi için, yararl› olaca¤›n›
nacak. Kat›l›mc›lar, bu süre
düﬂündü¤ünüz her türlü yard›m›
bekliyoruz.
içinde kendilerini tan›t›p
yapt›klar› iﬂi anlatarak di¤er
giriﬂimcilere yönelik ça¤r›lar›n› yapabilecekler. Sunuﬂ ve
tan›t›m aﬂamas› bitince kat›l›mc›lara ikili, üçlü, dörtlü birebir buluﬂmalar gerçekleﬂtirilerek iﬂbirli¤i olanaklar›n›
araﬂt›rma imkan› tan›nacak. Kat›lmak isteyenlerin aﬂa¤›daki formu doldurarak, Derne¤imize ulaﬂt›rmalar› yeterli
olacakt›r. Konuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi almak isteyenlerin,
0212 291 12 73-74 numaral› telefonlardan Erdo¤an Bayrako¤lu ile temasa geçmeleri rica olunur.

‹stanbul SBF Mezunlar Derne¤i Giriﬂimci SBF'liler Buluﬂmas› Kat›l›m Formu
Ad› Soyad›
Mezuniyet Y›l›
ﬁirket ad›
Kuruluﬂ y›l›
Sektörü
Çal›ﬂma alan› hakk›nda k›sa bilgi

:
:
:
:
:
:

Di¤er SBF'li giriﬂimcilerle ne tür konularda iﬂbirli¤i içine girmek istiyor?

❒ Tedarikçisi olabilirim
❒ Tedarikçim olabilirler
❒ Hizmet alabilirim
❒ Hizmet satabilirim
❒ Ortak projeler geliﬂtirebilirim
❒ Ortakl›k yapabilirim
❒ SBF mezunlar›n› iﬂe alabilirim
❒ Dernek çat›s› alt›nda kurulacak giriﬂimci komisyonunda yer alabilirim
❒ Dernek uyelerine ozel/avantajli urun ve hizmetler sunabilirim.

✃

Sevgili okuldaﬂlar›m›z,
‹stanbul SBF Mezunlar Derne¤i olarak, üyelerimiz
aras›ndaki dayan›ﬂman›n geliﬂtirilmesi amac›yla çeﬂitli çal›ﬂmalar yürüttü¤ümüzü ço¤unuz biliyorsunuz. Dönem
toplant›lar›, geleneksel mezunlar yeme¤i, ço¤unlukla ‹stanbul'da düzenlenen kahvalt› buluﬂmalar› ve ‹stanbul d›ﬂ›ndaki illerde gerçekleﬂtirilen mezunlararas› buluﬂmalar
bunlardan baz›lar›... ‹stanbul SBF Mezunlar Derne¤i
BÜLTEN adl› yay›n› da son birbuçuk y›ldan bu yana kesintisiz ve düzenli bir ﬂekilde sizlere ulaﬂt›r›yoruz. BÜLTEN'in herkese ulaﬂmamas› veya üye ve mezunlar›m›zdan birço¤unun etkinliklerden haberdar olamamas› ya da
geç haberdar olmas›, iletiﬂim bilgilerinin güncellenemeyiﬂinden kaynaklan›yor. Dernek-üye-mezun iletiﬂiminin
güçlendirilmesi için Dernek yönetimine yard›mc› olmaya
baﬂlayan 1991 mezunlar›m›zdan Erdo¤an Bayrako¤lu,
bilgi güncelleme çal›ﬂmalar›na yo¤unlaﬂt›. Erdo¤an Bayrako¤lu ayn› zamanda yeni projeler geliﬂtirilip hayata geçirilmesi konusuna da kafa yoracak. Kendisi sizlere ulaﬂamad›ysa lütfen siz onunla temasa geçip Dernek ile ilgili
eleﬂtiri ve önerilerinizi ulaﬂt›r›n›z.
Genel, dönem, meslek,
Bilgi için
bölge ve bölüm
baz›nda yap›lan
’ten mezun/üye buluﬂmalar›na yeErdo¤an Bayrako¤lu
ni ve farkl› bir
unsuru daha ek-

4

‹STANBUL ÜN‹VERS‹TES‹ S‹YASAL B‹LG‹LER FAKÜLTES‹ MEZUNLAR DERNE⁄‹ BÜLTEN‹

"Aram›zda öyle cevherler var ki,
tan›ﬂmalar› büyük sinerji yaratabilir."

❞

1999-2003 y›llar› aras›nda derne¤imizin baﬂkanl›¤›n›
yürüten Serpil Akyol Erden, ilk dönemden bugüne yeni
projelerin oluﬂturulmas› ve yürütülmesinde görev al›yor.
Üniversite, ö¤renci ve mezunlar aras›ndaki iletiﬂimde
en etkin SBF’lilerden biri. Bir okuldaﬂ›m›z hakk›nda
haber almak istedi¤imizde, ilk dan›ﬂaca¤›m›z
isimlerden. BÜLTEN'in "Mezunlardan Haberler" bölümü
için yeni "SBF Haberleri" derlerken bize en çok
onun katk›s› oluyor. Erden, mezuniyetinden itibaren
sigortac›l›k kariyerinde ilerledi. Sonunda bu alanda
giriﬂimci kimli¤iyle faaliyet göstermeye yöneldi.
Bu y›l›n baﬂ›nda yine bir SBF’li olan Ahmet Naim
Oktay’›n genel müdürlü¤ünü yürüttü¤ü
Interpartner Asisstance’a ba¤l› direkt sat›ﬂ
organizasyonunun bünyesinde
giriﬂimci-koordinatör olarak görev ald›. Att›¤› bu
ad›m, "Giriﬂimci SBF’liler proje ve fikir
paylaﬂmak için neden bir araya gelmiyor?"
sorusunu da beraberinde getirdi. Erden’e "‹stanbul
SBF’li Girﬂimci Buluﬂmas›" ve yeni giriﬂimi hakk›nda
sorular sorduk.

❞

➤ ‹stanbul SBF’li Giriﬂimci Buluﬂmas›" fikri nas›l oluﬂtu?
Dernek Yönetim Kurulunda ald›¤›m görevler dolay›s›yla mezun ve
üye profilimizi analiz etme olana¤›m
oluyor. Aram›zda öyle cevherler var
ki, birbiriyle tan›ﬂmas› çok büyük sinerji yaratabilir. Rusya’da kendi firmas› ile iﬂ dünyas›n› aya¤a kald›ran
Mehmet Da¤aﬂan’dan, Kanada-Türkiye aras› birçok proje geliﬂtirip uygulayan A.Y›lmaz Bask›r’a kadar.
Özellikle ilk dönem mezunlar›n-

da "giriﬂimci kimli¤i" a¤›rl›k kazan›yor. Her biri çok sayg›de¤er kiﬂiler.
Örne¤in Orhan Bostan a¤abeyimiz,
matbaac›l›k alan›nda iﬂ yap›yor. Bankac› kimli¤i ile tan›d›¤›m derne¤imizin Kurucu baﬂkan› Cenan Erdönmez ﬂu an marketler zincirine sahip.
Kanada’ya yerleﬂen A.Y›lmaz Bask›r
taﬂ› s›k›p suyunu ç›karan yap›s›yla
dikkatimi çekmiﬂtir her zaman. Evser Seramik firmas› yine SBF’lilerin
yarat›c›l›¤›n›n sonucudur. Onlar›n
kriz dönemlerinde bile istihdam et-

tikleri iﬂgücünü muhafaza etmeleri,
hatta iﬂ olanaklar›n› art›rmaya çal›ﬂmalar›n› hep takdire de¤er bulmuﬂumdur.
Ortaklaﬂa yeni iﬂlere giriﬂen, projeler geliﬂtiren, iﬂ al›ﬂveriﬂi yapan
mezunlar›m›z var. Ancak ne yaz›k ki,
giriﬂimci SBF’liler birbirini yeterince tan›m›yor. Piyasadaki f›rsatlar›
gözleyen, risk al›p fikrini gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂan, hatta bunu SBF’liler
ile beraber yapmak isteyen okuldaﬂlar›m›z oluyor. Üretken, yarat›c›
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okuldaﬂlar›m› zaman zaman bir araya getiriyorum. Gözlemlerim sonucu
"buluﬂman›n bir ihtiyaç oldu¤unu,
kiﬂisel çabalar›n yeterli olmayaca¤›n›
ve profesyonel bir proje geliﬂtirilmesi" gerekti¤ini gördüm. ‹ki giriﬂimci
SBF’liyi bir araya getirdi¤im bir gün
Cenan Erdönmez ile de bu konuyu
konuﬂtuk. Erdönmez’in de dedi¤i gibi, güç birliktelikleri sadece sosyal
yaﬂant›da de¤il ekonomik iﬂbirliklerinde de söz konusu olabilir. Yönetim Kurulumuzda bu konuyu gündeme getirdim. "Giriﬂimci SBF’lileri
bir araya getirecek bir buluﬂma noktas› olabilece¤imiz" hususunda fikirlerimiz kesiﬂti ve iﬂbölümü yaparak
çal›ﬂmaya baﬂlad›k.

➤ Kimler bir araya gelecek bu
giriﬂimcilik toplant›s›nda?
Kendi iﬂini kurmuﬂ, bir iﬂ kolunda faaliyet gösteren, iﬂ orta¤› arayan,
kendine "ne iﬂ yapsam?" diye soran,
yenilik arayan, yenilikleri giriﬂimci
okuldaﬂlardan dinlemek isteyenlerin
bir araya gelece¤i bir ortam yaratacak Derne¤imiz. Projesi olan giriﬂimcilere söz verece¤iz.
Belki bir SBF’li arkadaﬂ›m›z yabanc› dil kursu açacak, Kanada’daki
okullarla ortak çal›ﬂma fikri do¤acak. Belki iﬂini büyütmek isteyen bir
arkadaﬂ›m›z "ortak aray›ﬂ›" içinde ve
bir di¤er SBF’li ise emeklili¤ine ramak kala birikimiyle ne yapaca¤›n›
düﬂünüyor. Serbest çal›ﬂan bir e¤itimci arkadaﬂ›m›z, dershanesi olan
bir arkadaﬂ›m›zla tan›ﬂacak belki de.
Ya da belki f›nd›k ihracat› yapmak
isteyen Karadenizli bir SBF’li, tüccar bir SBF’li ile tan›ﬂacak.
‹ﬂini kurmuﬂ, iﬂini büyütme çabas›nda olan, benim gibi giriﬂimci kimli¤ini yeni taﬂ›maya baﬂlayan tüm
okuldaﬂlar›m›z› bu toplant›ya davet
ediyoruz. Bu sefer nostalji de¤il iﬂ
konuﬂaca¤›z. Toplant›da fikirler
uçuﬂacak, belki bir "giriﬂimci komisyonu" kurulacak. Web sitemizde "giriﬂimci platformu"nu aktif hale getirme karar› alaca¤›z. "Belkiler"in sonu
yok! Çünkü o gün giriﬂimci ruhu taﬂ›yan SBF’liler iﬂ konuﬂacak. Gele-

neksel mezunlar yeme¤indeki anket
formlar›n› dolduran baz› üyelerimiz
"meslekleriyle ilgili giriﬂimlerden
haberdar olmak istediklerini" belirtti.
Böylece onlar›n isteklerini de yerine
getirmiﬂ olaca¤›z.

➤ Biraz da sizin "giriﬂimcilik"
deneyimizden söz eder misiniz?
15 y›ll›k sigortac›l›k geçmiﬂim
var. Üniversite ve Sigorta Enstitüsü’nde e¤itmenlik kimli¤im devam
ederken, y›llard›r müﬂterim olan firmalara sigorta dan›ﬂmanl›¤› yap›yorum. Ancak esas zaman›m› giriﬂimcilik ruhumu harekete geçiren yepyeni
bir konuya ay›r›yorum. Sat›ﬂ ekibimi
oluﬂtururken, stratejilerini benim belirledi¤im, iﬂ ortaklar›mla güç birli¤i
içinde oldu¤um bir ortam içinde, kamusal fayda sa¤lad›¤›n› da düﬂündü¤üm bir konuda çal›ﬂ›yorum.
Anlar›n hayat›m›zda çok büyük
önemi var, özellikle acil durumlarda.
Sa¤l›k problemi oldu¤unda, yolda,
evde, hatta e¤lenirken bile. Destek
ve yard›m hizmetleri ile kaliteli yaﬂam sa¤lamay› hedefliyor, acil eylem
plan› olmayan vatandaﬂlar›m›za IPA
CARD hizmeti sunuyoruz. AXA Assistance Direkt Sat›ﬂ Organizasyonunu kurduk, sat›ﬂ›n› yapaca¤›m›z ürünü geliﬂtirdik ve 22 Mart 2006’da
ürünü hizmete sunduk. ﬁu an bine
yak›n IPA CARD üyesine hizmet veriyoruz. Kalp krizi geçirip hastanede
rehin kalmaktan kurtulan, Erzurum’da yolda kal›p çekici ve oto kiralama hizmetiyle yolculu¤una devam eden, ambulans, doktor dan›ﬂma, hukuki dan›ﬂma, çekici, çilingir
hizmeti alan 350 kiﬂi oldu. Acil durumlarda profesyonel destek gerekiyor ve insan›m›z bu hizmetlerden
faydalanmak istiyor.
➤ Destek ve yard›m hizmetlerinden oluﬂan bir ürün geliﬂtirme
ihtiyac› nas›l do¤du ? Bu iﬂi seçme
sebebiniz nedir?
Acil yard›ma ihtiyac› olan kiﬂilerin %80’i gerekli müdahale yap›lmad›¤› için hayat›n› kaybediyor. Bat›’da
bu oran %10’larda. Hareket noktam›z
Röportaj: Asl› Dede’88

bu oldu. Avrupa Birli¤i’ne bak›ld›¤›nda "assistance hizmetleri"nin sigorta
poliçelerinden ayr› sat›ld›¤›n› görüyoruz. Bir süre sonra bizde de benzeri uygulamalar baﬂlayacak. AXA Assisstance’›n Türkiye’deki firmas› nihai tüketiciye hizmetlerini ulaﬂt›rabilmek için aray›ﬂ içindeydi. ﬁirketin
yaklaﬂ›m›, halk›m›z›n acil durumlar
karﬂ›s›nda haz›rl›kl› olmad›¤› gerçe¤i
ile örtüﬂünce ürünümüz oluﬂtu.

➤ Bu giriﬂim için SBF’lilerle nas›l bir dayan›ﬂma içine girdiniz?
Çok sevgili SBF’li a¤abeylerimin
beni biraz itelemeleri "ilerde yapaca¤›m" dedi¤im kendi iﬂimin sahibi olmaya do¤ru yönümü çevirdi. "Tamam bu ürünü satar›m" dedim ve
kendi iﬂime ad›m att›m. Tüketicinin
sat›ﬂ sürecine aktif kat›l›m›n› sa¤layan "B to C" sistemiyle iﬂleyen bir
sat›ﬂ organizasyonu faaliyete geçti.
‹leride alternatif sat›ﬂ kanallar› da
olacak. A.Y›lmaz Baﬂk›r, Hikmet
Uzunaraslan, Cemal Özturan’›n ve
maddi manevi deste¤ini esirgemeyen
eﬂim Fatih Erden’in yan› s›ra, özellikle "hadi ürün geliﬂtir ve Türkiye’de satan sen ol" diyen SBF’li Genel Müdürüm Ahmet Naim Oktay’›n
deste¤i olmasa bu kadar kolay harekete geçemezdim.
➤ Yeni giriﬂimcilere neler söylemek istersiniz?
"Yeni bir iﬂ kurarken ilk y›llar en
zor y›llard›r" diyor bilenler. Sat›ﬂ organizasyonunu kuranlar›n iyi kazanmas›n› sa¤layacak bir kazanç sistemi
oluﬂturduk. Gerisi kiﬂinin yetene¤ine
kal›yor. Benim avantaj›m, ﬂirketin
sa¤lad›¤› özel ofis ortam›nda, yap›lanma ve kazanc› tamamen kendi giriﬂimlerimle ﬂekillendirdi¤im bir organizasyon içinde olmam. Genel
Müdürlü¤e karﬂ› üstlendi¤im görevler de var, bu nedenle bana göre "yar› giriﬂimciyim" daha.
Türkiye’de TOBB'un verilerine
göre y›lda yaklaﬂ›k 55 bin ﬂirket kuruluyor, yaklaﬂ›k 28 bin ﬂirket de kapan›yor. Bu da, iﬂin kolay olmad›¤›n›n say›sal göstergesi.
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Derne¤imizin kurucu baﬂkan› Cenan Erdönmez Elma Marketler Zincirini büyütüyor

Bankac›l›ktaki baﬂar›s›n›
perakende sektörüne taﬂ›d›!
➤ Kaç y›l›nda mezun oldunuz?
87 Kamu Yönetimi mezunuyum.
O dönem mezunlar› meslek hayatlar›nda önemli yollar kat ettiler. Mezuniyet sonras›, yine SBF Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisansa baﬂlad›m. Bu arada Pamukbank’ta çal›ﬂ›yordum. Pamukbank’tan ayr›larak bir
y›l Yap› Kredi Bankas›’nda görev ald›m, 1990’da tekrar Pamukbank’a
döndüm.
➤ O y›l okulda sürekli isminiz
geçiyordu. S›n›f arkadaﬂlar›m›z yan›n›zda part-time çal›ﬂmaya baﬂlad›. Nas›l geliﬂti bu fikir?
91’de, 24 yaﬂ›mda Pamukbank
"Bank 24 Projesi" müdürü oldum.
Projede part-time çal›ﬂacak kiﬂileri
bizim okuldaki ö¤renciler aras›ndan
seçtim. Gündüz okula gittiler, gece
bizimle çal›ﬂt›lar. Bu arkadaﬂlar›n ço¤u bugün kamu ve özel sektörde iyi
yerlere geldiler. 92’de ‹stanbul SBF
Mezunlar Derne¤i’ni kurduk, derne¤in kurucu baﬂkan› oldum ve 3-4 dönem baﬂkanl›k görevimi sürdürdüm.
98 y›l›nda Alternatif Da¤›t›m Kanallar› Müdürü olarak Sümerbank’a
geçtim. O dönem Sümerbank Genel
Müdür Yard›mc›s› okulumuzun ilk
mezunlar›ndan Cengiz Biçer’di. Call
Center projeleri yeni hayata geçiriliyordu. Bir ekip oluﬂturduk. Cengiz
Bey daha sonra Genel Müdür oldu.
Ancak büyük bir talihsizlik yaﬂad›k.
Sümerbank, el konulan ilk 5 bankadan biri oldu. Kriz sonras›nda 7 bankayla birleﬂtik ve bir anda 10-15 bin
kiﬂi olduk. ‹ﬂten ç›karmalar baﬂlay›nca 2-3 bin kiﬂiye düﬂtük. Sektör ve
bankac›l›k aç›s›ndan kötü bir süreçti.
Binlerce insan iﬂsiz kald›. Geride kalanlar kendimizi ﬂansl› hissetsek de, o

nelik bir bankac›l›k geçmiﬂiniz var ve
bankac›l›k d›ﬂ›nda bildi¤iniz hiç bir iﬂ
yok. Hele ticari anlamda d›ﬂ dünyan›n nas›l iﬂledi¤i konusunda hiçbir
fikriniz yok.

1992 y›l›nda ‹stanbul
SBF Mezunlar
Derne¤i’nin kurucu
baﬂkan› olan Cenan
Erdönmez, bankac›l›k
kariyerini zirvedeyken
b›rakarak, kendi iﬂini
kurmaya karar verdi.
‹stanbul Anadolu
yakas›nda Elma
Marketler Zincirini kurdu
ve dört y›lda beﬂ ﬂubeye
ulaﬂt›. Bu baﬂar›n›n
s›rr›n› ö¤renmek art›k
ﬂart olmuﬂtu
kötü etkiyi her zaman üzerimizde hissettik. Oyakbank Sümerbank’› sat›n
al›nca, Oyakbank bünyesinde çal›ﬂmaya baﬂlad›m. O dönemde hayat›m›
yeniden planlamaya baﬂlad›m.
2002’de bankac›l›k kariyerimi sonland›rma karar› ald›m. Ancak 15 se-

Zor bir karar..
Karar verdi¤imde 35 yaﬂ›ndayd›m. Bu yaﬂlarda böyle bir karar› veremezseniz, sonras›nda risk alman›z
daha zor olabiliyor. Aileniz, koruman›z gereken belli bir hayat standard›n›z var ve bilmedi¤iniz bir alana yelken aç›yorsunuz.
➤ Dört y›lda beﬂ ﬂubeli marketler zinciri kurdunuz. Endiﬂelerinizi çabuk atm›ﬂs›n›z anlaﬂ›lan?
Alt yap›m ve teorik olarak baz› fikirlerim vard› ama bankac›l›kta içinde bulundu¤um projeler hayat›n kendisinden çok farkl›yd›. Ne yapabilece¤imi çok düﬂündüm, birçok sektörü
de¤erlendirdim. Fuarlara, konferanslara gittim. Bu süreç bankac›l›ktaki
son iki y›l›m boyunca devam etti.

➤ Niye perakende sektörünü
seçtiniz?
Asl›nda bunu hiç düﬂünmemiﬂtim. Kooperatifle bir dükkan sahibi
olmuﬂtum ve bu dükkan marketçili¤e
uygundu. Uygun bir mekana sahip
olmam beni bu fikre yak›nlaﬂt›rd›.
Araﬂt›rmaya baﬂlad›m ve gördüm ki
bu sektör giderek büyüyor. ‹ç ve d›ﬂ
yat›r›mlar art›yor. Yerli ve yabanc›
ulusal sermayelerin yan›s›ra güçlü
yerel sermayeler de var.
‹lk marketin alt yap›s›n› oluﬂturduktan sonra, anlad›m ki oldukça büyük bir sermaye gerekiyor. Bu beni
biraz tedirgin etti. Bu düﬂüncelerle
bo¤uﬂurken Turkcell’den bir teklif

geldi. Market fikrini erteleyip bildi¤im sektörde devam etmek istedim
ve Müﬂteri Hizmetleri Müdürü olarak
Turkcell’de çal›ﬂmaya baﬂlad›m. Ancak bir kere bu fikir kafama girmiﬂti.
‹ki ay sonra iﬂi b›rakarak kendimi tamam›yla market iﬂine verdim.

➤ Marketler birbiri peﬂi s›ra m›
aç›ld›?
2000 y›l›nda ilk marketi Ataﬂehir’de açt›k. Ard›ndan Siyasall› arkadaﬂlar›m Erdal Tekin ve As›m Koç ile
2003 y›l› bahar›nda ortak olmaya karar verdik. Bu ortakl›k bir Mezunlar
Yeme¤i s›ras›nda olgunlaﬂt›. 15 günde bir, bir araya gelip fikir paylaﬂ›m›
yap›yoruz. Onlar profesyonel çal›ﬂma
hayatlar›na devam ediyor. 2003’te
Sahray› Cedit, 2004’te Atatürk Caddesi, 2005’te Yeni Sahra ve Ba¤larbaﬂ› ﬂubesini açt›k. Ba¤larbaﬂ› ﬂubesini
daha sonra kapatt›k ve Göztepe’de
bir ﬂube açt›k. Y›l sonuna kadar iki
ﬂube daha açaca¤›z.
➤ Büyüdükçe iﬂler zorlaﬂ›yor
mu?
Bir marketi idare etmek kolay,
herﬂeyi siz yapars›n›z. ‹ki ve üç olduktan sonra kontrolünüzden ç›kar.
Ekip iﬂi haline gelir. Büyümek zor,
çok kontrollü yürümek gerekiyor.
Yanl›ﬂ bir karar sizi her an bat›rabilir.
Rekabetin yo¤un oldu¤u bir sektör.
Hem di¤er marketlerle hem de Carrefour, Migros gibi büyük marketlerle
mücadele ediyorsunuz. Biz orta gelir
grubunda olan bölgeler ve hizmete
önem veren bir müﬂteri kitlesine hitap
ediyoruz. Geriye bak›p düﬂünüyorum
da, cesurca bir giriﬂim ama bilmedi¤im bir sektöre böyle büyük hedefle
girmek asl›nda beni bitirebilirdi. Bir
geçiﬂ dönemi olmal›yd›. Ürünleri tan›madan bu iﬂe dald›m. Oldukça büyük zorluklar geçirdim ancak ﬂans›m
yaver gitti. Biraz da adaptasyon yetene¤im sayesinde baﬂard›m. Kay›tl›
müﬂteri say›m›z 40 bin civar›nda. Büyümeye devam ediyoruz.
➤ Bu kadar iﬂ aras›nda eskiden
baﬂkan› oldu¤unuz ve emek verdi-

¤iniz derne¤inizi unutmad›¤›n›z› biliyoruz.
‹stanbul SBF Mezunlar Derne¤inin yeri benim için çok ayr› ve özel.
‹lk dernek kurma fikrini Pamukbank’tan SBF’li arkadaﬂlarla geliﬂtirdik. Özlem Memiﬂ ve Hasan Sar› Pamukbank’tan kat›lan arkadaﬂlard›.
Murat Polat, Adil Salepcio¤lu, Nurettin Nebati de beni arayarak bu çal›ﬂmada var olduklar›n› söylediler. 1 ay
içinde organize olduk ve derne¤i kurduk. Herkes büyük bir mutlulukla
karﬂ›lad›. Murat Polat Baﬂkan Yard›mc›s›, Adil Salepcio¤lu Genel Sekreter, Nurettin Nebati sözcümüzdü.
‹lk Ola¤an Genel Kurul’da seçim için
birkaç yönetim yar›ﬂt›, zevkli bir rekabet oldu ve bizim ekip kazand›. 3-4
dönem çok güzel iﬂler yapt›k.
Okul, ö¤renci ve mezunlar›n iﬂbirli¤iyle bir cemiyet oluﬂur. Tüm bu
güçlerden faydalanmam›z gerek.
"Ekip" sadece dernekte de¤il, tüm organizasyonlarda çok önemli. Mezunlar Derne¤i’ndeki insanlar›n birbirini
tamamlayan, iyi niyetli ve vizyon saSBF’de yabanci dil e¤itimi ﬂart!
Biz ö¤renciyken tek eksi¤imiz
yabanc› dil idi, ki bu eksik hala
devam ediyor. Yabanc› Diller Yüksek Okulunda haftada birkaç saat verilen derslerin sonuç vermeyece¤ini ifade ederek mücadele
etmiﬂtik. Yabanc› dil kamu sektöründe s›navlarda aranan bir özellik. Özel sektörde ise, yabanc› dil
bilmiyorsan›z fazla yükselme
ﬂans›n›z yok.

Röportaj: F. Müge Bekaro¤lu OKAN ’92 & Asl› DEDE ’92

.

hibi insanlar olmas› gerekir. Bizim
oca¤›m›z fakültedir. Her zaman fakültenin yan›nday›z. Günümüzde fakülte olarak kan kaybetmiﬂ durumday›z. Özel üniversiteler aç›ld›, hoca
kalmad›. Hep birlikte neler yap›labilece¤ini düﬂünmemiz laz›m. Camiam›z giderek büyüyor. Bizim zaman›m›zda yeni yeni aya¤a kalkmaya
çal›ﬂan mezunlar vard›. ﬁimdi bu mezunlar art›k önemli noktalara geldi.
Bu bireysel yeterliliklerinin örgütsel
birlikteli¤imize yans›mas› gerekir. Bu
cemiyet ve fakültenin iyi durumda olmas› hepimizin yarar›na olur. Derne¤in, mezunlar›n gücüyle birlikte
"prestij sahibi bir dernek" olmas› mezunlara, ö¤rencilere ve fakülteye büyük katk› sa¤lar.
‹nsanlar›n SBF mezunlar›n›n hangi noktalarda oldu¤unu bilmesi gerekir. Örne¤in ben ticaret yap›yorum ve
benim gibi ticaret yapan di¤er SBF’li
arkadaﬂlar› tan›mak istiyorum. Mezunlar birbirleri için bir "referans"
oluﬂturmal›. Bu sektörde Siyasall› arkadaﬂlar oldu¤unu duydum. Toptanc›l›k ve üretim yapanlar varm›ﬂ. Al›ﬂveriﬂimiz ve birbirimize yarar›m›z
olabilir. Neden bir araya gelmeyelim?
Bunun için derne¤in bilgi sa¤layacak
kayna¤› yaratmas› laz›m.

Foto¤raf: F. Müge Bekaro¤lu OKAN ’92

Mezunumuz Asl› Dede, sonunda
"kendisine en uygun iﬂi" buldu:
E-ticaret sitesi Naturay.com'da
organik ürünler sat›yor

‹nternet bilgisiyle
do¤aya ilgisi birleﬂti
➤ ‹stanbul SBF Mezuniyet Tarihiniz?
1992 y›l›nda Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra ‹.Ü.
‹ﬂletme ‹ktisad› Enstitüsü, Uluslararas› ‹ﬂletmecilik ‹ngilizce haz›rl›k s›n›f›na devam ettim. ‹.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Tan›t›m ve Halkla ‹liﬂkiler’de yüksek lisan e¤itimi ald›m,
"uluslararas› halkla iliﬂkiler" konulu
tez çal›ﬂmam› haz›rlad›m. ‹ngilizce
bilgimi art›rmak için ABD’ye gittim.
Mesleki aç›dan yarar› olaca¤›n› düﬂündü¤üm dersler de almay› planl›yordum. George Washington Üniversitesi Kariyer E¤itim Merkezi’nde
"Uluslararas› Halkla ‹liﬂkiler" dersi
ald›m. Washington DC The Learning
Annex’te "Profesyonel PR Program›
Geliﬂtirme" seminerine kat›ld›m.
➤ Kariyer öykünüzü bizimle
paylaﬂ›r m›s›n›z?
Ö¤rencilik y›llar›nda pazarlama
iletiﬂimi alan›nda dönemsel projelerde çal›ﬂt›m. ﬁimdi ö¤renci arkadaﬂlar›m›z bu aç›dan daha ﬂansl›, daha
fazla alternatifleri var.
ABD’den döndükten sonra, Ber-

say ‹letiﬂim Dan›ﬂmanl›¤› firmas›nda
Pazarlama ‹letiﬂimi Destek Yönetmeni olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›m. Daha
sonra, bilgi teknolojileri e¤itim hizmeti sunan Futurekids’in Yeﬂilköy
bayilik bölgesinde Pazarlama ‹letiﬂimi Yönetmenli¤i görevini üstlendim.
O dönemde Türkiye’de internet yayg›nlaﬂ›yordu. Pazarlama iletiﬂimde
internetin etkili bir kanal olaca¤›n›
düﬂünerek, bu alanda ilerlemek istedim. 1999’da Do¤an Online’n›n ekolay.net projesinde editörlük yapt›m. Ard›ndan www.otomax.com projesi için Borusan Elektronik’e geçtim. Yabanc› dan›ﬂmanlar›n da destekledi¤i çok iyi ve dinamik bir ekiple çal›ﬂma olana¤›m oldu. Yeni ve k›sa zamanda h›zla ilerleyen bir sektörde, Borusan Holding gibi önemli bir
kurumda çal›ﬂmak büyük avantajd›.
Geliﬂime aç›k ve tüm çal›ﬂanlar›n kat›l›mc› oldu¤u dinamik bir projede
yer almak ise bir baﬂka art›yd›. Projede ilk 2 y›l Web Editörü ve ‹çerik Sorumlusu olarak, izleyen 2 y›l da Pazarlama Uzman› olarak görev ald›m.
Pazarlama ‹letiﬂiminde interneti
seçti¤inizde, teknik olarak da bilgili

olman›z gerekiyor. Bu nedenle, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nde web
yay›nc›l›¤›na yönelik temel e¤itimlere kat›ld›m. Ö¤rendiklerimi ve deneyimlerimi paylaﬂmak amac›yla,
2004 y›l›nda "e-ticaret ve e-pazarlama iletiﬂimi" e¤itimi vermeye baﬂlad›m. ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Adana,
Kayseri ve Denizli’de e¤itimler verdim. 2005 y›l›nda, Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›, Küçük ve Orta Ölçekli
Sanayi Geliﬂtirme ve Destekleme
‹daresi Baﬂkanl›¤›n›n de¤erlendirmesi ile KOSGEB E¤itmen Veri Taban› kapsam›na al›nd›m.
2006 ﬁubat ay›nda iki orta¤›mla
beraber ﬂirketimizi kurduk. Internet
alan›ndaki bilgimiz ile do¤al ve organik ürünlere olan ilgimizi birleﬂtirdik. www.naturey.com adresinden
do¤al, organik, ekolojik ürün ve hizmetler sunuyoruz.

➤ Neden do¤al ve organik
ürünleri tercih ettiniz? Organik tar›m›n dünyada ve Türkiye'de geldi¤i nokta nedir?
Bu ürünlere üç ortak olarak ilgimiz var. ‹lgi duydu¤umuz ve sevdi-
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¤imiz bir konuda çal›ﬂmak istedik.
Organik tar›m modeli 1930'lardan
günümüze birçok ülkede uygulan›yor. Avrupa'da organik tar›m›n temellerini atan ülkeler aras›nda Danimarka, ‹ngiltere ve ‹sviçre yer al›yor.
ABD, Kanada, Avustralya, Japonya
ve Avrupa Birli¤i ülkeleri gibi geliﬂmiﬂ ülkelerde son y›llarda daha çok
kiﬂi organik ürünleri tercih ediyor.
Türkiye'de üretilen organik ürünler y›llard›r ço¤unlukla yurtd›ﬂ›na
gönderiliyordu. Son dönemde Türk
tüketicileri de organik ürünleri tercih
etmeye baﬂlad›. Daha sa¤l›kl› bir yaﬂam, daha lezzetli beslenme, do¤ay›
ve çevreyi korumak için do¤al ve organik ürünlere yöneliﬂ var.
Eylül 2005’de Gökçeada Ekoloji
ﬁenli¤i’ne kat›ld›m. Gökçeada kaymakam› Haluk Nadir, organik tar›m
ve hayvanc›l›k konusunda bölgede
öncülük etmiﬂ. Yerli üretici organik
üretiminin öneminin bilincine varm›ﬂ. Ada bu konuda çok ilerlemiﬂ,
Gökçeada organik ürünleri iç ve d›ﬂ
pazarda tercih edilir duruma gelmiﬂ.
Kaymakam›n görev süresi bitmeye
yaklaﬂm›ﬂt› ama Gökçeadal›lar kaymakamlar›n› b›rakmak istemiyorlard›. ‹stanbul SBF’li kaymakam arkadaﬂlar›m›z da bölgelerinde "organik
tar›m›" özendirip organize edebilirler. Topraklar›m›z organik tar›ma
çok elveriﬂli. Bu konuda üreticinin
bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi gerekiyor.

➤ Hangi ﬂartlarda üretilen
ürünler organik? Bir ürünün organik oldu¤unuz nas›l anl›yoruz?
Ürün yetiﬂtirilmesi, toplanmas›,
hasat, kesim, iﬂleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taﬂ›ma ile ürünün tüketiciye
ulaﬂmas›na kadar olan di¤er iﬂlemlerde, kimyasal madde veya tar›m
ilac› kullan›lmadan yap›lan tar›m
"organik tar›m" olarak tan›mlan›yor.
Yanl›ﬂ uygulamalar sonucu bozulan
do¤al dengeyi korumay› amaçlayan
alternatif bir üretim yöntemi. Sentetik gübre, ilaç, büyüme maddeleri ve
genetik yap›s› modifiye edilmiﬂ or-

ganizmalar kullan›lmadan verim ve
kalite süreklili¤i sa¤lan›yor.
Organik üretim yap›lacak arazinin; geleneksel üretim yap›lan bölgelerden, iﬂlek anayollardan, a¤›r sanayi tesislerinden, maden iﬂletmelerinden, kentsel at›klar›n toplu olarak
b›rak›ld›¤› alanlardan, kirletici at›klar içeren akarsu ve yeralt› sular›ndan etkilenmeyecek bir mesafede olmas› gerekiyor.
Sertifikal› organik ürünlerin ambalaj›nda iki tür etiket var: Birincisi,
Türkiye'de sat›ﬂa sunulan tüm sertifikal› organik ürünlerin ambalaj›nda
"Organik Tar›m, Türkiye Cumhuriyeti" logolu özel etiket bulunuyor.
Bu etiket, 5262 say›l› Organik Tar›m
Kanunu ve 25841 say›l› Organik Tar›m›n Esaslar› ve Uygulamas›na ‹liﬂkin Yönetmelik kapsam›nda haz›rlanm›ﬂ. ‹kinci olarak da, üretim aﬂamalar›nda kontrol ve sertifikasyonu
yapan uluslararas› firman›n bilgisi
ve logolu etiketi olmas› gerekiyor.

➤ www.naturey.com'un sundu¤u hizmetler neler?
Do¤al ve organik ürünlere
www.naturey.com ile art›k internetten de ulaﬂabiliyorsunuz. G›da, bak›m-sa¤l›k, bebek-çocuk, yay›n reyonlar›nda
ürünlerin özelliklerini inceleyebiliyorsunuz.
T›bbi bitki, çay,
soyal› ürün, kuru meyve-sebzeyemiﬂ, zeytinya¤, bal, vitamin, diyet, aromaterapi, sabun, cilt bak›m bölümlerinde farkl› markalar›n do¤al veya
organik sertifikal› ürünleri bulunuyor. Ayr›ca konu ile ilgili kitap,
DVD ve CD gibi bilgilendirici ürünler de var. Tüm bu ürünleri tek bir
adreste inceleyebiliyor, karﬂ›laﬂt›rabiliyor ve online sat›n alabiliyorsunuz. Hizmetlerimizi do¤asever al›c›n›n ihtiyaçlar›na yönelik oluﬂturuyor
ve sürekli geliﬂtiriyoruz.
Röportaj: F. Müge Bekaro¤lu OKAN ’92 . Foto¤raf: Onur YAﬁAR

Bilgi ihtiyac›na yönelik "Rehber,
Haber, Ajanda" bölümlerini haz›rlad›k. Rehber’de organik ürünler, do¤al ve sa¤l›kl› beslenme hakk›nda
yararl› bilgiler yer al›yor. Sivil Toplum Kuruluﬂlar› ve e-gruplar tan›t›l›yor. Haber’de yenilikleri yay›nl›yoruz. Ajanda’da ise, do¤al ve ekolojik
yaﬂam etkinlik duyurular›n› izleyebiliyorsunuz. "Do¤adostu" ürünlerin
kullan›lmas›na yönelik bilgilendirme hizmeti ile "toplumsal bilinçlenme" için çal›ﬂ›yoruz. Do¤al, organik
ve ekolojik ürünleri tercih eden tüketiciler, üreticiler ve sivil toplum
kuruluﬂlar› ile dayan›ﬂma içindeyiz.

➤ Giriﬂimci SBF’lilere ne tavsiye edersiniz?
Biz iﬂin daha çok baﬂ›nday›z.
Mezunlar Derne¤i etkinliklerinde,
bizden önceki giriﬂimci SBF’liler ile
tan›ﬂma f›rsat›m›z oluyor. Onlardan
çok ﬂey ö¤rendik, ö¤reniyoruz. Gala
Film’in kurucusu ve ‹stanbul
SBF’nin ilk dönem mezunlar›ndan
O¤uz Bey’in, yeni bir giriﬂimci olan
bana önerilerini size aktaray›m: "Sab›rl› olacaks›n, çal›ﬂmaya ve ö¤renmeye devam edeceksin."
Baﬂar›l› bir giriﬂimci olan Der-

ne¤imizin kurucu baﬂkan› Cenan
Bey’in tavsiyelerine de dan›ﬂ›yorum. Mezunlar›m›z ö¤rendiklerini
ve deneyimlerini paylaﬂmaya çok
aç›k. Yönetim Kurulu’muza bu konuda bir öneri geldi. Bilgi paylaﬂ›m›
ve güçbirli¤i için "Giriﬂimci ‹stanbul SBF’lilerin" dönem dönem bir
araya gelmesi düﬂünülüyor. Mezunlar›m›z›n önerilerini ve kat›l›m›n›
bekliyoruz.
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14. Geleneksel mezunlar
yeme¤imiz yap›ld›
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Geleneksel Mezunlar Yeme¤i, 3 Haziran 2006 tarihinde Üsküdar SSK Sosyal
Tesislerinde yap›ld›. Hocalar›m›zdan
. Prof. Dr. Mesut Önen’in bizi yaln›z b›rakmay›p onurland›rd›¤› yemekte 1983 mezunlar›ndan
2005 mezunlar›na kadar son 23 y›l›n tüm mezunlar› coﬂku içinde e¤lendi. Özellikle 20. y›llar›n› kutlayan 1986
mezunlar›n›n yo¤un kat›l›m gösterdi¤i gece geç saatlere kadar sürdü. Seneye hep beraber tekrar coﬂku içinde
birlikte olabilmek dile¤iyle.. Gözlerimiz tüm mezunlar›m›z› tek tek arayacak….

‹stanbul SBF’nin mezuniyet töreni

T

arih 23 Haziran 2006. Ö¤len saatleri. Hava s›cakl›¤›
normal seviyelerin epey
üzerinde. Gülhane Park›’n›n giriﬂ kap›s›ndan giriyoruz,
hemen giriﬂten sonra sa¤a ayr›lan
yoldan devam ediyoruz. Biraz gittikten sonra yol sa¤a k›vr›l›yor ve
hemen sa¤da Darbhane-i Amire Binas›n›n giriﬂi. Dar bir giriﬂ kap›s›ndan avluya girdi¤imizde havan›n s›cakl›¤›n› unutturan bir havayla karﬂ›laﬂ›yoruz. Ortam c›v›l c›v›l. Koﬂuﬂturmalar, ayaküstü sohbetler,

kahkahalar, y›llar öncesine al›p götürüyor bizi. Ayn› havay› solumuﬂtuk onlarla. Ayn› okulda okumuﬂ,
ayn› heyecanla mezun olmuﬂ, benzer donan›mlarla hayata at›lm›ﬂt›k.
Belki de hayat›m›z›n en güzel dönemleriydi üniversite y›llar›m›z.
Türkiye’nin en seçkin Fakültelerinden birinde üstelik ‹stanbul gibi bir
ﬂehirde oldukça güzel bir ö¤rencilik
hayat›m›z olmuﬂtu. Benzer özellikleri taﬂ›sak da onlar› bize göre çok
daha ﬂansl› k›lan bir ﬂey vard›. O da
‹stanbul SBF Mezunlar Derne¤i…

1990 Y›l›’nda mezun oldu¤umda
Mezunlar Derne¤imiz yoktu. Üst s›n›flardan arkadaﬂlar›m›zla irtibatlar›m da kopmuﬂtu. Dan›ﬂacak, yard›m alacak kiﬂiler olmadan ne yapaca¤›m›z› bilmez bir halde hayata
at›lm›ﬂt›k. Ama onlar çok ﬂansl›yd›.
Mezunlar Derne¤i olarak biz yanlar›ndayd›k. Rektörlü¤ün ald›¤› karar
gere¤i, fakülte baz›nda yap›lan mezuniyet töreninin ikinci y›l›nda da,
geçen y›l oldu¤u gibi, maddi ve manevi deste¤imizle organizasyonun
içerisindeydik.
Mezuniyet törenine 172 ö¤renci
ve yaklaﬂ›k 500 civar›nda ö¤renci
yak›n› kat›ld›. Saat 14:30’da sayg›
duruﬂu ve ‹stiklal Marﬂ› ile aç›lan
töreni Ar. Gör. Bulut GÜRPINAR
sundu. S›ras›yla Dekan Yard›mc›m›z Prof.Dr.Gülay G.ﬁENESEN,
Rektör Yard›mc›s› ve Dekan Vekilimiz Prof.Dr.ﬁafak URAL birer konuﬂma
yapt›.
Sonras›nda
Yard.Doç.Dr.Mehmet ALKAN kurucu Dekan›m›z Prof.Dr.Tar›k Zafer TUNAYA’y› anlatt›. Camiadan
hiç kopmayan her zaman yan›m›zda
olan emekli hocam›z Prof.Dr.Mesut
ÖNEN’in konuﬂmas›ndan sonra
Dernek Baﬂkan›m›z ‹smail TAVLI
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konuﬂtu. Havan›n s›cakl›¤›n› göz
önünde bulunduruan konuﬂmac›lar k›sa k›sa cümlelerle konuﬂmalar›n› sonland›r›rken ard›ndan s›ras›yla söz alan Uluslararas› ‹liﬂkiler Bölüm Birincisi Özlem KELEﬁ ve Kamu Yönetimi bölüm birincisi Metin KARAKUﬁ programda kendilerine ayr›lan 10’ar
dakikay› sonuna kadar kullanarak
dolu dolu konuﬂmalar›yla donan›ml› birer SBF mezunu olduklar›n› gösterdiler.
Konuﬂmalar›n ard›ndan Uluslararas› liﬂkiler Bölümü’nde s›ras›yla ilk üçe giren, Özlem KELEﬁ,
Elif TUZLAKO⁄LU, Emine
ATEﬁ, ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde ilk üçe giren Metin KARAKUﬁ, Coﬂkun BEYLAN, Ramazan PEKTAﬁ ödüllendirildiler.
Daha sonra tüm mezun ö¤renciler temsili diplomalar›n› ald›lar.
Ve ard›ndan mezuniyet törenlerinde e¤lenceyi doru¤a ç›karan kep
f›rlatma sahnesi. O andaki coﬂku
ve sevinci paylaﬂmak çok güzeldi.
Mezuniyet töreni sonras›nda
ikramla birlikte ayaküstü sohbetlere geçildi. Derne¤imizin stand›
yeni mezunlar›m›z taraf›ndan yo¤un ilgi gördü. Dernek Yönetimiyle sohbet eden yeni mezunlar›m›z üyelik formlar›n› da doldurarak bu camian›n içinde kalma kararl›l›¤›nda olduklar›n› gösterdiler.
Törene Dernek Yönetiminden
Baﬂkan›m›z ‹smail Tavl›, Baﬂkan
Yard›mc›m›z O¤uz Turan CAN,
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer R›za
GÜZEL, Hikmet UZUNARSLAN
ve sekreterya görevlilerimiz Erdo¤an BAYRAKO⁄LU ve Hatice
YANIK kat›ld›lar. Tören günü mazereti nedeniyle kat›lamasa da Denetleme Kurulu Baﬂkan›m›z Figen
TAﬁKIN organizasyonun tüm aﬂamalar›nda aktif olarak yer ald›.
Fakülte Yönetimiyle beraber
yeni mezunlar›m›z›n heyecan›n›
paylaﬂt›¤›m›z günün sonunda oldukça mutlu ve gururluyduk. Fakültemiz, Derne¤imiz, Mezunlar›m›z ve Ö¤rencilerimiz birlikteydi… Ve hep bir arada olaca¤›z.
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Mezunlardan
➤ ’88 Y›l› Mezunu

Tahsis Bölge (Bak›rköy) Yöneticili¤ine atand›.

■ Mehmet Kara, Dünya Gazetesi Haber Araﬂt›rma
Müdürlü¤ü’nden Yaz› ‹ﬂleri Müdürlü¤ü’ne getirildi.

➤ ’93 Y›l› Mezunu

➤ ’87 Y›l› Mezunu
■ Denetim Kurulu üyelerimizden Eﬂref Ak›n Garanti Bankas› Bursa ﬁube Müdürlü¤ü’nden ‹stanbul
Ça¤layan ﬁube Müdürlü¤ü görevine getirildi.

➤ ’90 Y›l› Mezunu
Kamu Yönetimi Bölümü mezunu ‹lhami Bozer’in 15 May›s 2006 tarihinde 3. çocu¤u Kerem Taha
dünyaya geldi. Kerem Taha bebe¤e bir ömür boyu
mutluluklar diliyoruz.
■ Derne¤imizin Yönetim Kurulu üyelerinden Coﬂkun Deniz Erayd›n 16 Temmuz 2006 tarihinde evliler
kervan›na kat›ld›.
■

➤ ’91 Y›l› Mezunuu
■ ﬁükrü Niﬂanc› CBA Reklamc›l›kdaki görevinden
yr›larak Kafas Ün. Yrd. Doç. unvan› ile ö¤retim üyesi
oldu.
■ Arkadaﬂ›m›z Selami AYDIN’›n bir k›z› dünyaya
geldi.

➤ ’92 Y›l› Mezunu
■

Birsen Y›rtar Yap› Kredi Bankas› 2 Ticari Kredi

■ Ahmet ﬁAH‹N Vak›fbank ‹zmit ﬁubesinden ‹ç
kontrol merkezi baﬂkanl›¤›na Kontrolör (Adapazar› ve
Körfez ﬁubesi Kontrolörü) olarak atand›.

➤ ’94 Y›l› Mezunu
■ Uluslararas› ‹liﬂkiler Bölümü mezunlar›ndan Murat ‹nce, uzun süredir çal›ﬂt›¤› Deutsche Post'un lojistik
hizmet alan›nda faaliyet gösteren ﬂirketi DHL Forwarding Türkiye'nin Stratejik Müﬂteriler Müdürlü¤ü görevine getirildi.

➤ ’98 Y›l› Mezunu
■ ‹ﬂletme mezunu Nilüfer Bayram Yap› Kredi Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ.'de uzman yard›mc›l›¤›ndan, 11.07.2006 tarihinde Merkez Operasyonunda Hisse Senedi Operasyon ve Krediler Servisinde hisse operasyon iﬂlemleri ve Bireysel Portföy Yönetimi konular›nda çal›ﬂmak üzere uzmanl›¤a terfi etti.

➤ ’00 Y›l› Mezunu
■ Daha önce Derince Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Zülküf ORUÇ, Türk ‹ﬂbirli¤i
ve Kalk›nma ‹daresi (T‹KA) Baﬂkanl›¤›’nda uzman
yard›mc›s› oldu.
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Prof. Oktay: AB bayra¤›ndaki
12 y›ld›zdan biri Türkiye'dir
‹

stanbul SBF'nin hocalave di¤er mezunlar kat›ld›.
r›ndan Siyaset Bilimci
AB bayra¤›ndaki Türkiye
Prof. Dr. Cemil Oktay,
y›ld›z› 52 y›ld›r haz›r
AB üyeli¤i hedefinin geçProf. Dr. Cemil Oktay,
miﬂi 150 y›l› bulan TürkiAB sürecine tarihi bir tarihi
ye'nin bu sürecin içinde
bir perspektifle yaklaﬂt›¤›
baﬂlang›c›ndan bugüne dekonuﬂmas›nda, sürecin 150
rinlemesine yer ald›¤›n›
y›ll›k bir geçmiﬂi bulunduvurgulad›. Oktay, AB bay¤una iﬂaret etti. Son y›llarda
ra¤›ndaki 12 y›ld›zdan biriüyeli¤i ya da aday üyeli¤i
sinin Türkiye'yi temsil ettiyo¤un ﬂekilde tart›ﬂ›lan
¤ini vurgulad›.
Türkiye'nin asl›nda AB olu‹stanbul SBF Mezunlar›
ﬂumunun içinde çok derin
Kocaeli Grubu, dönemin
bir ﬂekilde yer ald›¤›n› ifade
son söyleﬂisinde, Faküleden Oktay bunu ﬂöyle
te'nin hocalar›ndan Prof.
özetledi:
Dr. Cemil Oktay'› konuk etAB'nin 12 y›ld›zl› bayti. Kocaeli, ‹stanbul, Sakarra¤›ndaki y›ld›zlardan birisi
ya ve Düzce'den çok say›da
1954'teki Avrupa Konseyi
SBF mezunu ile seçkin koülkelerini temsil ediyor. Ve
nuklar›n kat›ld›¤› söyleﬂinin
bunlardan birisi de Türkiye.
konusu, "AB Sürecinde
Cemil Oktay, ünlü Alman
Türk Siyasal Hayat› ve
siyasetçisi Sosyal DemokGüncel Geliﬂmeler" olarak
rat Willy Brandt'›n "Türkler
belirlendi.
isterse Ortak Pazara girer"
Derince Harikalar Sahisözünü hat›rlatan Prof. Okli'ndeki Mantar Restatay, üyeli¤in öncelikle Türurant'taki yemekli toplant›kiye'nin kendi elinde bulunn›n ard›ndan Derince Beledu¤unun alt›n› çizdi.
diye Baﬂkan› Haydar Bulut,
Soru cevap bölümünün
gruba sahili gezdirdi. Geziard›ndan
hocam›z Prof. Cenin ard›ndan söyleﬂiye geçilProgram sonras› sohbet
Konuklar›n
bir
k›sm›n›n
ayr›lmas›ndan
sonra
Korsan
Gemisi
Siyah
‹nci’de
mil Oktay'a teﬂekkür pladi. Grup Baﬂkan› Ahmet ﬁadevam eden sohbet bitti¤inde saat gece biri bulmuﬂtu. Asl›nda sohbet
ketlerini sunan ‹stanbul
hin'in aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›
bitmemiﬂ, ancak zaman da ak›p gitmiﬂti. Cemil Hoca ve ö¤rencilerini ancak
SBF Mezunlar› Kocaeli
yapt›¤› söyleﬂiye, ‹stanbul
bu geç saatler ve Cemil Hocan›n ‹stanbul’a dönme gere¤i ay›rm›ﬂt›
Grubu bu söyleﬂiyle 2005SBF mezunlar›ndan Kand›ra
Kaymakam› Mehmet Sar›can, Kocaeli Vergi Dairesi Baﬂ- 2006 sezonu etkinliklerini de tamamlam›ﬂ oldu.
Prof. Dr. Cemil Oktay'a teﬂekkür ve hediye takdimi
kan› Bekir Bayrakdar, Gümrük Muhafaza Baﬂmüdürü
ﬁüklü Keleﬂ, ‹SU Genel Müdürü ‹lhan Bayram, Kocaeli s›ras›nda Grup Baﬂkan› Ahmet ﬁahin, görevini Dr. BayBüyükﬂehir Belediyesi Genel Sekreter Yard›mc›s› Ersin ram Çolako¤lu'na devretti. Kocaeli Büyükﬂehir BelediYaz›c›, ‹SU Genel Müdür Yard›mc›s› Naz›r Esirci, KOÜ yesi'nde APK ﬁube Müdür olarak görev yapan Çolako¤Ö¤retim Üyesi Tahir Büyükak›n, Kent Konut Genel Mü- lu, Prof. Dr. Cemil Oktay'a ‹zmit'in bir foto¤raf›n› takdür Yard›mc›s› Ahmet Karada¤, Ziraat Bankas› ﬁube Mü- dim ederken, tüm kat›l›mc›lara da teﬂekkür etti. Dr. Çodür Yard›mc›s› Murat Öztürk ve Dr. Bayram Çolako¤- lako¤lu, yeni dönemdeki ilk söyleﬂide yazar Alev Alatlu'nun yan› s›ra Düzce'den gelen grup üyesi kaymakamlar l›'y› konuk edeceklerini aç›klad›.
Yaz›: Ahmet ﬁAH‹N

