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H
aziran aynın son haftasında iki 
konferansa katıldım. İlki Bur-
sa’da “Yöneylem Araştırması ve 
Endüstri Mühendisliği 34. Ulusal 

Kongresi”ydi. Diğeri ise İzmir Ekonomi 
Üniversitesi (İEÜ) tarafından düzenlenen 
“Yükseköğretimde Teknoloji Destekli 
Eğitim Uygulamaları Konferansı”ydı. 
Bursa’da düzenlenen konferansın açış 
konuşmacılarından Maureen Barcic 
(Director of Cooperative Education, Uni-
versity of Pittsburgh, Swanson School 
of Engineering) ilginç bir konuşma yaptı. 
Müşterek eğitim (cooperative educati-
on) olarak Türkçeye çevirebileceğimiz 
eğitim çerçevesinde üniversiteye adımını 
atan mühendislik öğrencilerinin ilk yıldan 
itibaren sektörle yakın temas halinde ol-
duğunu ve her yarıyıl mutlaka uygulamalı 
dersler aldıklarını ve bu dersleri de yerin-
de (şirkette/fabrikada) aldıklarını söyledi. 
Bu şekilde öğrencilerin not ortalamaları-
nın diğer öğrencilere kıyasla daha yüksek 
olduğunu ve ilk işe giriş maaşlarının daha 
fazla olduğunu ifade etti.  İEÜ tarafından 
düzenlenen konferansta geniş bir yelpaze 
olmasına rağmen ilgimi en çok harman-
lanmış eğitim (blended learning) konusu 
çekti. Her iki konferansın ortak noktası 
geleneksel eğitim kalıplarının dışına çıkıl-
masının önemi ve sonuçları üzerineydi.

National Geographic Dergisi’nin Ağus-
tos/2012 sayısında Yeni Akım Okullar 
konulu bir araştırma yayınlandı (Akdoğan 
Özkan). Yazımızın başlığına da ilham kay-
nağı olan bu yazı aynen şöyle başlıyor: 
“Bir zamanlar hepimiz siyah önlüklere 
mecburduk. 90’lı yılların başında siyah 
önlük zorunluluğu kalktı, ama kıyafetler-
deki esneklik, müfredata pek yansımadı”. 
Söz konusu yazıda yer alan bir diğer 
tespit ise “eğitimin özgür bir alanda ser-
pilmesi gerektiğini düşünen ve çoğu bir 
diploma ya da sertifika içermeyen yeni 
akım okulların, hem çeşitliliğinde hem de 
sayısında son yıllarda ciddi bir artış var” 
tespiti.

Tüm bu süreçler ister istemez eğitim 
ve öğretimin okullardan, sınıflardan ve 
sıralardan kurtarılarak farklı mecralara 
kaydırılmasının sağlayacağı faydalar 
üzerine odaklanılmasına neden oluyor. 
Eğitim ve öğretimi okul dışına kaydırmak 
ya da en azından okul içinde farklı ortam-
lar oluşturarak vermek gerçekten yararlı 
mı? Fark yaratıyor mu? Bu sorunun 
cevabını tüm bilim dalları ya da alanlar 
için genelleştirerek evet ya da hayır diye 
vermek mümkün değil. Söz konusu alana 
göre değişkenlik gösterebilen bu tür 
yaklaşımların belli bir maliyet ve sorum-
luluğu olduğu unutulmamalı. Her bir alan 
için önerilecek yerler olmakla birlikte 
sınıf ortamı bana göre eğitimin olmazsa 
olmazları arasında. Hoca ile yüz yüze te-
mas çok önemli, empatinin ve otoritenin 
varlığı sınıfı bir arada tutabiliyor, tartışma 
ortamını destekleyebiliyor.

İşin bir diğer boyutu ticari cazibesi. 
Khan Akademi’nin kurucusu Salman 
Khan bu işin getirisinin %1000 olduğu-
nu söylüyor (Forbes, November/2012). 
Öğrenim sürecinde öğretmenin ve 
öğrencinin neye ihtiyaç duyduğunu ve 
duyabileceğini hem ergonomik hem de 
içerik bakımından sağlayabilmek işin 
püf noktası. Girişimciler içinse bu alan 
mükemmel bir getiri kaynağı.

İş böyle olunca eğitim, öğretim ticaret 
ve dolayısıyla daha fazla kâr elde etmeye 
yönelik bir rekabet kendini hemen his-
settiriyor. Bu işten nemalanmak isteyen 
girişimcilerin işe hemen koyulmaları 
beraberinde hüsranı da getiriyor. Zira bu 
sürecin en önemli stratejisi uzun vadeli 
düşünebilmek ve yarının ihtiyaçlarını bu-
günden tasarlayıp harekete geçebilmek 
üzerine kurulu. 

Financial Times Gazetesi’nin Wealth 
Eki (Summer 2014) Güney Kore’nin 
“okuryazarlık kaldıracı (literacy leverage)” 
yoluyla kitap basım sektörünü destekle-
yerek bu konuda da ciddi bir uluslararası 
piyasaya sahip olma yönündeki çabasını 
anlatıyor. Bu işin merkezi Seul’e karayo-
luyla bir saatlik uzaklıkta olan Paju Book-
city. Kore’nin kitap ticaret merkezi olarak 
adlandırılan Paju’da okuma festivali de 
yapılıyor. Kore Kültür Bakanı “Kore gibi 
küçük bir ülkede ekonomik gücü ya da 
askeri gücü artırmaya çalışmanın sınırlı 
başarı getireceğini ve kültürel gücün te-
mel hedefleri olduğunu” vurgulaması da 
bu bağlamda kayda değer bir açıklama. 
Koreli roman yazarı Hwang Sok-yong ise 
hükümetin okuryazarlık dünyasına yapa-
cağı en büyük katkının bu süreci destek-
lemesi ve müdahale etmemesi olduğunu 
önemle vurguluyor.

Tüm bu süreçler ilkokuldan üniver-
sitelere kadar birçok eğitim kurumunu 
yakından ilgilendiriyor. Bu konuda elimde 
gerçekten zengin sayılabilecek kitap ve 
makale koleksiyonu mevcut ve sırası 
geldikçe yine bu satırlardan sizlerle pay-
laşacağım. 

Yeni akım eğitim ve 
öğretim sistemi

Doç. Dr. Coşkun 
Küçüközmen

coskunkucukozmen@ekonomik-cozum.com.tr

E
konomide arz ve talep teorileri ile 
ilgili anlatılan bir söz vardır: 

“Bir papağana her şeyin arz 
ve talebe bağlı olduğunu öğre-

tirseniz bir ekonomist elde edersiniz. 
Bir ekonomiste her şeyin arz ve talebe 
bağlı olduğunu öğretirseniz bir papa-
ğan elde edersiniz.”   

Reklamlara dikkat ederseniz sanki ül-
kede son derece lüks rezidanslara olan 
ihtiyaç son derece artmış görünüyor. 
Şimdilik ekonomi büyük ölçüde inşaa-
ta dayalı olarak genişliyor görünse de 
artan bir balon olduğu, birçok konutun 
(çoğu lüks) satılmadan kaldığı sektör-
dekilerce de ifade ediliyor. Bu balonun 
ne zaman patlayacağı şimdilik meçhul. 
Patladığında “ekonomi tıkırında” diyen-
lerin nerelere saklanacağını da merak 
ediyorum. Ayrıca bu müthiş konut 
üretimine rağmen çok kötü konutlarda 
kalanların ihtiyaçlarını bu sistem kural 
olarak yok sayıyor. Konut alanında arz 
ve talep çakışsa bile bundan mutlu 
olmayanlar haylice fazla. Ama sanki her 
şey yolunda, ekonomideki dengeler her 
sorunu çözüyormuş gibi bir algılama da 
yaygın. 

Dünyada ve Türkiye’de sadece iktisat 
fakültelerinde değil, bütün sosyal bilim-
ler dallarında, ayrıca ziraat fakülteleri 
dâhil bütün mühendislik öğrencilerine 
ekonomi dersleri veriliyor. Ancak ezici 
çoğunlukla neoklasik iktisat okutulu-
yor. Öğretim üyesi daha aydınlanmış 
olduğunda dahi öğrenciler örneğin arz 
ve talep teorilerini anlatıldığından farklı 
algılayabiliyorlar. Metis Yayınlarından 
yayınlanan oldukça hacimli bir kitap 
olan “ Mim Savaşları- Neoklasik İktisa-
dın Yaratıcı İmhası”  bu konuda ilginç 
deneyimler sunuluyor.  

Kitapta iktisat profesörü Julie Mat-
thaei şöyle söylüyor: “Arz ve talep 
çerçevesini giriş seviyesindeki iktisat 
öğrencilerine ilk sunduğum andan 
itibaren, arz ve talep eğrilerinin fiyatları 
ancak tamamen rekabetçi piyasalarda 
belirleyebileceğini, ama böyle piyasala-
rın olmadığını anlattım…Benim ders-
lerime rağmen öğrencilerimin birçoğu 
sınavlarda ‘denge noktasında herkes 
mutludur’ önermesinin yanlışlığını işaret 
etmeyi başaramıyordu. Daha sonra 
tepkisellikten kaçınmayı öneren ilkeyi 
benimsedim. Büyük şirketlere dair radi-
kal eleştirilerim de tepkiseldi ve öğren-
cilerime kendilerini çaresiz hissettirecek 
derecede şirket gücünü vurguluyordu. 
Artık ders yılına, acil ekonomik prob-
lemleri ve küresel ısınma sorununu 
saptayarak başlıyoruz. ..Mikro iktisadı, 
iktisadın bazı yönlerini anlayan, ancak 
başka yönlerini ıskalayan bir teori ola-
rak sunuyorum. Dayanışmacı ekonomi 
kavramını sunuyor, tartışıyor ve örnek-
lendiriyorum”

Başka bir ekonomi mümkün demek 
zamanı çoktan geldi sanırım.

Ekonomi teorileri ve 
papağanlar

Prof. Dr. Tayfun Özkaya
>> TÜRKIYE GENEL MÜDÜRÜ EMEA BÖLGESI BAŞKANLIĞI’NA 

Terfi etti

HSBC Grup Genel Müdürü ve HSBC Türkiye Yö-
netim Kurulu üyesi olmaya devam edecek olan 
Martin Spurling,  HSBC EMEA (Avrupa ve Orta 
Doğu Afrika) Bölgesi Bireysel Bankacılık Başkanı 
görevine atanmasının ardından Genel Müdürlük 
koltuğunu James Emmett’e teslim edecek.

HSBC Türkiye Genel Müdürü 
ve HSBC Grup Genel Müdürü 
Martin Spurling,  HSBC EMEA 

(Avrupa ve Orta Doğu Afrika) Bölgesi 
Bireysel Bankacılık Başkanı görevine 
terfi ediyor. Spurling, HSBC Grup Ge-
nel Müdürü ve HSBC Türkiye Yönetim 
Kurulu üyesi olmaya devam edecek. 
Halen Küresel Dış Ticaret ve Faktoring 
Başkanı ve Grup Genel Müdürü görevi-
ni sürdüren James Emmett 1 Eylül 2014 
itibarıyla HSBC Türkiye’nin yeni Genel 
Müdürü olacak. Her iki atama, Yönetim 
Kurulu ve yasal düzenleyicilerin onay-
larının ardından yürürlüğe girecek.

 HSBC Grubu içinde 25 yıldır Ulusla-
rarası Yönetici olarak Asya Pasifik, Av-
rupa ve Orta Doğu’da bireysel, kurum-
sal, özel bankacılık, hazine ve yatırım 
bankacılığı alanlarında farklı görevlerde 
bulunan Spurling, 2010 yılında HSBC 
Türkiye Genel Müdürü olarak atan-
madan önce HSBC Bank International 

Genel Müdürü, HSBC Tayvan Genel 
Müdür Vekili, HSBC Pakistan Genel 
Müdür Vekili olarak görev yaptı.    

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE 
DEVAM EDECEK 

HSBC Grubu bünyesindeki terfisiyle 
ilgili olarak Martin Spurling, “HSBC 
Türkiye çalışanlarına göstermiş olduk-
ları dürüstlük, özveri ve azim için teşek-
kür ederim. Bu ailenin bir parçası olarak 
geçirdiğim 5 sene, kariyerimin en de-
ğerli ve unutulmaz deneyimlerinden biri 
oldu. HSBC Türkiye Genel Müdürlüğü 
görevimden ayrılıyor olsam da, HSBC 
Türkiye’yi Yönetim Kurulu üyesi olarak 
desteklemeye devam edeceğim. HSBC 
Türkiye, James Emmett’in liderliğinde, 
HSBC Grubu’nun önceliklendirdiği 
pazarlardan biri olan Türkiye’de, müş-
terilere katma değer sağlama hedefine 
devam edecek” dedi.

 Martin Spurling James Emmet’in 
HSBC Türkiye Genel Müdürü olarak 
atanmasına istinaden de,  “James 20 yıl-

dır HSBC Grubu’nda Kuzey Amerika, 
Avrupa, Ortadoğu ve Asya Pasifik’te 
dış ticaret finansmanı, ticari bankacılık, 
bireysel bankacılık ve strateji gibi pek 
çok alanda farklı pozisyonlarda görev 
yapmış son derece deneyimli bir yöne-
ticidir. James, HSBC Türkiye’nin uzun 
vadeli sürdürülebilir büyüme stratejisini 
uygulamaya ve müşterilerimizin ha-
yallerini gerçekleştirmek için  çalışma-
ya  devam edecek” ifadelerini kullandı.

 Yeni göreviyle ilgili olarak James 
Emmett, “HSBC’deki kariyerim bo-
yunca küresel deneyim ve bağlantıla-
rımızın müşterilerimiz için nasıl katma 
değer yarattığını yaşadım, bu deneyimi 
Türkiye pazarındaki müşterilerimizle 
de  paylaşacağım. Türkiye’nin stratejik 
konumu hem Türkiye ekonomisi, hem 
müşterilerimiz hem de HSBC Türkiye 
için önemli fırsatlar sunuyor. Türkiye’nin 
Öncü Uluslararası Bankası olma hedefi 
doğrultusunda müşterilerimize değer 
katan HSBC Türkiye ailesinin bir parçası 
olmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Ak Portföy Genel Müdürü 
EFAMA Yönetim Kurulu üyesi seçildi
Avrupa çapında yatırım ve emeklilik fonları başta olmak üzere toplam değeri 15 
trilyon euroya ulaşan varlığı yöneten EFAMA’nın Bükreş’te gerçekleştirilen Genel 
Kurulu’nda, Ak Portföy Genel Müdürü Dr. Alp Keler Yönetim Kurulu’na seçildi.

AVRUPA Fon ve Varlık Yönetimi Bir-
liği’nin (EFAMA-European Fund and 
Asset Management Association) Bük-
reş’te yapılan Genel Kurul toplantısında, 
Ak Portföy Genel Müdürü ve Türkiye 
Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 
(TKYD) Başkanı Dr. Alp Keler EFAMA 
Yönetim Kurulu’na seçildi. 

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ 
KAPSAMINDA ÖNEM TAŞIYOR

Dr. Alp Keler, EFAMA Direktörler 
Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı 
değerlendirmede; “Avrupa’da fon ve 
varlık yönetimi konusundaki en önemli 
kuruluşun yönetim kuruluna seçil-
miş olmak, temsil ettiğim kurumlar 

adına önemli bir gelişme. Avrupa’da 
fon yönetimi sektörü, Avrupa Birliği 
ekonomisinin son 50 yıllık gelişiminde 
ve bugünlere gelmesinde oldukça kritik 
bir role sahip. EFAMA üyesi kuruluşlar 
Avrupa çapında yatırım ve emekli-
lik fonları başta olmak üzere toplam 
değeri 15 trilyon euroya ulaşan varlığı 
yönetiyor. Benim amacım da ülkemizde 
hızla gelişmekte olan varlık yönetimi 
sektörünü Avrupa çapında temsil etmek 
ve Türkiye’deki sermaye piyasalarının 
gelişimine katkıda bulunmak için gerek-
li her türlü işbirliğini gerçekleştirmek” 
dedi. Ak Portföy Genel Müdürlüğü ve 
TKYD Başkanlığı görevlerini yürüten 
Dr. Alp Keler öncesinde Fortis Portföy 
Yönetimi’nde Genel Müdür, ABN 
AMRO Asset Management Asia’da 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Portföy 
Yönetimi’nde Varlık Yönetimi’nden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı gö-
revlerinde bulundu. TED Ankara Koleji 
ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölü-
mü’nden mezun olan Keler,  Bilkent 
Üniversitesi’nden MBA derecesi aldı.   
Galatasaray Üniversitesi’nde ekonomi 
hukuku yüksek lisansı ve Marmara 
Üniversitesi’nde bankacılık alanında 
doktora derecelerine sahip olan Keler, 
2008-2011 yılları arasında Marmara 
Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık 
Enstitüsü’nde Portföy Yönetimi Dersi 
Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.   
CFA Society of İstanbul Eski Başkanı 
ve halen Danışma Kurulu Üyesi olarak 
da görev yapan Keler, evli ve 2 çocuk 
babası.

Sektörün önemli 
isimleri yeni yönetim 
kurulunu oluşturdu
TÜRKIYE Halkla İlişkiler Derneği’nin 
(TÜHİD) 
Olağan Genel 
Kurulu’nda 
2014-2017 
yılları arasında 
görev alacak ekip seçildi. Türkiye Halkla 
İlişkiler Derneği’nin Genel Kurulu’nda TÜ-
HİD’in geçmiş dönem çalışmaları değerlen-
dirildi, üyelerin öneri ve temennileri dinlendi 
ve TÜHİD dernek organları seçildi.

Fügen Toksü’den devralan Gonca Ka-
rakaş’ın 2014-2017 yılları arasında görev 
alacak ekibi sektörün önemli temsilcilerin-
den oluştu. TÜHİD yeni yönetim kurulu, ilk 
toplantıda görev taksimi yapacak. 

YENİ YÖNETİM KURULU

Gonca Karakaş / Effect Halkla İlişkiler
Merih Güngör / Mese İletişim Danışman-

lığı
Şeref Gözütok / Mark&Mark İletişim 

Danışmanlığı
Murat Göllü / Akbank
Sevil Wittmann / Vodafone Telekomuni-

kasyon
Sinan Cem Şahin / TTNET
Fügen Toksü / Toksü ve Chase Halkla 

İlişkiler 
Ayşe Kırımlı / Adel Kalemcilik
Berna Sağlam Naipoğlu / Bernaylafem 

Ayşenur Aydın  / Opet Petrolcülük
Çiler İlhan / Çırağan Palace Kempinski
Şila Gök  / İdea Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Ercüment Şener / Ünite İletişim ve Tanıtım 

Hizmetleri
Şulecan Dalbudak / Artı Değer Stratejik 

İletişim

H.Merkezi/ E.Çözüm
İstanbul’a Vancouver’dan atandı
ASYA kültürünün zarif dokunuşlarıy-
la tasarlanan, Shangri-La Bosphorus, 
Istanbul’un yeni Genel Müdürü, Vito 
Romeo, görevine başladı.

Eğitimini Fransa’nın Lyon şehrinde 
Institute Paul Bocuse’da yiyecek ve 
içecek üzerine yapan Vito Romeo, tu-
rizm alanındaki profesyonel iş hayatına 
Hotel Plaza Athenee, Paris’te Yardımcı 
Yiyecek & İçecek Direktörü olarak 
başlayıp, kariyerine yiyecek ve içecek 

alanında New York, Milano, Brüksel 
gibi şehirlerde bulunan lüks otellerde 
devam etti. 2006 yılında ise Monte-Car-
lo’da bulunan Hotel Metropole Otel 
Müdürlüğü’ne getirildi.

2009 yılı itibariyle Shangri-La Hotel 
Beijing ile Shangri-La Hotels & Resorts 
grubuna adım attıktan sonra Shangri-
La Hotel Vancouver’a Genel Müdür 
olarak atandı. Shangri-La Bosphorus, 
Istanbul’un Genel Müdürü olarak görev 
alan Vito Romeo, İngilizce, İtalyanca ve 
Fransızca biliyor.

Yiğit Akü’nün yeni genel müdürü Erinç Çetin Miser

YIĞIT Akü A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 
aldığı kararla genel müdürlük görevi-
ne yeni bir atama yapıldı. Yiğit Akü 
A.Ş.’nin yeni Genel Müdürü Erinç 
Çetin Miser oldu.

1994 yılında Gazi Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Makine Mühendis-
liği Bölümü’nden mezun olan Miser, 
profesyonel kariyerine proje ve tasa-
rım mühendisi olarak başladı. 2001 
senesinde Yiğit Akü A.Ş’de araştırma 

ve geliştirme departmanında AR-Ge 
mühendisi olarak çalışmaya başladı.

2003 senesinde Yiğit Akü Ar-Ge ve 
Mühendislik  Departman Müdürlü-
ğü’ne atanan Miser; 2011 yılından beri 
firmanın yatırım, planlama, lojistik,  
kalite,  metod mühendisliği, üre-
tim-bakım departmanlarından sorumlu 
teknik genel müdür yardımcısı olarak 
görev yaptı. 2014 yılı itibari ile Yiğit 
Akü A.Ş.’nin genel müdürlüğü göre-
vini üstlenen Miser, evli ve 1 çocuk 
babası.

Sektörde hedef
büyüttüler
ADANA ve çevresinde faaliyet 
gösteren plastik sanayicileri, 
Çukurova Plastik Sanayicileri 
Derneği’ni kurmaya karar verdi. 
Adana’da olacak olan derne-
ğin kuruluş çalışmalarını EMS 
firması Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Selahattin Onatça 
yürütecek. PLASFED Yöne-
tim Kurulu Başkanı 
Selçuk Aksoy; 
“Hedefimiz, plas-
tik sektörünü daha 
etkin şekilde temsil 
edebilmek ve böylece 
Türkiye ekonomi-
sinde daha fazla 
söz sahibi olabil-
mek; dolayısıyla 
dünya plas-
tik pazarından 
da daha fazla 
pay alabil-
mek” dedi. Selçuk Aksoy


