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‹flletme Fakültesi Dekan Yard›mc›s› Doç. Dr. Asl›han Altay Salih,
akademik dünya, finans piyasalar› ve iflletme e¤itimi hakk›ndaki
sorular›m›z› yan›tlad›.

“Profesyonellerin
günlük hayatta
karfl›laflt›klar› problemler
akademisyenler için
ilginç araflt›rma
konular›na dönüflebiliyor.”
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Sizi yak›ndan tan›yabilir miyiz?

TED Ankara Koleji mezunuyum. Orta Do¤u
Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik
Mühendisli¤i Bölümü’nü bitirdim. Burada
seçmeli olarak ald›¤›m Ekonomi ve
‹flletme dersleri çok ilgimi çekince ‹flletme
Yüksek Lisans (MBA) Program›’na devam
ettim. MBA e¤itimim s›ras›nda ASELSAN’›n
s›ras›yla Üretim ve Araflt›rma-Gelifltirme
bölümlerinde mühendis olarak çal›flt›m.
Amherst’deki Massachussetts Üniversitesi’nin
‹flletme Bölümü’nde doktoram› tamamlad›ktan
sonra iki y›l kadar Salomon Brothers adl›
yat›r›m bankas›n›n New York ofisinde,
Türev Piyasalar ve Risk Yönetimi bölümünde
k›demli araflt›rmac› olarak çal›flt›m. 1996’dan
beri Bilkent Üniversitesi ‹flletme Fakültesi’nde
ö¤retim üyesiyim.

Salomon Brothers’tan akademisyenli¤e
geçifliniz nas›l oldu?

Salomon Brothers’taki görevim kurumsal
müflterilerin problemlerine yönelik akademik
nitelikte araflt›rmalar yapmakt›. Doktora
tezim flirketteki araflt›rma grubumun çal›flma
konusuyla örtüflüyordu. Grupta doktoral›
30 arkadafl ve bir akademik dan›flman vard›.
Dan›flman›m›z 2003’te Nobel Ekonomi
Ödülü’nü alan, flu anda New York
Üniversitesi kadrosunda bulunan Prof. Dr.
Robert Engle idi. Onun çal›flt›¤› konu olan
oynakl›k modelleri üzerine araflt›rmalar
gerçeklefltiriyorduk.

Salomon Brothers gibi yat›r›m bankalar›nda
kurumlar›n araflt›rma bölümleri ve akademik
etkinlikleri çok ön plandad›r. Örne¤in
grubumuzda her hafta bir akademik seminer
serisi yap›l›rd›. Bir baflka deyiflle akademik
dünyadan uzak de¤ildim. Yani bu ifl bir
bak›ma kariyerimin bafllang›ç noktas› oldu.
Finans, araflt›rma konular› profesyonellerin
problemlerinden oluflan uygulamal› bir alan.
Bunlar› bire bir orada görmek çok faydal›
oldu. Daha sonra bu problemlerden yola
ç›karak akademik yay›nlar yapma olana¤›
buldum. Tek dezavantaj, araflt›rmalar›n
akademik makale olarak bas›lmas› için belli
bir süre geçmesi gerekti¤iydi; çünkü
kulland›¤›n›z verilerin ve problemlerin ticari
gizlili¤i olabiliyordu.

Bilkent'e geliflinizi anlat›r m›s›n›z?

Salomon Brothers, çal›flma ortam› ve
olanaklar aç›s›ndan pek çok beklentimi
karfl›l›yordu. fiirket, eflimle birlikte
Türkiye’ye dönmeye karar verdi¤imizde
gelifltirdi¤im modeller hakk›nda Türkiye'de
çal›flmam için bir y›ll›k dan›flmanl›k
sözleflmesi önerdi. Ben de bu arada
Türkiye’de araflt›rma olanaklar› iyi olan,
profesyonellerle birlikte çal›flabilece¤im bir
ifl aramaya bafllad›m. O zamanki dekan›m›z
Prof. Dr. Kürflat Aydo¤an'la 1995’te bir
konferansta karfl›laflm›fl, Bilkent
Üniversitesi’ndeki çal›flma atmosferi ve
olanaklar konusunda bilgi alm›flt›m. Kendisi
Türkiye’ye dönmeye karar verdi¤imde bana

Bilkent Üniversitesi ‹flletme Fakültesi’ne
ö¤retim üyesi olarak kat›labilece¤imi söyledi.
Bilkent’e geldi¤imde sevdi¤im alanda birçok
kaynakla istedi¤im araflt›rmalar›
yapabilece¤imi gördüm. O dönemde Bilkent
d›fl›nda görüfltü¤üm üniversitelerin ve
finansal kurumlar›n hiçbirisinde bekledi¤im
olanaklar› bulamam›flt›m.

Akademisyenli¤in ve araflt›rmac›l›¤›n sizi
heyecanland›ran ve zorlayan yanlar›
neler?

En sevdi¤im k›s›m problemi tan›mlama
aflamas›, yani araflt›rma sorusunu
belirlemek ve bu sorunun cevab›n›n nas›l
kullan›labilece¤ini düflünmek. Pek çok
kaynak okuyor, farkl› fikirler görüyorsunuz.
Bunlar›n aras›ndan bir boflluk, bir soru
yakalamak çok zevkli bir ifl. Problemi
bulduktan sonra iflin içine yarat›c›l›k giriyor.
Ne flekilde araflt›racaks›n›z, hangi verileri
ve yöntemleri kullanacaks›n›z... Zor bir
süreç. Özellikle modelleme ve analiz
s›ras›nda ortaya beklemedi¤iniz veya
istedi¤iniz kalitede olmayan bir sonuç
ç›kabilir. Bafllad›¤›n›z fleyi
bitiremeyebilirsiniz. Modellerimizi
ço¤unlukla veriler ve piyasada oluflan
fiyatlarla test ediyoruz. Bu esnada ticari
gizlilik yüzünden kimseyle paylafl›lmayan
bilgilere ulaflman›z da gerekebilir. Bir
makalenin bas›lma süreci de kolay olmuyor.
Akademisyenler mesleklerinin gere¤i olarak
ortaya konan her ifle elefltirel bir gözle
bak›yorlar. Makalenizi bir dergiye
gönderdikten sonra size hakem raporlar›
gelir. Bu raporlardaki elefltirilerin dozu sizi
üzebilir. ‹lk baflta bir hayal k›r›kl›¤›
hissetseniz bile elefltirilerin makalenizi daha
iyi bir duruma getirece¤ini bilmeniz ve
moralinizi bozmaman›z gerekiyor.

Bir makale nas›l olufluyor?

Araflt›rma konusu seçmek için ilgi
duydu¤unuz bir alandaki makaleleri okur,
o dalda kuramsal ve deneysel olarak ne tür
araflt›rmalar yap›ld›¤›na, nas›l sonuçlar
al›nd›¤›na bakars›n›z. Buldu¤unuz problemi
profesyonel yaflant›s›nda kullanan ya da
kullanabilecek olan kiflilerle konuflmak,
onlar›n önerilerini almak gerekebilir. Bu
aflamalardan sonra araflt›rma sorunuzu
bulursunuz. Araflt›rmaya de¤er gördü¤ünüz
konu bir bofllu¤u doldurmal› ve literatüre
katk› sa¤layacak nitelikte olmal›d›r. Soruyu
bulduktan sonra varsay›mlar›n›z› belirler
ve kullanaca¤›n›z araçlara karar verirsiniz.
Bunlar modeller veya birtak›m ekonometrik
testler olabilir. Daha sonra varsay›mlar› test
etme aflamas›na gelirsiniz. Örne¤in gün içi
verileriyle çal›fl›yorsan›z bazen on binlerce
verinin bilgisayar programlar› yard›m›yla
testlerinizde kullan›labilecek duruma
getirilmesi gerekebilir.

Sonuçlar›n›z› kendi alan›n›zdaki
akademisyen ve profesyonellerle paylaflmak,
yay›n öncesinde geri bildirim almak çok
önemlidir. Bazen fakülteden, bazen üniversite
d›fl›ndan de¤iflik bak›fl aç›lar› yakalamak
faydal› oluyor. Konferanslara gitmek,
alan›n›zda çal›flan akademisyenlerden
çal›flmalar›n›z hakk›nda yorum almak da
yararl›d›r. ‹nternet üzerinde Social Science
Research Network adl› bir ortak paylafl›m
alan› var. Makaleyi tam anlam›yla haz›r
olmasa bile buraya koyabiliyoruz. ‹steyen
meslektafllar›m›z geri bildirimlerde
bulunuyor. Yararland›¤›n›z makalelerin
yazarlar›n›n yorumlar›n› e-posta arac›l›¤›yla
almak da faydal›d›r. Önerileri ald›ktan ve
gerekli düzeltmeleri yapt›ktan sonra
makaleyi bir dergiye gönderme ve hakemlik
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süreci bafllar. Uygun bir dergi seçmelisiniz;
çünkü baz› dergiler genel alanlara, baz›lar›
çok daha özel konulara yer verir. Dergiye
makalenizi gönderdikten sonra sanc›l› bir
bekleme dönemi var. Bu aflama iki-üç ay
sürebildi¤i gibi iki-üç y›l da alabilir. Sürecin
sonunda hakemler ve alan editörü literatüre
katk›n›z›n yeterli olup olmad›¤› yönünde
rapor gönderir. Yetersiz görürlerse
makalenizi kabul etmezler veya düzeltme
isterler ki bu da hakemlerle ve editörlerle
befl-alt› ayl›k bir yaz›flma evresi demektir.
Her fley iyi giderse en az alt› ay, en çok üç
y›l içinde makaleniz yay›mlan›r. Üzerinde
üç sene çal›flt›¤›m ve bas›lmaya çok yak›n
makalelerim var. Aflamalar zorlu, ama
yapt›¤›n›z ifli iyilefltirmeye yönelik.

Araflt›rma alanlar›n›zla ilgili ayr›nt›
alabilir miyiz?

Araflt›rma alan›m finansal varl›klar›n
fiyatlamas›yla ilgili kuramsal ve deneysel
çal›flmalar olarak özetlenebilir. Daha dar
anlamda düflünürsek araflt›rmalar›mda flu
sorulara cevap ar›yorum: Finansal
varl›klar›n fiyatlar›ndaki de¤iflkenli¤in
ekonomik nedenleri nelerdir? Fiyatlardaki
dalgalanmalar› istatistiksel olarak nas›l
modelleriz? Bu modellerin risk yönetimi ve
portföy kararlar›na etkileri nelerdir?

Salomon Brothers’da yapt›¤›m›z çal›flmalar,
fiyat oynakl›¤›n› istatistiksel olarak ölçmeye
yönelik modellerin gelifltirilmesiydi. Bir
finansal varl›¤›n fiyat›ndaki hareketlilik ile
di¤er finansal varl›klar›n fiyatlar› aras›ndaki
ba¤lant›lar›n modellenmesi, kurumsal
yat›r›mc›lar›n portföy kararlar› aç›s›ndan
önem tafl›r. Örne¤in Türkiye'de portföy
yöneticileri hisse senedi fiyatlar›ndaki, faiz
oranlar›ndaki, yabanc› para birimlerindeki
ve hatta alt›n ile petrol fiyatlar›ndaki
de¤iflkenlikleri ve bunlar›n birbirleriyle
etkileflimlerini eflzamanl› takip etmek
zorundad›r.

Finans, genelde uygulamaya yönelik bir alan
oldu¤u için profesyonellerin günlük hayatta
karfl›laflt›klar› problemler akademisyenler
için ilginç araflt›rma konular›na
dönüflebiliyor. Bu nedenle profesyonellerin
problemlerini bizlerle paylaflabilece¤i
mekanizmalar oluflturmak bizim
alan›m›zdaki akademisyenler için önemli.
fiu andaki görevimde de bu problemleri
yakalayabilece¤im ortamlar yaratmaya
çal›fl›yorum. Örne¤in fakülteden Doç. Dr.
Levent Akdeniz ve doktora ö¤rencimle
beraber yay›mlad›¤›m›z son makalede bir
profesyonelin, hisse senedi fiyatlar›n›n vadeli
piyasalardan elde edilen risk ölçütlerine
duyarl› olabilece¤i yönündeki öngörüsünden
yola ç›kt›k. ABD’de hisse senedi
fiyatland›rmas› için kullan›lan standart
model, fiyatlaman›n sadece hisse senedi
piyasas›ndan elde edilen piyasa riski
ölçütüyle orant›l› oldu¤unu varsayar.
Çal›flmam›zda hisse senedi fiyatlar›n›n,
risklerin al›n›p sat›ld›¤› veya transfer edildi¤i
vadeli piyasalardan elde edilen oynakl›k

ölçütlerine istatistiksel olarak anlaml› bir
duyarl›l›k gösterdi¤ini bulduk. Yat›r›mc›lar
aç›s›ndan önemli bir bulgu elde etti¤imizi
düflünüyorum. Bu çal›flmayla portföy
yöneticilerine fiyat tahminlerinde vadeli
piyasalardaki finansal enstrümanlar›n
de¤iflkenliklerini de veri olarak
kullanmalar›n› öneriyoruz.

Vadeli ifllem piyasalar›ndaki finansal
enstrümanlar›n fiyatlanmas› da çal›flma
alan›m kapsam›nda. Bu piyasalar nakit
piyasalarla karfl›laflt›r›ld›klar›nda iki-üç kat
daha hacimli ve önemli ifllevlere sahip
piyasalard›r. Finansal sistemin amac›
sermayenin verimli bir flekilde transferidir.
Vadeli ifllem piyasalar› ise risklerin verimli
flekilde paylafl›m›n› amaçlar. Riskleri do¤ru
yönetebilen flirketler ticari baflar›y› daha
kolay yakalayabiliyor. Örne¤in araba üretimi
yapan bir firman›n yurtd›fl›ndan ald›¤›
parçalar›n fiyatlar› veya d›flar›ya satt›¤›
mal›n fiyat› kurlardan kaynaklanan
oynakl›klar gösterebilir. fiirketler, sat›fl ve
üretimde bir sorun olmasa bile bu
oynakl›klardan kaynaklanan ciddi zararlara
u¤rayabiliyor. Vadeli ifllem piyasalar›
flirketlere bu riskleri yönetme olana¤› sa¤lar.

Yüksek lisans ö¤rencimle flu an üzerinde
çal›flt›¤›m›z araflt›rmada ABD'deki küçük ve
orta ölçekli firmalardan risklerini vadeli
piyasalar arac›l›¤›yla yönetebilenlerin daha
sa¤l›kl› geliflim gösterdiklerini, hisse senedi
fiyatlar›ndaki oynakl›¤›n daha az oldu¤unu
gözlemliyoruz.

Türkiye’de vadeli ifllem piyasas› 2005’te
‹zmir'de kuruldu. fiu an için bu piyasan›n

Türkiye’deki ifllevini araflt›rabilece¤imiz
kadar veriye sahip de¤iliz. Ülkemizde nakit
piyasalar gelifltikçe vadeli ifllem piyasalar›n›n
da h›zla geliflece¤ini umuyorum.

‹flletme Fakültesi'nde dekan yard›mc›l›¤›
göreviniz de var. Akademik ve idari
yaflam› nas›l dengeliyorsunuz?

Dekan yard›mc›s› olarak iki y›ld›r
fakültemizin MBA program›ndan
sorumluyum. Bir akademisyen olarak
araflt›rma yapmay›, derslerde ö¤rencilerle
birlikte olmay› çok seviyorum. MBA
programlar›n›n do¤as› gere¤i ifl dünyas›yla
yak›n iliflkiler kurmam›z gerekiyor. Bu
yak›nl›k ö¤rencilerimizin kariyer planlar›nda
önemli kolayl›klar sa¤l›yor. fiirketler
üniversitemizi ve ö¤rencilerimizi tan›m›fl
oluyor. Örne¤in bu y›l MBA
ö¤rencilerimizden oluflan tak›mlar
flirketlerden ald›¤›m›z projelerde üç buçuk
ay çal›flacaklar. Tak›mlar›n flirketlerden ve
fakültemizden iki ayr› dan›flman› var. Biz
de akademisyenler olarak bu projelere
dan›flmanl›k yaparken yeni araflt›rma
konular› bulabiliyor, var olan fikirlerimizi
uygulamaya geçirmek için gerekli verilere
ulaflabiliyoruz. Örne¤in ünlü yat›r›m bankas›
Credit Suisse ile geçen dönem yapt›¤›m›z
projede Türkiye’deki flirketlerle ilgili
araflt›rmaya yönelik veri tabanlar› elde ettik.

Uzun bir süredir Bilkent
Üniversitesi’ndesiniz. ‹flletme
Fakültesi’nin geliflim süreci hakk›nda
neler söyleyebilirsiniz?

Y›l sonu itibariyle on iki y›ll›k Bilkentli
oluyorum. Bu süre içinde ö¤retim üyesi
say›m›z, programlar›m›z, ö¤rencilerimiz ve
olanaklar›m›z artt›. Art›k ‹flletme Fakültesi
binas›na s›¤makta zorlan›yoruz. Fakültemiz
Nisan 2006’da The Association to Advance
Collegiate Schools of Business’tan ald›¤›
akreditasyonla hareketli bir dönem yaflad›
ve yaflamaya devam ediyor. ‹flletme e¤itimi
ve araflt›rmalar›nda belirli bir düzeye
gelmeden bu akreditasyona lay›k görülmeniz
mümkün olmad›¤› için hem genel anlamda
bir geliflme sürecinden geçiyorsunuz hem de
dünya standard›nda bir fakülte oldu¤unuzu
gösterme f›rsat›n› elde ediyorsunuz.
Kadromuzda ciddi bir büyüme ve gençleflme
oldu. Örne¤in bu y›l farkl› alanlardan 8 genç
akademisyen arkadafl›m›z aram›za kat›ld›.
fiu anda 41 kiflilik ö¤retim kadromuzla
iflletmenin bütün alanlar›nda pek çok ders
açabiliyoruz. Fakültemiz büyüdükçe daha
çok meslektafl›m›zla araflt›rmalar›m›z›
paylaflma olana¤› buluyoruz.

Akreditasyonla gelen de¤iflim, MBA
program›nda ciddi bir talep art›fl› yaratt›.
MBA programlar›n›n hedefi, iflletmeden farkl›
dallarda lisans diplomas›na sahip adaylar›n
alanlar›nda yönetici ve lider olmalar›na
olanak sa¤layacak e¤itimi almalar›d›r.
Türkiye'deki tek akredite iflletme fakültesi
olmam›z, MBA program›m›z› daha çok
say›da iyi ö¤rencinin tercih etmesini sa¤lad›.
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MBA s›n›f›m›zdaki ö¤rencilerin %85’i
mühendislik kökenli. Bu arkadafllar›m›zdan
ifl tecrübesi olanlar›n oran› %50.
Program›m›z çal›flanlara da aç›k. Uzun
vadeli hedefimiz ifl tecrübesi olan ö¤renci
say›m›z› art›rmak. Kurumsal kültürü tan›yan
arkadafllarla yapt›¤›m›z dersler, projeler ve
vaka çal›flmalar› gerçekten farkl› oluyor.

Yarat›c›l›klar›, vizyonlar›, sosyal sorumluluk
anlay›fllar› ve liderlik özellikleriyle MBA
ö¤rencilerimizin Türkiye’nin geliflimine ciddi
katk›lar sa¤layaca¤›na inan›yoruz. Baflvuru
ölçütlerine bakt›¤›m›zda yurtd›fl›ndaki ilk
50 MBA program›nda yer alan adaylarla
karfl›laflt›r›labilir düzeydeler. Çok aktif bir
ö¤renci grubumuz var. Seminerler düzenleyip
ifladamlar›n› davet ediyorlar, görüfllerini
paylafl›yorlar, ifl hayat›n›n sorunlar›n›
tart›fl›yorlar. Örne¤in Nisan 2007’de
Antalya’da MBA Forum ad› alt›nda
düzenledikleri büyük çapl› etkinli¤i bu y›l
may›s ay›nda yeniden gerçeklefltirdiler.

‹flletme e¤itimi bireye neler katabilir?

‹flletme e¤itimi, sosyal ve iletiflim becerileri
güçlü, liderlik özelliklerine sahip profesyonel
yöneticiler ya da kendi iflini kurmak isteyen
giriflimciler yetifltirmeyi hedefler. Küreselleflen
ifl dünyas›nda profesyonel yöneticilik, liderlik
ve giriflimcilik pek çok yetkinli¤e ayn› anda
sahip olmay› gerektiriyor. ‹flletme e¤itimi
s›ras›nda kullan›lan tak›m çal›flmas›, vaka
analizleri ve proje çal›flmalar› gibi yöntemler
yönetici adaylar›n›n söz konusu becerilerinin
geliflmesine katk› sa¤lar. ‹fl dünyas›ndaki
yeniliklerin akademisyenler yoluyla ö¤rencilere
aktar›lmas› ve bu bilgilerin anlafl›lmas›n›
sa¤layacak altyap›n›n oluflturulmas›,
ö¤rencilerin çal›flma yaflant›lar›nda
karfl›laflacaklar› karmafl›k problemleri
anlamalar›na ve çözüm üretmelerine yard›mc›
oluyor.

Ö¤rencilerle iliflkileriniz nas›l?

Ö¤rencilerle birlikte zaman geçirmeyi ve
ders anlatmay› seviyorum. Ö¤renciyi en çok
ilgilendiren fley, ö¤rendi¤ini nas›l ve nerede
kullanaca¤›d›r. Bunu ona aç›k flekilde
gösterebilirseniz ilgisini çekmeniz
kolaylafl›yor. Bu nedenle derslerde
uygulamaya yönelik örnekler vermeye
çal›fl›yorum. Ö¤rencilere gündemi ve
yay›nlar› takip etmelerini sa¤layacak ufak
ödevler veriyorum. O zaman
heyecanlan›yorlar, düflünmeye bafll›yorlar
ve s›k s›k sizinle ba¤lant› kurup görüfllerini
paylaflmak istiyorlar. ‹letiflim kanallar›n›
aç›k tutmak çok önemli.

Araflt›rmalarda birlikte çal›flt›¤›m›z
lisansüstü ö¤rencilerde durum biraz daha
farkl›. Ö¤rencinizin iyi ve ba¤›ms›z
araflt›rmalar yapmas›n› sa¤layacak bir sistem
kurmal›, motivasyonunu art›racak
yönlendirmelerde bulunmal›s›n›z.
Mezunlar›m›z›n profesyonel hayattaki
ilerlemelerini ve fakültede ald›klar› e¤itimden
faydaland›klar›n› görmenin müthifl bir
mesleki tatmin yaratt›¤›n› ayr›ca
belirtmeliyim.

Özel sektöre yeniden dönmeyi hiç
düflündünüz mü?

Kariyer hedefim, akademisyen olarak
çal›flt›¤›m alana araflt›rmalar›mla katk›
sa¤layabilmek. Ben dinamik çal›flma
ortamlar›n› seviyorum. Finans sektörü
profesyonel olarak h›zla de¤iflen ve geliflen
bir sektör; ama akademisyenli¤in tad›n›
ald›ktan sonra profesyonel hayata dönmek
istemiyorum aç›kças›. Ö¤rencilerimiz
sayesinde bizim çal›flma ortam›m›z da
hareketleniyor. Tabii ki alan›m gere¤i
profesyonellere yak›n olmak, piyasalarda
neler olup bitti¤ini de takip etmek istiyorum.

Kiflisel ilgi alanlar›n›z neler?

Arkadafllarla arada bir dörtlü tenis maçlar›
yap›yoruz. Geçen y›l üniversitemizde Beden
E¤itimi ve Spor Merkezi’nin düzenledi¤i
turnuvaya kat›ld›k. Briç çok severek
oynad›¤›m bir oyun. Doktora ö¤rencisiyken
ABD'de bir kulüpte oynard›m. Üniversitede
turnuvalara da kat›lm›flt›m; fakat çok uzun
bir süredir briç için zaman ay›ramad›m.
Akademisyenlik, idarecilik, annelik derken
pek vakit kalm›yor.
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Asl›han Altay Salih Kimdir?

Bilkent Üniversitesi ‹flletme Fakültesi
Dekan Yard›mc›s› Asl›han Altay
Salih, doktoras›n› 1995’te
Amherst’deki Massachusetts
Üniversitesi’nden alm›flt›r. Risk
Yönetimi, Finansal Yönetim ve
Yat›r›m Analizi derslerini veren
Dr. Salih, Bilkent Üniversitesi
Ö¤retimde Üstün Baflar› Ödülü
sahibidir. Vadeli ifllem piyasalar›,
finansal risk yönetimi, yat›r›m analizi
ve finansal enstrümanlar›n
fiyatland›r›lmas› üzerine
araflt›rmalar› vard›r. Dr. Salih'in
makaleleri SIAM Review, Studies in
Nonlinear Dynamics and
Econometrics, Physica A, Journal of
Futures Markets, Annals of
Economics and Finance ve Applied
Economics Letters gibi dergilerde
yay›mlanm›flt›r. Bilkent
Üniversitesi’ne kat›lmadan önce
Salomon Brothers adl› Amerikan
yat›r›m bankas›n›n araflt›rma
biriminde araflt›rmac› olarak görev
yapm›fl olan Dr. Salih’in hobileri
aras›nda tenis oynamak vard›r.
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“Tiyatro sadece
sahnede alk›fllanan de¤il,
toplumun her katman›n›

etkileyen bir sanatt›r.”

ti
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o

K. Sinan Demirer (Tiyatro 1998),
Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar›’n›n

genel sanat yönetmeni vekili ve oyuncusu.
Demirer, bizlere tiyatro ve sanat üzerine görüfllerini aktard›.



Tiyatroya nas›l bafllad›n›z?

Ailemde profesyonel olmasa da bir tiyatro
gelene¤i, hayatlar›m›za damga vuran bir
tiyatro geni var. Yine de tiyatroyla tan›flmam
biraz tesadüf oldu. Müzikle u¤rafl›yor, sosyal
derneklerde gitar ve ba¤lama dersi
veriyordum. O dönemde amatör bir oyunda

rol ald›m. De¤erli büyü¤üm Mehmet fiahin
bana profesyonel olmay› önerdi ve ben de
s›k› bir çal›flma temposuna girerek kendimi
Bilkent Üniversitesi’nde buldum.

Asl›nda akl›m kar›fl›kt›. Tiyatro ve müzik
aras›nda bir seçim yapam›yordum. Haz›rl›k
okurken düflünmeye vaktim oldu ve o üst
düzey e¤itimin içine girdikçe ne kadar iyi
bir karar vermifl oldu¤umu anlad›m. Baflta
Cüneyt Gökçer olmak üzere Lemi Bilgin,
Çetin Tekindor gibi de¤erli üstatlardan
dersler ald›m. ‹ngilizce haz›rl›k derslerine
girer, akflam 6’dan sonra Cüneyt Gökçer’in
provalar›na giderdik. Bölümde yo¤un ve bir
o kadar güzel günler geçirdim.

Mezun olur olmaz Ankara Sanat
Tiyatrosu’nda oyunculu¤a bafllad›m. Orada
bir y›l kadar Rutkay Aziz gibi bir büyük
ustayla çal›flma flans›m oldu. Sonra
Diyarbak›r Devlet Tiyatrosu’na kat›ld›m.
Oran›n sanat aç›s›ndan bir terk edilmiflli¤i
vard›. Sosyoekonomik ve kültürel aç›dan
geliflmifl flehirlere çok uzakt›. Öyle bir yerde
tiyatro yapmak biraz s›k›nt›l›yd›; ama
müthifl bir deneyim oldu. Ankara Devlet
Tiyatrosu’nda ise Erhan Gökgücü ve Ayflenil
fiaml›o¤lu’yla çal›flt›m; fakat bir belirsizlik
vard›. Sözleflmeliydim ama sosyal güvencem
yoktu.

Bu yüzden kadrolu çal›flman›n pefline düfltüm.
Eskiflehir fiehir Tiyatrosu’nun s›nav açt›¤›n›
duydu¤umda y›l 2001’di. Ankara’dan
baflka bir flehirde yaflamay› pek
istemiyordum; ama zamanla anlad›m ki
iflinizi çok sevdi¤inizde her yerde nefes
alabiliyorsunuz. Yedi y›ld›r Eskiflehir’de
oyunculuk ve son iki sezondur da sanat
yönetmenli¤i yap›yorum. Ald›¤›m›z e¤itim
çok yönlüymüfl ki sanat yönetmenli¤inde de
baflar› elde edebiliyorum.

Sanat yönetmenli¤ine nas›l geçifl yapt›n›z?

Tam bir geçifl demeyelim; çünkü oyunculu¤u
hiç b›rakmad›m, b›rakamad›m. Sanat
yönetmenli¤i bana teklif edildi, demek ki bu
pozisyona lay›k görüldüm. fiehir tiyatrosunu
yönetiyor olmaktan gurur duyuyorum.
Oyunculuk yapan birinin sanat yönetmenli¤ine
yönelmesi kolay bir ifl de¤il. Oyuncu oyunuyla
yat›p kalkar; akl›, ruhu biraz da¤›n›kt›r,
çünkü her saniye sahneyi yaflar. ‹flte bu iki
görevin dozlar›n› ayarlamak çok önemli.

Teknik ekip, tasar›m, dekor, kostümler ve
tiyatroyu oluflturan bütün parçalar› katarsak
çok genifl bir görev alan›m var.
Yard›mc›lar›m›n deste¤i müthifl. San›r›m iyi
ifller yap›yoruz. Çok baflar›l› yönetmenlerle
çal›fl›yoruz. Mesela yak›n geçmiflte
Ahmet Mümtaz Taylan’la Albert Camus’un
(1913-1960) Caligula’s›n› sahneye koyduk.
Bu oyunla Uluslararas› ‹stanbul Tiyatro
Festivali’ne kat›ld›k ve olumlu yorumlar
ald›k. Yorucu süreçler bunlar; ama
verim ald›¤›n›zda, halk› tiyatroyla
bütünlefltirebildi¤inizde yorgunluk falan
kalm›yor.

Sanat yönetmenli¤inin püf noktas› nedir?

‹nceli¤i flu: fiehir halk›n›n tiyatro tercihlerini
yönetiyorum. Dinamik bir alan. Seçti¤im
oyunlar, getirdi¤im yönetmenler
Eskiflehir’in sanat esteti¤ini yans›t›yor.
fiehir tiyatrosu, izleyiciye farkl› tiyatro
disiplinlerinde ürünler vermeli. Bunu
sa¤lamak sanat yönetmenli¤inin olmazsa
olmaz›d›r. Örne¤in bu do¤rultuda
Kanada’dan bir yönetmen getirmifltik.
Devlet Tiyatrosu’nun çok önemli
yönetmenleriyle de çal›flt›k.

Yurtd›fl›ndan bir yönetmenin uyum
sa¤lamas› zor olmuyor mu?

Her fley planl› gitti¤inden bir zorlukla
karfl›laflm›yoruz. Geçen sene bir atölye
çal›flmas› yapm›flt›k kendisiyle. Sanat
yönetimi ve oyuncular çok memnun kal›nca
bu çal›flmay› bir oyuna dönüfltürme karar›
ald›k. Gençlerin s›k›nt›lar›n›, ve içinde
bulunduklar› fliddet ortam›n› araflt›ran bir
oyun sahneledik. Kadromuz bu konuda titiz.
Festivalleri takip ediyoruz, yönetmenleri
izliyoruz; kimler, hangi oyunlar dokumuzla
uyuflabilir diye ayr›nt›l› incelemeler
yap›yoruz.

Sanat yönetmeni olarak halk›n
tercihlerine bir oyuncuya oranla daha m›
yak›ns›n›z?

Oyuncuyken de be¤eniyi, tepkiyi
hissedebiliyordum; çünkü sanatç›n›n çevreye
duyarl› ve entelektüel bir alg›s› vard›r.
fiu anki fark seyirciye biraz daha yak›n
olmam. Görevim oyunculu¤a sekte vuruyor
kuflkusuz. Bu ikisini dengelemeye
çal›fl›yorum; ama oyunculu¤u asla
b›rakmayaca¤›m.

Sanat yönetmenli¤i için sizde gördükleri
›fl›k ne olabilir?

Güç ve güven. Yoksa bana teslim etmezlerdi
bu görevi. ‹flim karfl›s›nda bacak bacak üstüne
atmam. Mesle¤ime büyük sayg› duyar›m.
Bunlar›n yan› s›ra sosyal potansiyelimin ve
benmerkezci olmay›fl›m›n da pay› vard›r.
fiehir tiyatrosuna kat›ld›¤›mdan bu yana
önemli roller oynad›m. ‹zleyici de hakk›m›
her zaman vermifltir. Büyüklerim bunu fark
etti, y›lmayan ve ifli sonuna kadar götüren
yap›ma güvendi. Sonuç olarak iki sezondur
bu unvan› tafl›yorum.

Eskiflehir’in sanat atmosferi nas›l?

Eskiflehir büyümekte olan bir il. Belediye
baflkan›m›z Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen’in
sayesinde buras› bir Avrupa kentine dönüfltü.
Bunun tiyatroya etkisi de büyük. Buradaki
seyirci inan›lmaz. Tiyatroya adeta ak›n
ediyorlar. 500 bin nüfuslu bir yerde y›lda
100 bin seyirciye ulafl›yoruz. Biletler iki
hafta önceden tükeniyor. Kanada, ABD ve
Avrupa’dan davetler al›yoruz. Yunanistan
ve Tunus’a gittik. Türkiye’de her yere
ulaflmaya çal›fl›yoruz.
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Bu ilgide Eskiflehir’in ö¤renci kenti olarak
an›lmas›n›n pay› var m›?

Evet. ‹lk y›llarda ö¤renci izleyiciler
ço¤unluktayd›. Halk›n tiyatroya bak›fl›
mesafeliydi; ama iyi oyunlar sonras›nda bir
s›cakl›k olufltu ve neredeyse yediden yetmifle
bir kitle yakalad›k. Baflar›l› ve bir o kadar
da mütevaz› bir ekibiz. Üstenci bir
yaklafl›m›m›z yok. Seyirciyle iç içeyiz. Komflu
illerden gelen izleyicilerimiz bile var.
Buradaki sanat hareketi Türkiye’yi
etkileyecek düzeyde. Eskiflehir'in hem kentsel
hem kültürel dönüflüm aç›s›ndan çok iyi bir
yolda.

Seyirciler genelde hangi oyunlara ilgi
gösteriyor?

Bu topraklar›n öykülerini seviyorlar. Aile
dramlar›n›n, baba-o¤ul iliflkilerinin, anne-
k›z iliflkilerinin a¤›rl›kta oldu¤u oyunlar›
tutuyorlar; çünkü kendi hayatlar›na yak›n
görüyorlar. Turgut Özakman’›n Ocak oyunu
buna bir örnektir; bir iflçi ailesinden kesitler
verirken hem güldürür hem duyguland›r›r.
Misafir adl› oyunumuz Türkiye’den
Almanya’ya göçü iflliyor ve büyük ilgi çekiyor.
Seyircinin be¤eni düzeyi her geçen gün
artt›¤›ndan yelpazemizi genifl tutuyor, farkl›
türlerde oyunlar sahnelemeye çal›fl›yoruz.

Biraz önce tiyatronuzun yurtd›fl›na da
gitti¤ini söylediniz. Yabanc› seyirciler
için nas›l bir dil yarat›yorsunuz?

Öyle bir oyun ortaya koymal›s›n›z ki her
türlü seyirciye hitap etsin. Bu da hikâyenin
görselli¤ine, vücut diline bakar. Az önce
de¤indi¤im Misafir’i yedi sezondur
sahneliyoruz. Bu oyunu her ülkeden izleyici

takip edebiliyor; çünkü evrensel bir dil
oluflturduk. Performans ve estetik dokusu
sayesinde yabanc› seyircilerden büyük ilgi
gördük. Kral Aran›yor adl› çocuk oyunumuz
da yurtd›fl›nda be¤eniyle karfl›land›.
Büyük bir kent olmaman›z›n sanat
aç›s›ndan dezavantaj› var m›?

Art›s› da var, eksisi de. ‹stanbul’un yo¤un
sanat ortam›n› düflündü¤ünüzde Eskiflehir
uzak bir aç› olarak kal›r; ama küçük flehrin
avantaj› da fludur: Metropolün da¤›n›kl›¤›yla
u¤raflmazs›n›z. ‹liflkiler daha yak›nd›r.
‹nsanlar sizi daha kolay takip edebilir.
Ulafl›m derdiniz olmad›¤›ndan tiyatroyu
yaflam›n içine rahatça katabilirsiniz. Co¤rafi
konumunuz her fleyi de¤ifltirebilir. Çevre
köylerden bile bize ilgi var. Sanat dokusu
harika bir kentteyim. Kültür düzeyi çok
yüksek. Kimse zorla gelmiyor, gönülden
kat›l›yorlar sanata. Ayd›n kesim de ilgili
olunca beklentiler yükseliyor. Biz de ç›tay›
düflürmemeye çal›fl›yoruz. O yüzden oyun
ve prömiyer program›m›z çok yo¤un. Örne¤in
20-25 Mart’ta gerçeklefltirdi¤imiz
Uluslararas› Çocuk ve Gençlik Tiyatro
Festivali’nde yedi yabanc› grup a¤›rlad›k.
Metropolün avantaj›, bas›na ve kamuoyuna
çok yak›n olmas›d›r. Biz medyadan o denli
ilgi görmüyoruz. Oysa çok baflar›l›
performanslar›m›z, sosyal sorumluluk
etkinliklerimiz var. Mesela ben iki y›l

mahkumlarla çal›flt›m. Zor bir iflti, ama uzak
sosyal gruplar›n yaflamlar›na duydu¤um ilgi
sayesinde onlar›n da hayat› de¤iflti, benimki
de. Gördüm ki tiyatro sadece sahnede
alk›fllanan de¤il, toplumun her katman›n›
etkileyen, her yerde icra edilebilen bir sanat.
Hapishanenin a¤abeylerinden biri rol için
kad›n k›yafeti giymiflti. Bu durum tiyatronun
etki boyutuna güzel bir örnek teflkil edebilir.

Özel tiyatrolar hakk›nda ne
düflünüyorsunuz?

O havay› solumufl bir oyuncu olarak özel
tiyatrolar›n oyunculuk ve sanat ad›na önemli
bir çaba oldu¤unu söyleyebilirim. Özel
tiyatrolar›n yaflamas› için sahneye
koyduklar› her oyunun gifle yapmas› gerek.
Ülkemizde sanata olan genel ilgiyi ve flu
anki s›k›nt›l› ekonomik ve sosyal durumu
düflündü¤ümüzde özel tiyatrolar›n ifli kolay
de¤il. Biz flu an devlet destekli, ekonomik
aç›dan ödenek avantaj› olan bir tiyatroyuz;
ama her tiyatro yaflamal›! Mesela Ankara
Sanat Tiyatrosu’nun nefes al›yor olmas›
tiyatro dünyam›z ad›na büyük bir ödüldür.

Bir oyunun haz›rl›k aflamalar› nelerdir?

Önce sanat yönetmenli¤i kurulu toplan›r.
Sezonda hangi yönetmenlerin, hangi
oyuncular›n seçilece¤i konuflulur ve
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repertuvar politikas› belirlenir. Yönetmenlerle
görüflülür, oyunlar seçilir ve provalar bafllar.
Provalardan önce haz›rl›klar da var tabii.
Örne¤in rollerle ilgili bir okuma provas›
yap›l›r. Yönetmen amac›n› anlat›r; oyuncuyu,
dekoru ve di¤er ögeleri bu kapsama uydurur.
Sonra karakter çal›flmas›, rol çal›flmas›,
estetik tart›flmalar derken oyuncuyla
yönetmen, yönetmenle tasar›mc›,
tasar›mc›yla ›fl›kç› aras›nda bir macera
bafllar. Provalar yap›l›rken kostümler
haz›rlan›r, ›fl›k tasar›m› flekillenir.
Prömiyer gününe haz›rl›k heyecan› dört-befl
koldan sürer ve o kollar sahnede buluflur.
‹yi yönetmenlerle çal›flmak zordur; çünkü
beklentileri yüksektir. Herkes kendi
rolüyle ilgili dertlere düfler; ama oyunu
kiflisellefltirmeyip ekibi düflündü¤ünüz
an sonuç çok güzel olur.

Tiyatro mesaj vermeli midir?

Tiyatro hayatla tatl› kavgalar eder. Sanat
yönetmeni bu çerçevede sezon içinde
hangi konular› iflleyece¤ine karar verir;
toplumu etkileyen olaylara bakarak
bafll›klar› seçer: yoksulluk, savafl, iktidar...
En az›ndan ben öyleyim. Gündemle örtüflen
mesajlara yöneliyorum. Mesela Caligula’da
s›n›rs›z iktidar›n sorumsuz kullan›m›n›
ifllemifltik. Sanat ülkenin içinde bulundu¤u
süreçleri takip etmeli ve yeri geldi¤inde
elefltirmelidir. Aksi takdirde sanat›n
vuruculu¤u azal›r.

Oyuncular›n d›fl›nda bir de sahne arkas›
var: ›fl›k ve kostüm tasar›mc›lar›,
teknisyenler, terziler...  Seyirci sizce bütün
ekibe yeterli önemi veriyor mu?

Çok güzel bir noktay› vurgulad›n›z.
Oyunculu¤a bafllad›¤›mdan beri dikkat
etti¤im, önem verdi¤im bir olayd›r bu; çünkü
tiyatro sadece oyunculardan kurulu de¤ildir.
Bu nedenle oyunlardan sonra bütün teknik
ekibi sahneye ça¤›r›r ve seyirciyle
bulufltururum. Böylece hem iflin içinde
olduklar›n› duyumsarlar hem de tiyatronun
bir tak›m oyunu oldu¤unu seyirciye
hissettirirler. Teknik ekibimizin isimlerini
de yay›nlar›m›zda mutlaka belirtiriz.

Sahnede en çok neden korkars›n›z?

Sahne ilginç ve tehlikeli bir yerdir. Ben en
çok h›çk›r›¤a tutulmaktan korkar›m. Çok
flükür bafl›ma gelmedi. Seyirci beni
yad›rgayacak diye de korkar›m. Sesimi ve
nefesimi ayarlamak, hep ayn› performans›
sergileyebilmek, oyunu iyi anlatmak hep bir
kayg› yarat›r; ama sahneye ç›kt›ktan bir
süre sonra rahatlar›m. Yeri geldi¤inde
sahnede taklalar at›yoruz, z›pl›yoruz,
kofluyoruz. Burkulmalar, k›r›klar yaflayan
arkadafllar›m oldu. fiimdiye kadar
yaflamad›m; ama sakatl›klar da ürkütücü.
Oyunculu¤un zorlu¤u, özel yaflam›n›zdaki
sorunlardan, s›k›nt›lardan ar›narak sahneye
ç›kma zorunlulu¤udur. Günlerce a¤lam›fl
olabilirsiniz; ama izleyici karfl›s›na gülerek
ç›kars›n›z. ‹fli özel k›lan da bu de¤il mi zaten?

Hayata dair bu müthifl çeliflkinin tiyatroyu
besledi¤ine inan›yorum.

Ya sinema hakk›ndaki düflünceleriniz?

Sinema yapmak, o büyülü perdede kendimi
görmek isterim. ‹stanbul’dan bir film veya
dizi teklifi gelirse, ki flu ara öyle bir olas›l›k
var, o heyecan› yaflamay› dilerim. Eskiflehir’i
ve sanat yönetmenli¤ini b›rakmak çok zor;
fakat kendimi s›namak isterim do¤rusu. Bunu
‹stanbul piyasas›n›n maddi ç›lg›nl›¤›ndan
ba¤›ms›z olarak düflünüyorum. Sanatç› her
fleyin dozunu ayarlamal›, paran›n gücüne
kap›lmamal›.

Bir oyuncu baflka hangi disiplinlerden
beslenir?

Hayat›n her alan› oyuncuyu beslemelidir.
Müzik, sinema, spor, günefl, kar, k›fl, iyilik,
kötülük... Yeter ki alg›n›z aç›k olsun.
Oyunculuk böyle zenginleflir, seyirci fark›n›z›

böyle sezer. Tiyatro, insanlar›n hayallerinde
canland›rd›klar› fleylerle var olan, suya
yaz›lan bir dal. Çok çal›flan oyuncu o yüzden
izleyicinin gözünde hemen sivrilir. Kendimi
nas›l gelifltirebilirim sorusu, kendimi nas›l
belli ederim düflüncesinden her zaman daha
faydal›d›r.

Oyunculu¤a bafllarken kariyerinizin sanat
yönetmenli¤ine varaca¤›n› düfllüyor
muydunuz?

Ben hep plans›z geliflen fleylerin içinde oldum.
Bunun mucizeler getirece¤ine inand›m. Bu
roller nas›l ezberleniyor falan derken kendimi
bir anda sahnede buluverdim. Ne güzeldir
ki de¤er verilen bir ifl yap›yorum ve hayat›m›
sanatla kazan›yorum.

Aç›kças› tiyatroda bu kadar ilerleyece¤imi
düflünmemifltim. Bir tiyatronun bafl›nda
olmak hayat›ma çok fley katt›. Sevgi ve sayg›
görüyorum, sanatç› büyüklerimden övgüler

al›yorum. Gelecek için hedeflerim de var
tabii. Oyunculuk sonsuz bir alan.
Oyunculu¤a bu denli âfl›k olaca¤›m akl›m›n
ucundan geçmezdi. Farkl› yönetmenlerle
çal›flmak, yeni tecrübeler kazanmak, de¤iflik
disiplinlere yönelmek istiyorum. Sanatla
ilgili hangi alan varsa k›y›s›ndan geçmeliyim.
Ayr›ca üniversitemde bir oyun yönetme
hayali beni çok heyecanland›r›yor. O
sahnenin kokusunu, rengini, her fleyini
biliyorum. Beni yetifltiren kuruma karfl› bir
yükümlülü¤üm var. Genç arkadafllarla
tecrübelerimi paylaflarak borcumu ödemek
istiyorum. Zincirin son halkas› budur belki.

Örnek ald›¤›n›z sanatç›lar kimler?
Ya unutamad›¤›n›z oyunlar, filmler?

Örnek almaktan ziyade peflinden koflmak
istedi¤im insanlar var diyebilirim. Çetin
Tekindor’un oyunculuk tarz›na okuldayken
hepimiz hayrand›k. Haluk Bilginer, elindeki
oyunculuk malzemesini müthifl kullan›r.
Ahmet Mümtaz Taylan’›n oyunculu¤u ve
yönetmenli¤i harikad›r. U¤ur Yücel’i de
be¤enirim.

Oyunlara gelirsek, ‹stanbul Devlet
Tiyatrosu’nun Müfettifl’i önemli bir oyundur
benim için, Ayaktak›m› Aras›nda da öyle.
Haluk Bilginer ve Genco Erkal’dan Jean
d'arc'›n Öteki Ölümü’nü izlemek büyük bir
keyifti. Emily Watson’un baflrol oynad›¤›
Dalgalar› Aflmak çok sevdi¤im bir film.
Tinto Brass’›n Caligula’s›, Spielberg’den
Schindler’in Listesi, Giuseppe Tornatore’nin
1900 Efsanesi süperdir. Luc Besson’un
filmlerini de çok be¤enirim. ‹nsan›
düflündüren her ifli seviyorum; çünkü
düflündürmek zordur ve risklidir. Bu riski
alabilen her sanat yap›t› benim için de¤erlidir.

Buradan sizin de riskle iç içe oldu¤unuz
anlam› ç›kabilir mi?

Ç›kabilir. Örne¤in Caligula bir riskti.
Sanatsal be¤eniden kuflkum yoktu; ama
sonuçta sert ve e¤lenceden uzak, seyircinin
ortalama be¤enisini bozan bir oyun
sergiledik. Her tiyatro buna kalk›flamaz,
hele küçük flehirlerde. Bu riski almadan ne
oyuncu ne de yönetmen olarak o çarp›c›
etkiyi yakalayabilirsiniz.

Sanat yönetmeni olarak halk›n estetik
düzeyini belirlemekle görevliyim demifltim
ya, vasat bir düzeyde kal›rsak iki taraf da
bununla yetinebilir; ama kontrolü
kaybetmeden yüksek uçabilirseniz seyirci de
buna olumlu yan›t verecektir.

Kadronuzda baflka Bilkentli var m›?

Melda Y›lmaz (Tiyatro 2000) ve Çi¤dem
Altu¤ (Tiyatro 2001). Konu üniversiteden
aç›lm›flken Bilkent’e uzun zamand›r
gidemedi¤imi ve okulumu, arkadafllar›m›,
hocalar›m› özlemle and›¤›m› belirtmeliyim.
Bilkentli olmaktan gurur duyuyorum.
Ayr›ca söylefli için çok teflekkür ederim.
Yaflas›n tiyatro!
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“Oyuncaklar, çocuklar›n
dünyay› alg›lama sürecindeki
en önemli araçlard›r.”
Yeflim Kunter (‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› 2000),
‹ngiltere’de oyuncak tasar›m› yap›yor. Sektörün devlerinden
Hasbro’da çal›flan Kunter’le çocuklar›n dünyas›ndan
teknolojiye uzanan bir söylefli gerçeklefltirdik.



Özgeçmiflinizle ilgili bilgi alabilir miyiz?

‹zmir Amerikan Koleji ve Bilkent Üniversitesi
‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü
mezunuyum. ‹zmir Amerikan Koleji'nde
normal derslerin d›fl›nda ilgi alanlar›m›za
dair ek dersler al›yorduk. Bunlardan biri
mimarl›k ve iç mimari tasar›m›yla ilgiliydi.
Bu ders beni inan›lmaz etkiledi ve yarat›c›l›¤a
dayal› bir üniversite e¤itimi almak istedi¤imi
anlad›m. Yapt›¤›m araflt›rmalar sonucunda
Bilkent Üniversitesi ilgimi çekti ve kendimi
Ankara'da buluverdim.

Lisans e¤itimimden sonra New York'taki
Fashion Institute of Technology (FIT)
Oyuncak Tasar›m› Bölümü'nü bitirdim.
Ayr›ca heykel dersleri için k›sa süreli olarak
The Art Students League of New York ve
Londra’daki Heatherley School of Fine Art,
endüstri ürünleri ve etkileflimli medya

tasar›m› için Danimarka'daki Designskolen
Kolding, deri çanta tasar›m› için London
College of Fashion gibi okullarda bulundum.

Oyuncak tasar›m›na nas›l merak sard›n›z?

Bilkent’te bölüm projeleriyle u¤raflt›¤›m
s›ralarda ahflaptan karakterler
yarat›yordum. Bunlar› proje modellerinde
kullanamad›m; ancak yaratt›¤›m bu
karakterler sayesinde heykel alan›nda
çal›flmalar yapmaya bafllad›m ve evimde
kendi atölyemi kurdum. Psikoloji ve fantezi
kurgu dünyas›na olan merak›m› tasar›m
anlay›fl›yla birlefltirmeye bafllam›flt›m.
Üniversitede heykel dan›flmanlar›mdan biri
çal›flmalar›m› gördü ve neden oyuncak
tasar›m›na yönelmedi¤imi sordu. Bu fikir o
zamana kadar akl›ma hiç gelmemiflti.

Asl›nda iç mimarl›kla ilgili çal›flmalar
yapabilirdim; fakat oyuncaklar ve çocuklar›n
o inan›lmaz hayal dünyas› fikre bir anda
›s›nmam› sa¤lad›. Mezuniyet sonras›nda
oyuncak tasar›m›yla ilgili nas›l bir e¤itim
alabilece¤imi araflt›rmaya bafllad›m.
Dünyada bu konuyla ilgili iki ciddi okul
oldu¤unu ve bu kurumlarda profesyonellerin,
Hasbro ve Mattel gibi büyük firmalar›n
önemli tasar›mc›lar›n›n ders verdi¤ini
gördüm. Bahsetti¤im okullardan birine
girmeyi baflarabilirsem do¤rudan oyuncak
sektörüne geçme flans›m yükselecekti.
Karar›m› verdim ve dünyan›n ilk oyuncak
tasar›m› program›na sahip olan FIT'e gittim.

FIT’te iki y›ll›k zor bir e¤itim dönemi
geçirdim. Çocuk psikolojisinden, oyuncak
tarihi ve tasar›m›na uzanan temel konularda
e¤itim ald›m. FIT’in Oyuncak Tasar›m›
Bölümü her y›l çok az kifli al›yor ve
uygulanan yo¤un program nedeniyle daha
ilk y›ldan ayr›lanlar oluyordu. Ben bu ifle
olan merak›m ve tutkum sayesinde okulu
baflar›yla bitirdim. Bölümde bizi ifl hayat›na

yönelik haz›rlad›klar› için sektöre ad›m
atmam pek zor olmad›. Büyük firmalar›n
lider tasar›mc›lar›yla tan›flma ve düflünce
al›flveriflinde bulunma f›rsat›m oldu

FIT sonras› bir y›l Toys"R"Us için serbest
çal›flt›m. Sonra Danimarka'daki Lego’dan
teklif geldi. Hiç düflünmeden kabul ettim ve
bir y›l orada görev yapt›m. Almanya'daki
Nürenberg Oyuncak Fuar›'nda Hasbro’nun
tasar›mc›lar›yla tan›flmam kariyerimin
dönüm noktas› oldu. Fuardan sonra
Londra'daki Hasbro ofisinde çal›flmaya
bafllad›m ve halen de buraday›m.

Çocuklarla ve oyuncaklarla ilgili bir alana
yönelmenizin ard›nda nas›l bir
motivasyon var?

Her fleyden önce kendim bir çocu¤um. Ayr›ca
çocuklar›n dünyas› çok ilginç. Onlar
hakk›nda daha fazla fley ö¤rendikçe yaratma
hevesim art›yor. Çocuklar hepimizin zaman
zaman özledi¤i çok özel bir dönemi temsil
ediyor. Bu yüzden onlar için bir fleyler
yaratmak çok e¤lenceli.

Çocuklu¤unuzdaki oyuncak dünyas›yla
bugünü karfl›laflt›rabilir misiniz?

Çocuklu¤umda, yani 80'li y›llarda, ‹zmir'de
oyuncak satan pek yer yoktu. Ben flansl›yd›m;
çünkü yurtd›fl›nda yaflayan akrabalar›m›z
bana ve kardeflime yeni yeni oyuncaklar
getirirdi. Benim Lego setim ve birkaç Barbie
bebe¤im vard›. O dönem için bulunmas› zor,
k›ymetli oyuncaklard› bunlar. En çok
sal›ncaklar› ve deniz k›y›s›nda kumla
oynamay› severdim. Bunlar›n yerini halen
hiçbir oyuncak alamaz. Do¤an›n kendisi
inan›lmaz bir oyuncakt›r ve bize s›n›rs›z bir
hayal gücü sunar.

Bir oyunca¤› tasarlarken hangi
aflamalardan geçiliyor?

‹lk süreç yo¤un bir araflt›rma gerektiriyor.
Oyunca¤›n sat›fla sunulaca¤› piyasay›, yafl
grubunu ve tarz araflt›rmalar›n› yap›yoruz.
Edindi¤imiz bilgiler ›fl›¤›nda fikirlerimizi
flekillendiriyoruz. ‹kinci aflama olarak prototip
üretimine geçiyoruz ve bu prototipleri test
edilmek üzere çocuklara veriyoruz. Farkl›
tak›mlardan oluflan, ama sonuçta tüm
çal›flmalar›n birlefltirildi¤i bir sistem var. Her
tak›m›n sorumlulu¤u farkl›. Tüm bu ifller
s›ras›nda paketleme, grafik tasar›m, elektrik-
elektronik, mühendislik, pazarlama ve
güvenlik alanlar›ndan uzmanlar iflin içine
giriyor ve en sonunda fuarlar arac›l›¤›yla
tasar›mlar› bitmifl yeni oyuncak modelleri
piyasaya sunuluyor. Oyuncaklar›n evlerimize
giriflinin k›sa öyküsü bu. Bizleri çocuklar›n
ilgisinin ne yönde oldu¤u, gerek çocuklar›n
gerek ailelerin olas› tepkileri ve sat›fl
potansiyeli yönlendiriyor. Firmalar aras›ndaki
büyük rekabet epey y›prat›c›; ama tasar›m
yapmak müthifl bir zevk. Tasar›mlar›m›n
veya katk›m olan bir ürünün piyasada
tutulmas›, çocuklar›n bunlarla oynamas› bana
keyif veriyor.
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Oyuncak sektöründeki büyük oyuncular
kimler? Çinli üreticilerin pazar
hakimiyetinin alt›nda ne yat›yor?

Oyuncak sektörünün devleri Mattel ve
Hasbro'dur. Avrupa'da Lego, Playmobil, Brio,
Haba, Chicco önemli ve sevilen firmalar.
Bunlar›n d›fl›nda devaml› iletiflimde
oldu¤umuz yüzlerce marka var. Sektörde
hat›r› say›l›r bir rekabet yaflan›yor. Bir
sonraki y›l için tüm üreticiler yeni bir bofl
alan ve f›rsat bulmak için çabal›yor. Tüm
bunlar yap›l›rken oyuncaklar›n çok pahal›
olmamas› ve en yüksek kaliteyi tafl›mas›
gerekiyor. Çin iflte bu yüzden sektörde çok
önemli bir hakimiyet sa¤lad›; çünkü en ucuz
ve en h›zl› üretim onlarda. Birçok firma
maliyetlerin düflüklü¤ünden dolay›
üretimlerini Çin'de yapt›r›yor. Bu durum bir
süre daha böyle devam edecek gibi.

Yak›n geçmiflte piyasadan geri toplanan
oyuncaklar›n haberini belki
duymuflsunuzdur. Bu olay oyuncak
sektöründe bomba etkisi yaratt›. Art›k
oyuncak endüstrisi eskisinden daha dikkatli
ve kontrollü olmak zorunda. Bu ba¤lamda
çevreye duyarl› ve sa¤l›kl› ürünler (green
products) h›zla büyüyen bir ak›m olarak
göze çarp›yor. Bölgesel oyuncak flirketleri
gibi farkl› yaklafl›mlar da ortaya ç›k›yor.

Tek sorun bu flirketlerin ürünlerinin çok
pahal› olmas›.

Dünyadaki di¤er oyuncak üreticilerini
takip ediyor musunuz? En çok ilgiyi hangi
fuarlar görüyor?

Di¤er oyuncak üreticilerini her dakika
izliyoruz. Sektörümüz aynen moda dünyas›
gibi çok h›zl› ve çekiflmeli ilerliyor.
Dolay›s›yla devaml› uyan›k olmak
zorunday›z. Nürenberg Oyuncak Fuar› alan
olarak dünyan›n en büyük fuar› say›l›r.
Daha çok Avrupa'da yerleflik oyuncak
firmalar›n› gördü¤ümüz bu fuar›n hemen
ard›ndan ABD'deki sektörü çok güzel
yans›tan New York Oyuncak Fuar› yap›l›r.
Fuarlara talep çok yo¤undur. Sektörden
de¤ilseniz içeri ad›m bile atamazs›n›z. Tek
dile¤im bir gün oyuncak fuarlar›n›n da
teknoloji fuarlar› gibi herkese aç›k
düzenlenmesi.

Çocuklar›n de¤iflik bir dünyas› var. Bu
dünyan›n kurallar› neler?

Çocuklar m›knat›sl› sünger gibidir. Onlar›n
ilgi alan›na giren her fley süngerin suyu
çekmesi gibi kendi mant›klar› çerçevesinde
emilir. Ö¤rendiklerini hep ayn› heyecan ve
hevesle sizinle paylaflmaya çal›fl›rlar. Her

çocuk bambaflkad›r. Her birinin dünyay›
keflfetmesi, merak etmesi ve yorumlamas›
farkl›d›r. Dolay›s›yla onlarla dünyay› hiç
yaflanmam›fl gibi yeniden keflfedebilirsiniz.
Bundan daha heyecanl› ne olabilir ki? ‹flte
bu yüzden çocuklara tasar›m yaparken
onlar›n ne kadar önemli ve bazen de zor
süreçlerden geçtiklerini, heyecanl› ve
keflfedilmesi gereken devreler yaflad›klar›n›
düflünürüz.

Çocuklar›n bilgisayar bafl›ndan kalkmak
istemedi¤i günler yafl›yoruz. Onlar›
yeniden oyuncaklarla buluflturmaya
yönelik ne gibi çal›flmalar yap›labilir?

Öncelikle bugün apayr› bir dönemin
yafland›¤›n›, eskinin hiç geri gelmeyece¤ini
kabul etmeliyiz. Günümüz, teknoloji
çocuklar›n›n dönemidir. Baz›lar› henüz
annelerinin karn›ndayken bile Facebook'da
çevrimiçi topluluk üyesi oluyorlar. Di¤er bir
gerçek de çocuklar›n her zaman yeni fleyler
ö¤renmek için u¤raflacaklar›d›r. Bugünün
kurallar› zamanla de¤iflecek ve bilgisayar›n
hakimiyetini yar›n baflka bir fley devralacakt›r.
Bizler bunun ortas›n› bulmak zorunday›z.
Oyuncaklar, çocuklar›n dünyay› alg›lama
sürecindeki en önemli araçlard›r. Oyuncaklar
ister sanal ister gerçek olsun, biz kullan›ma
uygun alanlar yaratmaya çal›fl›yoruz.
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Elektronik oyuncaklar›n piyasa hakimiyeti
mi artacak, yoksa eski oyuncaklara do¤ru
bir dönüfl mü söz konusu olacak?

Bence hem elektronik oyuncaklar hem klasik
oyuncaklar iç içe yaflayacak. Oyuncak
sektörü bir çeflit modad›r. Her an yeni ve
heyecanl› bir konuya tan›kl›k eder. Yafl
gruplar› da çok önemlidir. Örne¤in 0-5 yafl
aras›nda elektronik oyuncaklarla
karfl›laflabiliriz; ancak bu tüm sektörü
ba¤lamaz. Eski oyuncaklar halen büyük bir
pazara sahip. 5 yafl›n üstüne ç›kt›¤›m›zda
oyun kavram› de¤iflmeye ve dolay›s›yla ilgi
çeken ürünler de¤iflmeye bafllar. Bu ürünlerin
ço¤u cep telefonlar›, Nintendo, iPod,
bilgisayar ve benzeri elektronik araçlard›r.
Ayr›ca aile ve kutu oyunlar› piyasada her
zaman ilgi toplar.

‹lerleyen teknolojinin getirdi¤i baz›
avantajlar› 0-5 yafl grubuna uygulamaya
çal›fl›yoruz; fakat elektronik oyuncaklarda
gizli bir tehlike mevcut: Çocuklar ekran
bafl›ndan ayr›lm›yor ve bu olay gelecekte
obeziteye yol açabiliyor. Bu yüzden baz›
firmalar konsol oyunlar›n› hareketli
sistemlerle donatarak satmaya bafllad›lar ve
daha da ileri giderek oyunlar›n flekillerini
de¤ifltirip yeni bir kufla¤›n bafllamas›na kap›
açt›lar. Teknoloji do¤ru yönde ve gere¤i

kadar kullan›l›rsa eski ve yeni oyuncaklar›n
tasar›m bileflimleri çok daha heyecanl› olacak.

Bir çocu¤a oyuncak al›rken nelere dikkat
etmek gerekir?

Önemli olan çocu¤u iyi tan›makt›r, neleri
yapabildi¤ini ve yapmak istedi¤ini bilmektir.
Bu k›stas her yafl grubu için geçerlidir.
Çocu¤un ilgi alan›na uzak ya da bafl
edebilece¤i seviyenin üstünde veya alt›nda
bir oyuncak verilirse o oyuncak bofluna
al›nm›fl olur. Oynanmayan oyunca¤›n hiçbir
anlam› kalmaz. Oyuncak seçerken kendi
dürtülerimizden ziyade çocuklar›n isteklerine
göre hareket etmeliyiz.

Bilkent Üniversitesi diploman›z iflinizde
ne gibi faydalar sa¤l›yor?

Bilkent hayat›m az uyku, bol bol yeni
fikir ve heyecanlarla geçti. Tasar›m alan›nda
sa¤lam bir temel e¤itim ald›m. Bu e¤itim üç
boyutlu alg›lama yetene¤imi gelifltirmemi ve
güçlendirmemi sa¤lad›. Oyuncak tasar›m›
ile iç mimarl›¤›n farkl› alanlar oldu¤unu,
özellikle ölçek aç›s›ndan farklar gösterdi¤ini
düflünürsek Bilkent Üniversitesi’nde ald›¤›m
e¤itim sayesinde de¤iflik disiplinlere çok
yönlü bir perspektifle bakabiliyorum.

Gelece¤e nas›l bak›yorsunuz? Kariyer
hayalleriniz neler?

En büyük düfllerimden biri oyuncak
tasar›m›n›n Türkiye'de yay›lmas›na katk›da
bulunmak. Bilkent Üniversitesi gibi genifl
olanaklara sahip bir kurumun ö¤rencilere
bu konuda yeni aç›l›mlar sa¤layabilece¤ine,
endüstriyle yak›n çal›flmalar
yap›labilece¤ine inan›yorum. Böylece
tasar›m konusunda e¤itim alan ö¤renciler
tasar›mlar›n›n potansiyelini daha iyi
alg›lay›p endüstride daha emin ad›mlar
atabilirler. Di¤er bir hayalim kendi
markam› yarat›p tüm dünyaya tan›tmak.
Kendime ait büyük bir atölyeye de sahip
olmak isterim. Umar›m bir gün bu
dileklerimi gerçeklefltirebilirim.

Oyuncaklar d›fl›nda size mutluluk veren
baflka bir u¤rafl var m›?

Yaratmak benim için en büyük
mutluluktur. Her gün, her an yeni bir
fleyler yapmak zorundaym›fl›m gibi
hissediyorum. Yoksa yaflam benim için çok
s›k›c› olur. Bu aralar çanta tasar›mlar›
yap›yorum, heykel ve resimle u¤rafl›yorum.
Kitap okumaya ve yüzmeye de mutlaka
zaman ay›r›yorum.
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Müge Bafldemir (‹ktisat 1993) ve Kerime Balta
(Uluslararas› ‹liflkiler 1993), on iki y›l
çal›flt›klar› tekstil ve reklam sektörlerini b›rak›p
Mulino adl› bir butik pastane açt›lar. ‹flte bu ilginç
giriflimin öyküsü...

“Pastac›l›k
damak tad›na güvenenlerin
mesle¤idir.”



Hangi okullarda e¤itim ald›n›z?

Müge Bafldemir: ‹kimiz de TED Ankara
Koleji 1989 mezunuyuz. Ben Bilkent
Üniversitesi ‹ktisat Bölümü'nü 1993'te
bitirdim. Daha sonra tesadüfen tekstil
sektörüne girdim. ‹stanbul'a tafl›n›p
Beymen’de çal›flt›m. Bu sektörde tam on iki
y›l görev yapt›m. Beymen'in yan› s›ra yabanc›
markalarla da ifl yapt›m. En son Tommy
Hilfiger'den ayr›ld›m.

Kerime Balta: Bilkent Üniversitesi
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü 1993
mezunuyum. Daha sonra iletiflim alan›nda
yüksek lisans yapt›m ve ‹stanbul'a tafl›n›p
reklam sektörüne at›ld›m. Arçelik A.fi.’nin
Pazarlama Bölümü'nde reklam sorumlusu
olarak çal›flt›m. Sonra evlenip Birleflik Arap
Emirlikleri'ne gittim. Dubai'de sektörün ajans
taraf›na geçtim ve dört y›l JWT adl› bir
uluslararas› flirkette görev yapt›m. ‹stanbul'a
dönünce bir süre ayn› ajans›n ‹stanbul
flubesinde çal›flt›m. Son iflyerim Rafineri adl›
ajanst›.

Neden Bilkent Üniversitesi'ni tercih
ettiniz?

Müge Bafldemir: TED'den mezun
oldu¤umuzda Bilkent Üniversitesi yeniydi,
ilk özel üniversiteydi ve çok ilgi görüyordu.

E¤itim kalitesinin ve akademik kadrosunun
çok güçlü oldu¤unu duyuyorduk. Bu yüzden
Bilkent'i seçtik ve çok da memnunuz bu
üniversitenin mezunu olmaktan. ‹fl bulma
safhas›nda Bilkentli olman›n çok
faydas›n› gördük.

Kerime Balta: Müge hakl›. Beraber mezun
oldu¤umuz arkadafllar›n ço¤u iyi yerlerde.
Ben de Müge gibi ‹ktisat’› kazanm›flt›m. Daha
sonra Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü'ne yatay
geçifl yapt›m.

Mulino’nun do¤ufl öyküsünü anlatabilir
misiniz? Butik pastane açma düflüncesi
nas›l ortaya ç›kt›?

Müge Bafldemir: Biz çocukluk arkadafl›y›z.
Eskiden beri beraber ifl yapmak konusunda
bir hayalimiz vard›. On iki y›ll›k profesyonel
yaflam›m›zda iyi noktalara gelmifltik. Tam bu
durumun meyvelerini toplayacakken s›k›ld›¤›m›z›,
o profesyonelli¤in bize fazla geldi¤ini,
sorumluluklardan yorulmaya bafllad›¤›m›z›
fark ettik. K›saca bir de¤ifliklik istedik.

Kerime Balta: Çal›flt›¤›m alanlarda hep üst
düzey bir hedef belirlemek ve ona göre ilerlemek
gerekiyordu. Benim yükseklere koyaca¤›m bir
hedef kalmam›flt›. Asl›nda Türkiye’de hayat›n›z›
bir anda de¤ifltirmek pek kolay de¤il. Biz o
zaman Mulino (‹talyanca de¤irmen anlam›nda)
giriflimini bafllatmasayd›k belki de hiç
deneyemeyecektik böyle bir fleyi.

Müge Bafldemir: Bir giriflimde do¤ru zamanda
ve do¤ru yerde bulunman›n aç›klamas›
Mulino’dur herhalde. Kemerburgaz'a yeni
tafl›nm›flt›k. Üç-dört y›l önce buras› flimdiki
gibi geliflmifl de¤ildi. Nüfus azd›. Zaman içinde
siteler infla edildi, konutlar yükseldi ve
Kemerburgaz'a ilgi artmaya bafllad›. Burada
ne yap›labilir diye düflünürken akl›m›za
pastane açma fikri geldi. fiu andaki
dükkan›m›z› bulduk ve hemen tuttuk.
Bambaflka sektörlerden geliyorduk; fakat her
fley yolunda gitti. Do¤ru insanlar karfl›m›za
ç›kt› ve do¤ru yönlendirildik. Biz ifllerimiz
gere¤i çok seyahat ediyorduk. Farkl› yerler
görmek, de¤iflik menüler incelemek bize zevk
veriyordu. Yurtd›fl›na her ç›k›fl›m›zda hep
yeni lezzetler peflinde olduk. Yemek yapmay›
zaten çok seviyorduk. Pastac›l›k, damak
tad›na güvenenlerin mesle¤idir. Tad›n›
be¤enmedi¤imiz hiçbir fley yoktur Mulino’da.

Baflar›l› bir kariyeri b›rakarak ald›¤›n›z
bu karara çevreniz nas›l yaklaflt›?

Müge Bafldemir: Ailelerimiz baflta çok
endiflelendilerse de verdi¤imiz karar›n
arkas›nda durdular. Beklenenin aksine ilk
bafllarda çok zorlanmad›k. Dükkan› almam›z
di¤er iflleri h›zland›rd› ve gerisi geldi. Sektörü
araflt›rmak gibi ön çal›flmalar yapmad›k.
Gerçi yurtiçi ve yurtd›fl› izlenimlerimizden
lezzet dünyas›nda neler olup bitti¤ini az çok
biliyorduk. Bizi daha çok iflin mutfak k›sm›,
f›r›n, malzemeler ve istihdam gibi konular
u¤raflt›rd›. ‹fllere tersten bafllad›¤›m›z için
piflman de¤iliz; çünkü baflar›ya ulaflt›k.

Kerime Balta: Profesyonel ifl hayat› insan›
çok y›prat›yor. Özellikle ‹stanbul insan›n
ömründen y›llar götürüyor. Biz zaten ifl
kad›nl›¤›n› tatm›flt›k. O tarz bir kariyer
geçmifline sahip olmam›z›n faydas›n› da
gördük. Ufak çapl› bir ifl kurmak yerine
dinamik, ticari aç›dan bilgi birikimi ve
deneyim gerektiren bir giriflim istedik. Bunun
için farkl› bir vizyon ve idari yetenek laz›m.
Dedi¤im gibi biz bu tecrübeyi önceden
kazanm›flt›k. Ticaretin önemli k›s›mlar› olan
teklif alma, sat›n alma, fiyatlama ve
pazarlamay› y›llar›n getirdi¤i ifl
disiplinimizle hallettik. Sonuçta sektör ne
olursa olsun ifl dünyas›n›n kurallar› belli.
Bu kurallara uymazsan›z batars›n›z. Yani
bu iflleri hiç bilmeyen birine göre haz›rl›kl›
say›l›rd›k.

Aran›zda fikir ayr›l›klar› oluyor mu?

Müge Bafldemir: Biz olaya hem ifl sahibi
hem de müflteri olarak bakabiliyoruz.
Birbirimizi çok iyi tan›yor, farkl›l›klar›m›z
olsa da ortak bir noktada buluflabiliyoruz.
Dekorasyondan ürün çeflidine kadar en
baflta ne düflünüyorsak halen ayn› flekilde
hareket ediyoruz. Baz› konularda bilgimiz
dahi olmadan kurdu¤umuz Mulino’da
baflar›y› böyle yakalad›k, tereddüte yer
vermeyerek.

Kerime Balta: ‹flle ilgili kolay uzlafl›yoruz;
çünkü kafa yap›m›z ayn›. Yeni bir ürünün
tutup tutmayaca¤› konusunda hep ayn›
fleyleri düflünüyoruz. Farkl› teklifler geliyor.
Örne¤in yemek ifline girin diyorlar. Oysa
bizim gelecek hakk›nda baflka düflüncelerimiz
var. Bizimki gibi butik pastane zaten baflka
yerde yok. Bunu rahatl›kla söyleyebilirim.

Müge Bafldemir: Bu kadar taze ürün sunan,
böyle zengin ürün yelpazesi ve butik tarz›
olan baflka bir yer görmedik. Ürün atma
oran›m›z çok düflüktür. Seri üretim
yapm›yor, fabrika tarz› çal›flm›yoruz.
Ürünlerimiz bellidir ve müflterilerimiz
taraf›ndan k›sa sürede tüketilir.

Butik pastane kavram›n› biraz daha
açabilir misiniz?

Müge Bafldemir: ‹flin özeti tarz›n yaratt›¤›
farkt›r. Seri üretim veya marka zinciri fleklinde
ifl yapan pastanelerden de¤iliz. Ürünlerimiz
daha çok Amerikan tarz›, ama Türk damak
zevkine göre ayarlamaya çal›fl›yoruz; çünkü
Amerikan pastalar› çok flekerlidir.

Kerime Balta: Biz bu ifle bafllad›¤›m›zda
butik pastaneler çok azd›. Baz› ürünlerimizi
baflka yerde bulman›z imkans›zd›r.
Sektörde daha çok siparifl üzerine çal›flan
butik pastaneler var. Önceden aray›p
ürünü istiyorsunuz; belli bir süre sonra
gidip alabiliyorsunuz. Yani seçemiyorsunuz
ya da o an karar›n›z› de¤ifltiremiyorsunuz.
Bizde her fleyi yerinde görebilirsiniz.
Çeflitlerimiz vitrinde taze taze sergilenir.
Müflterilerimizden gelen tarifleri denedi¤imiz,
onlarla ürün gelifltirdi¤imiz de olur.
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Müflterilerinizi kimler oluflturuyor?

Kerime Balta: Genelde genç, gelir seviyesi
yüksek bir gruba hitap ediyoruz, yurtd›fl›na
çok ç›kan ve oradaki lezzetlere yabanc›
olmayan insanlara. Eski kuflak daha çok
geleneksel pastaneleri ve markalar› tercih
eder. Bizimki küçük ve müflteriyle daha iç
içe bir pastane.

Müge Bafldemir: Kerime’nin de dedi¤i gibi
ço¤unlukla üst düzey bir müflteri kesimine
hizmet veriyoruz. Yabanc›lar da var, ama
çok de¤il.

Pastane iflletirken dikkat edilmesi gereken
konular neler?

Müge Bafldemir: En baflta temizlik gelir.
Hijyene çok özen gösteriyoruz.

Kerime Balta: Temizlik d›fl›nda kalite de
önemli. Baflar›ya kulland›¤›n›z malzemeyle
ulafl›rs›n›z. Yani fiyat›n›za göre en kaliteli
malzemeyi kullanman›z gerekiyor, yoksa
müflteri hemen tepki verir. Biz de birer
müflteriyiz. Yapt›¤›m› bir flekilde satar›m
mant›¤›n› sevmeyiz.

Müge Bafldemir: Müflterilerimizle samimi
bir iliflkimiz var. Çocuklar›m›z do¤du¤unda
bizlere hediye getirenler bile oldu.
‹malathanemiz burada, hemen vitrinimizin
arkas›nda. Yani her fley ortada. Müflteriler
hamurun haz›rlanmas›n›, malzemelerin
konmas›n› ve pastan›n taze taze ç›kmas›n›
izleyebiliyor.

Kerime Balta: Zaten bizim dükkana
gelenler flafl›r›yor. Aç›k mutfa¤› ve f›r›n›
görünce inanam›yorlar. Tatl›lar sanki
baflka yerden getiriliyor san›yorlarm›fl.
S›cak bir ortam var burada. ‹çeriden harika
kokular geliyor. Çocuklar da bay›l›yor

zaten. Kurabiyeciye gidelim diyorlarm›fl
annelerine.

Okuyucular›m›z oturmaya gelirlerse bir
sürprizle karfl›laflacaklar de¤il mi?

Müge Bafldemir: Hakl›s›n›z. Bizde oturma yeri
yok. Yani siparifl verip burada pastan›z›
yiyemiyorsunuz. Tatl›n›z› al›p gidiyorsunuz.
Yerinde servis yapman›n sorumlulu¤u çok fazla.
Çok talep geliyor, ama flu an için istemiyoruz.

Mesle¤inizin zor yanlar› neler?

Kerime Balta: ‹flin mutfak k›sm›nda da
çal›flt›k önceleri. Sonra profesyonel ustalara
geçtik; ama bu sektörde usta bulman›n ve
elde tutman›n çok zor oldu¤unu da yaflayarak
ö¤rendik. Çok ters zamanlarda ustalar›n
kalk›p gitti¤i oldu. O zaman ifl bafla
düflüyordu. En yo¤un oldu¤umuz y›lbafl› ve
bayram dönemlerinde ifli b›rakanlar vard›.

Menünüzü oluflturan özel tatlar hangileri?
Yeni lezzetler eklerken nelere dikkat
ediyorsunuz?

Müge Bafldemir: Önceden söyledi¤imiz gibi
ürünlerimiz Amerikan tarz›na daha yak›n.
‹ki tanesi çok tutuluyor: brownie ve
cheesecake. Bu ürünleri hakikaten hakk›n›
vererek yap›yoruz. Yani brownie gerçekten
çikolatal›, cheesecake de gerçekten peynirli.
Ço¤u yer cheesecake için yo¤urt veya lor
peyniri kullan›rken biz en iyi peyniri seçeriz.
Maliyeti art›rsa da malzeme kalitesini yüksek
tutmaktan kaç›nmay›z.

Kerime Balta: Bu noktada damak zevki çok
önemlidir. Müflterilerimizin taleplerine
mutlaka kulak veririz, ama zaman zaman
da onlara direniriz; çünkü içimize sinmeyen
bir öneriyi gerçeklefltirmeyiz ve sevmedi¤imiz
bir fleyi kesinlikle satmay›z.

Müge Bafldemir: Biz ticaretle u¤rafl›yoruz;
ama dürüstlükten flaflmadan, elimizden
gelenin en iyisini yaparak. Müflterilerimizi
yavafl yavafl kazan›p onlarla uzun vadede
birlikte olmak istiyoruz.

Kerime Balta: Zaten insanlar› kand›rmak
akl›m›z›n ucundan geçmez. Biz
ailelerimizden böyle bir terbiye ald›k. Biraz
da Ankaral› olman›n getirdi¤i bir yap›m›z
var galiba. Baflkentli olman›n farkl› bir
görgüsü oldu¤una inan›yoruz. ‹stanbul’da
bu özelli¤imiz çabucak fark ediliyor. En
az›ndan bizim kuflak böyle diyelim ki
‹stanbullular al›nmas›n.

Ürünlerinize baflka flehirlerden veya
yurtd›fl›ndan talep geliyor mu?

Müge Bafldemir: Bir müflterimiz yurtd›fl›na
giderken bizden brownie ve cheesecake alm›fl
ve çok sevilince yeniden götürmüfl. Yabanc›
misafirleri için özellikle bu tatl›lar›m›z›
alanlar var. Amerikal› konuklar›m›z
lezzetimize flafl›r›yorlar. Yurtiçine kargoyla
birçok kez pasta gönderdi¤imiz de oldu.

Alan›n›zdaki geliflmeleri izleyebiliyor
musunuz?

Kerime Balta: Çeflitli yay›nlar› takip
ediyoruz, ç›kan ürünleri deniyoruz. Baz›
tatl›larda yeni fleyler yaratmaya çal›fl›yoruz.
Yeniliklerimizi müflterilerimize tatt›r›p
onlar›n görüfllerini al›yoruz.

Müflteriler geleneksel lezzetleri mi ar›yor,
yeni ürünler mi denemek istiyor?

Kerime Balta: Geleneksel lezzetlerimize
al›fl›klar. Geçmifli y›llar öncesine dayanan,
herkes taraf›ndan bilinen, sevilen ve lezzeti
oturmufl tatl›lar› ucuza kaçmadan, hakk›n›
vererek yap›yoruz. Yeni ürün yapt›rmak
isteyen de oluyor, deniyoruz; ama bizi
memnun etmezse durumu aç›kl›yoruz.
Dönemsel tatlar da vard›r, Ramazan
ay›ndaki güllaç gibi. Biz bu tatl›y› her yerden
farkl› yapar›z. ‹rmik helvam›z da de¤ifliktir,
portakall› ve bademlidir.

Çal›flma temponuz nas›l?

Kerime Balta: Haftan›n her günü buraday›z.
Saat ve gün kavram› pek yok. ‹flin bafl›nda
durmadan olmuyor. Müflteriler sizi orada
görmek istiyor. Yoksak bizi telefonla
arad›klar› bile oluyor. Bire bir iliflki çok
önemli.

Müge Bafldemir: Yine de esneklik sa¤l›yoruz
çal›flma saatlerimizde. Çocuklar›m›za
daha fazla zaman ay›rmaya özen
gösteriyoruz.

Kerime Balta: Eskiden daha çok bofl
zaman›m›z olurdu. Bir sosyal hayat›m›z
vard›. Art›k tüm vaktimizi Mulino ve
çocuklar›m›z al›yor.

Yeni flubeler açmay› düflünüyor musunuz?

Müge Bafldemir: Buray› açarken h›zla
büyüme gibi bir amac›m›z yoktu. Sonuçta
ilerleyecektik; ama planl› bir flekilde. Yeni
yerler için çok talep gelmiflti; fakat kabul
etmemifltik. Zaman içinde fikre ›s›nd›k ve iyi
yerlerde olmak flart›yla neden olmas›n dedik.
Yeniköy'e geçen y›l bir flube açt›k. Yeniköy’ün
ürünleri her sabah buradan gidiyor.

Üniversite hayat›n›z nas›l geçti?

Kerime Balta: Hayat›m›n en güzel y›llar›yd›
diyebilirim. Kampüsün flimdiki haliyle
k›yaslanamayaca¤› kesin; ama biz çok
mutluyduk. Notlar›m çok iyiydi; fakat
e¤lenceye hep vaktim olurdu. De¤iflik
kentlerden arkadafllar›m›z oldu. Halen
ço¤uyla görüflürüz.

Müge Bafldemir: Bilkent'e en son befl y›l önce
gittim ve gözlerime inanamad›m. Gelinen
seviye müthifl. Ankara içine kapan›k bir
kent. Bilkent, vizyonuyla bu durumu
epey de¤ifltirdi, baflkente sosyal hayattan
ekonomiye kadar birçok alanda katk›
sa¤lad›.
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