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oplulu¤umuza 44 y›l hizmet veren,
otomotiv sanayinin geliflmesine ve

Otosan’›n bugünlere gelmesinde büyük eme-
¤i geçen Erdo¤an Gönül’ü kaybetmenin
üzüntüsünü yafl›yoruz. 
70 yafl›nda hayata gözlerini kapatan Erdo¤an
Gönül, 11 yafl›nda bafllayan otomobil tutku-
sunu tüm hayat› boyunca sürdürdü ve 27 y›l
görev yapt›¤› Otosan’da pek çok baflar›ya im-
za att›. Rahmetli Bernar Nahum ile birlikte
yürüttü¤ü Anadol projesi, Erdo¤an Gönül’ün
otomobil sektörüne yapt›¤› hizmetlerden yal-
n›zca biri. Onun otomobil aflk›, sadece ifl ha-
yat›ndaki baflar›lar›na yans›makla kalmad› ve
daha genifl  alanlarda da iz b›rakt›. Rahmetli
Erdo¤an Gönül’ü Toplulu¤umuza ve otomo-
tiv sektörüne yapt›¤› katk›larla, kendi deyifliy-
le “tedavisi olmayan otomobil aflk›yla”, hayata
pozitif bakan benzersiz espri anlay›fl›yla ve
centilmenli¤iyle hat›rlayaca¤›z. Koç ve Gönül
Ailesi’nin, Toplulu¤umuzun bafl› sa¤ olsun.

2 Milyonuncu Tofafl Otomobili
Tüm ac› yönlerine ra¤men hayat devam ediyor
ve Koç Toplulu¤u flirketleri baflar›lar›na yenile-
rini ekliyor. Bu kez baflar›n›n mimar› Tofafl.

1971 y›l›nda faaliyete geçen Tofafl, bugüne ka-
dar 24 de¤iflik otomobil ve hafif ticari araç mo-
deli üretti ve 26 Temmuz 2003 tarihine gelin-
di¤inde düzenlenen bir törenle 2 milyonuncu
otomobili banttan indirdi. Törende Yönetim
Kurulu Baflkan›m›z  Mustafa V. Koç’un da al-
t›n› çizerek ifade etti¤i gibi Tofafl’ta bafllang›çta
y›lda 20 bin otomobil üretimi, bin kiflilik de is-
tihdam öngörülmüfltü. Bugün karfl›m›zda bir
sanayi devi durmaktad›r. Tofafl’› kutlad›¤›m›z
bu mutlu günümüzde konuflan baflbakan›m›z
Recep Tayyip Erdo¤an’›n da tespit etti¤i gibi
Vehbi Koç büyük düflünmeseydi, 1969 y›l›n-

da Tofafl’›n temeli at›lmasayd› hiçbirimiz bu se-
vinci yaflayamayacakt›k.

‹lk 10’un 5’inde Biz Var›z
Bir baflka gurur vesilemiz de, Temmuz ay›n›n
sonuna do¤ru aç›klanan ‹stanbul Sanayi Oda-
s›’n›n (‹SO) 2002 y›l› 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluflu araflt›rmas›n›n sonuçlar›yd›. Bu araflt›r-
maya göre Koç Toplulu¤u, özel sektörde Ar-

çelik, Tofafl, Aygaz, Beko Elektronik ve
Ford Otomotiv ile, ilk 10 içerisinde 5 flirke-
tiyle yer ald›. Koç Toplulu¤u flirketleri 7.3
katrilyon liral›k ciro ile 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluflu’nun %9’unu, özel sektörün ise %11’ini
temsil eden en büyük sanayi grubu oldu.

Ekonomik De¤erlendirmeler
Bu say›m›zda yine ilginç ve okunmas› gereken
pek çok röportaj›m›z var. UniCredito Italiano
CEO’su ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üye-
si Alessandro Profumo ile Koçbank Bafleko-
nomisti ve Koç Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
Cevdet Akçay’›n ekonomik de¤erlendirmele-
ri, gerek Toplulu¤umuzu gerekse Türkiye’yi
önümüzdeki günlerde nelerin bekledi¤ine da-
ir ipuçlar› sunuyor. Tat Konserve Genel Mü-
dürü Erdal Kesrelio¤lu ile yap›lan röportaj
ise Toplulu¤umuzun g›da sektöründeki at›-
l›mlar›n› gözler önüne seriyor. 
Gelecek ay, dergimizin yay›n hayat›nda önem-
li bir ay olacak. Koç Toplulu¤u’nun ayl›k ileti-
flim dergisi Bizden Haberler, 1963 y›l›n›n Ey-
lül ay›nda yay›n hayat›na bafllad›. Önümüzde-
ki Eylül ay›nda, dergimizin 40. y›l›nda bulufl-
mak üzere sevgi ve sayg›lar›mla…

Hasan Bengü

Koç Holding Kurumsal ‹letiflim 

ve D›fl ‹liflkiler Baflkan›
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edavisi mümkün olmayan
otomobil aflk›na tutuldu¤um
zaman 11 yafl›ndayd›m. Rah-
mi M. Koç Müzesi’nde sergile-

nen 1933 model Buick, babam›n 1933 y›l›nda an-
nem bana hamile kal›nca hediye olarak alm›fl ol-
du¤u otomobildir.”
Bu sözler, 16 Temmuz’da aram›zdan ayr›larak
ebedi yolculu¤una u¤urlad›¤›m›z, Koç Ailesi’nin
de¤erli ferdi, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi
ve Türk otomobil sanayinin gelifliminde katk›lar›
bulunan Erdo¤an Gönül’e ait. Tedavi gördü¤ü
Vehbi Koç Vakf› Amerikan Hastanesi’nde yafla-
ma gözlerini kapatan Erdo¤an Gönül, 18 Tem-
muz’da Koç Holding Nakkafltepe’de düzenlenen
tören ve Teflvikiye Camii’nde k›l›nan ö¤le nama-
z›n›n ard›ndan Zincirlikuyu Mezarl›¤›’nda top-

ra¤a verildi. Nakkafltepe’de düzenlenen törende
Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç, Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç

ve 1986-91 y›llar› aras›nda Koç Holding’de Genel
‹dare Baflkanl›¤› yapan Ahmet Binbir birer ko-
nuflma yaparak Erdo¤an Gönül’ün kiflili¤ini ve ifl
yaflam›n› anlatt›. Gönül ve Koç Ailesi, Koç Toplu-
lu¤u çal›flanlar› ve dostlar›n›n haz›r bulundu¤u tö-
renin ard›ndan Teflvikiye Camii’nde k›l›nan cena-
ze namaz›nda, Erdo¤an Gönül’ün ifl, politika, sa-
nat ve bas›n dünyas›ndan binlerce seveni bir ara-
ya geldi 

Dolu Dolu 70 Y›l
1933 y›l›nda do¤an Erdo¤an Gönül, English

High School’u bitirdikten sonra, ifl hayat›na 1959
y›l›nda Koç Toplulu¤u flirketlerinden Otosan’da
‹stihsal Kontrol Müdürü olarak bafllad›. Merhum
Vehbi Koç’un ortanca k›z›, Koç Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Sevgi Gönül ile 1962 y›l›nda haya-
t›n› birlefltiren Gönül, Koç Toplulu¤u’nda 44 y›l›-
n› geçirdi. Otomobillere karfl› bitmeyen tutkusu
nedeniyle Türk otomotiv sanayinin özellikle de
Otosan’›n geliflmesinde büyük rol oynayan Gönül,
Otosan’da 1963-1974 y›llar› aras›nda Genel Mü-
dür Yard›mc›l›¤›, 1974-1986 y›llar›nda Genel Mü-
dürlük görevlerini yürüttü. 27 y›l görev yapt›¤›
Otosan’daki baflar›l› hizmetlerinin ard›ndan 1986
y›l›nda Koç Holding A.fi. Otosan Grubu Baflkanl›-
¤›’na atand› ve 1992-1994 y›llar› aras›nda Otosan
Grubu Baflkanl›¤›’n› yürüttü. Erdo¤an Gönül ve-
fat›na dek Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi idi.

Otomobil Dünyas› Duayeni
27 y›l Otosan’da görev yürüten Erdo¤an Gönül,
kelimenin tam anlam›yla bir “otomobil tutkunuy-

Erdo¤an Gönül’ü
Ebediyete U¤urlad›k 
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdo¤an Gönül, 16 Temmuz’da, 
tedavi gördü¤ü Vehbi Koç Vakf› Amerikan Hastanesi’nde yaflama 
gözlerini kapad›. Uzun y›llar Otosan Genel Müdürlü¤ü yapan 
Erdo¤an Gönül, spor Anadol projesinin mimarlar›ndan biriydi

18 Temmuz’da, 

Koç Holding Nakkafltepe’de

düzenlenen törene kat›lan

Koç Ailesi ve 

Koç Toplulu¤u, 

son derece üzgündü.
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du”. Yaln›z çal›flt›¤› dönemde de¤il, emeklili¤inde de bu
tutkusu devam etti. 
Onun otomobillere olan merak› çok küçük yafllarda, he-
nüz 11 yafl›ndayken bafllar. Erdo¤an Gönül, kendisiyle ya-
p›lan bir röportajda bu tutkusunu flu sözlerle anlat›r; “Te-
davisi mümkün olmayan otomobil aflk›na tutuldu¤um za-
man 11 yafl›ndayd›m. 1933 model Buick, babam›n 1933
y›l›nda annem bana hamile kal›nca hediye olarak alm›fl ol-
du¤u otomobildir. Bu otomobilden dünyada 152 tane
imal edildi. Bugün tahminen üç tane kald›¤› varsay›l›yor.
1938 y›l›nda savafl ç›k›nca, hükümet özel otomobillerin
kullan›lmas›n› yasak etmifl. Babam da apartman›m›z›n ar-
ka taraf›ndaki garaja arabay› takoza alm›fl. Hat›rlad›¤›m
kadar›yla, 1945 y›l›nda babam banyoda trafl olurken rad-
yo dinliyordu. Spiker art›k özel otomobillerin kullan›lma-
s›n›n devletçe serbest b›rak›ld›¤›n› söyledi. Onun üzerine
babam, ‘O¤lum, hadi arabam›z› çal›flt›ral›m’ dedi. Henüz
11 yafl›ndayd›m, babamla birlikte garaja indik. Aküyü ön
koltu¤un alt›ndaki yerine yerlefltirdi, ba¤lant›lar›n› yapt›.
Marfla bast› ve birinci marflta otomobil çal›flt›. Egzozun-
dan ç›kan kokular ve egzoz duman› orada benim içime ve
ci¤erlerime girdi ve ben hastal›¤a ilk bu flekilde yakalan-
m›fl oldum.”

Törenine Eski Dost Buick de Getirildi
Nakkafltepe’de düzenlenen törene, Erdo¤an Gönül’ün
sonradan Rahmi M. Koç Müzesi’ne ba¤›fllad›¤› 1933 mo-
del Buick de getirildi. Çocukluk y›llar›nda Erdo¤an Gö-
nül’ün içine otomobil sevdas›n› düflüren Buick, 1946 y›-
l›nda Ayaza¤a’daki bir çiftlik sahibine sat›l›r ve y›llarca
ürün tafl›ma arac› olarak kullan›l›r. Ancak sat›lmas› Gö-
nül’ün içindeki bu sevday› söndüremez. Hatta daha da
alevlendirir: “Bir gün ye¤enim bana bir foto¤raf getirdi.
Foto¤rafta babam annemle birlikte bu otomobilin içine
oturmufllard›. ‹flte o zaman özlemim yeniden yeflerdi. Afla-
¤› yukar› 4-5 y›l süren bir araflt›rmadan sonra, bu otomo-
bili Kanada’da buldum. Sahibini arad›m ve otomobili sa-
t›n almak istedi¤imi söyledim. Otomobil sahibi önce ara-

Erdo¤an Gönül için Nakkafltepe’de düzenlenen törende
bir konuflma yapan Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M.

Koç, otomobil dünyas›n›n ve Koç Ailesi’nin “büyük bir
insan›” kaybetti¤ini belirterek flunlar› söyledi: 
“Do¤an Gönül’ü ilk defa 1959 senesinin A¤ustos ay›nda
Merkez Han’da, Otosan’›n kuruluflunda, kendilerine ay›r-
d›¤›m›z bir odada Ahmet Binbir ile gördüm. Üzerinde ifl
tulumu vard›.
O zaman ne bilecektim enifltem olaca¤›n›; Sevgici¤imi
mesut ve bahtiyar edece¤ini, onun sivri uçlar›n› törpüle-
yece¤ini, aileye nefle getirece¤ini ve bizleri baflka dünya-
lara götürece¤ini.
Do¤an Eniflte, her ifli en iyi flekilde yapan, içerisine girip,
flahsen alãkadar olan ve sessiz sedas›z bir insand›. 
Toplulu¤umuzun otomobil sanayine girmesinde ve Oto-
san’›n bugünlere gelmesinde büyük eme¤i geçti. Tak›m
çal›flmas›n› sever, arkadafllar›n› daima kollar, yukar›ya
nas›l muamele ediyor ise afla¤›ya da ayn›s›n› yapard›. Ge-
rek ifl aleminde gerekse sosyal hayat›nda tan›yanlar ken-
disini çok severdi. 
Fevkalâde mükrimdi; yedirmekten içirmekten pek hoflla-
n›rd›. Rahmi M. Koç Müzesi’ne en büyük katk› ondan
geldi. 
Do¤an Eniflte, dünyaya daima müspet bakard›, her fleyin
iyi taraf›n› görmeye çal›fl›rd›. Hat›r gönül sayan, vefakâr,
ince ruhlu bir insand›. Ne kadar çok sevildi¤ini bugün

daha iyi görüyor ve
anl›yoruz. Rahmetli
bambaflka bir in-
sand›. Camiam›z ve
ailemiz büyük bir
insan› kaybetti. He-
pimizin bafl› sa¤ ol-
sun. 
Sevgici¤ime bu ac›-
ya dayanma gücü
diliyorum. 
Allah rahmet ey-
lesin.”

Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç:

Camiam›z ve Ailemiz Büyük 
Bir ‹nsan› Kaybetti

K�resel
vizyon
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Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç, törende Erdo¤an Gönül
için yapt›¤› konuflmada “Do¤an Eniflte tak›m çal›flmas›n› sever, 
arkadafllar›n› daima kollar, yukar›ya nas›l muamele ediyor ise
afla¤›ya da ayn›s›n› yapard›” dedi. Nakkafltepe’deki törende 
Erdo¤an Gönül’ün 11 yafl›nda tan›flt›¤› 1933 model Buick da vard›.



Baflta göz çevresi

bas›n› satmak istemedi. Daha sonra ona elimdeki
foto¤raf› gönderdim. K›sa bir süre sonra Kana-
da’dan bir telefon geldi. Otomobilin sahibi bana
‘Otomobil sizin hakk›n›z ve onu size sat›yorum’
dedi.” 
Erdo¤an Gönül’ün otomobil sevdas› efli Sevgi Gö-
nül taraf›ndan da çeflitli yaz›lara konu edilir. Rah-
mi M. Koç Müzesi’nde aç›lan Erdo¤an Gönül Sa-
lonu’yla ilgili Hürriyet gazetesindeki köflesinde
yazan Sevgi Gönül, “Övünmek gibi olmas›n ama
tam ‘A La Koç’ bir ifl yap›lm›fl. Hangi ara bu kadar

ifli planlam›fllar, kimler çal›flm›fl bilemiyorum.
Herkesi tebrik ederim. Üstüne üstlük ilk girdi-
¤im, Erdo¤an Gönül salonu ve kocam›n büyük
bir titizlikle mint condition (iyi durumda) topla-
d›¤› otomobilleri yan yana dizilmifller. Helal ol-
sun ama benim kürk paralar› kuzu gibi arka arka-
ya orada s›ralanm›fllard›” diyerek esprili biçimde
eflinin tutkusunu dile getirir. 

Tulum Giyip Çal›flt›
Erdo¤an Gönül, 1959 y›l›nda Otosan’da dördün-

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç, Erdo¤an Gönül’ün hayat›n›
zevkle ve dolu dolu yaflad›¤›n› belirterek
flunlar› söyledi: 
“Toplulu¤umuza 44 y›l hizmet veren, oto-
motiv sanayinin geliflmesine ve Otosan’›n
bugünlere gelmesinde büyük eme¤i geçen
bir büyü¤ümüzü daha kaybetmenin üzün-
tüsü içindeyiz. Koç Ailesi olarak ailemizin
çok de¤erli ve sevgili bir ferdini, sevgili
Do¤an Enifltemizi ebedi yolculu¤una
u¤urlarken kendisiyle ilgili düflüncelerimi

sizlerle paylaflmak istiyorum.
Erken denilebilecek bir yaflta aram›zdan
ayr›lan Do¤an Enifltemiz hayat›n› zevkle ve
dolu dolu yaflayarak noktalad›. Olaylara hep
olumlu aç›dan bakan, ileri görüfllü, kendisiyle
ve etraf› ile bar›fl›k, dolay›s›yla sevilen ve
say›lan bir kiflili¤e sahipti. 
Karfl›s›ndakileri ezecek derecede alçakgönüllü
idi. Sade ve gösteriflsiz olmaya özen gösterirdi.
Fevkalâde keskin zekâs› ve ince mizah anlay›-
fl› onu farkl› k›lan önemli özelliklerindendi.
Vefat› ile bizler çok de¤erli bir duayenimizi, ai-
lemizin nefle kayna¤› Enifltemizi ve Otosanl›lar
ise unutamayacaklar› bir a¤abeylerini yitirdi-
ler. Kendisini her zaman flükranla ve büyük
bir özlemle anaca¤›z. 
Ruhu flâd, mekân› cennet olsun.”

1959-1980 y›llar›nda Otosan Genel Müdürlü¤ü, 1986-1991’de
ise Koç Holding Genel ‹dare Baflkan› olarak görev yapan ve Er-
do¤an Gönül’ün yak›n dostu Ahmet Binbir, Gönül ile tan›flma-
lar›n› ve ilerleyen dostluklar›n› flu sözlerle anlatt›: 
“1959 y›l›nda Otosan kuruluyordu. Kap›y› bir genç çald›. ‘Kim
geldi’ dedim. ‘Erdo¤an Gönül’ dedi ve ‹ngilizce bilen eleman
arad›¤›m›z› duydu¤unu söyledi. High School’da ayn› s›n›fta
okuyorduk. Okulu bitirip bitirmedi¤ini sordum. Bitirdi¤ini
ö¤renince, ‘Git, içeride otur’ dedim. Yüzüme bakt› ve ‘Hiçbir
fley yapmayacak m›y›m’ diye sordu. Gelen ‹ngilizce dosyalar›
tasnif etmesini istedim.  Fevkalâde ifline düflkündü. Otosan’dan
bir daha ayr›lmad›. Uzun y›llar birlikte çal›flt›k. Bir gün dahi
birbirimizi k›rmad›k. Ondayd› bütün meziyet; ben h›rç›n olabi-
lirdim, o katiyen, hiçbir flekilde  h›rç›n olmad›. Büyüklerine
karfl› daima sayg›l›yd›. ‹flçisini can› gibi severdi. ‘Do¤an sen hiç-
bir fleye k›zmaz m›s›n’ diye sorard›m. Gülümseyerek cevap ve-
rirdi: ‘K›zar›m elbette ama aynada yüzüme bak›nca birini k›r-
maktan vazgeçiyorum’ derdi. Bizler Otosan’la beraber büyü-
dük. Onunla beraber  gelifltik ama Otosan yafllanmad›. ‘Ahmet
biliyor musun ne var? Müesseseler olgunlafl›yor, biz emekli olu-

yoruz’ derdi. Koç Holding ve Koç Ailesi kendisini çok sevdi. O
da onlara karfl› hürmetini esirgemedi. Daha farkl› iflletmelere al-
mak istediler ama o gitmedi. Otosan’a büyük emekler verdi.
Anadol ç›k›nca sat›n alman›n bafl›na geldi ve yan sanayine emek
verdi. Türkiye’deki yan sanayi fark›nda olmadan Do¤an’›n eliy-
le büyüdü. Otosan bugünlere geldi. Hiçbirimiz Otosan’›n Ford
ile iflbirli¤i yapaca¤›n› sanm›yorduk. Kaç saat çal›flt›¤›m›z belli
de¤ildi ve böylece Otosan planlanandan önce faaliyete geçti.
Bunu Do¤an’a borçluyuz.  Sana u¤urlar olsun demeye dilim
varm›yor. Hepimiz gidiciyiz ama senin gidiflin çok acele oldu.
Hepimiz floke olduk. Aram›zdan bir y›ld›z kayd›, biz fark›nda
olamad›k. Bafl›m›z sa¤ olsun. 
Do¤anc›¤›m rahat uyu.”

Otosan eski Genel Müdürü Ahmet Binbir:

Aram›zdan Bir Y›ld›z Kayd›

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç:

Erdo¤an Eniflte’yi fiükran ve Sevgiyle Anaca¤›z

Törende konuflma yapan
Koç Holding Yönetim

Kurulu Baflkan› Mustafa
V. Koç ve Otosan 

eski Genel Müdürü 
Ahmet Binbir, 

gözyafllar› içinde kald›. 



Erdo¤an Gönül’ün yaflama gözlerini kapatmas›yla birlikte 41
y›ll›k hayat arkadafl›n› yitiren Koç Holding Yönetim Kurulu
Üyesi Sevgi Gönül, 20 Temmuz’da yay›nlanan Hürriyet Gaze-
tesi’ndeki “Sevgi’nin Diviti” adl› köflesinde eflini konuk etti.
“Dodo Keflke Hayatta Olsayd› da Yaz›m› Okuyabilseydi” bafll›k-
l› yaz›s›nda Erdo¤an Gönül’ün kiflili¤ini flu sözlerle anlatt›:
16 Temmuz 2003... Dodo bu sabah saat 11’i 10 geçe hayata ve-
da etti, beni yaln›z ve dul b›rakt›. Hayatta olsayd› da onun hak-
k›nda bu yazd›klar›m› okuyabilseydi... Evlendi¤imde 23 yafl›n-
dayd›m. ‹nsano¤lu her zaman birbirinden bir fleyler ö¤renir.
Ben kocamdan her zaman zarafeti ö¤rendim. Hakiki bir beye-
fendi idi. Yaln›z bana de¤il, bütün ev halk›na fevkalâde seve-
cendi ve hep yüzü gülerdi. Doktorlar›, art›k son derece s›k›nt›
çekti¤ini söyledikleri günlerde bile hep yüzü gülüyordu ve
doktorlar “Ne harika hasta” diyorlard›. Son derece sab›rl›yd›,

çok nadiren taflan
ama taflt›¤› zaman
tam köpüren bir
hiddeti vard›. Efline-
dostuna çok k›ymet
veren ve ayn› de¤er-
lendirmeyi karfl› ta-
raftan bekleyen bir
kiflili¤e sahipti. Eli
son derece aç›kt›.
Sahip olduklar›n›n
k›ymetini çok iyi bi-
lirdi. Karfl›s›nda kim
olursa olsun verdi¤i
sözü mutlaka yeri-
ne getirirdi. Son de-
rece yavafl hareket
ederdi ama hiçbir
randevusuna geç
kalmam›flt›.
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Koç Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Sevgi Gönül:
Keflke Yaz›m› Okuyabilseydi 

Erdo¤an
Gönül’ün
Teflvikiye
Cami’nde 
yap›lan cenaze
törenine
aralar›nda çok
yak›n aile 
dostlar› da 
bulunan yüzlerce
kifli kat›ld›
(üstte). 
Gönül 
ve Koç Ailesi
namazdan sonra
taziyeleri 
kabul etti. 
Erdo¤an Gönül,
efli Sevgi Han›m
ve ‹pek K›raç ile
birlikte (altta). 

cü eleman ve 04 sicil numaras›yla göreve bafllad›.
O dönemde Otosan’›n Kad›köy’deki 4 bin metre-
karelik yerinin sadece  temelleri at›lm›flt›. fiirket
Müdürü Ahmet Binbir, Fabrika Müdürü Ercan

K›l›ç ve Sungur Malahof’tan oluflan ekip, hiçbir
konfora sahip olmaks›z›n günlerce çal›fl›r. Gönül,
Y›lmaz Çetiner’in “Otomobil’in Öyküsü” adl› ki-
tab›nda o günlere ait an›lar›n› flu sözlerle anlat›-
yor: “Barakada kendi çay›m›z› yap›yoruz. Mala-
hof’la ben zaman zaman kamyondan beton has›r-
lar, çimentolar indirdik, yola kürekle curuf dök-
tük. Bütün bunlar› yaparken dünyan›n en mesut
adam›yd›m.” 
1986 y›l›nda Gönül’den Otosan Genel Müdürlü-
¤ü’nü devralan Ali ‹hsan ‹lkbahar; “Erdo¤an Gö-
nül, mükemmelliyetçi bir kiflili¤e sahipti.  Anadol
projesinden sonra, iki kiflilik spor modelinin bafl
mühendisli¤ini o yapt›. Sat›n almadan gelen bir
yönetici olarak, tulum giyip çal›flt›” diyerek, Er-
do¤an Gönül’ün mükemmeliyetçi kiflili¤ine  dik-
kat çekiyor. 



ofafl’›n 2 milyonuncu arac›n›n üretim
band›ndan indirilmesi, 26 Tem-
muz’da büyük bir etkinlikle kutland›.
Törene Baflbakan Recep Tayyip Er-

do¤an, bakanlar ve milletvekillerinin yan› s›ra, Koç
Holding ve Tofafl Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa

V. Koç, Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›,
Koç Holding ‹dare Heyeti Baflkan Vekili Temel

Atay, Koç Holding Fiat Grubu Baflkan› Ayd›n ‹. Çu-

bukçu, Fiat Uluslararas› ‹fl Gelifltirme Grubu Baflka-
n› Jan Nahum, Tofafl CEO’su Antonio Bene, ‹talya

Büyükelçisi Vittoiro Claudio Surdo, yan sanayi
temsilcileri, Tofafl bayi ve çal›flanlar› kat›ld›. Tören-
den önce Tofafl Bursa Fabrikas›’n› gezen Baflbakan
Recep Tayyip Erdo¤an, Tofafl Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Mustafa V. Koç ve Tofafl CEO’su Antonio Bene,
fabrikan›n Pres, Robogate, Montaj ve Ar-Ge bölüm-
lerini incelediler. ‹nceleme gezisinin ard›ndan tören
salonuna geçildi. 32 y›ll›k serüvenin anlat›ld›¤› Tofafl
tan›t›m filminin ard›ndan üretimdeki 2 milyonuncu
araç için üretim hatt›na canl› ba¤lant› yap›ld›. Daha
sonra ise banttan ç›kacak 2 milyonuncu araç olan Fi-

at Palio Go’nun üretim süreci multivizyondan canl›
olarak izlendi.

Antonio Bene: Türkiye ile Birlikte
Büyüyoruz
Törende ilk konuflmay› Tofafl CEO’su Antonio Bene
yapt›. Sözlerine 2 milyonuncu arac›n üretiminden
duydu¤u mutlulu¤u ve heyecan› ifade ederek baflla-
yan Bene, konuflmas›n› flöyle sürdürdü: “2 milyon
rakam›n›n telâfuzu kolay, ancak otomobil park›nda-
ki her üç otomobilden birini Tofafl’›n üretti¤ini dü-
flünürseniz, bu say›n›n ne kadar büyük oldu¤unu
gözünüzde canland›rabilirsiniz. Bir milyonuncu ara-
c›m›z olan Fiat Tempra’y› 1993 y›l›nda üretmifltik.
1993’ten bugüne kadar geçen zaman zarf›nda 1 mil-
yon araç daha üretmifliz. Türkiye’de 2 milyon araç
üretmek ifl demek, afl demek, eme¤e olan inanç de-
mek. Yan sanayimizle birlikte on binlerce ailenin ge-
çimini sa¤lad›¤› sektörümüzün gelece¤i için coflku

T

Tofafl’›n 2 Milyonuncu 
Gururu

Tofafl’›n 2 Milyonuncu 
Gururu

Tofafl, 
2 milyonuncu

arac›n›n banttan 
indirilmesini,

Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an,
Koç Holding ve
Tofafl Yönetim

Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç,

bakanlar 
ve çok say›da

davetlinin
kat›l›m›yla 

gerçeklefltirilen
büyük bir törenle

kutlad›

‹ki milyonuncu araç Fiat Palio Go,
lazer ve sis gösterileriyle birlikte 

üretim band›ndan indirildi.



demek, umut demek. Ayr›ca, 2 mil-
yon araç üretmek, rekabet gücü gün-
den güne artan otomotiv endüstrimi-
zin bugün geldi¤i noktan›n en güzel
ifadesi. Yetiflmifl insan kaynaklar›m›z,
üretim kalitemiz ve kapasitemizle, bu
fabrikada daha milyonlarca araç ürete-
ce¤iz.
Gururluyuz, çünkü Tofafl olarak, Türk
ekonomisine önemli katma de¤er yaratmaktay›z. Daha önce
hiç denemedi¤imiz bir segmentte pazara sundu¤umuz Fiat
Doblò ile lansman›ndan bugüne kadar geçen iki y›lda; ihra-
cat ve üretim flampiyonluklar›n› elde ettik; Fiat Doblò’yu
Tofafl’taki de¤iflimin simgesi yapt›k.
Türkiye’de sanayi alan›nda ‘son 10 y›lda gerçeklefltirilen en
baflar›l› proje’ olarak seçilen Fiat Doblò ile üretim kalitemizi
ve teknolojimizi tüm dünyaya kan›tlad›k.
Bugün dünyan›n 54 ülkesine ihracat yapan küresel bir flir-
ket konumuna geldik. Geçti¤imiz son iki y›lda gerçeklefltir-
di¤imiz toplam 1milyar 400 milyon Dolarl›k ihracat›m›za
bu y›l 800 milyon Dolar ilave edece¤iz. ‹hracat baflar›m›zla,
ardarda yaflanan ekonomik krizlere ra¤men Türk ekonomi-
sine önemli bir katma de¤er yaratt›k ve yaratmaya devam
ediyoruz. ‘Made in Turkey’ ibaresini tafl›yan ürünlerimiz
dünyan›n pek çok flehrinde, Türk mühendislerinin baflar›s›-
n› temsilen dolafl›yor. Türkiye’nin en büyük Ar-Ge laboratu-
varlar›yla kendi teknolojimizi gelifltiriyoruz. Türkiye ile bir-
likte büyüyoruz. Üretece¤imiz daha milyonlarca araç var. ”

Mustafa V. Koç: Tofafl Bir Sanayi Devi
Antonio Bene’nin ard›ndan kürsüye gelen Koç Holding ve
Tofafl Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, baflar›n›n 32
y›ll›k bir çaban›n sonucu oldu¤unun alt›n› çizdi. Mustafa V.
Koç konuflmas›n› flöyle sürdürdü: “Vehbi Bey 1968 y›l›nda
‘halk›m›z›n otomobil sahibi olma murad›n› gerçeklefltirmek
dile¤iyle’ diyerek Tofafl’› kurmufltu. O günler için pek çok
insan taraf›ndan sadece bir hayal olarak görülen bu vizyon
çok k›sa sürede Türkiye’nin bir gerçe¤i haline geldi. Bafllan-
g›çta y›lda 20 bin otomobil üretimi, bin kiflilik de istihdam
öngörülmüfltü. Bugün ise Tofafl kelimenin gerçek anlam›yla
bir sanayi devidir. Bu noktada benden önce Tofafl’›n Yöne-
tim Kurulu Baflkanl›¤›’n› yapan halam Say›n Suna K›raç’›n

de¤erli katk›lar›n› özellikle anmam gerekir. 32 y›ll›k tarihi
sonucunda Tofafl’›n ulaflt›¤› noktaya bak›nca gururlanma-
mak elde de¤il.
‹talyan orta¤›m›z Fiat’›n da katk›lar›yla, Tofafl, CEO’muz Sa-
y›n Antonio Bene’nin de belirtti¤i gibi ‘Made in Turkey’ söz-

cü¤ünün dünyaya tan›t›lma-
s›nda büyük bir rol oynad›.
Bugün Tofafl, y›lda 250 bin
otomobillik bir üretim kapasi-
tesine eriflmifltir; çal›flanlar›n
say›s› da 5 bindir. Yan sanayi
kurulufllar›nda çal›flanlarla bir-
likte bu say› 10 bin kifliye ulafl-

maktad›r. ‹ç pazarda y›llard›r li-
derlik bayra¤›n› elinde tutan Tofafl, son iki y›lda da 1.4 mil-
yar Dolarl›k ihracat ile otomotiv sanayiinin d›fl pazarlardaki
öncülü¤ünü sürdürmüfltür.”
Konuflmas›nda otomotiv sektörünün sorunlar›na da de¤i-
nen Mustafa V. Koç, sözlerini flöyle tamamlad›: “Bildi¤iniz
gibi otomotiv sanayii dünya ekonomisinin istihdam, ihracat
ve istikrar aç›s›ndan itici güçlerinden biridir. Otomotiv mar-
kalar›na yönelik be¤eni ve müflteri menuniyeti de bir ülke
ekonomisinin en önemli itibar göstergelerinden biridir. To-
fafl’ta ‹talyan ortaklar›m›zla birlikte sa¤lad›¤›m›z baflar›l› so-
nuçlar Türkiye’nin küresel ekonomideki rekabet gücü aç›-
s›ndan da önemli bir katk› sa¤lamaktad›r. Bu nedenle de bü-
yük bir gurur duyuyoruz. Resmin bütününe bakt›¤›m›z za-
man, baflta Tofafl olmak üzere Türk otomotiv sanayiinin zor-
lu kriz koflullar›nda yüksek bir performans gösterdi¤ini ve
Türkiye’nin ihtiyac› olan katma de¤eri fazlas›yla üretti¤ini
görüyoruz. Ancak bu baflar› tablosu gelifltirmemiz gereken
yönleri de görmezden gelmemize yol açmamal›d›r. Burada
uzun uzad›ya otomotiv sanayiinin karfl›laflt›¤› zorluklara de-
¤inmek istemiyorum. Ancak, ekonomimize ve ihracat›m›za

Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an,
konuflmas›nda
Tofafl’›n,
Türkiye’nin medar›
iftihar› oldu¤unu
söyledi. Koç Holding
ve Tofafl Yönetim
Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç,
Tofafl’›n bir sanayi
devi oldu¤unun
alt›n› çizerken,
Tofafl CEO’su
Antonio Bene,
“Türkiye ile birlikte
büyüyoruz” dedi.

2 milyonuncu araç
Fiat Polio Go’nun 
ilk test sürüflünü
Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an,
Mustafa V. Koç,
Antonio Bene ve 
‹talya Büyükelçisi 
Vittoiro 
Claudio Surdo 
ile birlikte yapt›. 



çok de¤erli katk›lar sa¤layan bu sektörün sorunlar›n›,  hü-
kümetimizin göz ard› etmeyece¤ini ümit ediyorum. Ancak
içinde bulundu¤umuz tarihsel dönemde, AB ile h›zla
yak›nlafl›yor ve küresel ticarette ortaya ç›kan
yeni e¤ilimlere uyum göstermeye çal›fl›yo-
ruz. 
Türk ekonomisi küresel ekonomi ile
bütünleflmenin artaca¤› bir dönü-
flümün efli¤inde. Yar›n ülkemiz
ekonomisinin daha da büyük ba-
flar›lara imza atabilmesi için, yar›-
n›n dünyas›n› görmek; yar›n›n
dünyas›n›n gereksinimlerine göre
bugünümüzü planlamam›z gereki-
yor. Bu koflullar alt›nda Tofafl gibi
köklü ve güçlü temsilcileri bulunan
Türk otomotiv sanayii ile ilgili yeni bir
ulusal strateji oluflturmam›z gerekmektedir.”

Baflbakan Erdo¤an: Tofafl, Türkiye’nin
Medar› ‹ftihar›
Tofafl’›n üretti¤i 2 milyonuncu arac›n banttan indirilme-
si töreninde önce Mustafa V. Koç ve Antonio Bene ile bir-
likte fabrikay› gezen Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’a,

Türk otomotiv sektörünün en büyük araflt›rma ve gelifl-
tirme birimi olan Tofafl Ar-Ge hakk›nda bilgi verildi.
“Türkiye ile birlikte büyüyoruz” slogan›yla yay›nlanan
tan›t›m filmini izleyen Baflbakan ve beraberindekiler, Fiat
Palio Go’nun bütün üretim aflamalar›n› canl› olarak izle-

me imkân› da buldular. 
Törenin kapan›fl konuflmas›n› yapmak üzere

kürsüye gelen Recep Tayyip Erdo¤an,
Tofafl’›n “Türkiye’nin medar› iftihar›”

oldu¤unu belirterek, 2 milyonuncu
arac›n üretildi¤i gün Tofafl’ta bu-
lunmaktan büyük gurur duydu-
¤unu söyledi. Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an; “Türkiye’de
60’l› y›llarda kurulmaya bafllanan
otomotiv sanayii, ülkenin geliflme

ve büyüme trendine paralel bir se-
yir takip etmifltir. Son üç y›lda ger-

çekleflen, iç pazardaki toplam sat›fllara
bakt›¤›m›zda, adeta Türkiye’nin nereden

nereye geldi¤ini görmemiz mümkün. 1999
y›l›nda 284 bin araç; 2000 y›l›nda 450 bin araç üre-

tilmifl ve sat›lm›flt›r. 2001 y›l›na geldi¤imizde araç sat›fllar›
450 binden 130 bine düfltü. 2002 y›l›nda en dibe, son 16
y›l›n en düflük rakam›na, 90 bine indi. 3 Kas›m seçimle-
riyle güven ve istikrara kavuflulduktan sonra, herkesin
önünü görme imkân› ortaya ç›kt›. Türkiye, k›sa zaman
içinde eksi büyümeden art› büyümeye geçti” dedi.   
Türkiye’nin 3 Kas›m seçimlerinin ard›ndan güven ve is-
tikrar ortam› yaflamas›n›n özel sektörde büyük bir heye-
cana neden oldu¤unu da belirten Recep Tayyip Erdo¤an

Tofafl Bursa
Fabrikas›’nda düzenlenen 

törene kat›lan Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an; “Uzun vadeli 

hedefler koyup büyük düflünmek 
zorunday›z. Vehbi Koç büyük

düflünmeseydi, 1969 y›l›nda Tofafl’›n
temeli at›lmasayd›, hiçbirimiz 

burada olamayacak, 
bu sevinci

yaflayamayacakt›k.”

Bugün önemli bir gün… Tofafl’›n 2 milyonuncu arac›n›n
banttan indirilifli için düzenlenen törene kat›lmak için 
Koç Holding ve Tofafl Yönetim Kurulu Baflkan› 
Mustafa V. Koç ve Koç Holding CEO’su 
F. Bülend Özayd›nl› Bursa’ya geldiler.  

Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an ile

birlikte bakan ve
milletvekillerinin

de kat›ld›¤›
törende herkes,

Tofafl’›n bir sanayi
devi oldu¤unun 

ve Türk 
ekonomisine 

önemli bir katma
de¤er yaratt›¤›n›n 

bilincindeydi ve bu
nedenle de bu

önemli günü
yaflamaktan ötürü

heyecanl›yd›.
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sözlerini flöyle sürdürdü: “‹çinde bulundu¤umuz 2003 y›l›n›n
ilk 6 ay›nda 150 bin araç üretilmifl ve sat›lm›flt›r. Uzun vadeli
hedefler koyup büyük düflünmek zorunday›z. Vehbi Koç büyük
düflünmeseydi, 1969 y›l›nda Tofafl’›n temeli at›lmasayd›, hiçbi-
rimiz burada olamayacak, bu sevinci yaflayamayacakt›k. Türk
milleti olarak hepimizin büyük ve uzun vadeli hedefler edinme-
si gerekmektedir. Tofafl kurucular› ve çal›flanlar› uzun vadeli he-
defler için yo¤un emek harcayarak bugünlere ulaflm›fllard›r.”

2 Milyonuncu Araç; Fiat Palio Go
Tofafl’›n düzenlenen törenle banttan indirilen 2 milyonuncu
arac› Fiat’›n performans otomobili Palio’nun yeni versiyonu Pa-

lio Go oldu. Orijinal iç tasar›m› ve zengin donan›m› ile Fiat Pa-
lio Go, karmen k›rm›z›s› ve neptün mavisi renk seçenekleriyle
piyasaya sürüldü.
S›n›rl› say›da üretilecek olan Fiat Palio Go’nun ilk test sürüflünü
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Tofafl Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa Koç, Tofafl CEO’su Antonio Bene ve ‹talya Büyükelçisi
Vittorio Claudiosurdo birlikte yapt›lar. Testin tamamlanmas›n›n
ard›ndan tören alan›nda yer alan podyuma ç›kart›lan otomobile
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, “O.K.” sticker’›n› yap›flt›rd› ve
böylece testi onaylad›. Tören, kat›lanlar›n topluca çektirdikleri
an› foto¤raf›n›n ard›ndan sona erdi.

13 May›s 1968: Otomobil konusunda Tür-
kiye’nin en köklü ve büyük yat›r›m› gerçek-
lefltirildi. Türk Otomobil Fabrikas› A.fi.
(TOFAfi), Bakanlar Kurulu karar›yla kurul-
du.

13 Nisan 1969: Tofafl’›n, FIAT lisans›yla otomo-
bil üretecek olan Bursa Fabrikas›’n›n temel-
leri at›ld›.

12 fiubat 1971: Tofafl Bursa Fabrikas› ilk seri üre-
timine bafllad›. ‹talyan Fiat lisans›yla üretim
yapan Tofafl’›n ilk otomobili, Avrupa’n›n en
çok tutulan aile otomobili Fiat 124’ün Tür-
kiye versiyonu Murat 124’tü.

1974: M›s›r’a gönderilen 75 otomobille, Tofafl ilk
ihracat›n› gerçeklefltirdi.

1976: Fiat 131, Murat 131 olarak üretilmeye bafl-
land›.

1983: ‹lk 124 Serçe üretildi.
1988: Tofafl, Do¤an ve fiahin’i Türk otomotiv

sanayiine kazand›rd›.
1990: Tofafl Bursa Fabrikas›’nda Tempra üretimi

bafllad›.
1993: Tofafl, Tipo üretimine bafllad›.
1994: Tofafl, Uno’yu üretmeye bafllad›.
2000: ‹hracat flampiyonu Fiat Doblò üretilmeye

baflland›. Sadece Tofafl taraf›ndan üretilerek
dünya pazar›na sunulan Doblò, ilk kez Paris
Motor Show’da sergilendi.

2001: Tofafl, ihracatta, üretimde, istihdamda, bor-
sada ve motor sporlar›nda olmak üzere top-
lam befl dalda lider oldu.

28 Haziran 2002: Tofafl’›n Bursa’ya ve otomotiv
sanayiine arma¤an› olan Bursa Anadolu
Arabalar› Müzesi aç›ld›.

26 Temmuz 2003: Tofafl’›n üretti¤i 2 milyonun-
cu araç olan Fiat Palio Go banttan indirildi.

Tofafl’›n Kilometre Tafllar›



zellikle son aylarda dövizde hissedilir
bir gerileme yafland›. 1 milyon 750 bin
liraya kadar yükselen Dolar, 1 milyon
500 bin civar›nda seyrediyor. Dövizin

düflmesi Türk Liras›’n›n yükselmesinin ana gösterge-
lerinden biri olarak de¤erlendiriliyor. Peki döviz ne-
den düflüyor? Dövizdeki düflüflü, AKP hükümetinin
ekonomik program›n› ve ekonominin Avrupa Birli-
¤i’ne üyelik konusunu nas›l etkili¤ini Koçbank Bafle-
konomisti ve Koç Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Doç.
Dr. Cevdet Akçay’a sorduk. 

• Dövizdeki düflüflün y›l sonunda cari denge üze-

rinde olumsuz etki yapmas›n› bekliyor musunuz?

Türk Liras›’n›n de¤erlenmesinin flu ana kadar cari
denge üzerinde yapt›¤› olumsuz bir etki görülmüyor.
As›l bak›lmas› gereken cari aç›¤›n döviz kurlar› üze-
rinde yapaca¤› etki. Bir de böyle bakmak laz›m. Cari
aç›k tek bafl›na problem teflkil etmesi gereken bir ol-
gu de¤il; e¤er sermaye hareketleri taraf›nda sa¤lam fi-

nansman söz konusu de¤ilse, o zaman ileriye dönük
ve paran›n de¤erine yönelik ciddi tehditler ortaya ç›-
kabilir. Nas›l “sürdürülemez bütçe aç›¤›”, “sürdürü-

lemez büyüme” kavramlar› söz konusu ise “sürdürü-

lemez cari aç›k” da literatürde genifl yer tutan bir
kavram. Ancak Türkiye flu anda öyle bir konumdan
çok uzakta. fiunu da ak›lda tutmakta fayda var; statik
olarak bakt›¤›n›zda, asl›nda finanse edemeyece¤iniz
bir cari aç›¤› vermezsiniz. Sadece finansman yöntemi-
nin arzu edilmez yanlar› olabilir, en kötü durumda
Merkez Bankas› rezervlerini ciddi biçimde eritirsiniz;
bunun emplikasyonlar›n›n ne olaca¤›n› da kestirmek
pek kolay de¤il. Dalgal› kur her derde deva, kriz ola-
s›l›¤›n› ortadan kald›ran bir sihirli reçete de¤il. Yaflaya-
bilece¤iniz krizlerin do¤as›n› elbette de¤ifltiriyor ve
sisteme belli bir esneklik kazand›r›p flok durumunda
gelir ya da üretim cinsinden kayb›n›z› minimize edi-
yor; o da flok e¤er reel bir flok niteli¤inde ise. 

• Dövizdeki düflüfl nereden kaynaklan›yor?

Türk Liras› reel bazda de¤er kazanabilir, bu son de-
rece normal. Ülkeyi iyi yönetirseniz, makro dengele-
ri bozulmas› zorlaflan bir flekilde yap›sal reformlar ile
destekleyerek düzeltirseniz ve iktisadi ajanlar› da bu
konuda ikna ederseniz yerel paran›n de¤er kazanma-
s›ndan daha do¤al bir fley olamaz. Paran›za talep ola-
cakt›r. E¤er belirsizli¤in güdülen politikalar sonucu
ciddi flekilde azald›¤›na inanan iktisadi ajanlar›n ta-
v›rlar› bu de¤erlenmeyi yarat›yorsa, o zaman son de-
rece olumlu olarak alg›lanmal›d›r. Elbette bu inanc›n
sa¤lam temeller üzerine infla edilmifl olmas› da önem-
li. Yok e¤er TL’ye olan bu ilgi k›sa vadeli bir “carry

trade” oyunundan kaynaklan›yorsa, o zaman endifle
verici bir durum has›l oluyor. Daha basit deyimiyle,

Ö

Döviz ve faizde yaz aylar› boyunca fazla bir hareketlili¤in yaflanmayaca¤›n›
belirten Koçbank Baflekonomisti ve Koç Üniversitesi Ö¤retim Üyesi 
Doç. Dr. Cevdet Akçay, IMF’nin alt›nc› gözden geçirme sürecinden sonra
piyasalar›n daha da rahatlayaca¤›n› belirtti. Akçay, verilecek yersiz
demeçlerin piyasan›n tedirginli¤ini t›rmand›rabilece¤ine de dikkat çekti 

Koçbank Baflekonomisti Doç. Dr. Cevdet Akçay:

Döviz Piyasas› Daha da
Rahatlayacak!

Cevdet Akçay;
dövizde ve 

enflasyonda yaz
boyunca fazla 

bir hareketlilik 
beklemiyor.
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e¤er belirsizli¤in azald›¤›na de¤il de tam tersi orta yerde tüm
haflmetiyle durdu¤una inanan oyuncular k›sa vadeli bir kâr
yazma oyununa girmifllerse kötü. Bu durumda TL de¤erlenme-
si tersi bir hareketi de ciddi flekilde gündeme getirebilecek bir
olgu diye de¤erlendirilebilir, bu mevcut durumu nas›l yorum-
lad›¤›n›za ba¤l›. 

• AKP’yi nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Bir önceki sorunuza verdi¤im cevab›n sonundan devam ede-
yim. Yorumunuz flu an itibar› ile hangisi olursa olsun, hükü-
metin, flu anda elinde bulundurudu¤u flans› iyi kullan›rsa her-
kesi birinci yoruma ikna etme f›rsat› var diye düflünüyorum.
Ancak bu flans›n› da hangi mülahazalar ile olursa olsun iyi kul-
lanmad›¤› kanaatindeyim. Mevcut tabloya bakt›¤›m›zda finans
sektöründen ald›¤› sinyallerle karar vermesi gereken reel sek-
törün, asl›nda gelmeyen sinyallere ra¤men ciddi bir üretim fa-
aliyeti içinde oldu¤unu görüyoruz. Yap›lmas› gereken, gecik-
meli de olsa finans sektörünü iyi senaryoya ikna edecek sinyal-
leri bir an önce yollamak ve reel sektörün öncü tepkisini bofla
ç›karmamak. Fiyat ve miktar uyarlamalar›n›n çok daha yavafl
oldu¤u reel sektörü finans sektöründen gelecek kötü sinyaller-
le ters tav›r almaya zorlamak çok maliyetli olacak bu noktada.
Bana ters gelen bir  di¤er tav›r da AB yanl›l›¤›n›n IMF’ye karfl›
kullan›lmas› durumu. Ne kadar AB yanl›s› olursak IMF’den
olan hoflnutsuzlu¤umuzu o kadar rahat dillendirebiliriz gibi
bir hava söz konusu. IMF’yi zoraki bir ortak olarak de¤il, bizi
AB normlar›na uymaya zorlayan “dost ac› söyler” türünden bir
partner gibi görmekte fayda var. IMF bizim problemlerimizin
en hafifi, önümüzdeki iki sene içinde yapaca¤›m›z yaklafl›k 20
milyar Dolar’l›k ödeme dahil olmak üzere. ‹ktisaden do¤ru ro-
ta üzerinde olmayan bir Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerin-
de herhangi bir flans› olaca¤›n› düflünmüyorum. E¤er makul
bir alternatif de yaratam›yorsan›z, alternatifleri ciddi flekilde tü-
ketmiflseniz, IMF program›n›n pek alternatifi olmad›¤›n› kabul
etmek durumundas›n›z. 

• ‹ktisadi olarak AB’ye haz›r m›y›z?

Öncelikle Türkiye’nin ciddi olarak Avrupa Birli¤i ajandas›nda
yer ald›¤›n› düflünmüyorum; bu benim son derece öznel, bel-
ki de gereksiz bir kötümserlik tafl›yan görüflüm. Ancak o k›ta-
da yapt›¤›m temaslar ve edindi¤im izlenimler hep, “politically

correct” (siyaseten do¤ru) olmak ihtiyac› yüzünden TC’ye yu-
muflak bakmak isteyen Avrupal›lar d›fl›nda fikrin pek taraftar
bulmad›¤› yönünde. Taraftar bulabilmesi AB’nin vizyonunun
de¤iflmesine ve bir dünya gücü olmay› istemesine, böylece de
illa kötü bir pozisyona girmeyece¤ine inanmas› sayesinde ola-
bilir. Bu noktadan flu aflamada uzak olduklar› kanaatindeyim.
Nesnel olarak da aflikâr; yüzde 20 reel faiz, yüzde 20 enflasyon
oran› ile Türkiye Avrupa Birli¤i’ne üye olamaz.

• Reel faiz bugün hangi seviyede?

fiu anda beklenen reel faiz yüzde 25-27 düzeyinde. Çok yük-
sek. Bunu afla¤› çekmenin yolu da Merkez Bankas›’n›n over
night faizlerini afla¤› çekmesi de¤il, TC’nin risk primini düflü-
recek politikalar› takip etmek ve bunu yaparken de borç veren

taban›n› bankac›l›k sektöründen banka d›fl› kesime mümkün
oldu¤u kadar h›zl› kayd›rabilmekten geçiyor. Bu son noktan›n
çok fazla konufluldu¤unu görmüyorum ama fonlama maliyeti-
nin önemli oldu¤u bir sektör temel borç verici konumunda
kald›¤› sürece reel faizlerde çabuk ve keskin düflüfller yapma-
n›z zorlafl›yor. Bu IMF program›n›n da ana hedeflerinden biri
ve k›s›r döngünün k›r›lmas› için de bir ön koflul. 

• Döviz ve faize iliflkin beklentileriniz nedir?

Ben döviz ve faizde yaz boyunca fazla hareket beklemiyorum.
Gözden geçirmenin tamamlanmas› ve 6. gözden geçirmenin
problemsiz olaca¤› beklentisi piyasalar› daha da rahatlat›r, an-
cak bir iki yersiz demeç ile piyasan›n tedirginli¤inin hemen t›r-
manabilece¤i de ak›ldan ç›kar›lmamal›.

• Merkez Bankas›’n›n ucuz döviz alarak kârl› duruma geç-

ti¤i söyleniyor. Bunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Merkez Bankas›’n›n elinde çok fazla döviz rezervi olmas› ken-
disinin de her durumda arzu etti¤i bir fley de¤il. Bu dövizlerin
alternatif kullan›mlar› çok daha verimli olabilir, e¤er sistemde
döviz kuruna yönelik olumsuz beklenti oluflmas› hiç söz konu-
su olmasa. Ancak biliyoruz ki flu anda Merkez Bankas› nas›l tek
al›c› durumunda ise tek sat›c› olaca¤› durumu tahayyül etmek
de pek zor de¤il..

• Enflasyon hedeflemesine geçilmesini bekliyor musunuz?

Mali belirsizlik nedeniyle bu y›l da enflasyon hedeflemesine ge-
çilemeyecek kanaatindeyim, y›l sonu mali hedeflerin tutturul-
mas› konusunda hiçbir endiflenin olmad›¤›n› söylemek müm-
kün de¤il.

• Bankac›l›k sektörü piyasadaki geliflmelerden nas›l etkile-

necek?

Haziran ay›nda banka bilançolar›n› kârl› görece¤iz. As›l eylül
ay›nda ve sonras›nda nas›l görece¤imiz önemli. Piyasada alt›
ay›n ötesine geçen, buna göre oyun oynayan hiç kimse yok gi-
bi. Piyasada hiç kimse iki y›la, iki y›l olarak bakm›yor. Herkes
iki y›l› dört ayr› alt› ay ya da sekiz tane çeyrek olarak görüyor.
Gidebildi¤i yere kadar iyi senaryo zorlanacakt›r, ancak bunun
bir “moral hazard” (ahlaki tehlike) yaratmamas› gerekir. Bu
durum hükümet için gevfleme vesilesi de¤il, daha da s›k› sar›l-
mak için bir teflvik olmal› diye düflünüyorum; baflka bir flans
da olmad›¤› kanaatindeyim. Bunu yapt›klar› takdirde siyaseten
de çok büyük kazan›mlar elde edeceklerini düflünüyorum.

• D›flardan ekonomiyi etkileyecek geliflmeler olabilir mi?

Irak savafl›ndan sonra Türkiye ciddi bir potansiyel ticari kayba
u¤rad›. Bizim Güneydo¤u bölgemizin refah› s›n›r ticaretinden
ve buna yönelik orada gerçekleflecek s›nai faaliyetten geçiyor.
Kuzey Irak dahil tüm komflular için üretim portföyü son dere-
ce genifl, birçok malda uluslararas› kalitede üretim yapan bir
komflu söz konusu. Bunun rant›n› Türkiye’nin henüz hiç yiye-
medi¤ini görüyoruz. Bir normalizasyon süreci ve kolaylaflt›r›-
lan s›n›r ticareti bu bölgemizin çehresini çok ciddi flekilde de-
¤ifltirecektir diye düflünüyorum. 



aret, SEK ve Pastavilla’n›n Tat ça-
t›s› alt›nda toplanmas›yla birlikte,
ileriye yönelik at›l›mlar›n kapsa-
m› da geniflledi. Tat’›n, bünyesine

yeni kat›lan flirketlerle birlikte önümüzdeki y›llar-
da gerçeklefltirmeyi düflündü¤ü projelerini, Tat
Konserve Genel Müdürü Erdal Kesrelio¤lu’na
sorduk. Kesrelio¤lu, Tat’›n belli bir s›ra ile büyü-
yen ve kârl› olaca¤›n› inand›klar› her kategoride
bulunmas›na çal›flacaklar›n› söyledi.

• Kas›m ay›nda Maret, SEK ve Pastavilla’n›n

Tat çat›s› alt›ndan toplanmas› çal›flmalar› baflla-

t›ld› ve geçti¤imiz haftalarda birleflme gerçek-

lefltirildi. Bu birleflmeden beklentiniz nedir?

G›da ve Perakende Grubu Baflkan› Hasan Y›l-

maz’›n ilk birleflme karar›n› aç›klad›¤›nda belirt-
ti¤i gibi, bu birleflmenin her süreçte getirece¤i ta-

sarruflar ile markalar›m›z› destekleyip h›zl› ve
kârl› bir büyüme ile Türkiye’nin lider g›da flirke-
ti olmay› hedefliyoruz. 

• Birleflmenin ard›ndan Grup flemsiyeniz al-

t›ndaki flirketlerde ve iflletmelerde yönetim ve

çal›flanlar aç›s›ndan yap›lanma nas›l olacak?

Birleflme sonras› nas›l bir yap›lanmada olaca¤›m›-
z›n çal›flmas›n› uzunca bir süredir yap›yoruz. Ye-
ni yap›lanmam›z süreçler üzerine baz edildi. ‹fl-
letmelerimiz üretim birimi olarak kalacak ve tüm
iflletme müdürlerimiz Tedarik Zinciri Grup Di-
rektörümüze ba¤l› olarak çal›flacak. Muhasebe,
‹nsan Kaynaklar›, ‹hracat, Lojistik, Yeni ‹fl Gelifl-
tirme, Pazarlama, Sat›fl konular› merkezden yö-
netilecek. 

• Tat’› sektördeki di¤er firmalardan farkl› k›-

lan nedir?

Tat flirketini sektördeki di¤er firmalardan farkl›
k›lan birçok özellik bulunuyor. Bunlar›n en ba-
fl›nda markalar›m›z›n gücü geliyor. Uzun zaman-
d›r markalar›m›za yat›r›m yap›lmamas›na ra¤men
baflta Tat olmak üzere, SEK, Maret, Pastavilla ve
Fidan bugün Türkiye’nin en önde gelen markala-
r›. Bunun yan›nda yukar›da belirtti¤imiz marka-
lar ve üzerindeki Koç logosu tüketici gözünde
kaliteyi ve güveni temsil ediyor. Tüketicide bu
güveni sa¤lamak di¤er firmalar için çok kolay de-
¤il. Tat’›n yabanc› orta¤› KAGOME’nin araflt›rma
ve gelifltirme bölümü, sebze ve meyvede dünya-
daki en iyilerden bir tanesi. Bunu kullanma flan-
s›m›z her zaman var ve bu çok önemli bir kay-
nak. Ayn› flekilde her y›l alaca¤› mal belli olan ve
bizi kaliteli ürün yapmaya zorlayan ihracat müfl-

Türkiye’nin Lider G›da 
fiirketi Olaca¤›z

TAT Konserve Genel Müdürü Erdal Kesrelio¤lu:

M

Maret, SEK ve Pastavilla’n›n Tat çat›s› alt›nda toplanmas›yla birlikte
g›da sektöründe yeni bir dönem bafllad›. Tat Konserve Genel
Müdürü Erdal Kesrelio¤lu, birleflmeyle birlikte h›zl› ve kârl› bir
flekilde büyüyerek, sektörün lideri olacaklar›n› belirtti
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terimizin olmas› da önemli. Tat konservenin y›llar süren
gayreti ile oluflturdu¤u sözleflmeli ekim yapma kabiliyeti,
çiftçinin ona güvenmesi flirketimiz için çok büyük avantaj.
Yeni ürün ç›kard›¤›m›z zaman piyasaya girmemizde büyük
katk› sa¤layan, raflar›nda bizi destekleyen Türkiye’nin en bü-
yük perakende zincirinin grubumuzda olmas› önemli bir
farkl›l›k. En önemlisi ise bugün Türkiye’nin en büyük sat›fl
ve da¤›t›m flirketi olan Düzey taraf›ndan ürünlerimizin da¤›-
t›lmas›d›r. Bugünkü Türkiye pazar yap›s›nda ürünün da¤›t›-
m›n›n hedef yerlere yap›labilmesi çok çok önemli. 

• Su ve meyve suyu d›fl›nda yeni bir sektöre girmeyi

düflünüyor musunuz? Örne¤in dondurulmufl ürün ga-

m›n›za yenilerini eklemeyi düflünüyor musunuz?

G›dada büyüyen, büyüme potansiyeli ve kârl› olan her konu-
yu araflt›r›yoruz. Belli bir s›ra ile, büyüyen ve kârl› olaca¤›n›
inand›¤›m›z her kategoride bulunmaya çal›flaca¤›z. Dondu-
rulmufl g›da maalesef Türkiye’de çok yavafl büyüyor. Dondu-
rulmufl g›da ürünlerinin ev d›fl› tüketim kanallar›nda büyü-
mesi var, fakat kâr marj› çok düflük. Bu nedenle flu anda plan-
lar›m›z aras›nda yok.

• Cappry Sun markas›n› sat›n ald›¤›n›z bas›nda yer ald›.

S›rada baflka neler var? 

Cappry Sun markas›n›n sahibi Alman firmas› ile lisans söz-
leflmesi yapt›k. Bu firma daha önce Türkiye’de baflka bir fir-
ma ile pazarda idi ve çok büyümüfltü. Biz üretim, pazarlama
ve sat›fl›n› yapaca¤›z. Meyveli içecek pazar›nda Türkiye’de
iyi bilinen bir marka. Bizim ürün gam›m›z› da tamaml›yor.
Tat markas› ile sebze suyunda var›z. Fidan markas› ile mey-
ve nektar› piyasas›na çok k›sa zamanda giriyoruz. Meyveli
içecek pazar›na da Cappry Sun markas› ile girmifl olaca¤›z.
Böylece ürün yelpazemizi tamamlam›fl olaca¤›z.

• Kalabak suyu ile g›da sektöründe farkl› bir alanda çal›fl-

maya bafllad›n›z. Su sektörüne girmek için Kalabak

suyunu seçmenizin özel bir nedeni var m›? 

Kalabak suyu, çok bilinen bir su kayna¤› ve Türkiye’nin en
kaliteli do¤al kaynak sular›ndan bir tanesi. Esas önemli
olan› da fliflelenmifl suyun büyük k›sm›n›n tüketildi¤i yer-
lere, pazara çok  yak›n. Su iflinde nakliye çok önemli bir
maliyet kalemi. 

• Anlaflmalar hakk›nda bilgi verebilir misiniz? Bulundu-

¤unuz ürün gam›nda pazar hedefleriniz nelerdir? 

Bulundu¤umuz ve girmeyi düflündü¤ümüz her kategori-
deki hedefimiz çok aç›k, ya piyasa lideri olmak veya lide-
rin çok yak›n›nda takipçisi olmak. Bu kategorilerde de pa-
zar liderli¤ini hedefliyoruz.

• G›da sektöründe en önemli konulardan biri hijyen. Bu

aç›dan Tat flirketlerinin ne gibi çal›flmalar› var?

Tat iflletmelerinin tümü uluslararas› kurulufllardan hijyen
konusunda onay alm›fllard›r ve bu gurur verici bir durum.
Gurur verici baflka bir konu da hijyene çok önem veren
McDonalds, Burger King, Pizza Hut, Unilever, Nestle,
KAGOME gibi kurulufllara hem bitmifl ürün hem de ham-
madde sa¤l›yoruz. Bu kurulufllar›n hijyen onay›n› almak
çok büyük bir baflar›.

• Tat grubu flirketlerinin ürünleri büyük ölçüde ihraç edi-

liyor. Son y›llardaki ihracat›n›zdan ve önümüzdeki y›llar-

daki hedeflerinizden bahseder misiniz?

Et ve süt ürünlerinde flu anda bir ihracat›m›z yok. Tat ve Pas-
tavilla olarak y›ll›k yaklafl›k 25 milyon Dolar’l›k bir ih-
racat›m›z var, amac›m›z bunu her y›l %7-8 art›rmak. Daha
çok, markam›za dayal› ihracat yapmak istiyoruz. Bunun
yan›nda baz› pazarlarda üretim de düflündü¤ümüz konular-
dan bir tanesi.

• Türk g›da sektörünün Avrupa’daki konumu ile ilgili

olarak bilgi verir misiniz?

Türk g›da sektörü maalesef Avrupa’da önemli bir marka ile
temsil edilmiyor. Sadece Türkler’in yaflad›¤› bölgelerde Türk
markal› ürünleri bulmak mümkün. Türk g›da sektörü genel-
likle hammade tedarikçisi olarak Avrupa’da bulunuyor.
Umar›m Tat ve Pastavilla Avrupa’da önemli bir marka olur.

• G›da sektöründe son on y›lda teknoloji kullan›m› ciddi

bir biçimde öne ç›kt›. Bu aç›dan Tat Grubu fiirketlerini

de¤erlendirir misiniz?

Tat G›da fiirketleri de bugün mümkün oldu¤u kadar› ile
en son teknolojileri kullanmaya çal›fl›yor. Önümüzdeki
günlerde yapaca¤›m›z yat›r›mlar ile yeni teknolojilere h›z-
l› bir geçifl yapaca¤›z.

Tat Konserve Genel Müdürü 
Erdal Kesrelio¤lu,
yapacaklar› yat›r›mlarla 
yeni teknolojilere
h›zla geçilece¤ini söyledi.



Türkiye’nin Uluslararas› Alanda

‹tibar› Artacak

vrupa’n›n en güçlü finansal kurulufl-
lar›ndan biri olan UniCredito Itali-

ano, 2002 y›l›n›n Ekim ay›nda Koç

Toplulu¤u ile ortakl›k anlaflmas› im-
zalad›. Bu anlaflman›n üzerinden yaklafl›k dokuz ay
geçti. O tarihten bu yana Türkiye’de, baflta hükümet
olmak üzere pek çok fley de¤iflti. Ülkemizin yak›n›n-
da bir savafl yafland›. UniCredito Italiano CEO’su ve
Koç Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Alessandro

Profumo’ya hem Türkiye izlenimlerini hem de de¤i-
flimlerin ülkemiz üzerine etkisini sorduk. 

• Ekonomik ve politik durumunu göz önünde

tutarak, Türkiye hakk›ndaki izlenimleriniz ne-

lerdir?

Türkiye, yeni Avrupa kavram›nda ve büyüme potan-
siyeli olan Avrupa Birli¤i bölgesinde son derece
önemli bir ülke. Türk ekonomisi, 2001 ekonomik

krizine etkin bir tepki göstermeyi ba-
flard›. Bu baflar› beraberinde enflas-
yonda hissedilebilir azalmay› getirdi.
Genel ekonomik görüntünün istikrar-
l› olmas› yan›nda bana göre önemli
olan bir baflka konu ise IMF’nin haz›r-
lad›¤› adaptasyon program›na uyum
sa¤lamak için gayret harcanmas› ve flu
andaki yöneticilerin bu programa ba¤-
l›l›k göstermesi. Program sayesinde
Türkiye bir dizi büyük reformla, AB
üyesi ülkelerinin ekonomik ve finan-
sal yap›lar›na yak›n bir ortalama stan-
dard› yakalayacak. Bafllat›lan reformla-
r›n yan›nda IMF’nin çizgilerine uygun
hareket etmek çok önemli. Kesinlikle
ba¤›ms›z olan Bankalar Düzenleme

ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK)
baflar›s›, hükümet deste¤i ve vergi re-
formlar›n›n desteklenmesiyle sa¤lan›r.
Hükümetinizin AB’ye üye olma çaba-

lar›, Türkiye pazar›n›,  daha itibarl› olmas›n› sa¤laya-
rak uluslararas› yat›r›mc›lara çekici hale getirecek.

• Türkiye’deki bankac›l›k sistemini Avrupa ülke-

lerindeki sistemle karfl›laflt›rabilir misiniz?

Türkiye’deki bankac›l›k sistemi gittikçe yükselen bir
risk dahilinde, takdim edilen ürünler ve pazar›n te-
min edilmifl kesiminde güçlü büyüme potansiyeline
sahip. Birleflmifl Avrupa’ya dahil olmak isteyen ülke-
ler aras›nda Türkiye’nin bankac›l›¤›, flu anda AB’deki
bankalar›n ortalama büyüme h›z›ndan daha a¤›r bir
geliflme gösterse de, kesinlikle önemli bir yere sahip.
Bu bilgiler flu anda büyüyen piyasan›n e¤ilimleri
do¤rultusunda de¤erlendirilebilir. Ayr›ca BDDK’n›n
bütün finansal sistemi flefaflaflt›rma ve denetleme ko-
nusundaki gelifltirilmifl hedefleri sayesinde tüm Türk
banka endüstrisi kendini yeniden yap›land›rd›. Bun-
dan sonraki ad›mda de¤iflimin, Avrupa standartlar›n-
da, ülkenin bafll›ca bankalar›n›n özellefltirilmesi ve
oluflturulacak konsolidasyon aflamas›nda olmas›
bekleniyor. Halen yabanc› bankalar›n piyasadaki his-
sesinin yeni Avrupa’daki oranlara göre en düflük
oranda ve gelecek y›llarda bu paydan›n daha da aza-
lacak olmas›, flu anda Türk bankac›l›k sisteminin d›fl
dünyaya karfl› kapal› oldu¤unu sergiliyor. Bunun ya-
n›nda Türk bankac›l›k sistemi kredi kartlar›n›n kul-
lan›m›, tüketici kredisi al›m› ve uzaktan bankac›l›k
uygulamalar›n›n artt›¤› bir pazar olarak, bu alanlarda
AB ortalamas›n›n üzerinde yer al›yor. Bu kriterleri
göz önünde bulundurdu¤unuzda bankac›l›k sektö-
rü, sa¤lam sermayeli ve etkin, yabanc› kat›l›mc›lara
belirgin bir potansiyel sunuyor.

• Türkiye’nin AB üyeli¤ine kabulü ekonomik

dengede ne gibi de¤iflikliklere sebep olacak?

Türkiye’nin müzakerelere bafllama tarihi muhteme-
len 2004 olur. Bu sürecin bafllamas›yla, Türkiye’de
baz› olumlu ekonomik etkiler gerçekleflecek. AB üye-
li¤i, stabil makro ekonominin güçlenmesi ve özgür
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Alessandro Profumo,
yak›n ve uzun vadede

Türkiye’nin Irak’ta
önemli bir rol
üstlenece¤ini

söyledi.

UniCredito Italiano CEO’su ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Alessandro Profumo’ya Türkiye’deki bankac›l›k sektörünü, AB ile iliflkileri
ve Irak savafl› sonras›nda Türkiye’ye nas›l bir rol verilece¤ini sorduk.
Profumo, AB’ye üye olma çabalar›n›n Türkiye’ye uluslararas› alanda itibar
kazand›raca¤› inanc›nda.



pazar ekonomisine geçiflte büyük ilerlemeler ge-
rektirir. Birleflme beklentileri, gerçek ekono-
mik büyüme h›z›n›n flu andaki AB üyesi ül-
kelerden daha yüksek olmas›n› sa¤lar-
ken, bu süreçlerde h›zland›r›c› bir etki
yarat›r. Muhtemelen yüksek ekonomik
büyüme h›z›, iç talepler ve ekonomi-
nin kademeli olarak stabilizasyonunun
yaratt›¤› güven duygusuyla yönlendiri-
lecek. Tek bir Avrupa pazar› ya da Av-
rupa bölgesinde birleflme kavram› sadece
ekonomik düzeylerin dengelenmesiyle
sa¤lanamaz. Ekonomik yap›lar›n Avrupa böl-
gesiyle tutarl› hale dönüflmesi ve ekonomik bir-
leflmenin gelifltirilmesi için birtak›m yap›sal eylemler
de gerekiyor. Bu eylemler;  1. Ürün ve servis fiyatlar›n›n ger-
çek liberalleflmesini, 2. Kolektif yönetimlerin gerçek geliflimi-
ni, 3. Finansal istikrar›n güçlenmesini, 4. Daha tercih edilir
bir ekonomik ortam›n sa¤lanmas›n› vurgular. AB’ye do¤ru
yolculukta ekonomiyi stabilize etmek için uygulanan prog-
ram sonucunda, enflasyon seviyesinde belirgin bir flekilde iyi-
leflme sa¤lanacak. Bu entegrasyon sürecinin sonuçlar› AB ile
ticari iliflkileri de etkileyecektir. Daha önce AB’ye kat›lan orta
ve do¤u Avrupa ülkelerinde oldu¤u gibi, AB bu ülkelere
ihracat ve ithalat alanlar›nda büyük ticari ortak ol-
mufltu; AB ile ticarette art›fl görülecektir. 

• Sizce Irak savafl›ndan sonra Türki-

ye’ye nas›l bir rol verilir? Bu rol eko-

nomiyi nas›l etkiler?

fiunu öncelikle belirtmek isterim;
Irak’taki savafl›n sonuçlar› bütün Orta-
do¤u bölgesinde belirsizli¤i iyice aç›¤a
ç›kard›. Bu durum, Türkiye’nin bölge-
deki stratejik konumundan dolay› üze-
rindeki bask›y› artt›rd›. Irak’taki çat›flma
kaç›n›lmaz olarak komflu ülkelerde, her ne
kadar bu çat›flmaya kat›lmasalar da, ters ekono-
mik tepkiler do¤urdu. Türkiye hiçbir istisna olmadan
negatif etkiyi turizm alan›nda ve daha genifl olarak da ticari
alan›n›n daralamas›yla yaflad›. Savafl ayr›ca Türkiye’nin bölge-
deki rolünün tart›fl›lmas›n› ve gelecekte AB üyeli¤ine kabul et-
me konular›n› tekrar gündeme getirdi. Türkiye, ilerde Irak’›n
politik yap›s›n› belirleyecek uygun bir model olurken ayn› za-
manda ‹slam dünyas›nda geliflimi örnek al›ncak bir ülke.
Uluslararas› komite sadece istikrar için de¤il, ayn› zamanda
demokratik kurumlar›n geliflmesi ve politik çeflitlili¤in artma-
s› için çal›fl›yor. Türkiye’nin AB üyeli¤i aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
Türkiye’nin bölgedeki rolü çok önemli. Ekonomik aç›dan ise,
bölgedeki yeniden yap›lanma ihtimali do¤ru yaklafl›m ve za-
manlama ile Türkiye’ye yeni olanaklar sunacak. Bunlar›n ya-
n›nda petrol kuyular›n›n iflletilmesi bölgenin bafll›ca gelir kay-
na¤› iken, yeniden yap›lanma h›zl› bir flekilde ekonomik gelifl-
meye katk› sa¤layacak. Yak›n ve uzak vadede, Türkiye’nin ye-
niden yap›lanan Irak politik formasyonuyla ticaret ve hizmet
olarak al›flveriflte bulunabilece¤ini, bu hareketlili¤inde Türki-
ye ekonomisine destek sa¤layaca¤›n› söyleyebiliriz. 

• UniCredito Italiano ve Koç Toplulu¤u

aras›ndaki ortak giriflimle ilgili neler

söyleyeceksiniz?

UniCredito’nun bu yat›r›m› Koç
Toplulu¤u’nun stratejisiyle uyum
içerisinde. Ayr›ca Türk bankac›l›k
ve finans sisteminin yeniden yap›-
lanma ve konsolidasyonu sürecin-
de yer alma olana¤› sunuyor. Koç

Toplulu¤u’nu seçememiz tesadü-
fen olmad›. Türk ekonomisinde ön-

cülük eden, önde gelen uluslararas›
flirketlerle uzun vadeli ortakl›klar›, kali-

teli iflletim sistemleri, benzersiz ve farkl› ifl
modelleriyle Koç Türkiye’nin önde gelen flirketler

toplulu¤u. UniCredito Italiano ise Avrupa bankalar› aras›nda
en önde gelenlerden biri; ayn› zamanda kârl›l›k ve verimlilik
aç›s›ndan Avrupa bankalar› aras›nda lider durumda. “Yeni
Avrupa”da liderlik stratejisinden yararlanarak kâr etmeye de-
vam eden UniCredito, yüksek büyüme potansiyeli ve yükse-
len riskle flimdi AB’ye daha yak›nlafl›yor. Bu iki önemli flirke-
tin, UniCredito’nun bankac›l›k ve finansal gücü Koç’un da¤›-
t›m alan›ndaki güç ve kapasitesiyle birleflti¤inde, KFS’nin

Türkiye’de en önemli üç finansal flirketten biri haline
gelece¤ine inan›yoruz. Kârl›l›k, borçlanmada-

ki yay›lma, toptan sat›fl iflindeki büyüme
baz›nda yap›lan baflar›l› ifller ve  May›s

2003’ün sonlar›nda yap›lan KFS’nin
performans göstergeleri olumluydu.
Bu göstergeler yak›n gelecekte ba-
flar›l› sonuçlar alaca¤›m›z›n iflareti-
dir. 

• Türkiye’nin yabanc› yat›r›mc›-

lar için de¤eri nedir?

Eski de¤erlendirmelerin ›fl›¤›nda Türk
pazar› büyük geliflme potansiyeli gösteri-

yor ve birçok sebepten dolay› yat›r›mlar›
kendine çekiyor. Bunlar›n yan›nda Türkiye’nin

Do¤u ile Bat› aras›nda köprü olmas› gibi yüksek stratejik co¤-
rafi konumu var. Bu yüzden özellikle Irak’›n yeniden yap›lan-
mas› perspektifinin ›fl›¤›nda Türkiye çok önemli bir rol oyna-
yabilir. Türkiye ayr›ca büyük bir pazar, yeni Avrupa’n›n en
büyüklerinden biri olan ‹talya dahil baz› bat› ülkeleriyle güç-
lü ba¤lant›lara önem veriyor. Yüksek üretim konusunda bü-
yük potansiyeli, rekabetçi ödeme seviyeleri, kalifiye ve dina-
mik giriflimcili¤e yetene¤i ile Türkiye, gözle görülür bir trend
belirleyici olabiliyor. Bütün bu özellikler Türk hükümetinin
bölgesel yasama kurulu ve ekonomik süreci bafllatacak yap›-
sal reform konusundaki seçimleriyle gelifltirildi. Yerli yat›r›m-
c›lara verilen haklar kadar yabanc› yat›mc›ya verilen haklar›n
eflitlenmesini sa¤layan yeni  kanundan da bahsetmek isterim.
Engellerin azalt›lmas› ve finansal prosedürlerin basitlefltiril-
mesiyle Türkiye pazar› daha çekici hale geliyor. Son olarak
bankac›l›k sektöründe gerçeklefltirilen, IMF ve Dünya Ban-
kas› taraf›ndan desteklenen yeni  plan ile yeniden yap›lanma
sürecini unutmamal›y›z. 
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2 1 Arçelik A.fi. 1.558.006 605.845 393.637
1 3 Tofafl Türk Otomobil Fabrikas› A.fi. 1.410.445 168.350 711.286
5 6 Aygaz A.fi. 1.192.726 394.475 15.646
9 7 Beko Elektronik A.fi. 873.163 108.144 448.253

21 8 Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 865.832 117.353 341.507
88 9 Türk Demir Döküm Fabrikalar› A.fi. 193.241 52.156 53.275

108 103 Döktafl Dökümcülük San. ve Tic. A.fi. 155.127 38.501 70.949
113 114 Mogaz Petrol Gazlar› A.fi. 143.190 13.716 538
181 192 Otokar Otobüs Karoseri A.fi. 96.922 10.159 25.420
179 194 Otoyol Sanayi A.fi. 95.158 16.954 25.804
217 202 Türk Traktör ve Ziraat Makinalar› A.fi. 93.301 26.949 22.096
205 207 Tat Konserve San. A.fi. 91.841 43.772 20.080
231 220 Mako Elektrik San. ve Tic. A.fi. 86.701 27.003 4.543
236 231 Entek Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.fi. 83.831 57.763 0
259 234 Maret Marmara Besicilik ve Et San. ve Tic. A.fi. 82.732 14.004 0
279 259 Lipet Likit Petrol Gaz› ve Yak›t Tic. A.fi. 75.856 9.754 0
274 266 ‹zocam Tic. ve San. A.fi. 74.533 28.293 11.154
295 294 Sek Süt Endüstrisi Kurumu San. Tic. A.fi. 67.749 9.124 49
332 355 Demir Export A.fi. 55.869 20.699 0

Koç Toplulu¤u Toplam› 7.296.220 1.763.016 2.144.237

Özel Sektör Toplam› 65.339.440 21.571.329 16.403.372

Koç / Özel (%) 11,2 8,2 13,1

500 Büyük Firma 82.288.824 37.762.957 17.375.819

Koç / 500 Büyük Firma (%) 8,9 4,7 12,3

stanbul Sanayi Odas›’n›n (‹SO) 2002
y›l› 500 Büyük Sanayi Kuruluflu araflt›r-
mas›na göre, Koç Toplulu¤u, özel sektör-
de Arçelik, Tofafl, Aygaz, Beko Elekt-

ronik ve Ford Otomotiv ile, ilk 10 içerisinde 5
flirketi ile yer ald›.
Araflt›rma sonuçlar›na göre, Koç Toplulu¤u 19
flirketi ile ciro, kâr, ihracat ve çal›flan say›s› olarak
geçen y›llarda oldu¤u gibi Türkiye’nin en büyük
sanayi grubu olma baflar›s›n› sürdürdü.
Koç Toplulu¤u flirketleri 7.3 katrilyon liral›k ciro
ile 500 Büyük Sanayi Kuruluflu’nun %9’unu, özel
sektörün ise %11’ini temsil eden en büyük sana-
yi grubu oldu.
S›ralamaya giren Koç Toplulu¤u flirketlerinin ih-
racat›, geçen y›l toplam özel sektör ihracat›n›n

%10’u iken, 2002 y›l›nda yaklafl›k 755 milyon
dolar artarak 2.1 milyar dolar ile özel sektörün
%13’ünü oluflturdu. Kârl›l›kta da 285 trilyon lira
ile, Koç Toplulu¤u flirketleri toplam özel sektörün
%7’sini teflkil etti. Listeye giren 19 flirket, çal›flan
26 bin 623 personel say›s› ile de ilk s›ray› ald›.
Sonuçlar›n belli olmas›n›n ve Arçelik’in özel
sektörün en büyü¤ü oldu¤unun belirlen-
mesinin ard›ndan bir aç›klama yapan Arçelik
Genel Müdürü Nedim Esgin, Arçelik’in ulusla-
raras› bir flirket konumuna geldi¤ini vur-
gulayarak; “Arçelik Grubu, Avrupa ve Tür-
kiye’deki dokuz markas› ve üretim tesisleriyle
2003 y›l›nda toplam konsolide cirosunu 1.9
milyar Euro’ya ç›karmay› hedefliyor. 2005 ciro
hedefimiz ise 3 milyar Euro” dedi.

2002 Y›l›nda da Özel Sektörün
En Büyü¤ü

‹

Koç Toplulu¤u flirketlerinden Arçelik, Tofafl, Aygaz, Beko Elektronik ve 
Ford Otomotiv, ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n düzenledi¤i 2002 Y›l› 
500 Büyük Sanayi Kuruluflu araflt›rmas›nda ilk 10 içinde yer ald›. 
Özel sektörün en büyü¤ü olan Arçelik’in Genel Müdürü Nedim Esgin, 
2005 y›l› ciro hedeflerinin 3 milyar Euro oldu¤unu belirtti

Koç 
Toplulu¤u

‹SO’nun 500 Büyük Sanayi Kuruluflu Araflt›rmas›nda Koç Toplulu¤u’nun Yeri

Özel Sektör 
S›ras› Milyar TL 

2001 2002 fiirket Ad› ‹hracat
Sat›fllar

(KDV Hariç)
Brüt Katma 

De¤er

Bin $ 



‹zocam Genel
Müdürü 
A. Nuri Bulut, 
CE Sertifikas›
sayesinde
‹zocam’›n 
ürünlerinin
Avrupa Birli¤i
üyesi d›fl›ndaki
ülkelerde de
güvenle 
kullan›laca¤›n›
belirtti. 

Avrupa ‹çin 
Pasaportunu ald›

E (EC Certificate of Conformity) Avrupa Bir-

li¤i’ne üye ülkeler aras›nda mal dolafl›m›n›
sa¤layan ve ürünün güvenli oldu¤unu göste-
ren bir belge. ‹zocam Genel Müdürü A. Nuri

Bulut, CE Sertifikas›’n›n ‹zocam’›n yurtiçi ve yurtd›fl› faali-
yetlerini nas›l etkileyece¤ini anlatt›. 

• Türkiye’deki yal›t›m sektöründe bu iflareti alan ilk ku-

rulufl olan ‹zocam’›n, CE iflareti alma konusunda yürüt-

tü¤ü çal›flmalar› ö¤renebilir miyiz?

‹zocam’da mineral yün ürünler ile ilgili CE çal›flmalar› 2002
y›l›n›n Ocak ay›nda bafllad›. ‹lgili departmanlar taraf›ndan
ürün standard› detayl› bir flekilde incelendi. Camyünü ve
taflyünü tesislerinde bulunan laboratuvarlar ile ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemi kapsam›ndaki üretim ve kalite
kontrol talimatlar›, ürün standard›n›n gereklerini karfl›laya-
cak flekilde düzenlendi. ‹zocam’da, camyünü ve taflyünü
ürünlerin yanmaz malzemeler olmalar› sebebiyle sat›ld›¤› pa-
zarlar›n koflullar› göz önüne al›narak CE uygunluk belgelen-
dirmesinde, zorunlu olan ›s›l iletkenlik de¤eri, kal›nl›k ve
yang›na dayan›m özelliklerine ilave olarak basma dayan›m›,
yüzeylere dik çekme dayan›m› ve k›sa süreli su emme teknik
özellikleri de üçüncü taraf testlere tâbi tutuldu. 8-10 Ocak
2002’de ‹zocam Tarsus Camyünü ve Gebze Taflyünü te-
sislerinde üretim hatlar› ve kalite kontrol laboratuvarlar›
üçüncü taraf denetime tâbi tutuldu ve standartlara uygun bir
flekilde üretim yap›ld›¤› belgelendi. Seçilen ürün numunele-

ri testler için ‹ngiltere ve Danimarka’daki laboratu-
varlara gönderilerek, camyünü ve taflyü-

nü ürünlerin A1 s›n›f› yanmaz
malzeme oldu¤u belgelen-
di ve 11 Nisan 2003’te bu

ürünlere CE uygunluk bel-
gesi verildi.

• ‹zocam ürünlerinin CE ifla-

reti tafl›mas›n›n, iç ve d›fl pa-

zarda sa¤layaca¤› avantajlar

neler?

Öncelikle, Avrupa Birli¤i üyesi ülkelere ürünlerimizi satabil-
memiz için CE uygunluk belgesi almam›z ve CE iflaretli eti-
ketle ürünlerimizi satmam›z bir mecburiyet. CE iflaretli eti-
ketlerde verilen teknik bilgiler üçüncü taraf testlerle belge-
lendirilmifl de¤erlerdir. ‹zocam camyünü ve taflyünü ürün-
ler, A1 s›n›f› yanmaz ve yüksek teknoloji ile üretim yapan
Avrupal› üreticilerin ürünleri ile eflde¤er özelliklere sahiptir.
Bu ürünlerin belgelendirilmesiyle Avrupa ülkeleri d›fl›ndaki
müflterilerimiz de ürünlerimizi CE belgesi olmayan ürünlere
göre daha güvenle kullanacaklar. D›fl pazarlar için planlanan
belgelendirmenin iç pazarda, özellikle projelerde, güven ve
tercih nedeni olmas› bekleniyor. 

• ‹zocam’›n pazar pay› ile ilgili bilgi verir misiniz?

Pazar paylar›m›z ürünler baz›nda de¤ifliklik arzediyor. Sene-
nin ilk yar›s› itibar› ile camyünü için pazar pay›m›z %57,
taflyünü için %76, ekstrüde polistiren için %32, ‹zopor için
%10, ‹zocam Armaflex için %48. Genel olarak yal›t›m sek-
törü içinde pazar pay›m›z›n %44 oldu¤u hesapland›.

• Yurtd›fl› hedeflerinizi ve Weber Markem ile gerçeklefl-

tirdi¤iniz iflbirli¤inin yurtd›fl›ndaki konumunuzu nas›l

etkileyece¤ini ö¤renebilir miyiz?

Yurtd›fl›nda Ortado¤u’da %50-55 pazar pay›na sahibiz.
Yunanistan’da ise pazar lideriyiz. Bu liderli¤imizi sürdüre-
bilmek için ürün ve hizmette farkl›l›k yaratmaya devam
etmek ana hedefimizdir. Balkanlar da bizim için gelifl-
meye aç›k bir pazar olup, buralarda da daha kuvvetli
yap›laflmaya çal›fl›yoruz. Halen çok etkili olamad›¤›m›z
pazarlar için ise, havaleli olan yal›t›m ürünlerinin
ekonomik nakliye imkânlar›n› zorluyoruz. ‹ran ve Türk
Cumhuriyetleri öncelikli pazarlar›m›z olup, Irak da
büyük potansiyel arzediyor. Weber Markem ile gerçeklefl-
tirilen iflbirli¤imiz “Mantolama Sistemi” sadece iç pazar
için öngörüldü. Sistem sat›fl›n›n yurtd›fl›nda da gerçeklefl-
tirilmesi için öncelikle ifl orta¤›m›z›n politikas›na uyumlu
olmas› ve o pazarlarda da teknik destek birimlerinin olufl-
turulmas› gerekecek ki, bu iç pazarda sistemin oturmas›
ile gündeme gelebilir.

C

Ürünlerin Avrupa Birli¤i’ne üye ülkeler aras›nda rahatça dolafl›m›n› sa¤layan ve
bir anlamda ürünün pasaportu anlam›na gelen CE iflaretini alan ‹zocam,
Türkiye’deki yal›t›m sektöründe bir ilki gerçeklefltirdi
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Setur Marinalar› taraf›ndan ikincisi organize edilen Ulus-

lararas› Ege Yat Rallisi, Yunan Adalar›’nda yo¤un ilgi ve
dostlukla karfl›land›. 2 Temmuz sabah› Ayval›k’tan start
alan tekneler,  8 Temmuz sabah› Yunan Adalar› etab›n›n
ilk dura¤› olan Samos Adas›’na yelken açt›. Vathi Lima-

n›’n› dolduran ralli filosu hem Samos halk›n›n hem de
Ada yöneticilerinin yak›n ilgisiyle karfl›land›. Ayn› akflam
Yunanistan Ulusal Turizm Organizasyonu Baflkan› Kos-

tas Katsigiannis ve adan›n ileri gelenleri ile tüm Ralli ka-
t›l›mc›lar› Samos Oteli’nde düzenlenen hoflgeldiniz kok-
teylinde bulufltular. 11 Temmuz’ta Vathi Liman›’ndan ay-
r›lan yatlar, Leros Adas›’n›n Lakki Liman›’na gitti. Erte-
si sabah Patmos Adas› gezisi için Lakki Liman›’na gelen
“Samos Sky” feribotu, kat›l›mc›lar› 12 Adalar›n dini mer-
kezi say›lan Patmos Adas›’na götürdü. Rallicilerin son
dura¤› ise Kos Adas› oldu. 

Dostluk Ü�in Yola �ÝktÝlar, Sevgiyle KarßÝlandÝlar

DemirDöküm, müflteri memnuniyeti konusunda bir ad›m
daha att›. DemirDöküm, Müflteri ‹letiflim Merkezi (M‹M) ile
bundan böyle sorun ve sorular› ilk a¤›zdan dinleyecek ve çö-
züme kavuflturacak. CMC (Customer Management Center)
bünyesinde hizmet vermeye bafllayan M‹M, tüketicinin her
türlü ihtiyaç, istek ve sorular›na yan›t verebilecek altyap›ya sa-
hip.  0800 211 33 33 numaral›, “DemirDöküm Müflteri ‹leti-

flim Merkezi”ni arayanlar›n ça¤r›lar› uzman operatörler tara-
f›ndan karfl›lan›yor. Yetkili sat›c› ve servis iletiflim bilgileri ile
ürünler hakk›nda kullan›m, teknik ve montaj bilgilerinin ve-
rildi¤i merkezde arayanlar›n dilek ve flikayetleri kaydediliyor.
Ça¤r›lar CRM baz›nda de¤erlendirilerek tüm veriler periyodik
olarak raporlan›yor. M‹M’den yap›lan periyodik aramalarla,
kullan›c›lar›n›n memnuniyet ölçümleri de gerçeklefltiriliyor.

Demir D�k�m M�ßteri Ületißim Merkezi Hizmete Girdi

Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) taraf›ndan ülkemiz-
de verimlilik fikrini benimsetmek, çeflitli alanlarda verim-
lilik art›fl›na katk›da bulunan kifli ve kurulufllar› ödüllen-
dirip kamuoyuna tan›tmak ve böylece bu tür çal›flma ve
uygulamalar› özendirmek amac› ile düzenlenen “Verim-

lilik Ödülleri” yar›flmas›nda, Otoyol Sanayi iki ayr› kate-
goride ödüle hak kazand›. Y›l›n Verimli ‹flçisi ödülünü
Otoyol Sanayi’den Ali Yaman al›rken, Otoyol Sanayi Ge-
nel Müdür Yard›mc›lar›ndan Savlet Gürsel, Y›l›n Ve-

rimli ‹flvereni ödülüne lay›k görüldü. 19 Haziran’da
MPM merkezinde yap›lan bir törenle Sanayi Bakan› Ali
Coflkun’dan ödülünü alan Yaman’n›n önerisi ile tüm ope-
rasyonlar› mevcut üretim koflullar›nda 6 adet tezgâhta ya-

p›lmakta olan 8857150 no’lu
diflli kutusunun operasyonlar›
tek bir tezgâhta ifllenmeye
bafllad›. Bu çal›flmayla, 67 bin
150 Euro kazanç sa¤layan
Otoyol Sanayi, y›ll›k olarak
10 bin 767 Euro kazanç bek-
leniyor. 

YÝlÝn Verimli Üß�isi ve 
Üßvereni OtoyolÕdan �ÝktÝ

Y›l›n Verimli

‹flçisi seçilen 

Ali Yaman,

ödülünü Sanayi

Bakan› Ali

Coflkun’undan

ald›.

T�rk Trakt�r Ailesi EÛlendi 
Türk Traktör’ün gelenekselleflen “Yaz fienli¤i”nin 5.’si 29
Haziran 2003 tarihinde fabrika bahçe-
sinde yap›ld›. Genel Müdür Hakk› Ak-
kan’›n ev sahipli¤i yapt›¤› flenlikte gün
boyunca müzik, dans ve animasyonlar
yer ald›. fienli¤e Türk Traktör’den yak-
lafl›k 2 bin 500 kifli kat›ld›. fienlik orga-
nizasyonunda ayr›ca 210 çal›flana Hiz-
met Beratlar› ve ödülleri verildi.

OLTAfi’›n distribütörlü¤ünü yapt›¤› Continental, üretimine
bafllad›¤› yüksek performans lasti¤i ContiPremiumContact

sayesinde 100 km/h h›zla giden ABS tak›lm›fl ara-
c›n fren mesafesini 36 metreye kadar indirdi.
ContiPremiumContact’›n asimetrik taban›nda
yer alan d›fl kenar kuru ve ›slak zeminlerde di-
reksiyon hamlelerine uyum sa¤layarak yola tam
otururken, çevresel kanallardan omuzlara aç›-
lan yatay kavisli oluklar›n yer ald›¤› iç kenar ›s-

lak ve sulu zeminlerde maksimum su tahliyesi
yaparak arac›n suda k›zaklama riskini azalt›yor. 

Continental Fren Mesafesini KÝsalttÝ

OTOMOTÜV

TURÜZM ÜNÞAAT



Kalabak Suyu’nun lezzeti Eskiflehir’in s›n›rlar›n› afl›yor. Tat,
Eskiflehir’in çam ormanlar› aras›ndan ç›kan Kalabak Suyu’nu
farkl› ambalaj›yla tüketicinin be¤enisine sunuyor. ‹nsan vücu-
dunda büyük önemi bulunan su, yaflam›n da kayna¤›n› olufltu-
ruyor. Suya duyulan ihtiyaç hiçbir zaman azalmasa da, özellik-
le yaz aylar›nda yo¤unlafl›yor. Ancak suyun son derece hijyenik
koflullarda içimi haz›r hale getirilmesi gerekiyor. Düflük mine-

ralli Tat Kalabak Suyu, yumuflakl›¤›,
içim kolayl›¤› ve tad›yla farkl›lafl›yor.
Tüm do¤all›¤› ile hayata kat›ld›¤› kay-
naktan al›narak, el de¤meden pet fliflelere doldurulan Tat Kala-
bak Suyu, Türkmen Da¤›’n›n safl›¤›yla evlere tafl›yor. 1930’lu
y›llardan beri sadece Eskiflehirlilerin yaflad›¤› Kalabak Suyu iç-
me ayr›cal›¤›, Tat güvencesiyle tüm Türkiye’ye yay›lacak. 

SEK Dondurma Kar›fl›m› ile bu yaz, sofralara birbirinden
de¤iflik tatlar katmak mümkün. Haz›rlad›¤›n›z SEK Dondur-
ma Kar›fl›m›’n›n içine kataca¤›n›z meyveler, çikolata parçala-
r› ve flekerlemelerle enfes tatl›lar yapabilir veya SEK Dondur-
ma Kar›fl›m› ile kendinize özel tatl›lar yaratabilirsiniz. SEK
Dondurma Kar›fl›m›’na çikolata parçalar›, badem, hindistan
cevizi, f›nd›k k›r›¤› gibi malzemeler ekleyerek dondurma
spesiyalleri haz›rlayabilir; irmik bohças›, helval› dondurma

ve asortik parfe gibi birbirinden farkl› pastalar yapabilir ya da gelenek-
sel tatl›lar›n› yan›nda servis edebilirsiniz. 

Mayonezi, Akdeniz mutfa¤›n›n
temel tafl› zeytinya¤› ile birleflti-
ren TAT, Türkiye’nin ilk Zey-

tinya¤l› Mayonez’i üretti. Sa¤-
l›kl› yaflam ve uzun ömrün s›rr› olarak bilinen zeytin-
ya¤›, içerdi¤i E vitamini ile yetiflkinlerin beslenmesi-
ne katk›da bulunurken, çocuklar›n sa¤l›kl› geliflimle-
rine destek oluyor. Sindirimi kolaylaflt›ran zeytinya¤›
ayn› zamanda vücudun direncini art›rarak, genç ve
güçlü kalmaya yard›mc› oluyor. 

TatlÝlarÝnÝzÝ SEK Dondurma

ile TatlandÝrÝn

Koç Üniversitesi, 2003-2004 ders y›l›nda, Türkiye’de ‹ngilizce
e¤itim verecek ilk Hukuk Fakültesi’ni aç›yor. Koç Üniversitesi

Hukuk Fakültesi, hükümetin Avrupa Birli¤i’ne girebilmek
amac›yla uyum yasalar›n› birbiri ard›na meclisten geçirmesine
paralel olarak sivil toplum kurulufllar›nda yürütülen çal›flmala-
ra örnek olabilecek nitelikte. Avrupa ile yaflanan s›k›nt›lar›n ba-
fl›nda hukuki konular›n gelmesi ve özellikle küreselleflen dün-
yada ça¤dafl dünyaya ayak uydurabilecek bir hukuk sistemine
olan gereklilik, Koç Hukuk Fakültesi’nin hayata geçmesindeki
temel nedenlerden biri. Üniversite’de bir buçuk y›ld›r yürütü-

len çal›flmalar
sonucunda aç›-
lan fakülte ile
Türk hukukçu-
lar›n› de¤iflen
dünya koflullar›-
na ve hukuk sis-
temlerine rahat-
l›kla adapte et-
meyi amaçl›yor.

Hukuk fakültesi için befl kiflilik çekirdek kadroyla, yurtiçinde
20’yi aflk›n hukukçu ile görüflüldü. Almanya’dan Bucerius ve
Law Scholl üniversiteleri, ABD’den Yale, Columbia, Ford-

ham, Tufts ve Cornel üniversiteleri, ‹ngiltere’den Oxford ve
Cambridge üniversiteleri, Hollanda’dan Tillburg ve Loyden

üniversiteleri ile görüfl al›flveriflinde bulunuldu. Türkiye’nin bü-
yüyen ekonomisi, artan siyasi nüfuzu ve küreselleflme e¤ilimi ile
birlikte dil bilen, dünya kültürlerini en iyi flekilde özümsemifl
hukukçulur yetifltirmeyi ilke edinen Koç Üniversitesi’nde, 15
burslu olmak üzere 50 ö¤renci e¤itim görecek. 15 tam zamanl›
ö¤retim üyesi, baz› dersler için yabanc› hukukçulardan destek
al›nacak. Hukuk Fakültesi’nde ö¤rencilere litaratüre iliflkin dil
becerileri kazand›r›l›rken, problemlerin ‹ngilizce olarak in-
celenmesini sa¤layan dersler de mevcut. Teori ve pratik
e¤itimin iç içe sunulaca¤› Hukuk Fakültesi’nde ilk y›l›n ders-
leri ö¤rencilerin ufkunu geniflletecek, dünya kültür-
lerine daha yak›nlaflmas›n› sa¤layacak formasyon
dersleri ile bafll›yor. E¤itim program›nda hukuk
derslerine ikinci y›l yer verilecek ve her dönem befl
ders ifllenecek. 

Tat, Kalabak SuyuÕnun TadÝnÝ, Evlere TaßÝyor

GIDA VE PERAKENDECÜLÜK
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TATÕtan ZeytinyaÛlÝ
Mayonez



Compex Fuar›’n›n aktivite sponsoru olan Arçelik, Fuar
süresince Ak›ll› Yaflam ürünlerini tan›tt›. ‹nternetin yan›
s›ra telefon tufllar›n› kullanmadan sadece sesle kumanda
edilebilen Ak›ll› Yaflam ürünleri aras›nda flimdilik buzdo-
lab›, çamafl›r makinesi, bulafl›k makinesi ve klima bulu-
nuyor. ‹stenildi¤inde Arçelik Ak›ll› Yaflam ürünleri, tüke-
ticilere mail veya cep telefonlar›na k›sa mesaj yoluyla ça-
l›flma durumlar› hakk›nda bilgi verebiliyor.

Beko Y�neticileri 
AltÝ Sigma Semineri AldÝ

AkÝllÝ Ar�elikler CompexÕte

Arçelik’in Çay›rova ve Eskiflehir iflletmeleri 2002 Y›l› En

Baflar›l› Kojenerasyon Tesisleri Yar›flmas›’nda “En Ba-

flar›l› Tesis” ödülünü kazand›. Türkiye Kojenerasyon

Derne¤i taraf›ndan yap›lan de¤erlendirme sonucunda
Gaz Motorlu Kojenerasyon Tesisleri kategorisinde Arçe-

lik Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi birincili¤i Arçelik Eski-

flehir Buzdolab› ‹flletmesi ikincili¤i ald›. Ödüller Enerji
Bakan› M. Hilmi Güler taraf›ndan verildi.

Dalaman’da yap›lan Türkiye Genç Erkek-

ler Voleybol fiampiyonas›’nda Arçelik,
tüm rakiplerini yenerek birinci oldu. 23-

27 Haziran tarihleri aras›nda yap›lan turnuvada ‹stanbul Ligi’ni
ilk s›rada bitiren ve Türkiye fiampiyonas›’na do¤rudan kat›lma
hakk›n› elde eden Arçelik, iki grupta 8 ekibin mücadele edece¤i
Dalaman’daki finallerde Çankaya Belediyesi’nin rakibi oldu ve
Türkiye fiampiyonlu¤u’nu yakalamay› baflard›. Arçelik’in voley-
boldaki baflar›s› gençlerle s›n›rl› kalmad›. Küçükler, Magosa ‹h-

tisas Ekibi’ne 3-0 yenilerek ikinci olurken Y›ld›zlar Bal›kesir’de
yap›lan üçüncü olarak ‹stanbul’a döndü.

Ar�elikÕin Gen�leri
T�rkiye Þampiyonu

Aygaz, yaz etkinliklerine devam ediyor. Aygaz’›n organizasyon-
lar›ndan ilki Bizbize fienlikleri ad›yla gerçekleflti. Mavi yakal›
çal›flanlar›, Bizbize fienlikleri’nde buluflturan Aygaz, 15 Hazi-

ran’da Adapazar› Nehirkent’te Am-

barl› Dolum Tesisi, Yar›mca Dolum

Tesisi, AGÜT ve gemi personeli bir
araya getirdi. 13 Temmuz’da yap›lan
etkinli¤inde ise Bursa ve Eskiflehir

çal›flanlar› Uluda¤’da e¤lendi. Alia¤a

ve Ifl›kkent Dolum Tesisi çal›flanlar›
Gümüldür Denizat› Tesislerinde e¤le-
nirken Samsun Tesis çal›flanlar› için 3
A¤ustos’ta flenlik düzenlendi.

A’dan Z’ye Buluflmalar
Aygaz, Konya ve Gaziantepli ka-
d›nlar› televizyonlar›n sevilen
program› “A’dan Z’ye”nin sunu-
cusu Esra Ceyhan ile bulufltur-
du.  Aygaz, 2003 y›l› Ocak ay›n-
da bafllad›¤›, Esra Ceyhan’›n
sundu¤u “A’dan Z’ye” program›n›n sponsorlu¤una Haziran
ay› sonuna kadar devam etti. 
Bu sponsorluk kapsam›nda kad›nlar, programa kat›lan yetki-
liler taraf›ndan Aygaz hizmetleri, tüp kullan›m›, ev kazalar›,
güvenlik, tüp sat›n al›rken ve kullan›rken dikkat edilmesi ge-
rekenler hakk›nda bilgilendirildi.

AygazÕdan Yaz Etkinlikleri

Tan›mlama, ölçme, analiz, iyilefltirme ve kontrol sisteminin bir ara-
da yürütülmesiyle oluflan Alt› Sigma, Toplam Kalite Yönetimi’nde
uygulanan son derece önemli bir metodoloji. Beko Elektronik, 25-
26 Haziran tarihlerinde Grand Cevahir Otel’de düzenledi¤i Alt›

Sigma Yönetim Seminerleri ile söz konusu
metodolojinin uygulan›fl biçimleri konusunda
yöneticilerini bilgilendirdi. Seminer Alt› Sigma
Yöneticili¤i taraf›ndan haz›rland› ve sunuldu.

15 yöneticinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen seminer; üretim d›fl› sü-
reçlerde Alt› Sigma uygulamalar›na baflland›ktan sonra Türkçe ve-
rilen ilk Alt› Sigma Yönetim Semineri olma özelli¤ini de tafl›yordu.

DAYANIKLI T�KETÜM

Ar�elikÕe ÒEnerjide
En BaßarÝlÝ TesisÓ �d�l�

Arçelik’in
Genç

Erkekler
Voleybol

tak›m›
Türkiye

fiampiyonu
oldu. 
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Koç Allianz acenteleri Marmaris Mares

Otel’de bulufltu. Koç Allianz’›n toplant›-
s› bu y›l, bollu¤un, bereketin ve gücün
simgesi say›lan “eflatun” renginden yo-
la ç›k›larak “Eflatun Günler” ad›yla ya-
p›ld›. Koç Holding Yönetim Kurulu fie-
ref Baflkan› ve Koç Allianz fiirketleri Yö-
netim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç,

ilk kez kat›ld›¤› acente toplant›s›nda bir
konuflma yaparak; “Finansman Toplulu¤umuzun büyümek
istedi¤i alanlar›n bafl›nda. Bu ba¤lamda sigortac›l›k çok önem-
lidir. Yabanc› ülkelerde sigortac›l›ktan büyük fonlar yarat›ld›.
Biz yolun bafl›nday›z. Yak›n zaman içinde emeklilik alan›nda
da faaliyete bafllayaca¤›z” dedi. Toplant›da Koç Allianz Genel
Müdürü M. Kemal Olgaç ve Koç Holding Finansman Grubu
Baflkan› Dr. Rüfldü Saraço¤lu da birer konuflma yapt›.

“Eller Dile” Gelecek...
Bu y›l 10.su düzenlenen Koç Allianz Foto¤raf Yar›flmas›’n›n
konusu “Ellerin Dili” olarak belirlendi. Amatör ya da profes-
yonel tüm foto¤rafseverlere aç›k olan yar›flma, “siyah-beyaz” ve
“renkli” olmak üzere iki ayr› dalda gerçeklefltirilecek. Yar›flma-
ya, 30 Eylül’e kadar baflvurmak mümkün.

Ko� AllianzÕdan Eflatun G�nler

Koç Allianz Basketbol Okullar›, 2002-2003 sezonunu
Bostanc›’daki Koç Allianz Spor Salonu’nda düzenlenen
turnuvayla kapatt›. Turnuvada “Y›ld›zlar”da Kofluyolu, “Kü-
çükler”de Üst Göztepe, “Minikler”de Erenköy, “Miniler”de
de Bostanc› flampiyon oldu. Turnuva sonunda dereceye gi-
ren okullar ve tak›mlar madalyalar›n› al›rken, çekilen kura
sonucu her okuldan bir ö¤renci Bodrum’daki yaz kamp›na
gitme flans› elde etti. Koç Allianz sigortal›lar›n 6-16 yafl aras›
çocuklar›n›n kat›labildi¤i Koç Allianz Basketbol Okullar›’nda
bu y›l, 8 merkezde yaklafl›k 700 ö¤renci bu hizmetten yarar-
land›. Koç Allianz Basketbol Okullar›’nda sezon boyunca ça-
l›flmalara kat›lanlardan baflar›l› bulunanlar Tofafl altyap› kad-
rolar›na girme flans› elde etti. 

Ko� Allianz Basketbol 
OkullarÝ Tatile Girdi

FÜNANS

Koç Faktoring, dünyan›n en iyi üçüncü ihracat faktoring flir-
keti seçildi. Koç Faktoring’in ald›¤› üçüncülük, Türk faktoring
sektörünün kuruluflundan beri bir al›nan iyi derece.
Factors Chain International’›n (FCI) 35. y›ll›k Ola¤an Genel
Kurul Toplant›s› 1-7 Haziran tarihleri aras›nda, Almanya’n›n
Berlin flehrinde yap›ld›. Y›l›n ihracat faktoring flirketi s›ralama-
s›nda Türkiye’den Koç Faktoring (Koçfaktor) dünyan›n en ba-
flar›l› üçüncü ihracat faktoring flirketi seçildi. ‹lk s›ray› Ta-
iwan’dan Chailease Credit Services, ikinci s›ray› Japonya’dan
Mizuho Factors ald›. 
Ödülün verilmesinde, servis kalitesi, ihracat yap›lan ülke say›-

s›, çal›fl›lan muhabir say›s› ve ihracat faktoring hacmi kullan›-
lan bafll›ca ölçütlerdi. Buna göre yap›lan de¤erlendirmede, Koç-
faktor, 2002 y›l›nda 25 muhabir faktoring flirketi vas›tas›yla 15
ülkeye gerçeklefltirdi¤i toplam 203 milyon USD’l›k iki muha-
birli ihracat faktoring ifllemiyle ve verdi¤i hizmetin kalitesiyle
100 üstünden 87.36 puan toplayarak 160 flirket aras›nda en
baflar›l› üçüncü flirket oldu. FCI üyelerinin ortalamas›n›n 100
üstünden 61.69 oldu¤u bu de¤erlendirmede, Koçfaktor’ün
87.36 puan almas› ve ilk üçe giren ilk ve tek Türk faktoring flir-
keti olmas›, uluslararas› faktoring piyasalar›nda Koç Top-
lulu¤u’na oldu¤u kadar Türkiye’ye de büyük prestij sa¤lad›.

D�nyanÝn En Üyileri ArasÝnda

Bütün dünyada “Fulbright Burslar›” ile ün yapan, ABD’nin
önemli e¤itim kurumlar›ndan Fulbright Vakf›’n›n Baflkan›
Harriet M. Fulbright, Koç-Yönder Yönetim Kurulu üyeleriy-
le 7 Haziran Cuma günü Divan Kuruçeflme’de bir araya gel-
di. ‹kinci Küresel Liderlik Forumu’na kat›lmak için ‹stan-
bul’da bulunan Fulbright, Koç-Yönder’in vizyon ve mis-

yonundan çok etkilendi¤ini belirtti. Türkiye’ye tekrar geliflin-
de Koç-Yönder’in bir etkinli¤ine konuk olmaktan memnun-
luk duyaca¤›n› ifade eden Herriet M. Fulbright, özellikle
yetenekli gençlerin ve genç yöneticilerin kariyerlerinin gelifltir-
mesine çok önem verdi¤ini söyledi. Fulbright, Koç-Yönder’in
yeni projelerine katk›da bulunabilecekleri sözlerine ekledi.

Fulbright BaßkanÝ Ko� Y�nderÕde



Birmot’un 
‹kinci Yafl Gününde 

Fiat Stilo Rüzgâr›

oç Toplulu¤u Otomotiv Grubu flirketle-
rinden Birmot, ikinci yafl›n› Rahmi M.

Koç Müzesi’nde düzenlenen bir törenle
kutlad›. Birmot’un do¤um günü nede-

niyle 3 Temmuz Perflembe akflam› gerçeklefltirilen tö-
rende Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç, Fi-
at Grubu Baflkan› Ayd›n ‹. Çubukçu ve Birmot Ge-
nel Müdürü H. Ersin ‹kier birer konuflma yapt›. Koç
Toplulu¤u’na ba¤l› 11 flirketin güç birli¤i ile 2
Temmuz 2001 y›l›nda kurulan Birmot, Fiat, Alfa Ro-

meo, Iveco, Continental ve Opet gibi çeflitli marka-
lar›n sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetlerini yürütüyor. Fiat

Stilo’nun tan›t›m›n›n yan› s›ra Edwards ma¤azas›n›n
Lanvin ve Henri Lloyd kreasyonlar›n›n sergilendi¤i
törende Birmot, konuklar›na yaflam tarz›n›n incelik-
lerini yans›tan bir do¤um günü yaflatt›. 

Devir, Yapmaktan Çok Satma Devri
Törene kat›lan Rahmi M. Koç, yapt›¤› konuflmada
Birmot’un Tofafl’›n en büyük ana bayii oldu¤unu ve
sat›fllar›n %45’ini gerçeklefltirdi¤ini belirtti. Sat›fl ve
pazarlama flirketlerinin üstlendi¤i rolün eskiye naza-
ran çok daha büyük oldu¤una dikkat çeken Rahmi
M. Koç, sözlerine flöyle devam etti: “fiimdi devir, yap-
maktan ziyade satma devridir. Otomotivde kâr marj-
lar› darald›¤› için, sat›fl flirketleri kâr›n› yan gelirlerden

elde etmek durumundad›r. Bunun için; müflteriye ya-
k›n olmak, bir baflka deyiflle ‘müflteri velinimetimiz-
dir’ ilkesini benimsemek gerekir. Birmot bunu fevka-
lade bir flekilde yapmaktad›r.”

Baflar›l› fiirket, Baflar›l› Araç
Törende bir konuflma yapan Fiat Grubu Baflkan› Ay-
d›n ‹. Çubukçu, davetlilere Fiat Stilo’nun özellikleri-
ni anlatt›. “Bugün sizlere Fiat’›n en yeni otomobili Fi-
at Stilo’yu takdim ediyoruz” diyerek sözlerine baflla-
yan Çubukçu, “Birmot, tüm Tofafl-Fiat ürünlerinin
yar›s›na yak›n›n› pazarlamakta, ayr›ca Otoyol-Iveco
Ticari vas›talar›n›n ana bayiili¤ini yapmaktad›r. Di¤er
yandan ise otomotiv sektörüne hizmet ve malzeme
sat›yor. Baflar›lar›ndan dolay› Birmot’u kutluyor, Sti-
lo’nun da en az Birmot kadar baflar›l› olaca¤›na inan-
c›m› tekrarl›yorum” dedi. 
Birmot Genel Müdürü H. Ersin ‹kier ise; “Bugün 2.
yafl›n› kutlayan Birmot; ülkemizin gelece¤ine ina-
nan, toplumumuzun beklenti ve de¤er yarg›lar›na
sayg›l›, yurttafllar›n›n her fleyin en iyisine lay›k ol-
du¤u inanc›n› tafl›yan ve satt›¤› ürünün arkas›nda
duran bir zihniyeti fliar edinmifl Koç Toplulu¤u’na
ba¤l› genç bir flirket olman›n gururunu paylaflmak-
ta” dedi.

2. Yafl›n Coflkusu 
Temsilciliklere de Yans›d›
Birmot’un, 2. yafl› temsilciliklerde de kutland›. Sekiz
ilde, 11 temsilcili¤i bulunan Birmot, tüm çal›flanlar›n
aileleri ile birlikte kat›ld›klar›, yemekli, müzikli ve
yar›flmal› toplant›larda nefleli saatler yafland›. Toplam
767 kiflinin çal›flt›¤› Birmot ailesi daha nice y›llara
dilekleriyle birbiriyle kucaklaflt›lar. Bu arada, Birmot
Çankaya Temsilcili¤i’nin sponsorlu¤unda gerçek-
leflen 3. Ankara Motodrag yar›flmas›nda nefes kesen
dakikalar yafland›. Birbirleriyle amans›z bir rekabete
giren yar›flmac›lar izleyenlere adrenalin dolu saatler
yaflatt›lar. 

K

Birmot, ikinci yafl›n› Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen bir
törenle kutlad›. Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç’un
kat›l›m›yla gerçeklefltirilen törende, Fiat Stilo bir kez daha tan›t›ld› 

Birmot’un gecesinde Fiat
Stilo’nun tan›t›lmas›n›n özel bir

önemi var. Tofafl’›n 
C segmentindeki iddial› ürünü

olan Stilo, yenilikleri ve
geliflmifl teknolojisi ile marka

imaj›n›n yükseltilmesinde
önemli bir rolü üstlenirken, 

otomobil tutkunlar›n›n günlük
yaflamlar›n› kolaylaflt›racak
özelliklere ve çok zengin bir

donan›ma sahip (altta).

Birmot’un  ikinci yafl günü
töreninde Koç Holding fieref

Baflkan› Rahmi M. Koç 
konuflma yapt› (üstte solda).

Fiat Grubu Baflkan› Ayd›n 
‹. Çubukçu ve Birmot Genel

Müdürü  H. Ersin ‹kier törenden
önce bas›n toplant›s› düzenledi. 



ürkiye’de otomotiv sanayinde birçok ilke
imza atan ve Koç Toplulu¤u’nun temeli
olan Otokoç 75 yafl›nda. Temelleri 1928
y›l›nda Ankara’da at›lan Otokoç’un 75. y›l

kutlamalar› yine bu flehirde yap›ld›. Otomotiv ile ilgili
tüm çözümleri tek çat› alt›nda sunan Otokoç, müflterinin
e¤ilim ve beklentilerine göre hizmet veren flubeler ve
Türkiye genelinde yedek parça sat›fl› yapan merkez bi-
rimlerden olufluyor. Sat›fl ve sat›fl sonras› operasyonel
süreçlere odaklanan Otokoç, bilgi iletiflim teknolojileri,
insan kaynaklar› ve kalite sistemleri ile destekleniyor. 

‹lklere ‹mza Atan Bir fiirket; Otokoç
2001’de Bureau Veritas Quality International (BVQI) ta-
raf›ndan denetlenen Otokoç, tüm hizmet noktalar›nda
“S›f›r uygunsuzluk” derecesiyle not alm›fl ve otomotiv
sektöründe ISO 9001:2000 Kalite Belgesi’ne sahip ilk flir-
ket. 2002’de ayr› bir kâr merkezi olarak kurulan ‹kinci El
Birimi ve ‹KS (‹kinci El Kolayl›k Sistemi) markas›, Oto-
koç bünyesindeki tüm araçlar›n güvenle al›n›p sat›lmas›-
n› sa¤lam›flt›r. 600 kiflilik çal›flma kadrosu ve organizas-
yon yap›s›, flube/merkez yap›lanmas›, da¤›n›k co¤rafi ko-
numuyla Otokoç kendini “Hizmet Merkezi” olarak tan›-
t›yor. Bu nedenle Ford Avrupa taraf›ndan her y›l en iyi
bayilere verilen ve en büyük ödül olarak tan›mlanan “Ca-
hirman’s Award”u bu y›l Otokoç almaya hak kazand›.
Türk otomotiv sektöründe pekçok ilke imza atan Oto-
koç’un 75. y›l kutlamalar› Koç Holding fieref Baflkan›
Rahmi M. Koç’un aç›l›fl konuflmas›yla bafllad›. “Hayat›-
m›n müstesna günlerinden birini daha yafl›yorum. ‹fl ha-
yat›na bafllad›¤›m Otokoç flirketinin 75. y›l›n› kutluyo-
ruz” diyerek sözlerine bafllayan Rahmi Koç, çal›flt›¤› süre-
de hiçbir zaman patronun o¤lu gibi hareket etmedi¤ini,
ifli bitene kadar çal›flt›¤›n› anlatt›: “Askerli¤im bitti¤i dö-
nemde ‹stanbul’da hangi flirkette ifle bafllayaca¤›m diye

düflünürken, babam ‘1 Eylül’de Ankara’da Bernar Na-

hum’un yan›nda ifle bafllayacaks›n’ dedi. Nahum’a da ‘Eti
senin kemi¤i benim, bu çocu¤u sen yetifltir’ demifl. Rah-
metli Hüseyin Sermet ve Mösyö Bernar’›n odalar›n›n
aras›nda iki metreye üç metre bir yerde ifle bafllad›m.”

“Nahum’dan Çok fiey Ö¤rendim”
Otokoç’ta çal›flt›¤› dönem boyunca Bernar Nahum’dan
çok fley ö¤rendi¤ini söyleyen Rahmi M. Koç, o y›llara ait
bir an›s›n› anlatt›: “‹ngiltere ve Amerika’ya gidilip ba¤lan-
t›lar yap›l›yordu. Ben de gidip Ford direktörleriyle nas›l
konuflulur, ne politika güdülür, nas›l pazarl›k edilir, bir
hayli ders ald›m. Bir gün yard›mc›m›n yard›mc›l›¤›n› ya-
pacak küçük bir çocu¤u ifle ald›m. Bernar Nahum ken-
dinden izinsiz ifle ald›¤›m için çocu¤u iflten atarak patro-
nun kim oldu¤unu gösterdi. Acentelerle bire bir ilgilen-
mem gerekti¤ini yine Bernar Nahum’dan ö¤rendim. Bir
gün Bernar Nahum beni yan›na ça¤›rarak ö¤rendiklerimi
test etmek amac›yla bir otomobil ithalat›n›n nas›l yap›la-
ca¤›n› sordu. Müflteri bulunmas›ndan araban›n Ankara’ya
getirilmesine kadar her aflamay› tek tek anlatt›m. Ancak
Nahum ‘Tahsilat kuzum, tahsilat’ diyerek iflin can al›c›
k›sm›n› atlad›¤›m› gösterdi.” 

Otokoç, Mega Bayi Yap›s›yla da Örnek
Daha sonra söz alan Otokoç Genel Müdürü Cenk
Çimen bayra¤› devralan yeni kufla¤›n; genç ve dinamik
kadrosu, ifl yap›fl tarz› ve sahip oldu¤u de¤erlerle sek-
töre yeni bir yaklafl›m getirdi¤ini belirtti. Konuflmas›na
“Türkiye’nin farkl› illerinde faaliyet gösteren alt› flirket
birlefltirilerek, Otokoç, sektör için mega bayi yap›lan-
mas›yla önemli bir örnek oluflturdu” diyerek devam
eden Çimen, “Y›lda 15 bin araç sat›fl› gerçeklefltiriyoruz.
100 bin müflteriye sat›fl sonras› hizmet veriyoruz.
2003’te ciro hedefimiz 150 milyon euro” dedi.
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Otokoç, 
75. yafl›n› 
kutlad›. 
1928 
y›l›ndan 
bu yana 
hizmet veren 
Otokoç’un 
75. y›l 
kutlamalar›, 
flirketin 
temellerinin 
at›ld›¤› 
Ankara’da 
yap›ld›

Köklü Geçmifl ve Ça¤dafl Hizmetin Kesiflti¤i Nokta: 

Otokoç 75 Yafl›nda



ildi¤iniz gibi Toplulu¤umuzda, iki y›l-
d›r 16 bin beyaz yakal› çal›flan›m›z›
kapsayan “Entegre ‹nsan Kaynaklar›

Sistemi”ni yerlefltirmeye çal›fl›yoruz.
Entegre ‹K sistemlerimiz içinde yer alan Potansiyel
Tespit ve Performans Sistemleri ile 3500 çal›flan›-
m›z› bu y›l de¤erlendirdik. Farkl› kademelere
aday, toplam 285 yöneticimiz de¤erlendirmeler
sonucu topluluk potansiyel listemize girdi.
Topluluk’ta de¤erlendirdi¤imiz potansiyel yöneti-
cilerimizin gelifltirilmesi hedefi ile yola ç›k›larak ta-
mam› ile Koç Toplulu¤u’na özgü GençLider-Koç

Toplulu¤u Yönetici Gelifltirme Program›’n› ta-
sarlad›k. Biliyorsunuz, y›lda %14 reel büyüme gi-
bi çok iddial› bir hedefimiz var. Ayr›ca bunu sür-
dürülebilir bir kârl›l›kla gerçeklefltirmemiz gereki-
yor. Tabii ki bu sonuçlara ulaflmak yetkin insan
kaynaklar› ile mümkün. ‹nsan kaynaklar›m›z,
Toplulu¤umuzun gelece¤ini emanet edece¤imiz en
önemli sermayemiz ise politikalar›m›z› da buna
uygun bir flekilde yenilememiz gerekiyordu. 

24 Kiflilik Pilot Grup
4 Temmuz 2003 tarihinde bafllatt›¤›m›z program›n
ilk kat›l›mc›lar›, 285 kifli içerisinden seçilen 24 ki-
flilik pilot bir gruptan olufluyor. Program kapsa-
m›nda, potansiyel yöneticiler için seçilmifl bilgi,
beceri, yetkinlik gelifltirici e¤itimler ve uygulama-
lar yer al›yor. Bu program› Koç Üniversitesi ile y›l-
da üç veya dört kez tekrarlayabilme imkânlar›n›
araflt›r›yoruz. 

Programda önem verilen konular ise; 
Kiflinin kendini tan›mas›; ki, bu bafll›k alt›nda
yap›lan e¤itimler ve uygulamalar kiflilerin “EQ”la-
r›n› art›rmaya yöneliktir. 
Yetkinlik e¤itimleri; Topluluk baz›nda gelifltiril-
meye aç›k bir alan olarak ortaya ç›kan grup
içi/gruplar aras› iflbirli¤i yetkinli¤ini gelifltirmeye
yönelik e¤itimlerdir. 

Stratejik Düflünce
Gelecekte daha büyük sorumluluklar›n al›nmas›n-
da gerekli olan stratejik düflünce, modülde ele
al›nan temel kavramlardan biridir. 
Program, Koç Üniversitesi’nin Migros ile e¤itim
iflbirli¤iyle yapt›¤› KUMPEM organizasyonu yard›-
m› ile gerçeklefltirilmektedir. 
‹nsan ve iletiflim yönetimi için gerekli olan yetkin-
liklerin gelifltirilmesinin, program›n ikinci modü-
lünde ele al›nmas› planlanmaktad›r.
Program›n yat›l› k›sm› 4-30 Temmuz aras›nda ta-
mamland›; önümüzdeki 2 ay içinde kat›l›mc›lar
dörder kiflilik gruplar halinde birer proje yapacak-
lar ve bunlar› baflkan ve akademisyenlerden oluflan
bir de¤erlendirme kuruluna sunacaklar.
GençLider program›nda yöneticiler farkl› ortam-
larda, de¤iflik faaliyetler kapsam›nda bir araya ge-
liyorlar. Örnek olaylar, okumalar, tart›flma ortam-
lar›, panel, proje çal›flmalar›nda rol al›yorlar. Prog-
ram kapsam›nda düzenlenen iki panelimiz var;
bunlardan birinin konusu, Giriflimcilik. Konu ile
ilgili Koç Toplulu¤u d›fl›ndan ve içinden toplam

Koç
Toplulu¤u’nda

2001 y›l›nda
bafllat›lan

“Entegre ‹nsan
Kaynaklar›

Sistemi”nin bir
parças› olarak
hayata geçen
“GençLider-

Yönetici
Gelifltirme
Program›”

dahilinde 285 kifli
potansiyel 

yönetici listesine
girdi. Koç

Holding Stratejik
Planlama ve

‹nsan Kaynaklar›
Baflkan› Mehmet

Ali Berkman, 
bu projeyi ve 

projenin 
yarataca¤›

sonuçlar› anlatt›

Koç Holding Stratejik Planlama ve ‹nsan Kaynaklar› Baflkan› Mehmet Ali Berkman:

“Yönetici Gelifltirme
Program›-GençLider” 

projesi kapsam›nda e¤itime
al›nan 285 yönetici

aday›ndan 24’ü, 22 Temmuz
günü Koç Üniversitesi’nde

üst düzey yöneticilerle 
bir araya geldi.

B

Koç’ta ‘Zirvenin 285 Aday›’
Gelece¤e Haz›rlan›yor



dört giriflimci panelistle yöneticileri bir araya getirdik. Pa-
nelistlerin Giriflimcilik öyküleri farkl› bak›fl aç›lar›yla anla-
t›ld›, giriflimci insanlar›n özelliklerinden bahsedildi ve bu
özellikler giriflimci panelistlerin yaflad›¤› gerçek deneyim-
lerle zenginlefltirildi. Üç baflkan›m›z›n kat›ld›¤› ikinci pa-
nelde ise Koç Toplulu¤u’nun gelece¤i ve buna yönelik stra-
tejileri çeflitli aç›lardan de¤erlendirildi ve gelifltirme progra-
m›ndaki yöneticilerin konuya yönelik sorular› tart›fl›ld›.
GençLider program›n›n amac› da genç potansiyel yönetici-
leri üst kademelere haz›rlamakt›r. ‹lk 24 kifli pilot olarak
seçildi ancak amaç 285 kiflinin tamam›n›n e¤itimden geç-
mesidir. Gelecek y›llarda da bu 285 kifliye yenileri ek-
lenecek. Dolay›s› ile program tüm potansiyel yöneticilerin
gelifltirilmesi için düzenlenmifltir. Bunun için Koç Üniver-
sitesi ile çok kapsaml› bir çal›flmay› sürdürüyoruz. ‹lk y›l-
larda program›n yeni bafllamas› dolay›s›yla bir y›¤›lma bek-
lememiz normaldir, ancak zaman içerisinde her y›l belirli
say›da yöneticinin e¤itimi mümkün olacak ve bir üst pozis-
yona befl y›l içerisinde haz›rlan›laca¤›n› dikkate al›rsak her-
kesin bu e¤itimden geçme flans› bulunacakt›r. 
Koç Toplulu¤u’na özel bir yönetici gelifltirme program›

olan GençLider program› ile Topluluk kültür ve ortak
de¤erleri çerçevesinde yetiflmifl, gelece¤e yön verecek, viz-
yon sahibi yöneticilerin eksiklerini tamamlayarak ve gelifl-
melerini sa¤layarak Toplulu¤un gelece¤ini garanti alt›na al-
may› hedefliyoruz. 

insan
kaynaklarÝ
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Koç Holding
CEO’su 
F. Bülend
Özayd›nl›, 
genç 
yönetici 
adaylar›yla 
birlikte.

Yöneticilerimiz, Genç Yönetici
Adaylar› ile Bulufltu

oç Toplulu¤u’na yeni yönetici adaylar› kazand›r-
may› amaçlayan “Zirvenin 285 Aday›” projesi
kapsam›nda Koç Üniversitesi Kampüsü’nde ger-
çeklefltirilen, “GençLider-Yönetici Gelifltirme

Program›”n›n ilk kat›l›mc›lar›, 285 kiflilik potansiyel yönetici
listesinden seçilen 24 kiflilik örnek bir grup oldu.4 Temmuz’da
bafllayan program s›ras›nda kampüste kalan yönetici adaylar›,

program›n sonuna do¤ru e¤itime özgü bir örnek k›yafetleriyle
tam bir tak›m ruhu sergilerken kampa giren sporcular›n nefle
ve enerjilerini tafl›yorlard›. 22 Temmuz günü ise üst düzey yö-
neticilerle yönetici adaylar›n› buluflturan bir toplant› düzenlen-
di.  Stratejik Planlama ve ‹nsan Kaynaklar› Baflkan› Mehmet

Ali Berkman, Kurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan

Bengü ve Yan Sanayi ve Di¤er Otomotiv Grubu Baflkan› Sel-

çuk Gezdur kat›ld›. 

Toplant›dan Notlar:

þþ Koç Toplulu¤u’nu kendi deneyimleri-
nin süzgecinden geçirerek de¤erlendiren ve

K
GençLider-Yönetici Gelifltirme Program› Koç Üniversitesi’nde e¤itim gören 24 kiflilik ekip

Koç Holding’in üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. 

Toplant›ya Koç Holding Stratejik Planlama ve
‹nsan Kaynaklar› Baflkan› Mehmet Ali Berkman,
(ortada) Kurumsal ‹letiflim  ve D›fl ‹liflkiler
Baflkan› Hasan Bengü (sa¤da) ile Koç Holding
Yan Sanayi ve Di¤er Otomotiv fiirketleri Grubu
Baflkan› Selçuk Gezdur kat›ld›.

èè



kendi yönetimleri hakk›nda da özelefltiriler yapan üst
düzey yöneticiler ile yönetici adaylar›n›n bulufltu¤u top-
lant›da, ilk örnek Toplulu¤un kurucusu Say›n Vehbi

Koç’tan seçilmiflti. Mehmet Ali Berkman, Vehbi Koç’un
ifle nas›l bafllad›¤›n› anlat›rken, giriflimci bir ruhla ifle bafl-
layan Koç’un 1955’te sanayileflmeyle birlikte ortaya ç›kan
de¤iflime ayak uydurarak iç piyasaya yönelik olarak ça-
l›flt›¤›n›,  krizlerden hep darbe almadan ç›kt›¤›n› belirte-
rek, o dönemde flirket politikas› olarak da kâr marj› yük-
sek olan nihai ürün üretilmesinin tercih edildi¤ini söyle-
di. fiirket politikas›n›n baflar›ya ulaflmas› konusundaki
bir di¤er baflar› örne¤i de, do¤ru ve baflar›l› insanlarla ça-
l›flma ile ilgiliydi.

þþMehmet Ali Berkman “’70’lerde tohumu at›lan küresel-
leflme hareketini fark etseydik marka ve teknoloji konu-
lar›nda yat›r›m yapabilir miydik?” sorusunu ortaya att›.
Bu soru çerçevesinde yap›lan de¤erlendirmelerden biri
de Selçuk Gezdur’a aitti. Gezdur, yan sanayide 25 y›l ön-
ce bir jant fabrikas› kurduklar›n›; ancak o günden bu ya-
na hep ayn› jant›n üretiliyor olmas›n› da bir özelefltiri ola-
rak kayda geçmek gerekti¤ini ifade etti.

þþHasan Bengü, kurumlar›n baflar› göstergelerinden biri-
nin, çal›flt›klar› alanda kendilerini takip edecek ya da re-
ferans olacak önemli flirketlerin bulunmas› oldu¤unu
söyledi ve “E¤er sektörde tek iseniz bundan korkun.
Çünkü rakibinizin olmas› sizin kendinizi ve iflinizi daha
gelifltirmenize sebep olur. Tek oldu¤unuz zaman ise o ifl
alan› daral›r ve ölür. Bugün Hindistan’da bulunan Tata
flirketi, GE ve Siemens bizim için karfl›laflt›rmal› de¤er-
lendirme yapabilece¤imiz flirketler. Koç Toplulu¤u’nun
portföyü denge üzerine kuruludur ama  ifllerimizin ge-
nellikle yerel çerçevede kald›¤› da bir gerçektir. fiimdi
h›zla dünyaya aç›l›yoruz” dedi. 

þþSelçuk Gezdur 1996’da Gümrük Birli¤i’ne yeterli dere-
cede haz›rlanamad›klar›n› söylerken, Mehmet Ali Berk-
man da Koç Toplulu¤u’nun yapt›¤› en iyi ifllerden birinin
otomotiv sektörüne iyi mühendisler yetifltirebilmek ol-
du¤una dikkat çekti. Bengü bir ifle 70 y›l ba¤l› kal›nma-
s› gerekmedi¤ini, kâr ettikten sonra sat›fl yoluyla o sek-
törden ç›kabilmenin de mümkün olabilece¤ini belirtti. 

þþOlumlu ve olumsuz yönleriyle genel bir de¤erlendirme-

nin yap›ld›¤› toplant›da Mehmet Ali Berkman, Koç Top-
lulu¤u’nda toplam kalite, e-dönüflüm ve insan kaynakla-
r› konusunda dönüflüm yafland›¤›n› ifade etti. De¤iflim-
lerden söz edilirken Selçuk Gezdur, yaz›l› olmayan ku-
rallar edindiklerini ve bu kurallar›n bir üst kuflak yöneti-
ciden devral›narak yafland›¤›n› ve deneyimler sonucu ö¤-
renildi¤ini belirterek “Koç Toplulu¤u’nun iyi olmas›n›
sa¤layan en önemli faktör etik de¤erlerimiz, felsefe ve
kültürümüzdür. Bir sonraki nesle bu de¤erlerin nas›l ak-
tar›laca¤› önemli bir konu. Bu de¤erleri sözel olmaktan
ç›kar›p Koç’un kültür ve sistemine sokmam›z laz›m” de-
di. De¤iflim konusunda flu anda yaflad›klar› e-dönüflüm
sürecinin hayata tam olarak geçirilmesinin önemine de-
¤inen Berkman, “Bir yönetici için en önemli fley do¤ru
raporlama. Bunu tam olarak yapmal›y›z.” dedi. 
Hasan Bengü ise de¤iflim sürecinin Mustafa V. Koç’un
baflkan olmas›yla çok daha büyük bir h›z kazanaca¤›n›
ve iflin sahiplerinin Toplulu¤u daha kurumsal olarak yö-
netmek istediklerini anlat›rken, Gezdur da bu yönetim
biçiminin içinde flu anda iyi e¤itimli yönetici adaylar›n›n
say›s›n›n çok fazla oldu¤u için rekabetin öneminin daha
da artt›¤›na dikkat çekti. Gezdur, “Önümüzdeki y›llarda
krizden uzak bir ekonomimiz olursa Koç büyüyecek ve
bu durumda sizlere olan ihtiyaç da daha çok artacak.”
dedi. 

þþHasan Bengü bir yönetici aday›nda bulunmas› gereken
özellikleri flöyle s›ralad›: “Bir yönetici yenilikçi, giriflimci,
uluslararas› alanda deneyimli, esnek, kendiyle bar›fl›k ol-
mal›. Ayn› zamanda bütünü görüp detaylar› kaç›rmama-
l›. ‹fl hayat›nda baflar›l› olaca¤›m diye çok ifl de¤ifltirme-
yin ve hiçbir ifli küçümsemeyin. Referans ya da k›yasla-
ma yapabilece¤iniz bir rakibinizin olmas› çok önemli.
Yeni ifl modellerinin kurulmas› çok önemli; biliyorsunuz
art›k kopyac›l›k kalmad›. Nakit ak›fl› bir di¤er önemli
nokta. Kâr yoruma tabidir ama nakit imkân› gerçektir.”
Mehmet Ali Berkman da, “Tak›m oyunu önemli. Sab›rl›
ama mücadeleci olmak laz›m. Bunun yan›nda çok çal›fl-
may› ben hijyenik faktör olarak de¤erlendiriyorum. Dü-
rüstlük çok önemli” dedi ve baflar›l› bir de¤iflim süreci-
nin üç anahtar› oldu¤unu söyleyerek konuflmas›n› flöyle
sürdürdü: “Hedeflerin da¤›t›m› eflit olmal›. Bunu flirket
müdürü yapar. Ayr›ca de¤iflim s›ras›nda ayak ba¤lar›n-
dan da kurtulmak laz›m. ‹kinci önemli nokta ise çal›flan-
lar›n mutlulu¤u için performans ölçümü yap›lmas› la-
z›m. En önemli konu ise baflar›s›z olanlar› ilk önce uyar-
mak e¤er bir de¤ifliklik yoksa o kifliyle el s›k›flmak laz›m”
dedi. 

þþHasan Bengü flirketlerin itibar indeksinin ölçümünün
çok önemli oldu¤una dikkat çekti ve bir flirketin marka
de¤erinin olabilece¤ini, ancak yine de itibar›n›n eksik ol-
mas›n›n tüm baflar›lar› gölgeleyebilece¤ini söyledi. Soh-
bet biçiminde geliflip süren toplant›n›n sonunda Mehmet
Ali Berkman, Hasan Bengü ve Selçuk Gezdur’a e¤itim ti-
flörtleri hediye edildi ve grup foto¤raf› çekildi.

GençLider 
Yönetici 

Gelifltirme
Program›’na

kat›lan 
24 kiflilik ekibin,  
yöneticilerimizle

bulufltu¤u 
toplant›, 
bir beyin

f›rt›nas›na
dönüfltü.



EMA, Bolu’nun Seben ilçesine ba¤l› da¤ köy-
lerinden Kozyaka halk›n›n kaderini de¤ifltir-
di. Befl y›l öncesine kadar, erozyonun tahrip
etti¤i topraklar›nda açl›kla mücadele eden

köy refaha kavufltu. 50 haneli Kozyaka köyünün kurtulu-
flu, 1997 y›l›nda TEMA ile tan›flmas›yla bafllad›. “K›rsal
kalk›nma projesi” ad› alt›nda bafllat›lan çal›flmada pilot
bölge olarak seçilen Kozyaka köyünün kurumufl ve çevre
köylerle ihtilafl› tek mera alan›, TEMA’n›n bilgisi, Koç

Holding’in mâli deste¤i ve halk›n eme¤iyle ›slah edildi. 4
bin 113 dekarl›k mera alan›, 80 bin Dolar gibi bir yat›r›m-
la yeflillendirildi. Yeniden kazand›klar› topraklar› neredey-
se t›rnaklar›yla kazarak “korunga” denilen bir tür hayvan
bitkisini eken köy halk›, bunun sat›fl›ndan k›sa sürede pa-

ra kazan›r hale geldi. 1997 y›l›nda muhtar olan ‹zzet De-
mirel’in çabalar› sayesinde köyde bir de kooperatif kurul-
du ve böylece korunga sat›fl›ndan belini do¤rultan köy
halk›na yeni gelir kap›lar› aç›ld›. Devletten al›nan krediler-
le, verimli süt inekleri sat›n al›nd›, her eve bir ah›r kurul-
du. Ve köylü hayvanc›l›¤a bafllad›. Bir hanenin süt ve hay-
van sat›fl›ndan elde etti¤i gelir 7 ila 9 milyar aras›nda olun-
ca, köyünü terk etmek zorunda kalan ailelerden 13’ü geri
döndü. TEMA Onursal Baflkan› Hayrettin Karaca, elle-
rinde Kozyaka benzeri 10 proje oldu¤unu, Koç Holding’te
oldu¤u gibi özel sektörün destekleriyle onlar› da kurtara-
bileceklerini belirterek “Devlete y›lda 100 milyar vergi ve-
riyorlar. Herkesin kazand›¤› bir hikâye bu. Köylü biraz
moral, biraz para deste¤iyle aya¤a kalkabilir” dedi.

Kozyaka’n›n Kaderi TEMA ve Koç
Holding ‹flbirli¤i ile De¤iflti

Kâ¤›t, günlük hayat›m›z içinde öylesine büyük yer tutmas›-
na ra¤men, kolayca harcan›p yok edilebilen bir ürün. Oysa
bofla harcanan 1 ton kâ¤›t, 17 a¤ac›n yok olmas›na neden
oluyor. Di¤er bir ifadeyle geri dönüflümü sa¤lanan her 1 ton
kâ¤›t, 17 a¤ac›n kurtar›lmas›n› sa¤l›yor. TEMA’n›n bafllatt›-
¤› kampanya at›k kâ¤›tlar›n tekrar kazan›lmas›na arac›l›k
ediyor. Büyük flirketlerin faks ve fotokopi makinelerinin ya-
n›na kendi amblemini tafl›yan kâ¤›t toplama kutular› koyan
TEMA, böylece kâ¤›t tüketimini engelleyemese bile geri dö-
nüflümün sa¤lanmas› için yol açt›.
TEMA’n›n yapt›¤› araflt›rmalar sonucu, Türkiye kara yüzeyi-

nin %90’› erozyona maruz kalma tehlikesiyle karfl› karfl›ya.
Ülke genelinde yaklafl›k 67 milyon hektarl›k arazide toprak
giderek yok oluyor. Topra¤›n yok olmas›n›n, erozyonun ön-
lenmesinin yollar›ndan biri de mevcut ormanlar› en verimli
biçimde kullan›p, bir an önce yeni orman alanlar› yaratmak.
Tüm bunlar göz önünde tutuldu¤unda at›k kâ¤›t kampan-
yalar›n›n önemi bir kez daha ortaya ç›k›yor. Y›ld›z Teknik
Üniversitesi ö¤rencilerinden oluflan Genç TEMA Gönül-

lüleri, “Geri Dönüflüm Kâ¤›t” projesiyle toplad›klar› 12
ton at›k kâ¤›ttan elde ettikleri para ile Davutpafla Kam-
püsü’ne fidan diktiler. Törene kat›lan TEMA Vakf› Mütevel-
li Heyeti Baflkan› Hayrettin Karaca, ilk fidan› dikerken her-
kese erozyonla mücadelede aktif olmaya ça¤›rd›. 

At›k Ka¤›d›n Art› De¤eri

T
TEMA Onursal
Baflkan› 
Hayrettin Karaca,
köylülerin biraz
para ve moral
deste¤i ile
kalk›nabilece¤ine
inan›yor.

T
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oplum
ve yaßam

Kozyaka, bundan çok de¤il, 
befl y›l önce yoksullu¤un boy
gösterdi¤i bir köydü. TEMA ve
Koç Holding’in iflbirli¤iyle
gerçekleflen “K›rsal kalk›nma 
projesi” sayesinde kaderini
de¤ifltirdi. Kozyaka art›k, devlete 
y›lda 100 milyar vergi verecek
kadar zengin bir köy



merika Birleflik Devletleri’nin Cumhu-
riyetçileri ile ünlü eyaleti Nebraska’da
Demokratlar›n aday› olarak seçime ka-
t›lan ve seçimi kazanarak ayn› eyaletin

senatörlü¤ünü ve valili¤ini yapan Bob Kerrey, Ha-
ziran ay›n›n sonlar›nda Türkiye’deydi. Siyasetçili¤i-
nin ve ifladaml›¤›n›n yan› s›ra akademisyen yönü de
a¤›r basan Kerrey, New York’taki New School Uni-

versity’nin baflkan›. 
Koç Üniversitesi’nin davetlisi olarak ülkemize ge-
len ve diploma töreninde ö¤rencilere hitaben bir
konuflma yapan Bob Kerrey ile siyaset, e¤itim, Tür-
kiye ve Ortado¤u üzerine konufltuk.

• New york’ta New School University’nin baflka-

n›s›n›z. Bu büyük ö¤renim kurumu hangi özel-

likleriyle di¤er üniversitelerden farkl›lafl›yor? 

Üniversitemizde yedi bin ö¤renci var. Bunlar sanat,
tasar›m ve sahne sanatlar› gibi alanlarda ö¤renim
görüyorlar. Uzun y›llar New School University elefl-
tirel bak›fla ve ifadeye hoflgörülü yaklafl›m konu-
sunda önder rol üstlenmifltir. 

• Koç Üniversitesi hakk›nda bir de¤erlendirme-

yi sizden dinlemeyi çok isteriz. Gelmeden önce

düflündü¤ünüz Koç Üniversitesi ile gördükleri-

niz aras›ndaki farklar› anlat›r m›s›n›z?

Asl›nda bir fikrim yoktu. Buraya bir arkadafl›m va-
s›tas›yla davet edildim. Arkadafl›m ise Koç Ailesinin
felsefelerini, ülkeye bak›fllar›n› ve hangi düflünce-
lerle bu üniversiteyi kurduklar›n› bana anlatm›flt›.
fiimdi ise Koç Ailesinin Türkiye’yi ça¤dafl dünyan›n

bir parças› haline getirmesini ve ülke gençlerine bu
do¤rultuda e¤itim verme kararl›l›¤›n› çok takdir
ediyorum. Gençlerin diploma törenindeki görü-
nümleri 10 y›l içinde gelinen noktan›n ne denli k›-
vanç verici oldu¤unu gösteriyor ve ben bu görüntü-
den çok etkilendim. 

• Koç Üniversitesi ile iflbirli¤i yapmay› düflündü-

¤ünüz konular ya da herhangi bir öneriniz var m›?

Bu konuda hiçbir plan yok ama neden olmas›n? ‹s-
tanbul’a daha s›k gelmekten memnunluk duyar›m. 

• Türkiye’ye ilk gelifliniz mi? ‹stanbul’u nas›l

buldunuz?

Daha önceleri Türkiye’ye hükümetler aras› iliflkiler
konusunda çal›flmak için gelmifltim ve ço¤unlukla
Ankara’da bulunmufltum. ‹lk kez hükümet d›fl›nda
bir kurumun davetlisi olarak geldim ve bu kadar
uzun kalma olana¤› buldum. ‹stanbul harika bir fle-
hir. ‹nsanlar ve do¤a gerçekten etkileyici.

• 1969’da Vietnam Savafl›’na kat›ld›n›z. Geri

döndükten sonra Kongre taraf›ndan madalya ile

ödüllendirildiniz. Daha sonraki yaflam›n›zda o

günlerin ne gibi etkisi oldu?

Vietnam’da 50 gün bulundum. Benim Vietnam’da
bulundu¤um bölgedeki insanlar çok modern olma-
lar›na ra¤men benden çok farkl›yd›lar. Öte yandan
benimle ortak yönleri de vard›. Yaraland›¤›mda
oradaki insanlardan yard›m istedim. Sonuç olarak
dünyan›n tahmin etti¤imden daha büyük oldu¤unu
fark ettim. 

“Türkiye, Irak ve Bölge 
Ülkelere Örnek Olacak”

Nebraska eski senatörü, New School University Baflkan› Bob Kerrey:

A

Gerek siyasal yaflam› gerekse akademisyenli¤i ile ABD’nin önde gelen
isimlerinden olan Bob Kerrey, Haziran ay›nda Koç Üniversitesi 
mezuniyet töreninin konuk konuflmac›s› olarak ‹stanbul’a geldi. Halen
New School University’nin baflkanl›¤›n› yapan Kerrey; e¤itim, siyaset,
Türkiye ve Ortado¤u hakk›ndaki sorular›m›z› yan›tlad›

Bob Kerrey: “10 y›l içinde
Türkiye’nin bugün

oldu¤undan çok daha
geliflmifl ve zengin 
bir ülke olaca¤›n› 
tahmin ediyorum. 

Ayr›ca politikada da 
‹srail ile Filistin aras›nda

bir arabulucu ve
uzlaflt›r›c› rol 

oynayabilecek. 
En önemlisi de 

Müslüman dünyaya, 
nas›l laik bir yönetim 

kurabilecekleri konusunda
önderlik yapacak.”
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• ABD’ye döndükten sonra ifl dünyas›na ve politikaya

at›ld›n›z. Önce Nebraska Valili¤i, ard›ndan senatörlük

yapt›n›z. Cumhuriyetçilerin egemen oldu¤u Nebras-

ka’da, demokrat olarak seçilmeyi baflarman›z› neye ba¤-

l›yorsunuz?

‹nsanlar›n, bana yard›m etmelerini sa¤lamak için öncelikle
onlara yard›m etmeyi ö¤rendim. Ve birçok insandan yar-
d›m istedim. fiükürler olsun, birço¤u bana yard›m etti ve
“evet” dediler. Benim için gönüllü olarak birçok insan çal›fl-
t›. fians›m yaver gitti, kazand›m. 

• O zaman iletiflim becerileriniz çok iyi olmal›!

Bilmiyorum, san›r›m iyi. Kampanyalar›n sonunda iletiflim
becerilerimin geliflti¤i bir gerçek. Ama flu anda iletiflim ye-
teneklerim eskisi gibi iyi de¤il!

• Yeniden politikaya geri dönmeyi düflünüyor musunuz?

Seçilsem de seçilmesem de zaten politikan›n içindeyim.
Ama tekrar adayl›¤›m› koyup koymayaca¤›m› flimdiden bi-
lemem. 

• Politikay› özlüyor musunuz?

Politikac› olmay› m›? Hay›r! 

• Vietnam Savafl›’na kat›lan biri olarak ABD’nin Irak’a

yapt›¤› müdahaleyi nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 

Do¤ru olan› yapt›¤›m›z› düflünüyorum. Bu müdahaleyi
uluslararas› destekle de yapabilirdik. Ama bu koflullarda
kitle imha silahlar› gerçekten büyük bir sorundu. Ayr›ca,

Irak halk›n›n demokrasiye dönmesi için daha genifl bir ko-
alisyon sa¤lanabilece¤ini ve bölge ülkelerinin de daha de-
mokratik yönetimlere yöneleceklerini düflünüyorum. 

• Türkiye’nin Ortado¤u’daki konumu hakk›nda düflün-

celerinizi alabilir miyiz? Gelecek on y›l› düflünerek bir

“Türkiye de¤erlendirmesi” yapar m›s›n›z?

10 y›l içinde Türkiye’nin bugün oldu¤undan çok daha ge-
liflmifl ve zengin bir ülke olaca¤›n› tahmin ediyorum. Ayr›-
ca politikada da ‹srail ile Filistin aras›nda bir arabulucu ve
uzlaflt›r›c› rol oynayabilecek. En önemlisi de Müslüman
dünyaya, nas›l laik bir yönetim kurabilecekleri konusunda
önderlik yapacak. 

• Koç Üniversitesi’ne bir akademisyen olarak geldiniz.

Sanat ve sosyal a¤›rl›kl› bir üniversitede baflkanl›k yap›-

yorsunuz. Ancak dünya sizi daha çok siyasi kiflili¤iniz-

le tan›yor. “When I Was a Young Man” adl› kitab›n›zda

“Hayat›m bir kitap için çok büyük. Bu yüzden kitab› k›-

saltmak zorunda kald›m” diyorsunuz. Sizi bu kadar

farkl› k›lan nedir?

Hiçbir fley. Piyango oynad›¤›n›zda kazan›p kaybetmeniz
yüzde 90 flansa ba¤l›d›r. Harika bir anne-babaya sahiptim.
Annem ö¤retmen, babam inflaatç›yd›. Yedi kardeflli bir aile-
de üçüncü çocuk olarak büyüdüm. Beni farkl› k›lan en
önemli unsurun, sadece do¤ufltan flansl› olmamdan kay-
nakland›¤›n› düflünüyorum.

Sezgi Gencay

Yedi çocuklu bir ailenin üçüncü o¤lu olarak dünyaya ge-
len Bob Kerrey, Nebraska Üniversitesi Eczac›l›k Fakülte-
sinden mezun oldu. 1969’daki Vietnam savafl›nda, 50 gün
boyunca askerlik görevi var. Amerikan Donanmas›’nda ise
üç y›ll›k askerlik yapm›fl. Dört y›l Nebraska Valili¤i, 12 y›l
Kongre’de senatörlük yapan Kerrey, politika kariyerinden
sonra restoranlar zinciri ve sa¤l›k kulübü açt›. Sosyal gü-

venlik reformu ve evrensel sa¤l›k sigortas› tasar›lar›nda
eme¤i geçen Bob Kerrey, aktif politikayla ilgilendi¤i dö-
nemlerde iflyerlerinde sivil haklar›n›n geniflletilmesi konu-
sunda çal›flmalar yapt›. Kilise ve devlet ifllerinin ayr›lmas›
konusunda fikirlerin rahatl›kla söylenmesi gerekti¤i konu-
sunda aç›klamalar yapan Kerrey, “gay” ve lezbiyenlere ifl
olana¤›n›n verilmesini de destekledi. 

Bob Kerrey Kimdir?

Haziran ay›
içinde Koç
Üniversitesi’ni
ziyaret eden
Bob Kerrey,
baflkanl›¤›n›
yapt›¤› New
Scholl
University’de 
ö¤rencilerle.



nnenizin, baban›z›n ad›n›n yan›na

bir s›fat koymak isteseniz, bu ne

olurdu? (Örnek: Annem sevecen,

babam çal›flkan gibi…)

Annem sevecen, ilgili, sakin... Babam çal›flkan ve
aceleci.

• Kardefliniz var m›? Çocukken en çok hangi ko-

nularda kavga ederdiniz?

Dört yafl küçük k›zkardeflim var. Yaz›n bahçede
oyun süresi üzerine tak›fl›rd›k.

• Çocuklu¤unuzda en çok hangi oyunu oynamak

size zevk verirdi?

Mahalle tak›mlar›yla futbol ve “tafl harbi”.

• Hangi okullarda okudunuz, sizi en çok etkile-

yen ö¤retmeniniz kim? Neden?

‹ngiliz Ortaokulu, Robert College, makine mühen-
disli¤i’ni bitirdim. Lisans ve yüksek lisans ö¤renim-
imi ABD’de Northwestern University’de yapt›m. Li-
sedeki edebiyat hocam›z Behçet Kemal Ça¤lar ha-
yattan zevk almay› gösterifl tarz›yla, fizik hocam›z
Mr. Ellison (“Eli Baba”) merkezkaç kuvvetini ve iv-
melenmeyi ö¤retifliyle hâlâ akl›mdad›r.

• Tüm okul yaflam›n›zda “en iyi

arkadafl›m” diyebilece¤iniz kifli

kim? Onunla neler paylafl›rd›n›z? 

Okuldaki en samimi arkadafllar›-
m›n bir k›sm›yla koptuk, çünkü
yurtd›fl›na yerlefltiler. Hayko Bofl-

nakyan Montreal’de; Niso Abuaf

New York’ta. Onlarla Türkiye’ye
geldikçe hasret gideriyoruz. Orta-
okuldan beri arkadafll›¤›m devam

eden Bo¤aziçi Üniversitesi’nde Prof. ‹lhan Or, Elekt-
ronik Mühendisi Aysan Çorluhan, Makina Mühen-
disli¤i Doktoru Nadir Pat›r ve Koç Üniversitesi’nde
Prof. Süleyman Özekici ile ayda en az bir kere bir a-
raya geliyoruz.

• Tatillerinizi nas›l de¤erlendirirsiniz?

K›fl›n kayak yaparak, yaz›n güneydeki tatil yöreleri-
ne giderek dinlenmeye çal›fl›yoruz. Bahar aylar›na
denk düflen bayram tatillerinde tarihi zenginlikleri
olan ülkelere gidiyoruz. Hafta sonlar› ‹znik-Dar-
ka’daki evimize gideriz.

• Çocukken hangi mesle¤i seçmek isterdiniz? 

Hep mühendis olmak istedim.

• Gençlik y›llar›n›z›n en büyük hayali neydi?

Teknik bir bulufl yapmak ve süratli bir deniz moto-
runa sahip olmak.

• Spor yapar m›s›n›z? Herhangi bir spor aktivite-

sini izler misiniz?

K›fl›n kayak, yaz›n tenis ve yüzme. Futbol maçlar›n›
seyretmeyi severim. Lise ve üniversitede okul tak›-
m›nda futbol oynard›m.

• ‹fl yaflam›n›z›n en önemli dönüm noktas› nedir?

1986’da, 34 yafl›ndayken Otosan’da Genel Müdür
Yard›mc›l›¤›na terfi etmem.

• ‹fl yaflam›n›zda sizce en büyük baflar›n›z nedir?

fiirketimizin en büyük at›l›m›, dizayn›na kat›ld›¤›-
m›z ve Avrupa’ya ihracat için üretti¤imiz Transit

Connect’in 2003 y›l›nda Avrupa’da Y›l›n Ticari

Arac› seçilmesi. Bu büyük projeye Ali ‹hsan ‹lkba-

har’›n Genel Müdürlü¤ünde baflland›, Mark

Ford Otosan Genel Müdürü Turgay Durak, hayat›n dolu dolu
yaflanmas› ve her an›ndan zevk al›nmas› gerekti¤ine inanan bir yönetici.
Turgay Durak’›n ifl yaflam›ndaki ilkeleri ise sebat etmek, planl› ve
ifl arkadafllar›yla uyum içinde çal›flmak 

A

K›fl aylar›nda s›k s›k
kayak yapmaya

giden Turgay
Durak’›n, en son

seyretti¤i film 
“Tehlikeli Difli” 
(Serving Sara).  

30 Soruda 
Turgay Durak



Schulz’un Genel Müdürlü¤ünde devam edildi. Devreye
giriflinde Genel Müdürlük bana nasip oldu.

• ‹fl yaflam›nda baflar›l› olman›n ilk flart› sizce nedir?

Sebat etmek, planl› çal›flmak, ifl arkadafllar›yla uyumlu or-
tam yaratmak. 

• Evinize döndü¤ünüzde ilk yapt›¤›n›z fley nedir? (Ör-

nek: Anahtar› yemek masas›n›n üstüne atmak, köpe¤i-

mi gezdirmek, çocuklar›ma sar›lmak gibi…)

Eflimle o gün olanlar› görüflmek, özellikle ‹stanbul Teknik
Üniversitesi son s›n›fta okuyan k›z›m Damla’dan üniversi-
teye iliflkin bilgi almak. 

• Hobileriniz nedir?

Teknemizin ufak tefek bak›m›n› yapmak.

• Kutlad›¤›n›z en güzel do¤um günü hangisiydi? Han-

gi hediye sizi çok mutlu etti?

Eflim 50. do¤um günüm için, mahalle, okul ve askerlik ar-
kadafllar›m› eflleriyle beraber ça¤›rm›flt›. 40 kiflilik bir
grup çok e¤lendik.

• “Çocuk” denince akl›n›za ilk gelen sözcük nedir?

K›z›m Damla.

• Yemek yapar m›s›n›z? En sevdi¤iniz yemek nedir?

Yaln›z mantarl› omlet yapmay› bilirim. Tüm ›zgara bal›k-
lar›n› ve patl›can salatas›n› severim.

• En sevdi¤iniz renk nedir? Neden? Size ne ça¤r›flt›r›r?

Özel hayat›mda kahverengi, sar›, turuncu, toprak tonlar›n›
severim. Bana s›cakl›¤› ve rahatl›¤› ça¤r›flt›r›r. ‹fl için laci-
vert, mavi renklere a¤›rl›k veriyorum. Ford mavisiyle ba¤-
lant›l› oldu¤unu düflünüyorum.

• En sevdi¤iniz çizgi film karakteri ya da masal kahra-

man›?

Red Kit, ayr›ca Tom and Jerry.

• En son hangi kitab› okudunuz? Tavsiye eder misi-

niz?

Daha çok casusluk-polisiye okuyorum. Son “Prodigal

Spy”› okudum.

• fiiir sever misiniz? Hangi flairin, hangi dizesi ilk

akl›n›za gelir?

Lise y›llar›ndaki a¤›r Türkçe ve ‹ngilizce edebiyat
derslerinden sonra fliirle pek ilgilenmedim. Orhan

Veli’nin nükteli dizeleri akla gelir.

• “‹stanbul” denince akl›n›za gelen ilk fley nedir?

Bo¤aziçi.

• Yaflad›¤›n›z flehirde, bulunmaktan en çok zevk ald›-

¤›n›z mekân/mekânlar neresidir?

Bo¤aziçi’nin iki yakas›ndaki bal›kç› lokantalar›, Moda
Burnu’ndaki Moda Deniz Kulübü.

• Giysi konusunda tercih etti¤iniz markalar nelerdir?

Tak›m elbise, gömlek için Vakko; spor giyimde Lacoste.

• Hangi tür müzi¤i ve hangi flark›c›y› (ya da grubu)

dinlemek sizi mutlu eder?

Leonard Cohen ve Queen dinlemeyi severim.

• En son hangi filmi izlediniz? Hangi yönetmen ve

oyuncular› seversiniz?

Çal›flma hayat›n›n yorgunluk ve stresinden sonra “hafif”
filmler seyretmek hofluma gidiyor. En son “Tehlikeli Di-

fli”yi (Serving Sara) seyrettik. 

• En son ne hediye verdiniz ve ald›n›z?

Eflime do¤um günü için kolye ald›m. Babalar gününde k›-
z›m, deniz için flort ve tiflört ald›.

• Son günlerde sizi en çok etkileyen olay nedir?

TL’nin Euro karfl›s›nda de¤er kazanmas›. Bunun sonu-
cunda ürün maliyetlerimizin art›fl› nedeniyle ihracat›m›-
z›n etkilenmemesi için rand›man sa¤lay›c› tedbirlerin üze-
rinde çal›flmak gerekli.

• “Koç Toplulu¤u” kültürünü yans›tan bir cümle yazar

m›s›n›z?

Çal›flkanl›k, giriflimcilik, süreklilik, güvenirlik, dürüstlük,
sosyal sorumluluk. 

• “Hayata dair” son bir cümle...

Hayat› dolu dolu yaflay›p tad›na varmal›.

Hayata
dair
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Turgay Durak,
iflinden vakit
buldu¤u her 
f›rsatta k›z› Damla
ve efli Nesligül
Han›m ile birlikte 
vakit geçiriyor. 



Bir Düflü Yaflar Gibi!

ayallerin gerçe¤e dönüflmesi hiç de zor
de¤il. E¤er sizin de hayaliniz benim-
kiyle ayn›ysa; yani rüya gibi bir gemiy-
le yolculuk etmekse benim hayallerim

gerçekleflti. Dar›s› bafl›n›za... 
Gözlerinizi kapat›n ve arkan›za yaslan›n. Çünkü flu
an dünyan›n en muhteflem gemilerinden birinin gü-
vertesindesiniz. Üstünüzde incecik yazl›k giysiler, bir
flezlongda dinleniyorsunuz. Buz gibi meyve kokteyli-
nizi yudumlarken muhteflem bir günefl teninize iflli-
yor, ruhunuzu ›s›t›yor. Okyanusun tatl› esintisi saçla-
r›n›zla oynuyor. Hafif bir müzik sesi... Tüm koflufltur-
malar, kayg›lar geride kald›. Çok uzakta... ‹stan-
bul’da... Daha önce hiç görmedi¤iniz k›y›lar›, her sa-
at rengi de¤iflen okyanusu seyrediyorsunuz. Kendini-
zi dinliyorsunuz, huzuru dinliyorsunuz. Muhteflem
bir senaryo de¤il mi? Bunlar senaryo de¤il, gerçek. 
Setur’un davetlisi olarak bir grup bas›n mensubuyla
beraber Golden Princess gemisiyle Akdeniz turuna
davet edildik. Y›llardan beri en büyük hayalim böyle
bir gemiyle yolculuk etmek oldu¤u için hemen kabul
ettim. Zaten davetli olan gazetecilerin ço¤u da arka-

dafl›md›. Bu gezinin bir hayali gerçe¤e dönüfltürme-
nin yan› s›ra bir baflka özelli¤i daha vard›. Amerika
Birleflik Devletleri’nin k›rm›z› hat uygulamas›n› kal-
d›rd›¤›ndan beri, ilk ABD gemisi olarak Golden Prin-
cess önce Kufladas›’na, oradan ‹stanbul’a; sonra da
Atina’ya gidecekti ve oradan Akdeniz turuna devam
edecekti. Biz ise Atina aya¤›nda gemiye dahil olacak-
t›k. Bu nedenle 16 Haziran günü THY ile Atina’ya gi-
dip 2004 Olimpiyatlar› için haz›rlanan tozlu toprakl›
yollardan geçerek, yaklafl›k bir saatlik bir yolculuktan
sonra limana, oradan da 2600 yolcu kapasitesi, 109
bin gross ton a¤›rl›¤›, 1150 mürettebat› ile befl y›ld›z-
l› lüks bir otel servisi veren gemimize vard›k. Prin-

cess Cruise, de¤iflik güzergâhlar› ile dünyan›n en
çok gezi noktas›na sahip on iki gemiden oluflan birin-
ci s›n›f bir deniz iflletmesi. Dünyan›n en büyük gemi-
lerinden biri olan Grand ve Golden Princess ise bu fi-
lonun bir parças›. Oda arkadafl›m Elele dergisinin Ya-
z› ‹flleri Müdürü Nilüfer Pazvanto¤lu ile gemide na-
s›l bir hayat›n bizi bekledi¤ini konuflarak, planlar
yapt›k. Gemiye girmeden önce hepimize SARS’la ilgi-
li formlar da¤›t›ld›. Onlar› doldurduk ve güvenlik ne-

deniyle resimlerimiz çekildi. Da-
ha sonra koskocaman bir otelin
lobisini and›ran bir alana geldik.
Ve resepsiyondan oda anahtarla-
r›m›z› alarak, pasaportlar›m›z› ve
kredi kart›m›z›n numaras›n› ve-
rerek güne bafllad›k. Her fley çok
güzeldi ve büyüleyiciydi. On ye-
di katl› geminin sekizinci yani
Emerald kat›nda kalaca¤›m›z›
ö¤rendik. Gruptakilerin tek s›-
k›nt›s› balkonsuz bir odada kala-
cak olmam›zd›. Ama olsun, za-
ten yatmadan yatmaya odam›za
u¤rayacakt›k. ‹lk gün gemi turu
ve etraf› keflfetmekle zaman geç-
ti ve yorgunluktan bitap bir fle-

H

“16 Haziran günü, Setur’un davetlisi olarak, THY ile Atina’ya gidip 
2004  Olimpiyatlar› için haz›rlanan tozlu toprakl› yollardan geçerek,
yaklafl›k bir saatlik bir yolculuktan sonra limana ulaflt›k. Oradan da 
2 bin 600 yolcu kapasitesi, 109 bin gross ton a¤›rl›¤›, 1150 mürettebat›
ile befl y›ld›zl› lüks bir otel servisi veren gemimize vard›k”

Setur’un davetlisi olarak
bir grup bas›n 

mensubuyla beraber
Golden Princess

gemisiyle Akdeniz
turuna davet edildik. 
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kilde uyuduk. Geminin kalkt›¤›n› bile hissetmeden, kara gör-
meden geçirilecek bir güne kendimizi haz›rlad›k. Ertesi gün
saat 18.00’e kadar hiç kara görünmedi. Bunu f›rsat bilerek,
üst güverteye ç›kt›k biraz günefllendik ve yirmi dört saat aç›k
restaurant’ta bol bol yemek yedik. Günün sonunda ise ye-
mekten, içmekten ve geminin büyüleyici atmosferinden yor-
gun düflerek erken bir saatte yatt›k.

Napoli’yi Keflfetmek…
18 Haziran günü ise sabah 07.30 gibi Napoli’ye yanaflt›k. Bir
gün önceden h›rs›zlara karfl› dikkatli olmam›z konusunda
uyar›ld›¤›m›z için tedbirimizi alarak, karaya indik. Napoli ger-
çekten çok kirli ve kalabal›k bir flehirdi. Görüntü, trafik ve pa-
zarlar› ayn› ‹stanbul’u and›r›yordu. Ama olsun biz yine de
flehri keflfetmeye karar verdi¤imiz için Aktüel’den Özlem

Akalan, Ekonomist’ten O¤uz Demir, oda arkadafl›m Nilüfer
Pazvanto¤lu, ben ve Setur’dan Füsun Han›m elimizde minik
haritalarla çarfl› pazar dolaflarak biraz olsun Napoli’yi keflfet-
meye çal›flt›k. Birçok markan›n ürünlerinin sat›ld›¤› bir aç›k
pazarda bulduk kendimizi. Terlikler, çantalar, tiflörtler der-
ken 35 derece s›cakl›kta kendimizi yine al›flverifl yaparken
bulduk. Yolda bir mola verip bir fleyler içtik ve yan›m›za ya-
naflan seyyar sat›c›lar›n satt›klar›na göz ucuyla bakarak çanta-
lar›m›z› korumaya çal›flt›k. Nilüfer ve ben gemiye erken dön-
dük ama akflam di¤erleri yedikleri pizzay› o kadar be¤eniyle
anlatt›lar ki, bir sonraki gün molam›z olan Floransa’da pizza
yemeye karar verdik. 

Livorno’dan Floransa’ya…
19 Haziran günü ise gemi Livorno’ya vard›. Otobüslerle Flo-
ransa’ya do¤ru yola ç›kt›k. Duomo’nun muhteflemli¤i karfl›-
s›nda büyülendik, kilise ve tarihi mekânlar› gezdik. Bu flehir-
de küçük gezi grubumuza Hafta Sonu dergisinden Erdem K›-

r›m ve Maison Francaise’den Yasemin Aksoy da dahil oldu.
Elimizde haritalarla tarihi yerleri keflfetmeye çal›fl›p, küçük
kafelerden birinde karn›m›z› doyurduk. Ve buluflma yerine
erken gelerek, merdivenlerde gezi ve gemiyle ilgili düflüncele-
rimizi birbirimizle paylafl›p hafif yollu dedikodu yapt›k. Ama
Floransa’da geçirdi¤imiz gün de bir önceki kadar s›cak oldu-
¤u için yorgunluktan bitap bir flekilde kendimizi tekrar oto-
büslere att›k. 

Monte Carlo ve Grace Kelly
Gezimizin dördüncü günü yani 20 Haziran’da ise gemi bü-
yüklü¤ünden dolay› Monte Carlo liman›na yanaflamad› ve fi-
likalarla karaya indirildik. fiehir çiçekleri ve havas›yla hepimi-
zi büyüledi. Baya¤› uzun bir mesafeyi yürüyerek kat ettikten
sonra yanl›fl tarafa do¤ru gitti¤imizi anlad›k ve Lamborgini’le-
rin, Ferrari’lerin, Porche’lerin ve ultra lüks jeep’lerin aras›ndan
geçerek limanda dolaflt›k ve Grace Kelly’nin mezar›n› ve te-
pedeki saray› gezmeye karar verdik. fiehrin temizli¤inden,
balkonlardan sarkan çiçeklerin güzelli¤inden, insanlar›n kali-
tesinden hepimiz oldukça etkilendik. Tepeye vard›¤›m›zda
küçük kiliseyi gezip, mum yakt›k, dileklerde bulunduk. Da-
rac›k sokaklardan geçip incik boncuk satan yerleri gezdik,
ufak tefek hediyelik eflyalardan ald›k. Ve ekipçe bu flehrin ger-
çekten büyüleyici oldu¤una karar verdik. Gemi saat 18.30 gi-
bi kalkaca¤› için filikalara binip Golden Princess’a, yani yuva-
m›za döndük. 

Gaudi’nin Kentinde Olmak…
21 Haziran’da gemi Barselona liman›na yanaflt›. Daha önce-
den bu flehri gördü¤üm için pek heyecanl› de¤ildim ama Ga-
udi’nin kentinde olmak büyüleyiciydi. Liman flehrin biraz d›-
fl›nda oldu¤u için otobüs ücretlerini vererek flehrin merkezi-
ne gittik. Hava s›cakl›¤› 37 dereceydi ve gerçekten nefes al›na-
m›yordu. Bir süre ana caddeden giderek etraf› gezdik ve daha
sonra Nilüfer’le ben gruptan ayr›ld›k. S›ca¤a daha fazla daya-
namayaca¤›m›z› düflünerek üç saatlik bir Barcelona gezisin-
den sonra kendimizi havaland›rmal› odam›za att›k ve her gün
yapt›¤›m›z gibi yine yemek yiyerek bir-iki saat günefllenerek
vakit geçirdik. 22 Haziran günü, yani son gün erkenden kalk-
t›k ve gruplar halinde, anonslar› dinleyerek gemiden ayr›ld›k.
Bu kadar çok insan›n muhteflem bir düzenle gemiyi terk et-
mesinin sa¤lanmas› ve daha önceden belirtilen renklere göre
bavullar›m›z› kolayca bulmam›z hepimizi flaflk›nl›¤a u¤ratt›.
Gemi personelinin nazikli¤i ve profesyonelli¤i karfl›s›nda bü-
yülendik. Barselona’dan Türk Hava Yollar›’na ait uçakla ‹stan-
bul’a döndük. Muhteflem bir gemiyle bir haftal›k bir yolculuk
yapm›flt›m. Hayallerin gerçe¤e dönüflmesini sa¤layan bu bir
haftal›k gezi, gerçekten ruhumun ve bedenimin dinlenmesine
yard›mc› olmufltu. Bu geziye beni davet eden Setur’a gönül-
den teflekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bir baflka organizas-
yonda tekrar buluflmak dile¤iyle...

Esra Özübek / Elle Dergisi
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Son Söz: 
VATAN SA⁄OLSUN

Nisan 1953 gecesi, saatler 02.15’i göster-
di¤i s›rada, Çanakkale Bo¤az›’ndaki Nara
Burnu önlerinde yaflanan bir facia tüm
ülkeyi yasa bo¤du. ‹sveç band›ral› Nabo-

land adl› gemi, Dumlup›nar denizalt›s›yla çarp›flm›fl
ve 86 mürettebat› bulunan denizalt›ndan tüm çaba-
lara ra¤men sadece befl denizcimiz kurtar›labilmifl-
ti. 81 denizci ise Dumlup›nar ile birlikte sulara gö-
müldü. Aradan yar›m yüzy›l geçmesine ra¤men, ya-
flam›n› yitiren denizciler unutulmad›. Televizyon
ekranlar›ndan tan›d›¤›m›z Savafl Karakafl’›n yönet-
ti¤i “Son Söz: Vatan Sa¤olsun” adl› belgeselde
Dumlup›nar denizalt›s› ve 81 denizci konu edildi.
Denizcilerin ailelerinden al›nan “Vatan size min-

nettard›r” yaz›l› plaket ise dalg›ç Enez Ediz taraf›n-
dan denizalt›na ulaflt›r›ld›. Yönetmen Savafl Karakafl
ve dalg›ç Enez Ediz ile görüfltük. 

• Savafl Bey, televizyonda müzik-e¤lence ve ya-

r›flma programlar›n›n sunuculu¤unu yaparken

neden derin sulara dalma ihtiyac›n› hissettiniz?

1997 senesinde dedemden kalan baz› hat›ralar›
okumaya bafllad›m. Dedem Çanakkale Sava-

fl›’nda bulunmufl, kolundan-baca¤›ndan sakat-
lanm›fl, ard›ndan Kurtulufl Savafl›’na kat›larak
‹stiklal Madalyas› kazanm›fl bir gazi. Benim is-
mimin Savafl konmas›n› da o istemifl. Hat›ra def-
terinde kolundan-baca¤›ndan sakatland›ktan
sonra ‹stanbul’a geldiklerini, Haydarpafla gar›nda
trenden indiklerinde herkesin gülüp oynad›¤›n›
ve 10-15 tane askerin garda kala kald›¤›n› yaz-
m›fl. Bunlar› okuduktan sonra geçmiflimize karfl›
ilgisiz oldu¤umuzu düflündüm; en az›ndan ken-
di dedemi tan›m›yordum. Onun izlerini araflt›r-
mak için Çanakkale’ye gittim ve yaklafl›k 1.5 y›l
orada kald›m. Çanakkale Savafl› ile ilgili metinler
okudum. Savafl›n sualt›ndaki izlerinin hiç araflt›-
r›lmad›¤›n› gördüm ve bir televizyoncu olarak
çok cazip geldi. Bütün bilgimi, becerimi, çevremi
bunun için kulland›m. 

• Dumlup›nar sizin ilk belgeseliniz mi?

‹lk defa 1997 senesinde Çanakkale bat›klar›yla ilgi-
li bir sualt› araflt›rmas› yapt›k. Normal hava ile 75
metre derine kadar gittik ve inebilece¤imiz bütün
bat›klara indik. Ailelerine mektup yazm›fl askerle-
rin hat›ra defterlerine ulaflt›k. Bu belgesel yurtd›-
fl›ndaki televizyonlarda da yay›nlan›nca Çanakkale
benim için bir tutku haline geldi. Çanakkale’yle il-
gili baflka ne yap›labilir sorusunu sormaya baflla-
d›m. Cevap, Çanakkale Savafl›’ndan sonra büyük
bir ac›n›n yafland›¤› Dumlup›nar’d›. O dönemde
Dumlup›nar denizalt›s›na dalmak istememize ra¤-
men, özel bir izin al›nmas› gerekiyordu. 1997’den
2003 y›l›na kadar bu denizalt›na dalabilmek için
büyük bir tutku besledik. 

4
Yönetmen Savafl  Karakafl

(üstte sa¤da) ve dal›fllar›

gerçeklefltiren Enez Ediz,

50 y›l sonra Dumlup›nar

denizalt›s›yla ilgili 

görüntüler elde 

edilmesinden oldukça

mutlu. ‹kili bu projeyle

toplumsal bir görevi de

yerine getirdiklerini

düflünüyor. 

Naboland ile çarp›flarak içindeki 81 denizciyle birlikte sulara gömülen
Dumlup›nar denizalt›s›, 50 y›l sonra ilk kez görüntülendi. Yönetmenli¤ini
Savafl Karakafl’›n yapt›¤› “Son Söz: Vatan Sa¤olsun” belgeselinin galas›
Rahmi M. Koç Müzesi’nde yap›ld›. “Vatan size minnettard›r” yaz›l›
plaketin b›rak›ld›¤› dal›fllarda, BOS’un gazlar› kullan›ld›
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• Sizi bu belgeseli yapmaya teflvik eden önemli

buldu¤unuz noktalar› ö¤renebilir miyiz? 

Bir denizalt›, gemiyle çarp›fl›yor, bat›yor ve 81 kifli “Vatan sa¤
olsun” diyerek ölüyor. Neden çarp›flt›¤›n›, kurtarma çal›flma-
lar›n›n nas›l yürütüldü¤ünü, suyun içinde yaflananlar› merak
ettik. Dumlup›nar ile ilgili anlat›lan hikâye bitmemifl gibiydi
ve o denizalt›ya ait yaz›l› materyaller olmas›na ra¤men tek ka-
re görüntü yoktu. Bir televizyoncu olarak, araflt›r›lacak çok fley
oldu¤unu düflündüm. Sadece denizalt›ndakileri anlatmay›
amaçlamad›k. 50 y›l boyunca yaflananlar, denizcilerin geride
b›rakt›¤› ailelerinin hat›ralar›, mahkemelerde yaflananlar da
son derece önemliydi. Herkes Dumlup›nar’›n Naboland gemi-
siyle çarp›flarak batt›¤›n› biliyor. Ama neden batt›¤›, kurtarma
çal›flmalar› s›ras›nda nelerin yafland›¤› konusunda kimse bir
fikre sahip de¤il. Örne¤in Naboland Marmara’dan Ege’ye,
Dumlup›nar Ege’den Marmara’ya gidiyordu. Dumlup›nar’›n
gözcüleri, Naboland’›n geliflini gördü ve derhal o andaki var-
diya amiri Üste¤men Hasan Yumuk’a bildirdi. Yumuk, “15
derece sancak” emrini verdi. Denizalt› kurtulacakt› ama kara-
ya oturma tehlikesi vard›. Komutay› alan gemi komutan› Yüz-
bafl› Sabri Çelebio¤lu, karaya gidildi¤ini görünce “‹skele ala-
banda” diyerek, ilk emrin tam tersi bir emir verdi. ‹ki gemi,
t›pk› yolda yürüyen iki adam›n karfl›lafl›p önce sa¤a, sonra so-
la hareket ederek, birbirlerine yol vermesi gibi ayn› manevra-
lar› yap›nca, denizin orta yerinde Naboland, Dumlup›nar’› al-
t›na ald›. O s›rada köprü üstünde bulunan befl kifli sabah kur-
tar›ld›. Diptekilerden 72 saat sonra ümit kesildi¤i aç›kland›.
Kurtarma esnas›nda pekçok aksakl›k yafland›. Neden bu ak-
sakl›klar oldu? Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›, gerçekten bu
olay›n asl› astar› nedir anlat›ls›n dedi, bize güvendi.

• Bildi¤imiz kadar›yla ilk kez görüntüleri çekiliyor. Dal›fl

s›ras›nda herhangi bir zorluk çektiniz mi?

‹lk kez görüntüleri çekiliyor. Dumlup›nar 1953 senesinde bat-
t›¤› zaman elden gelen her fley yap›l›yor ama denizalt›ya ulafl›-
lam›yor. Kesinlikle denizalt›ya yaklaflabilen bir dalg›ç olmu-
yor. Befl sene sonra Yarbay Vedat Bora idaresinde derin su ça-
l›flmas› yap›l›yor. Hedef çok aç›k; Dumlup›nar’a donanma dal-
g›çlar› ulaflacak, hatta Dumlup›nar ç›kar›lacak. Dumlup›nar’a
dalg›çlar ulafl›yor fakat bu kez de ç›karam›yorlar. Yüzdürül-
mesi için bir çal›flma yap›l›yor; Yarbay Vedat Bora, Ankara’y›
ar›yor ve ertesi sabah gemiyi yukar› alaca¤›n› söylüyor. Fakat
Ankara’dan çal›flmalar›n durdurulmas›na yönelik bir direktif
geliyor. 1958 Eylül’ünde oluyor bu olay. Ondan sonraki 45

sene boyunca Dumlup›nar ile ilgili hiçbir çal›flma yap›lm›yor.
Mahkemeler olmufl, denizalt›n›n komutan› hapse girmifl... Ge-
mi, kendi kaptan›n›n hatas›yla batm›fl. 

• Denizcilerin ailelerinden nas›l tepkiler geldi? 

Ailelerle konuflurken çok etkilendik. Onlar bize 50 y›ll›k çare-
sizliklerini anlatt›. “Denizalt›n›n içindekiler benim s›n›f arka-
dafllar›md› ve onlar› çok k›skan›rd›m. Ben de denizalt›nda ol-
mak istedim ama kura sonucu onlar gitti. Beni dalg›ç yapt›lar.
Daha sonra dalg›ç olarak batan gemiye gittim” diyenler oldu.
Dumlup›nar’da babas›n› kaybetmifl bir han›mefendi vard›. Ast-
subay Haluk Y›ld›r›m’›n k›z›. Y›llard›r baba hasreti çekerken
“Buyrun, baban›z burada” diyerek görüntüleri gösteriyoruz.
Enez, onlar›n elindeki plaketi al›p Dumlup›nar’a götürdü.
Bunlar hiçbir maddi de¤erle aç›klanamayacak duygular.

• Enez Bey, ak›nt›n›n yo¤un olarak yafland›¤› bir bölgede

dal›fl yaparken yaflad›¤›n›z sorunlar› ö¤renebilir miyiz? 

Böylesi ak›nt›l› bir suda dal›fl yapmak oldukça zor. “Gaz ka-
r›fl›m dal›fl›” yapal›m diye düflündük. Daha öncesinde BOS’ta
(Birleflik Oksijen Sanayi) bir kurs görmüfltük. Gazlar›m›z›
oradan temin ettik. “Gaz kar›fl›m dal›fl›” yapabilmek için çok
farkl› ekipmanlar; en az›ndan, gelen gazlar› dalg›ca yollamak
için bir gaz kar›fl›m paneli gerekiyor. Yurtd›fl›nda araflt›rd›k
ve çok pahal› oldu¤unu gördük. Vanalar›n› getirdik ve Tür-
kiye’de ilk defa gaz kar›fl›m paneli imal ettik. Türkiye’deki
sanayi dalg›çl›¤›n›n da önünü açabilmek amac›yla yüzey
ba¤lant›l› dal›fl yapmaya karar verdik. Bu yöntemle gaz› dal-
g›ca yukar›dan göndermeyi düflündük. Ancak telefon ba¤-
lant›s› kurmam›z gerekiyordu. ‹sveç’ten telefon bulduk.
Rahmi M. Koç Müzesi’nin eski müdürü Selçuk Kolay çok
yard›mc› oldu. Gazlar› tafl›mak için regülatörlere ihtiyac›m›z
vard›; onu BOS’tan ald›k. Özel bir asansör yap›ld›. 1958’li
y›llarda Yarbay Vedat Bora taraf›ndan icat edilen ve Dora ad›
verilen asansörün ayn›s› yap›ld›. Ad› da Dora II koyuldu.
Dora ile dald›k ve “Vatan size minnettard›r” yaz›l› plaketi
Dumlup›nar denizalt›s›na b›rakt›k.

Sema Uluda¤



ürk tarihinin önemli günlerinden birisini daha bu
ay kutluyoruz. 
Biz her fleyimizi bu tarihi güne borçluyuz. “Yur-
dumuzu Bat›’dan, kafam›z› Do¤u’dan” kurtarabil-

diysek; modernleflme sürecini çabuk gerçeklefltirip, bölgesin-
de ve ‹slam dünyas›nda tek parlamenter demokratik, laik ül-
ke olabildiysek; flu denizlere/da¤lara bak›p bizim diyebiliyor-
sak; ezan seslerinin befl vakit herkesçe dinlenebildi¤i hür ve
ba¤›ms›z topraklarda müspet ilmi uygulayabiliyorsak; bafl›m›z
dik, gönlümüz rahat, flerefli ve hür insanlar olarak dolaflabili-
yorsak; hepsini, her fleyimizi 30 A¤ustos sabah›na borçluyuz. 
Atatürk, uzaklaflt›kça yüksekli¤i daha iyi görülen bir da¤ gibi-
dir. Onun için medeniyet yolunda ilerledikçe, her 30
A¤ustos’ta “O”nu daha iyi anl›yoruz. 
Kurtulufl Savafl›m›z›n bir baflka önemli kaza-
n›m› ise, o günleri yaflayan edebiyatç›lar›-
m›z›n, birinci elden bizlere emanetleridir. 
Bu de¤erlerden Halide Edib Ad›var,
“Halide Onbafl›” olarak Kurtulufl Sava-
fl›’na bizzat kat›lm›fl ve o günleri bizle-
re çok güzel aktarm›flt›r. 
Ve, zannediyorum hiçbir fley 26
A¤ustos sabah›n›, o günün ruhunu,
bize Halide Edib’in da¤›n bafl›na kadar
gelip “...difllerimin alt›nda tafl, bafl›m›n
üstünde duman ve atefl var, bofl ellerimi
kald›r›yor ve hayk›r›yorum” diyerek Türk
ordusunun arkas›ndan, tüm millet ad›na
yapm›fl oldu¤u duada oldu¤u kadar güzel ifa-
de edemez: 
“ Ey ulu Tanr›!...
Bir an için Türk’ün sesini dinle. Sana ‹brahim’in ‹smail’i kur-
ban etti¤i günlerden beri hangi millet senin takdis etti¤in istik-
lal ve senin verdi¤in aziz iman için bu kadar ebedi bir meflak-
kat ve iflkence içinde daima gözlerinde iman flulesiyle öldü?
Sevgililerimizin en ço¤u yok oldu. Kuru topraklar üzerindeki
son yurdumuz için bile dünya cehennemi Anadolu’ya indi.
Saç› bitmedik yetimler, kimsesiz kad›nlar, beli bükük ihtiyar-
lar›yla alt›m›zda bir avuç toprak, bafl›m›zda bir dam b›rakmak
istemeyen herifler ve haydutlara karfl› bu temiz ve flehit millet-
ten ne zaman rahmetini esirgemeyeceksin?
Yine zannediyorum ki bütün esarette inleyen kardefllerimizin
hepsi; ‹stanbul’un minarelerinden, Bursa’n›n türbelerinden,
‹zmir’in harabelerinden ve bu ordu gerisinde bütün varl›¤› ile
çal›flan millet kafilesinden hepsi; bu an benimle beraber elle-
rini gö¤e kald›rm›fl, kararm›fl, kat›, rençber elleri ve aras›nda
gül yapra¤› gibi taze çocuk elleri; kendi kurtulufllar› için bu ce-
hennem ateflinde dövüflen kardefllerinin açaca¤› kurtulufl yo-
luna dua ediyor...”
O gecenin ruhunu bizlerin zihnine büyük flairimiz Naz›m

Hikmet ise unutamayaca¤›m›z bir flekilde yerlefltirecektir: 

“...Da¤larda tek tek atefller yan›yordu.
Ve y›ld›zlar öyle ›fl›lt›l›, öyle feraht›lar ki
fiayak kalpakl› adam
nas›l ve ne zaman gelece¤ini bilmeden
güzel, rahat günlere inan›yordu..
...Ve mavi gözleri çakmak çakmakt›.
Yürüdü uçurumun bafl›na kadar, 
e¤ildi, durdu.
B›raksalar
ince, uzun bacaklar› üstünde yaylanarak
ve karanl›kta akan bir y›ld›z gibi kayarak Kocatepe’den Afyon
Ovas›na atl›yacakt›....”

30 A¤ustos sonras›, ‹zmir art›k ufukta efsaneleflen, sem-
bolleflen bir idealdir. Bizim için ‹zmir art›k bir flehrin

ad› de¤ildir, bir ülküdür, bir inançt›r. Ve, ordu ya-
y›ndan ç›km›fl bir ok gibidir. K›talar, da¤lar›n

üstünden flahlanan dalgalar gibi, köpüre kö-
püre ‹zmir’e koflmaktad›r.
‹zmir’e koflanlar aras›nda Halide Edib yine
karfl›m›za ç›kmaktad›r. “...Da¤lar gibi flehit
mezarlar›n› geçiyoruz. (...) ‹flte bu siper tafl-
lar›nda henüz ›slak duran k›z›l kanlar ara-
s›nda, bir tümsek üzerinde bir flehit mezar›-
na çarpt›m. (...) üstüne fiflek kutusunun tah-

tas›ndan bir kitabe konulmufl ve üzerinde
‘Genceli fiehit Hüseyin Avni Efendi’ yaz›l›. Diz

çöktüm. ‹çimdeki fliiri, kas›rgay› bu isimsiz güzel
için göz yafllar›m ile okudum:

“Büyük fikirler için ölen ve azap çeken insan kalpleri-
nin Allah’a en yak›n olduklar›na iman ettim. Genç ve aziz fle-

hit! Kardefl bir memleketten gelmifl, sen de bizimle omuz
omuza dövüflmüflsün! Yine iman mücadelesinin yüce bir da-
¤›n›n en yüksek noktas›nda; ‹zmir kap›lar›nda ebediyen uyu-
yorsun! Burada, senin flehit mezar›n› Allah’›n kandilleri mavi
gökten ayd›nlatacak ve yan›ndaki ads›z silah arkadafllar›nla
türbeleriniz bu aziz yurdu koruyan ilahi hat›ralar gibi kalacak.
Fakat, gün gelir de bazen gökler karanl›k; mezar›n genç kal-
binin hasret çekti¤i sevgili hat›ralarla buralar› yad›rgar, eziklik
duyarsa: iflte o zaman kurtuluflu u¤runda kan›n› ak›tt›¤›n bu
diyarda senin için hat›ras›nda bir ana köflesi saklayan bir Türk
kad›n› oldu¤unu hat›rla! Ve mezar›nda befli¤inde yatt›¤›n gün-
ler kadar rahat uyu!....”
30 A¤ustos coflkusunu yaflad›¤›m›z bugünlerde, baflta Mus-

tafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülke için savaflan, bu ül-
ke ve insan›na gönül vermifl bütün dava adamlar›n›, flehit-
lerimizi, edebiyatç›lar›m›z› ve bizlere ak›lc›, uygar ve laik bir
cumhuriyet b›rakan kufla¤› büyük bir sevgi ve minnet duy-
gular›mla bir kez daha sayg›yla an›yorum. 

Demir Aytaç

Düzey A.fi. Genel Müdürü
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