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oç Toplulu¤u olarak yine yo¤un günleri yaﬂad›¤›m›z Ekim ay›nda, Pakistan’da
meydana gelen deprem hepimizi çok
üzdü. Ancak Koç Toplulu¤u, yine dayan›ﬂma
ve yard›m konusundaki duyarl›l›¤›n› gösterdi.
Pakistan'da meydana gelen ve çok önemli boyutlarda can ve mal kayb›na yol açan deprem
sonras›, Koç Holding olarak, bu ac›l› günlerinde Pakistan halk›na biraz da olsa yard›mc›
olabilmek amac›yla maddi destekte bulunma
karar› ald›k; Koç çal›ﬂanlar›n›n da kat›ld›¤› bir
kampanya baﬂlatt›k. Koç çal›ﬂanlar›, Koç Holding, Koçbank ve Vehbi Koç Vakf›’n›n kat›l›m› ile elde edilen toplam 1 milyon 428 bin
dolarl›k maddi yard›m gönderildi.
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Avrupa Birli¤i’ne üyelik haz›rl›¤›
3 Ekim’de Avrupa Birli¤i ile müzakerelerin
baﬂlamas› yönünde al›nan kararla birlikte toplum olarak çok çal›ﬂ›lmas› gereken bir dönemin içine girmiﬂ bulunmaktay›z. Hem ekonomi alan›nda, hem de sosyal ve bürokratik anlamda birçok yeni düzenlemeyi h›zla gerçekleﬂtirmek ve tamamlamak durumunday›z. Avrupa Birli¤i’ne tam üye olma haz›rl›¤›nda olan
Türkiye’de, ekonomi ve sosyal alanda neler
yap›lmas› gerekti¤ini iki uzman isimle konuﬂtuk. Merkez Bankas› Para Politikas› Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Güven Sak, ekonomide geldi¤imiz noktay› ve yap›lmas› gerekenleri; TÜS‹AD Brüksel Temsilcisi Bahad›r Kalea¤as› da,
sosyal ve siyasi anlamda tamamlanmas› gereken reformlar› anlatt›.

Washington’a Türk kültürünü taﬂ›d›k
Koç Holding Türkiye’nin kültürel de¤erlerine
sahip ç›kma ve bu de¤erleri hem gelecek nesillere, hem de dünyaya tan›tma konusundaki
ilkesini, Cumhuriyet’in 82. kuruluﬂ y›ldönüB‹ZDEN HABERLER
KOÇ HOLD‹NG A.ﬁ.
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münde yine çok önemli bir organizasyonla
sürdürüyor. ABD ile Türkiye aras›nda planlanan karﬂ›l›kl› kültürel de¤iﬂim için imzalanan
10 y›ll›k anlaﬂma çerçevesinde, Koç Holding
sponsorlu¤unda 29 Ekim’de WashingtonSmithsonian Müzesi’nde “Stil ve Statü: Osmanl› Türkiye’sinden Saray K›yafetleri Sergisi”
aç›ld›. Bu görkemli sergiyle ilgili olarak ayr›nt›l› bilgiyi “Kültürel Vizyon” sayfalar›m›zda bulacaks›n›z.

Bir Cumhuriyet kad›n› Sadberk Han›m
Koç Ailesi için en özel isimlerden biri olan anne Sadberk Han›m’›n hayat› ve bu büyük ailenin oluﬂumundaki katk›s› “Sadberk Han›m” ad›yla yay›mlanan kitapta ölümsüzleﬂtirildi. Dergimizde k›sa bir özetine yer verdi¤imiz bu kitapta, koleksiyonculu¤uyla Türk kültürüne katk› yapan bir Cumhuriyet kad›n›
olan Sadberk Han›m’› ve tabii ki onunla birlikte Koç Ailesi’ni okuyabileceksiniz.

bizden
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Ayın Gündemi
Arçelik Genel Müdürü A.
Gündüz Özdemir, ‹ran ve
Ürdün’deki bayi
toplant›lar›nda, bu
ülkelerdeki potansiyeli
izlediklerini aç›klad›. Özdemir
bu ülkelerdeki ihracat pay›n›n
gelecek y›llarda yüzde 10
düzeyine yükselmesini
beklediklerini, bu bölgeye
yat›r›m da yapabileceklerini
söyledi.

Washington’da
görkemli bir sergi

Bayram’a özel
Ramazan Bayram›’n› yaﬂad›¤›m›z Kas›m’da
bayram kültürü üzerine çok de¤erli bir mizah
ustam›z ve sanatç›m›zla çok keyifli bir sohbet
etme f›rsat› bulduk... Ünlü oyuncu Metin Akp›nar ‘bayram’ sözcü¤ünün insan hayat›ndaki
yerini ve anlam›n› kendisine özgü üslubu ve
farkl› bak›ﬂ aç›s›yla anlatt›.
ﬁeker Bayram› denince ilk akla gelen lezzetlerden biri olan çikolata da bu ay konu baﬂl›klar›m›zdan biri oldu. Türkiye’de ad›, çikolota tad›yla birlikte akla gelen isimlerden Divan’›n
mutfa¤›na girdik ve sizin için bu keyifli dünyay› konuﬂtuk.
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Refah için biraz daha

sab›r

Merkez Bankas› Para Politikas› Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güven Sak,
sürdürülen ekonomik programla, Türkiye’nin kal›c› bir istikrara do¤ru
dönüﬂüm sürecinde oldu¤unu vurguluyor. Ancak dönüﬂüm uzun sürecek
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001 krizinin ard›ndan süren ekonomik istikrar program›; enflasyon ve
makro göstergelerde olumlu sonuç
veriyor. Ancak y›l›n ilk dokuz ay›nda
15 milyar dolar› aﬂan cari aç›k da beraberinde endiﬂe yarat›yor. ‹ﬂsizlik sorunu da Türkiye’nin en önemli gündem maddeleri aras›nda. Merkez Bankas› Para Politikas› Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güven Sak, bir anlamda
ülkenin “döviz aç›¤›n›” da tan›mlayan cari
aç›¤›n 2001 krizinde oldu¤u gibi büyük risk
oluﬂturmad›¤›n› belirtiyor. Ekonomideki
son dengelerin ve serbest kur rejiminin cari aç›¤›n kriz getirmesini önleyece¤ini belirten Sak, Avrupa Birli¤i ile müzakere süreciyle gelecek do¤rudan yabanc› yat›r›m›n
cari aç›¤›n finansman›nda istikrarl› bir güvence oldu¤unu belirtiyor. ‹ﬂsizli¤in düﬂmesi ve refah art›ﬂ› için Türk toplumunun
biraz daha sabretmesi gerekti¤ini belirten
Sak, halen süren ekonomik program›n,
Türkiye’deki dönüﬂüm sürecini de beraberinde getirdi¤ini vurguluyor. Bu sürecin sonucunda geliﬂmiﬂ bir ekonomiye ulaﬂ›laca¤›n›n alt›n› çizen Sak, geçmiﬂ dönemlerde-

kiye’deki finans kesimindeki yat›r›m araçlar›nda tutulan portföyler; üçüncü ve en istikrarl› olan› do¤rudan yabanc› yat›r›mlar.
Ben, 3 Ekim kararlar›ndan sonra, önümüzdeki dönemde daha az istikrarl› olan k›sa
vadeli d›ﬂ kaynak diye adland›rd›¤›m›z
portföy yat›r›mlar›n›n azalmas›n›, daha istikrarl› dedi¤imiz do¤rudan yabanc› sermaye
ak›ﬂ›n›n artmas›n› bekliyorum. Yurtd›ﬂ›ndan
gelip fabrika kuran, ya da alan, can› isteyince fabrikas›n› Türkiye’den ç›karamaz.

ki krizlerin tekrar yaﬂanmamas› için sürdürülen program›n getirdi¤i sanc›l› sürece herkesin katlanmas› gerekti¤inin alt›n› çiziyor.
Y›l›n ilk dokuz ay›nda cari aç›k 15 milyar dolar› aﬂt›. Ciddi endiﬂeler var. Siz bu endiﬂelere kat›l›yor
musunuz?
Cari aç›ktaki art›ﬂ, eski ekonomik koﬂullar
düﬂünüldü¤ünde gerçekten endiﬂe verici
boyutta gibi görünüyor. Ancak, Türk ekonomisi art›k 2001’de krize giren ekonomi
gibi de¤il. Tamamen farkl› bir ekonomi art›k. Belki ﬂöyle nitelemek gerekiyor. Türkiye’de sa¤lanmaya baﬂlanan makro ekonomik istikrar, Gümrük Birli¤i antlaﬂmas›yla
start ald›. Ticari entegrasyon sistemli bir ﬂekilde sa¤l›kl› bir yap›da yerleﬂti. Türkiye’nin
Avrupa ile ticari entegrasyonu devam ediyor. Ben cari aç›k rakamlar›n› de¤erlendirirken, Türkiye’nin dünya ile artan ticari entegrasyonunu dikkate alarak de¤erlendirme
yap›yorum. Cari aç›¤›n finansman yap›s›n›
düﬂünelim. Aç›¤› neyle finanse ediyoruz?
Birincisi bankalar›n yurtd›ﬂ›ndan ald›klar›
krediler; ikincisi yurtd›ﬂ›ndan gelen ve Tür-

Toplumda mutsuzluk hâkim. Bir de tabii iﬂsizlik
konusu gündemimizde. Herkes katlan›lan bu
ekonomik program›n s›k›nt›lar›n›n sonucunda refah düzeyinin ne zaman artaca¤›n› merak ediyor.
Bu bir geçiﬂ süreci sonuçta. Biz de o geçiﬂ
sürecinin baﬂ›nday›z. Onun için de bir mutsuzluk hissediyorum. Bu mutsuzluk halinden korkuyorum asl›nda. Ancak 2001 y›l›
öncesine göre ortada çok önemli bir fark
var. O farkl›l›k da kur rejiminin dalgal› olmas›. Kurlar›n piyasada serbestçe belirlenmesi. Yani cari aç›k nedeniyle oluﬂabilecek
bir istikrars›zl›kta, yabanc› fonlar›n h›zl› ç›k›ﬂ› bu kur rejimi sayesinde eskisi gibi çok
yüksek oranl› ve h›zl› olmaz. Bir de tabii ﬂunu düﬂünmemiz gerekiyor: 2001 krizi öncesinde kur sabit oldu¤u için bankalar›n ve
ﬂirketlerin bilançolar›nda çok büyük oranl›
aç›k pozisyon vard›. Yani döviz borç yükümlülü¤ü, gelirlerin çok üzerindeydi. Ancak kur rejimi serbest oldu¤u için art›k bankac›l›k kesimi bu riski alm›yor. Aç›k pozisyonlar çok azald›. Çünkü herkes art›k riskin
oldu¤unu biliyor. Bir davran›ﬂsal de¤iﬂiklik
var sistemin içerisinde. Dolay›s›yla kur oynad›¤›nda sistem hemen kendini dengeleyecek. Ancak herkesin de bu riski bekliyor
olmas› laz›m.
Bankac›l›k kesiminde döviz aç›¤› azald›. Peki ﬂirketler bu riske karﬂ› önlem al›yorlar m›?
Evet, ﬂirket kesiminde döviz aç›¤› var. ﬁirketlerin bilançolar›n›n çok az›n› görebiliyo-

ruz. Yaln›zca borsada olanlar› takip ediyoruz. Bu yüzden ﬂirketlerin döviz aç›¤› yaratmalar› çok riskli. Ancak ﬂirketler de 2001
krizinden sonra bu riski görerek, aç›k pozisyon yaratmam›ﬂlard›r diye düﬂünüyorum. Ancak borsadaki ﬂirketlerden izledi¤imiz bir de¤iﬂiklik daha var. ‹hracatla birlikte ﬂirketlere giren döviz geliri de çok yüksek. Bu daha olas› bir riske karﬂ› sistemi
dengeleyecektir.
Tart›ﬂ›lan bir konu da Avrupa Birli¤i’nde artan enflasyon, düﬂen büyüme ve bütün dünyan›n endiﬂe
etti¤i yükselen petrol fiyatlar›. Sonuçta biz de do¤rudan petrol ithal eden bir ülkeyiz. Zaten yüksek
bir cari aç›¤›m›z var. Petrol fiyatlar›ndaki yükseliﬂ
cari aç›¤› ve ekonomik dengeleri sizce ne kadar
etkileyecek? Bu konudaki endiﬂelere kat›l›yor musunuz?
Avrupa’daki enflasyonun yüksekli¤i ve kapitalist hareketlerin, geliﬂmekte olan ülkelerin kurlar›n› nas›l etkileyece¤ini tart›ﬂmam›z
gerekiyor. Özellikle ﬂirketlerin kendilerini
bu risklere karﬂ› korumalar› laz›m. Hem ﬂirketler hem bankalar, önündeki dönemi izlerken tüm bu risklere dikkat etmeliler.
Özellikle küçük ve orta boy ölçekli ﬂirketler bu riskleri bilmiyor. Bu anlamda o ç›ta
dedi¤imiz ﬂirketlerin finansman yap›s›n›n
nas›l organize edildi¤ini iyi izlememiz gerekiyor. Petrol fiyatlar› yap›sal bir faktördür.
Yani içeride yerel ekonomimiz ile ilgili yap›sal bir faktördür. Petrol fiyatlar›ndaki
art›ﬂ›n konjoktürel olmad›¤›n› ö¤renmiﬂ bulunuyoruz. Petrol fiyatlar›ndaki yükselmeyle birlikte Türk toplumu da daha az petrol
tüketmeyi ö¤renecek. Tabii bir de petrol fiyatlar›n›n enflasyona etkisi var. Geçen y›lki

Prof. Dr. Güven Sak,
tart›ﬂ›lan döviz
aç›¤›n›n, yani cari
iﬂlemler dengesindeki
aç›¤›n korkutucu
olmad›¤›n› belirtiyor.
enflasyon üzerinde çok s›n›rl› bir etki yaratt›. Bundan sonraki süreçte, petrol ürünlerine olan talep düﬂtükçe, enflasyon üzerindeki etkisi de az olacakt›r. Ancak burada çok
önemli bir konu var. Petrol fiyatlar›ndaki art›ﬂ›, e¤er iç piyasaya yans›tmayarak, aradaki maliyeti bütçeden karﬂ›larsak bu büyük
bir risk olur. Bu tecrübeyi daha önce yaﬂad›k ve büyük bir borç yükü olarak döndü
bize. Art›k siyasi yap›n›n böyle politikalar
yürütece¤ini sanm›yorum. Çünkü ekonomik istikrar için programa yönelik siyasi kararl›l›¤›n önemi çok büyük. Bu de¤iﬂim süreci ancak bu ﬂekilde sa¤lanabilir ve duyulan güven sürer. Petrol fiyatlar›ndaki art›ﬂ›n
yarataca¤› risk ve cari iﬂlemler üzerindeki
etkisi konusunda tabii ki endiﬂe ediyoruz.
Merkez Bankas›’n›n tüm raporlar›nda 2006
için bu konudaki endiﬂe ve uyar› yer al›yor.
Herkesin bu uyar›lar› dikkatli takip etmesi
gerekiyor.
Anlatt›¤›n›z ekonomik de¤iﬂim süreci için siyasi
kararl›l›k ﬂart. Peki siyasi kararl›l›kta bir de¤iﬂiklik olursa, yani siyasi olarak yap›sal reformlar gerçekleﬂtirilmezse nas›l bir etki ortaya ç›kar?
‹ﬂte onlar› yapmazlarsa o zaman gerekli düzeltmeyi piyasa zaten yapar. Türkiye ﬂu an-

da iktisadi bir dönüﬂüm sürecinde. Bu baﬂlayan dönüﬂüm sürecinde asl›nda 3 Ekim
karar›yla birlikte Avrupa Birli¤i süreci de
eklenmiﬂ durumda. Art›k bizim ekonomi
sürecimiz, Avrupa Birli¤i ile iliﬂkilerimizdeki süreçle paralel ilerleyecek. Gördü¤ümüz
bu reform çerçevesi bu ﬂekilde devam edecek. Büyümeyi devam ettirmek için gerçekleﬂtirmemiz gereken reformlar var. O reformlar›n sürdürülebilmesi için gereken bir
siyasi kararl›l›k süreci de olmal›. Yani, Bunlar›n hepsi devam edecek mi? Devam ettirmeyecek miyiz? Burada cari aç›¤›n çok yararl› bir kontrol mekanizmas› oldu¤unu düﬂünüyorum. Dün ayn› iﬂlevi iç borç stoku
görüyordu. ﬁimdi de ayn› ﬂekilde cari aç›¤›n finansman biçimi, sistemi dengeliyor.
Çünkü o da bir borç yap›s›. O da k›sa vadeli bir borç ekonomimiz içinde. Bu do¤rultuda yola devam edilmesinin en önemli
garantisi bence o. Buradan sapmaya kalk›ld›¤› zaman piyasa disiplini buradan sapmay› engelleyecek. Çünkü hepimiz o borcu taﬂ›yoruz. O borcu taﬂ›yanlar aç›s›ndan ortaya koyaca¤› tepki, istikrar için gereken siyasi süreci de etkileyecek. Siyasi süreç de bunu biliyor. Biz de bu istikrarl› dönemin etkilerini görüyoruz. Geçmiﬂte, Türkiye ekonomisindeki risklere karﬂ› gerek ﬂirketler
gerekse bireyler kendilerini korumak için
döviz biriktiriyordu. Bunu döviz tevdiat hesaplar›nda izliyordum. ﬁimdi döviz tevdiat
hesaplar› azal›yor. Ben gün geçtikçe de
azalaca¤›na inan›yorum. Bu zaten psikolojik olarak sisteme güveniliyor demek. Bu
da ekonomik istikrardaki bence en önemli
baﬂar› koﬂulu.
I Esra Yener
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Baﬂtan aﬂa¤›

de¤iﬂece¤iz...
Avrupa Birli¤i ile müzakerelere baﬂlayan Türkiye’yi çok önemli reform
süreçleri bekliyor. Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik için gereken de¤iﬂimi,
hangi alanlarda neler yap›lmas› gerekti¤ini, bu konunun uzmanlar›ndan
biriyle TÜS‹AD Brüksel Temsilcisi Bahad›r Kalea¤as› ile konuﬂtuk
Ekim’de al›nan müzakerelere baﬂlama karar› ile birlikte Türkiye ile Avrupa Birli¤i aras›nda “görüﬂme trafi¤i” her gün biraz daha artarak sürecek. Önce “tarama süreci” denen, müzakere görüﬂmelerine baﬂlamak için seçilecek maddelerin pazarl›klar› yap›lacak.
ﬁimdi Ankara ile Brüksel “tarama süreci”nde. Yani müzakerelere baﬂlanmas›
için her alanda gereken önkoﬂullar görü-
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ﬂülüyor. Tüm bu zorlu döneme, Türkiye’nin ne yapmas› gerekti¤ini ve tam üyelik yolunun ne kadar sürece¤ini Brüksel’den bir isimle konuﬂtuk. TÜS‹AD
Brüksel Temsilcisi Bahad›r Kalea¤as›’na
göre, Türkiye’de “Topyekün bir de¤iﬂim”
gerekiyor.
Türkiye ile Avrupa Birli¤i müzakere sürecinin ne
kadar sürmesini bekliyorsunuz? Bu müzakere
süreci ne anlama gelecek sizce?
Mutlaka zorlu bir süreç olacak. Toplumsal
bir dönüﬂüm gerekiyor. Hem Türk kamuoyu aç›s›ndan, hem de Avrupa Birli¤i
aç›s›ndan büyük bir dönüﬂüm, tarihi bir
dönemeç süreci olacak. Tam üyelik için
yap›lacak çal›ﬂmalarda hem Türkiye aç›s›ndan aﬂ›lmas› gereken birçok konu var,
hem de Avrupa Birli¤i aç›s›ndan. Tam
üyelik günü geldi¤inde Avrupa’n›n da
ekonomik ve siyasi anlamda hangi noktada olaca¤› önemli bir konu. Ancak önümüzde K›br›s konusu var. Bu yaln›zca
Rum kesimini tan›ma sorunu de¤il. Türkiye’ye Aral›k’ta verilen K›br›s Türk Cumhuriyeti’ne karﬂ› ekonomik izolasyonlar›n

kald›r›lmas› sözü daha öncelikli bir konu
örne¤in. Rum Kesimi’nin limanlar›n, hava
limanlar›n›n aç›lmas› konusundaki talebi
mesela. Bütün bunlar, önümüzde duran
ve aﬂ›lmas› gereken maddeler aras›nda.
Türkiye’nin siyasi iletiﬂim ve pazarlama
konusunda art›k daha bilinçli bir politika
izlemesi gerekiyor. 21. yüzy›lda gereken,
ekonomik yap›, teknoloji, bilgiye ulaﬂma.
Tüm bu konular karﬂ›m›zda önemli maddeler olarak duruyor. Türkiye’nin bu süreci saydam, hesap verebilir bir ﬂekilde
götürdü¤ünü, iﬂletti¤ini hem kendi kamuoyuna hem da Avrupa Birli¤i kamuoyuna
kan›tlamas› gerekiyor. Burada en önemli
kelime “ciddiyet”. Siyasi olarak K›br›s baﬂta olmak üzere, imtiyazl› ortakl›k talebepleri gibi Türkiye’nin önüne gelebilecek s›k›nt›l› maddelere karﬂ› Türkiye’nin ciddi
diplomatik bir tavr› sa¤lamas› ve müzakerelerde aya¤›n› daha sa¤lam basmas› gerekiyor.
Bunlar daha siyasi konular. Avrupa Birli¤i’ne tam
üye olunmas› için Türkiye’nin içinde neler de¤iﬂmeli?

Avrupa Birli¤i için e¤itimden insan kaynaklar›na,
tar›m kesiminden kamuya kadar tüm alanlarda
reform gerekecek...

6

Sosyal kalk›nma denince üçüncü en
önemli madde de kad›n haklar› olacak.
Türkiye kad›n haklar›nda hem Avrupa’n›n çok ilerisinde koﬂullara sahip,
hem de çok gerisinde. Burada büyük bir
çeliﬂki var. Kentler ve meslek gruplar›na

Önümüzdeki 5-6 y›l
içinde tüm özel sektör
kuruluﬂlar›n›n AB’ye
haz›r olmas› gerekiyor.
Tüm küçük-büyük özel
sektör ﬂirketlerinin
uzman hukukçulara,
dan›ﬂmanlara baﬂvurup
kendilerini Avrupa ile
uyumlu bir yap›ya
sokmalar› gerekiyor.
bakt›¤›m›zda, bankac›l›kta, mühendisler
aras›nda, yöneticiler aras›nda ciddi bir
kad›n istihdam› var. Ancak k›rsal kesimde, e¤itimden töre cinayetlerine, evlilik
koﬂullar›na kadar birçok konuda da çok
çok geride kald›k. Kad›n haklar› konusunu mutlaka çözmeliyiz. Çünkü bu örnekler özellikle Avrupa kamuoyu için
dehﬂet verici bir imaj b›rak›yor.
Dördüncü ve çok önemli bir konu da
kamu reformu. Türkiye’nin 21. yüzy›la
uyum sa¤lamas› gerekiyor. Tüm bürokrasi kavram›n›n, bürokratik kültürün de-

¤iﬂmesi, devlet-yurtdaﬂ, sivil toplumdevlet, devlet-özel sektör iliﬂkisinin ça¤daﬂlaﬂmas›, teknolojik altyap›n›n de¤iﬂmesi gerekiyor. Devlet birimleri son derece sorunlu. Bürokratik kültürden kaynaklanan çok s›k›nt›l› noktalar, iﬂleyiﬂte
büyük t›kanmalar var. Hem teknolojik
altyap›dan, hem de bürokrasinin geleneklerinden kaynaklanan sorunlar var.
Müzakere sürecinde bilginin çok önemi
olacak; bilginin ortak kullan›m›, do¤rudan tüm birimlerle paylaﬂ›lmas› mesela.
Ancak ﬂu anda yap› çok hantal.

küresel vizyon

Burada madde madde gitmeliyiz bence.
‹lk madde siyasi; laik demokrasiyi güçlendirmek ve bu konuda Avrupa kamuoyuna daha etkin bir çal›ﬂmay› göstermek gerekiyor. Ça¤daﬂ ve laik demokrasi mesaj›n› vermek zorunday›z. Bunu gösterirken,
insan haklar› sorunlar›n›, ifade özgürlü¤ü
sorunlar›n› tarihe gömmemiz gerekiyor.
‹kinci madde ise makro ekonomik istikrar ve büyümenin sürdürülmesi. Bunu
yaparken kay›td›ﬂ› ekonominin mutlaka
somut azalma e¤ilimine girmesi gerekiyor. Kay›t d›ﬂ› ekonominin oldu¤u bir ülkeyle müzakere yap›lmas› zorlaﬂ›r. Güvenli rekabet ortam›n›n yarat›lmas›nda
zorlan›l›r. Avrupa Birli¤i için bu çok
önemli bir sorun. Bu bir anlamda demokrasinin de parças›. Yani kay›t d›ﬂ›
ekonominin bu büyüklükte oldu¤u bir
ülkede demokrasinin iﬂlemesi de mümkün olmaz. Avrupa Birli¤i için demokrasinin temelinde rekabetçi ortamda ekonomik istikrar vard›r. Örne¤in, demokrasi ‹ngiltere’de vergi veren halk›n, saray›n
harcamalar› için araﬂt›rma isteyebilme
hakk›n› almas›yla baﬂlar, Avrupa için.
Üçüncü ve bana sorarsan›z en önemli
madde sosyal kalk›nma olacak. Bu üç boyutlu olarak ele al›nmal›. Birincisi e¤itim
ve insan sermayesinin Avrupa Birli¤i
normlar›na ulaﬂt›r›lmas›.
Herkesin teknoloji a¤›rl›kl› eﬂit ve rekabet
edebilecek bir e¤itim almas›n›n sa¤lanmas›, mesleki e¤itimin geliﬂtirilmesi, ç›rakl›¤a
kadar tüm istihdam gruplar›nda çal›ﬂanlar›n e¤itimli olmas›. Bu öncelikli koﬂul. Avrupa önümüzdeki dönemde insan sermayesinde büyük bir aç›k yaﬂayacak. Biz bu
aç›¤› genç insan nüfusumuzla kapatabiliriz. Ancak, burada Avrupa’n›n istedi¤i, iyi
donan›ml›, e¤itimli insan sermayesi. ‹ﬂte
bu nokta çok önemli. Yani iyi donan›ml›,
mesleki e¤itimi alm›ﬂ insan sermayesi yaratmam›z laz›m. Bu olmazsa, genç nüfusumuz için Avrupa’da bir ﬂans do¤maz.
Sosyal kalk›nmada ikinci ve bence en
önemli di¤er bir koﬂul tar›m kesimi, daha
do¤rusu k›rsal kesim. K›rsal kesimin yeniden yap›lanmas› ayn› zamanda ekonomik
de bir koﬂul. Bir anlamda tar›m reformu
demek ayn› zamanda. Türkiye’yi müzakerelerde en çok zorlayacak madde olacak.
Tar›m kesiminin kökten de¤iﬂime ihtiyac›
var. Tar›m›n modernleﬂmesi, reform yap›larak k›rsal kesimden göçün önlenmesi,
modern tar›ma geçilmesi gerekiyor.

Peki hep kamu sektörü ve sosyal yap›daki de¤iﬂikliklerden bahsettik. Özel sektörde nas›l de¤iﬂiklikler gerekiyor?
Özel sektörde de çok önemli de¤iﬂiklikler
yaﬂanmas› gerekiyor. ‹ster holding, ister
ticarethane, ister bakkal, isterse gazete bayi olsun... ﬁu anda Avrupa Birli¤i’ne özel
sektörün yaln›zca yüzde 10’luk bir bölümü haz›r. Ancak önümüzdeki 5-6 y›l içinde tüm özel sektör kuruluﬂlar›n›n, yani en
az›ndan yüzde 80’inin haz›r olmas› gerekiyor. Yani art›k zaman›m›z yok. Tüm küçük-büyük özel sektör ﬂirketlerinin uzman hukukçulara, dan›ﬂmanlara baﬂvurup kendilerini Avrupa ile uyumlu bir yap›ya sokmalar› gerekiyor. Yoksa bu süreçten silinmek zorunda kalacaklar. Tüm
holdinglerin alt birimlerini, bayilerini bu
sürece haz›rlamas› gerekiyor. Yani çok
iﬂimiz var ve bu iﬂi çok h›zl› tamamlamam›z gerekiyor.
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Tofaﬂ CEO’su Alfredo Altavilla:

Koç ile Fiat
aras›ndaki iliﬂki

mükemmel

Tofaﬂ’›n yürüttü¤ü baﬂar›l› projelerin uluslararas› finans çevreleri taraf›ndan
dikkatle izlendi¤ini ve Tofaﬂ hisselerinin pek çok yerli-yabanc› yat›r›mc›n›n
al›m listesinde yer ald›¤›n› belirten Tofaﬂ CEO’su Alfredo Altavilla, bu baﬂar›da
Fiat ve Koç Toplulu¤u aras›ndaki mükemmel iﬂbirli¤inin büyük etkisi
oldu¤unu söyledi. Yeni Dobló ile birlikte 2006’n›n daha da iyi geçece¤inin
alt›n› çizen Altavilla, Tofaﬂ’›n gelece¤inin çok parlak oldu¤unu vurgulad›

T

ürkiye’ye yeni geldiniz. Öncelikle Türkiye’deki yaﬂam›n›z ve Türkiye izleniminizi alabilir miyiz? Türkiye’nin gerek
iﬂ dünyas›, gerekse gündelik hayat
aç›s›ndan ‹talya ile benzeyen taraflar› var m›?
Asl›nda ben Tofaﬂ’la çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›m iki y›ldan beri F‹AT’taki görevim nedeniyle y›lda pekçok kez Türkiye’ye geliyordum. Türkiye’deki pazar›n çok heyecan verici ve hareketli oldu¤unu biliyordum. Tofaﬂ CEO’su olarak ‹stanbul’da
geçirdi¤im ilk üç ay boyunca keﬂfetti¤im
ﬂey, yaﬂamak için çok büyüleyici bir yer
oldu¤u. Ancak bugünlerde ‹stanbul’u
çok fazla yaﬂayam›yorum çünkü günün
14 saatini ofiste geçiriyorum. Uyumak
için de zamana ihtiyac›m var. Ama ‹stanbul’da yaﬂaman›n bir ﬂans oldu¤unu düﬂünüyorum. E¤lenceli ve yaﬂamak için
harika bir yer. ‹ﬂ nedeniyle pek çok güzel yerde bulundum ve güzel insanlarla
tan›ﬂt›m. Torino ve ‹talya’n›n kuzeyi ile
‹stanbul’un benzer oldu¤unu söyleyemem; ancak Roma ile yaﬂam standartlar›
aras›nda benzerlikler var. Bunun da en
önemli nedeni deniz. Her iki ﬂehirde de
hava gayet güzel ve deniz pek çok e¤lenceli aktiviteye olanak sa¤l›yor.
Türkiye’deki üretim-sat›ﬂ rakamlar› konusunda nas›l bir de¤erlendirmede bulunursunuz? Fiat aç›s›ndan Koç Toplulu¤u ile ortakl›k iliﬂkileri hakk›ndaki genel de¤erlendirmenizi alabilir
miyiz?

8

Fiat ve Koç Toplulu¤u aras›ndaki iliﬂki
çok uzun süreli. Koç Toplulu¤u, Fiat’›n
her zaman Türkiye’deki tek partneri olmuﬂtur. Koç ve Fiat yönetimi aras›ndaki iliﬂki de mükemmel. Bu zaten Türkiye’deki baﬂar›lardan da belli oluyor. Fiat’›n Tofaﬂ’la birlikte yürüttü¤ü yeni
projeler Tofaﬂ’a olan inanc›n ve güvenin simgesi. Bunda Koç Toplulu¤u ile
olan güçlü iliﬂkilerimizin de etkisi var.

rimi bulacak ve Türkiye’deki pazar pay›m›z yüzde 12’ye yak›n olacak.

Tabii bu durum piyasaya da yans›yor.
Bunu yat›r›mc›lar›n Tofaﬂ’a olan ilgilerinden anl›yoruz. ﬁu anda yat›r›mlarda
ilerideyiz ve birçok yat›r›m ﬂirketinin
de al›m listesindeyiz. Üretim ve sat›ﬂ
rakamlar› aç›s›ndan 2005 gayet iyi gidiyor. Binek ve ticari araçlar› bir arada
düﬂündü¤ümüzde performans›m›z gayet iyi. Toplam üretimimiz 170 bin bi-

bin adet aras›nda yeni Dobló üretimi yap›lacak. ‹hracat›n da yüzde 20-25 oran›nda artaca¤›n› söyleyebilirim.

2006 y›l›nda Tofaﬂ-Fiat’ta neler de¤iﬂecek?
2006 y›l›n›n 2005’ten de iyi bir y›l olaca¤›n› düﬂünüyoruz. Yeni Doblò sayesinde
hem yerel pazarda hem de ihracatta iyi
bir sat›ﬂ rakam› yakalayaca¤›m›za inan›yoruz. Gelecek y›l pazar›n daha istikrarl›
olmas› bekleniyor. 2006 y›l›nda 130-140

Yeni yat›r›mlar ve yeni modeller hakk›nda neler
söyleyeceksiniz?
Tofaﬂ’›n yenilikleri 2006 y›l›nda da devam edecek. Yeni modellerin ve ürünlerin tan›t›m›n› yapaca¤›z. Fiat, Peugeot,

Alfredo Altavilla: Yeni Doblò eskisinin stilize edilmiﬂ
hali de¤il sadece. Neredeyse yeni bir araç. Tasar›m›
çok daha güzel. Ticari bir araçtan ziyade daha çok
binek araca benzedi¤ini söyleyebilirim.

2006 y›l›n›n ticari arac› seçilen Yeni Doblò’dan
beklentiler bir hayli fazla. Yeni Doblò hakk›nda
neler söylemek istersiniz? Yeni Doblò ile eski
Doblò aras›ndaki farklar neler?
Aralar›nda pek çok farkl›l›k var. Yeni
Doblò eskisinin stilize edilmiﬂ hali de¤il
sadece. Neredeyse yeni bir araç. Tasar›m› çok daha güzel. Ticari bir araçtan ziyade daha çok binek araca benzedi¤ini
söyleyebilirim. Görüntüsü d›ﬂ›nda motor
özellikleri de de¤iﬂti. 1.3 litre Multijet 75
beygir, 1.9 litre Multijet 105 beygir ve 1.4
litre Fire 77 beygir olmak üzere üç farkl›
motor seçene¤i bulunuyor. Ayr›ca, uzun
ﬂasi modeli Cargo Maxi ile yepyeni bir
özelli¤e daha sahip. Standart ﬂasili versiyondan 38 cm daha uzun.
Yenilikler ve de¤iﬂimlerden söz ederken çok
farkl› bir süreci yaﬂayan, AB ile tam üyeli¤e haz›rlanan Türkiye’nin, ekonomik aç›dan Avrupa’ya nas›l bir aç›l›m kazand›raca¤›n› düﬂünüyorsunuz?
Ekonomik aç›dan Türkiye zaten AB’nin
bir üyesi. ‹ﬂ dünyas›nda hiç kimse, Tür-

kiye’nin AB’ye girdikten sonra bir de¤iﬂime u¤ramas›n› beklemiyordur. Türk halk› da AB’ye üye halklar gibi davran›yor.
Müﬂterinin mant›¤› aç›s›ndan da bir fark
yok. Bence Türkiye’nin AB’ye üye olmas› durumunda meydana gelecek en
önemli de¤iﬂikliklerden biri binek araçlardaki vergi oran›n›n düﬂürülmesi olacak. Bildi¤iniz gibi AB üyeleri aras›nda
fiyatlar›n aﬂa¤› yukar› ayn› olmas› laz›m.
Bu, Türkiye endüstrisi için önemli bir de¤iﬂiklik olacakt›r. Çünkü görüyoruz ki ﬂu

Ekonomik aç›dan Türkiye
zaten AB’nin bir üyesi. ‹ﬂ
dünyas›nda hiç kimse,
Türkiye’nin AB’ye
girdikten sonra bir
de¤iﬂime u¤ramas›n›
beklemiyordur. Türk halk›
da AB’ye üye halklar gibi
davran›yor. Müﬂterinin
mant›¤› aç›s›ndan da bir
fark yok.
anda pazar yüksek vergilendirme ile s›n›rlanm›ﬂ durumda. Daha düﬂük vergiler
ile pazar patlama yaﬂayacakt›r. O nedenle bu, hepimiz için çok önemli.
Sizin yaﬂam öykünüze bak›ld›¤›nda da bu dinamizmi görmek mümkün. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
42 yaﬂ›nday›m. Milano Üniversitesi’nde

ekonomi okudum. Ard›ndan Fiat Auto’da
Uluslararas› Ortakl›k Geliﬂtirme Departman›’nda analist olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›m. 1992–1995 y›llar› aras›nda Stratejik
Planlama ve Ürün Geliﬂimi alanlar›nda
görev yapt›m. 1995 y›l›nda, Çin’de Fiat
Auto’nun temsilcisi olarak bulundum.
1999 y›l›nda Asya Ülkeleri Müdürlü¤ü,
2000 ile 2004 y›llar› aras›nda General Motors ve Peugeot Citroen ile ortakl›klar›n
kurulmas› ve geliﬂtirilmesinde pek çok
projeden sorumlu olarak görev yapt›m.
Eylül 2004’te, ‹ﬂ Geliﬂtirme Baﬂkan Yard›mc›l›¤› ve Fiat-GM Powertrain Yönetim
Kurulu Baﬂkanl›¤› görevlerini yürüttüm.
ﬁu anda hem Tofaﬂ’ta çal›ﬂ›yorum hem de
Fiat Auto’nun ‹ﬂ Geliﬂtirme Baﬂkan Yard›mc›l›¤› görevini yürütüyorum. Bu iki
önemli görevi birlikte yürütmek hayat›m›
ilginç fakat oldukça meﬂgul k›l›yor.

küresel vizyon

Citroen ortakl›¤›nda Bursa'da üretilecek
ve fikri mülkiyet haklar› Tofaﬂ'a ait olan
Mini Cargo modelimiz bunlardan biri.
Üretiminden tamam›yla Tofaﬂ’›n sorumlu
olaca¤› Mini Cargo, Türkiye tarihinde
tüm haklar›na sahip olunan ilk araç olacak. Ayr›ca yeni Sedan için 500 milyon
euro yat›r›ma ihtiyaç var. Bu miktar›n
Tofaﬂ taraf›ndan finanse edilece¤ini söylemekten son derece gurur duyuyorum.

Özel zevkleriniz ve hobilerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Nas›l dinlenirsiniz?
Motosiklete bay›l›r›m. Motosiklete binip
gezmeyi çok severim ancak ‹talya’dan
henüz buraya getirmedim. Muhtemelen
burada bir tane alaca¤›m. Futbolu da çok
severim. ‹talya’n›n ‹nter tak›m›n› destekliyorum. ‹talya’da ﬁampiyonlar Ligi’nde
Fenerbahçe-Milan maç›n› izledim ve Fenerbahçe’yi destekledim. Çünkü iyi bir
‹nterliyim. Müzik dinlemeyi de çok seviyorum. Favorilerim rock ve caz. Tatilimi
denizde geçirmekten hoﬂlan›r›m. Çünkü
Güney ‹talyal›y›m.
I Kadriye Çal›ﬂkan
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Yeni al›ﬂveriﬂ merkezinde

ay›n gündemi

Koçtaﬂ ve Migros aç›ld›
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Koçtaﬂ’›n Avrupa
yakas›ndaki 8 bin
metrekarelik yeni
ma¤azas› ile 3 bin 500
metrekarelik MMM
Migros, ‹stanbul Cevahir
Al›ﬂveriﬂ ve E¤lence
Merkezi’nde…

K

oçtaﬂ’›n Avrupa yakas›ndaki 8 bin
metrekarelik yeni ma¤azas› ile 3 bin
500 metrekarelik MMM Migros 15
Ekim 2005 tarihinde Koç Holding
CEO’su Bülend Özayd›nl› taraf›ndan aç›ld›. Koçtaﬂ aç›l›ﬂ›nda, ﬂirketin Koç Toplulu¤u’nun stratejisi ile uyumlu bir büyüme
içinde oldu¤unu vurgulayan Özayd›nl›
ﬂunlar› söyledi: “Koç Toplulu¤u olarak h›zl› büyümede etkili bir itici güç olmaya çal›ﬂ›yoruz. Koçtaﬂ ﬁiﬂli ma¤azas›n› tasarlarken
de bu yaklaﬂ›mdan hareket ettik. Sonuç
olarak, Cevahir Al›ﬂveriﬂ ve E¤lence Merkezi’nin en büyük ma¤azas›n› oluﬂturduk. 8
bin metrekare alana yay›lan bu ma¤azam›z, 7 milyon dolarl›k bir yat›r›mla gerçekleﬂti ve Koçtaﬂ zincirine, ülke çap›ndaki alt›nc›, ‹stanbul’daki ikinci ve Avrupa yakas›ndaki ilk ma¤aza olarak kat›ld›.”
‹stanbul’daki ikinci Koçtaﬂ ma¤azas›n›n
Avrupa yakas›nda, dünyan›n en büyük
ikinci al›ﬂveriﬂ merkezinde aç›lmas›n›n heyecan›n› yaﬂad›klar›n› belirten Koçtaﬂ Genel Müdürü Levent Çak›ro¤lu da ﬂu bilgileri verdi: “Koçtaﬂ yenilikçi kimli¤iyle Türk
tüketicisine en yeni ürünleri, en yeni fikirleri ‘komple çözüm’ mant›¤›yla sunuyor.

Tüketicilerden gelen yo¤un talep ve Avrupa yakas›nda bu alanda tespit etti¤imiz ihtiyaç, Koçtaﬂ ﬁiﬂli ma¤azam›z› açma karar›m›zda etkili oldu. 8 bin metrekarelik ma¤azam›zda kaliteli, uygun fiyat ve ödeme koﬂullar›na sahip binlerce ürünümüz ve müﬂterilerimize yeni fikirler vermeye haz›r uzman personelimizle daha pek çok evi güzelleﬂtirece¤iz.”
Dünyan›n ikinci büyük al›ﬂveriﬂ merkezi
olan ‹stanbul Cevahir Al›ﬂveriﬂ ve E¤lence
Merkezi’nin giriﬂ kat›nda, metro ç›k›ﬂ›n›n
hemen önünde yer alan 8 bin metrekare
büyüklü¤ündeki Koçtaﬂ ﬁiﬂli, binadaki en
büyük ma¤aza olma özelli¤ini taﬂ›yor. Toplam 7 milyon dolarl›k yat›r›m yap›lan ma¤azada dekoratif ürünlerden inﬂaat malzemelerine, ev tekstili ürünlerinden elektrikli
el aletlerine, bahçe mobilyalar›ndan ayd›nlatma ürünlerine, genç odas›ndan haz›r
perdeye, hal›dan boyaya ve parkeye kadar
45 binden fazla ürün sat›l›yor. Tüketiciler,
dilerlerse Koçtaﬂ’tan anahtar teslimi ev yenileme hizmeti alabiliyorlar. Tespit için keﬂif, projelendirme ve sunulan projenin bütçelendirilmesini yapan Koçtaﬂ, uygulama
aﬂamas›nda da kapsaml› hizmet veriyor.

Metro ba¤lant›s› da olan ‹stanbul Cevahir
Al›ﬂveriﬂ ve E¤lence Merkezi içinde 3 bin
500 metrekarelik MMM Migros da aç›ld›.
Aç›l›ﬂa, Özayd›nl›’n›n yan›s›ra, G›da- Perakendecilik ve Turizm Grubu Baﬂkan›
Ömer Bozer, Migros Yönetim Kurulu
Üyesi U¤ur Çatbaﬂ ve Migros Genel Müdürü Aziz Bulgu kat›ld›.
Ma¤azada, taze bal›k reyonunda mevsime
uygun bal›klar, geniﬂ et reyonundan bonfileden sakatata, kuﬂbaﬂ›na kadar pek çok
çeﬂit, iki ayr› servis adas›na ayr›lan et reyonunda tüketicinin be¤enisine sunuluyor.
“Organik” bölümünde de¤iﬂik markalar›n
zengin çeﬂitlerinin merakl›lara sunuldu¤u
bu ma¤azada, “Gourme” bölümünde her
türlü peynir çeﬂidi de, ithal-yerli ve farkl› fiyat seçenekleriyle yer al›yor. Yeni MMM
Migros’ta geniﬂletilmiﬂ bir mahzen de bulunuyor. Merakl›lar› için mahzsen olarak tasarlanan içki reyonunda reyonlar ve zemin
ahﬂaptan oluﬂuyor. Yarat›lan özel atmosferle modern bir mahzende herkes damak
zevkine uygun özel y›llara ait bir ﬂarab› bulabilir. Mahzende ayr›ca, Migros’ta ilk kez
yer alan so¤uk ﬂarap reyonu da ﬂarapseverlerin be¤enisine sunuluyor.

ay›n gündemi

Avrupa’da büyüme
konusunda
stratejilerinin devam
etti¤ini aç›klayan
Arçelik A.ﬁ. Genel
Müdürü A. Gündüz
Özdemir,
Romanya ve Rusya
yat›r›mlar›ndan sonra,
önümüzdeki dönemde
Ortado¤u’da
büyüyeceklerini
söyledi.
Özdemir’le Arçelik’in
gelece¤ini konuﬂtuk

Arçelik, yeni yat›r›mlarla
yurtd›ﬂ›nda büyümeyi sürdürüyor
rçelik A.ﬁ. Genel Müdürü A.
Gündüz Özdemir, Arçelik’in Avrupa’n›n beﬂinci büyük beyaz eﬂya ﬂirketi oldu¤unu, yeni yat›r›mlar ve sat›n alma yönündeki stratejilerini de sürdüreceklerini aç›klad›. Özdemir, ‹ran ve Ürdün’de yap›lan bayi toplant›lar›yla bu bölgedeki talebi de izlediklerini vurgularken, Beko’nun ihracat
rakamlar›nda bu bölgelerin pay›n›n üç

A
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y›l içinde yüzde 10 düzeyine ç›kar›lmas›n› hedeflediklerini aç›klad›. Özdemir,
bu ülkelerde ilerki y›llarda montaj üzerinde bir üretim çal›ﬂmas› yapabileceklerini de belirtti. Özdemir, Arçelik’in
önümüzdeki dönemdeki yat›r›m stratejileri hakk›ndaki sorular›m›z› yan›tlad›.
2005 y›l› tamamlan›rken, beyaz eﬂya ve elektronik sektöründe Türkiye’de ve dünyada Ar-

çelik ve Beko’nun yerini de¤erlendirebilir misiniz?
Türkiye’de sektörün lideri olan ve Avrupa’n›n ilk beﬂ beyaz eﬂya ﬂirketinden biri olan Arçelik, yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda çal›ﬂmalar›n›; gücünü daha da art›rarak
sürdürmektedir. ﬁirketimizin yüksek teknolojiye sahip ürünleri 100’ün üzerindeki ülkede tüketicilerle buluﬂuyor. ‹statistikler sonucunda dünyada, 250 milyon

kiﬂinin Beko teknolojisini tercih etti¤i
biliniyor. Yurtiçinde ise sahip oldu¤u
Arçelik, Beko ve Altus markalar›yla pazar›n yüzde 50’sinden fazlas›n› kontrol
eden Arçelik A.ﬁ., Türkiye’de gücünü
her geçen gün daha da art›r›yor.
Arçelik Avrupa’n›n en büyük beyaz eﬂya üreticilerinden biri, ‹ran ve Ürdün’deki bayi toplant›lar› da ﬂirketin Ortado¤u’da h›zla büyüdü¤ünü gösteriyor. Buradaki toplant›lar ve bu
ülkelerdeki talep çerçevesinde ‹ran ve Ürdün’de Arçelik ve Beko’nun pazar pay›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Ürdün, nüfus olarak de¤erlendirildi¤inde küçük bir ülke, büyük bi pazar de¤il; ancak çevre ülkelere nazaran çal›ﬂma ortam›n›n ve finans sisteminin
daha geliﬂmiﬂ olmas›, Suriye, Irak, M›-

s›r ve di¤er komﬂu ülkelere yay›lmak
için bir köprü özelli¤i taﬂ›mas› bizim
için önemli. Bu ülkede Beko ürünlerine olan ilginin gittikçe artt›¤›n› gözlemliyoruz. Bayi toplant›m›za olan ilgi de
bunun bir göstergesi.
‹ran bayi teﬂkilat› için yaklaﬂ›k bir sene
önce yeniden bir yap›lanmaya gidildi.
Bu do¤rultuda ilk aﬂama baﬂar›yla tamamland› ve Eylül ay›nda yap›lan Beko Bayi Toplant›s› ile ikinci aﬂamaya
geçildi.
ﬁirketimiz, mevcut konjonktürü ve yak›n orta vade olas› geliﬂmeleri de göz
önüne alarak, ‹ran pazar› ile ilgili vizyonuna uygun stratejiler geliﬂtirilmekte

Arçelik A. ﬁ. Genel Müdürü A. Gündüz Özdemir, sa¤l›kl› çocuklar ve sa¤l›kl› nesillerin
yetiﬂmesi ile birlikte güvenli bir ev ortam›n›n yarat›lmas›n›n ve bu kültürün geliﬂmesinin
çok önemli oldu¤unu vurgulad›. Özdemir sa¤l›kl› mobilya sat›ﬂ› konusunda sorular›m›z› yan›tlad›.
Arçelik A.ﬁ., Arstil markas›nda özellikle “hijyen” ve “çocuk sa¤l›¤› için özel üretilen
sa¤l›kl› malzeme” vurgusu yap›yor. Öncelikle Arstil’de çocuklar için üretimdeki
özel sa¤l›k önlemlerini anlatabilir misiniz?
Arstil’in en kuvvetli yanlar›ndan biri Avrupa sa¤l›k normlar›na uygun ürünleri tüketicilere sunuyor olmas›. Özellikle panel mobilyalar›n üretiminde bilinçsizce kullan›lan baz›
maddeler, sa¤l›k için kritik unsur taﬂ›yor.
Örne¤in yurtd›ﬂ›ndan Avrupa sa¤l›k normlar›na göre üretilen tüm panel grubumuzda
kullan›lan E1 tipi sunta, formaldehit dedi¤imiz yap›ﬂt›r›c› maddeden bir seviyeye kadar
ar›nd›r›lm›ﬂ, böylece insan sa¤l›¤›na etkisi minimize edilmiﬂtir.
Formaldehitin sa¤l›k üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle Dünya Sa¤l›k Örgütü’nce
Haziran 2004 itibar›yla kanserojen madde s›n›f›na konmuﬂtur.
Bu madde fazla miktarda solundu¤u taktirde, kanserojen
etkilerinin d›ﬂ›nda özellikle solunum yolu ile ilgili sa¤l›k sorunlar›na neden olabilmekte.
Di¤er bir konu mobilya yüzeyinde kullan›lan boya/cila ile ilgili. Birtak›m maddelerin vücuda al›nmas›n› ilgilendiriyor. Bu
özellikle bebek odalar› için kritiktir. Bebek, diﬂleri kaﬂ›n›nca
bariyerleri ›s›r›p t›rt›klamaya
baﬂlar, kimi boyalarda civa gibi zararl› maddeler olabilir. Bilinçsizce yüzey iﬂlemi yap›lan
bir tak›m ürünler bebe¤e çok
ciddi zararlar verebiliyor. Unutulmas›n ki bebekler 3-4 y›l bu karyolada yat›yor.

ay›n gündemi

ﬁirketimizin yüksek
teknolojiye sahip ürünleri
100’ün üzerindeki ülkede
tüketicilerle
buluﬂuyor.
‹statistikler sonucunda
dünyada, 250 milyon
kiﬂinin Beko
teknolojisini tercih
etti¤i biliniyor.
Arçelik’in Türkiye’deki
gücü de her geçen gün
art›yor. Yeni modeller ve
teknolojiyle Arçelik yine
ön s›rada

Unutmay›n çocuklar›n›z 3-4
y›l bu yataklarda yatacak

Çocuk sa¤l›¤› aç›s›ndan mobilya üretiminde bu standartlar›n oluﬂturulmas›n›n
amac› ve önemini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Sa¤l›kl› çocuklar ve sa¤l›kl› nesillerin yetiﬂmesi ile birlikte güvenli bir ev ortam›n›n yarat›lmas› ve kültürünün geliﬂmesine katk›da bulunabiliriz.
Avrupa Birli¤i’ne üyelik haz›rl›¤› yapan Türkiye’de mobilya sektörünün bu sa¤l›k
koﬂullar›n› üreten bir yap›ya getirilmesi gerekiyor de¤il mi?
Biraz önce bahsetti¤im sa¤l›k normlar›, AB entegrasyonu süreci dahilinde Türkiye taraf›ndan kabul edildi ve TSE standartlar› aras›nda yerini ald›. Ancak uygulama anlam›nda al›nacak önemli mesafeler oldu¤unu düﬂünüyoruz.
Çocuk sa¤l›¤› için özel üretilen mobilya olarak Arstil konusunda tüketiciden nas›l
de¤erlendirmeler al›yorsunuz?
Beklentilerimizin üzerinde olumlu tepkiler al›yoruz. Özellikle çocuk sahibi tüketicilerimiz, anti kanserojen ve hijyenik malzemelerle ilgili bizden görüﬂ istiyor. Ancak konu
sadece çocuk sa¤l›¤› de¤ildir hepimizi ilgilendirmektedir. Dolay›s›yla ürünlerimizin tümünde kullan›lan malzemeler, sa¤l›¤a veya insan güvenli¤ine zarar vermeyecek biçimde seçilir ve kullan›l›r.
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ve uygulamaktad›r. Bu çerçeve içinde
önümüzdeki üç y›ll›k vadede Ürdün ve
‹ran’da pazar pay›n› yüzde 10’a ç›karmay› hedeflemekteyiz. Bununla birlikte, iki ülke aras›ndaki ekonomik ve siyasi iliﬂkilerin olumlu yönde geliﬂmesi
ticari iliﬂkilere de pozitif yans›maktad›r.
Ürdün ve ‹ran’daki toplant›larda yakalanan sinerji çerçevesinde bu ülkelere ve bölgedeki
di¤er ülkelere yeni yat›r›m planl›yor musunuz?
Ürdün ve di¤er komﬂu Arap ülkelerinde yürürlükte olan yüksek gümrük duvarlar›n›n aﬂabilmek ve buradan üçüncü ülkelere sat›ﬂ imkânlar›n› da (Arap
Gümrük Birli¤i) de¤erlendirebilmek
amac›yla ürünlerimizin yerli distribütörümüzle beraber montaj imkânlar›n›
araﬂt›r›yoruz.
Bölge ülkelerindeki pazar büyüklükleri, co¤rafik konum ve iﬂ yapma al›ﬂkanl›klar› (ticari teamüller ve sistemler) göz
önüne al›nd›¤›nda ‹ran'›n dikkate al›nmas› gereken öncelikli pazarlardan biri
oldu¤u aç›kt›r. Dedi¤im gibi, ‹ran ve
bölge ülkelerinde eko-politik geliﬂmeleri yak›ndan takip etmekte ve uluslararas› yat›r›m ve geniﬂleme stratejilerimize uygun iﬂ geliﬂtirme ve yat›r›m projeleri yapmaktay›z.
Arçelik A.ﬁ. olarak yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda yeni
yat›r›m hedefleriniz var m›?
Arçelik A.ﬁ., geçti¤imiz Haziran ay›nda
Rusya’da yeni bir fabrikan›n temelini att›. 58 milyon euro yat›r›m karar› alan fabrika, önümüzdeki sene 400 bini çamaﬂ›r
makinesi, 200 bini buzdolab› olmak üzere 600 bin adet kapasite ile üretime baﬂlayacak. ‹lk y›l için 100 milyon Euro ciro
hedeflemekteyiz. Bu ay içinde Romanya’daki fabrikam›z Arctic’te derin dondurucu üretimini devreye al›yoruz. Bu sayede 1.1 milyon adet olan buzdolab› kapasitesinin yan› s›ra, derin dondurucu
üretim kapasitesi de 400 bin adede ç›kacak. Arçelik A.ﬁ., yurtd›ﬂ›nda daha da
güçlenerek yat›r›mlar›na h›zla devam
ediyor. Stratejilerimiz do¤rultusunda
yurtd›ﬂ›nda büyümemiz sürecektir.
Türkiye’deki vergi oranlar› aç›s›ndan beyaz
eﬂya ve elektronik sektöründeki Türk firmalar›n›n rekabet ﬂans›n› de¤erlendirebilir misiniz?
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Arctic’te 35. y›l kutlamas›
Gündüz Özdemir, Arçelik’in yurtd›ﬂ›ndaki önemli yat›r›mlar›ndan Arctic’in 35.
y›ldönümü nedeniyle Romanya’da düzenlenen törende yapt›¤› konuﬂmada da,
ﬂirketin yurtd›ﬂ› yat›r›mlar› hakk›nda geniﬂ bilgi verdi.
Arçelik A.ﬁ.’de çal›ﬂan 11 bin kiﬂinin 2 binlik bölümünün yurtd›ﬂ›ndaki birimlerinde
istihdam edildi¤ini an›msatan Özdemir, ﬂöyle konuﬂtu:
“Almanya'da Blomberg fabrikas›n› ve markas›n› sat›n alan Arçelik A.ﬁ., daha sonra
‹ngiltere'deki Leisure ve Flavel ile Avusturya'daki Elektra Bregenz ﬂirketini alarak
Elektra Bregenz ve Tirolia markalar›n›n sahibi oldu. Almanya, Avusturya ve
‹ngiltere'deki operasyonlar›n›n ard›ndan, Romanya'n›n ünlü buzdolab› markas›
Arctic’i sat›n alan Arçelik A.ﬁ., bu yat›r›m›yla Orta ve Do¤u Avrupa’daki en büyük
buzdolab› üreticisi konumuna geldi.
Arctic markam›z için geçen üç y›ll›k süre içerisinde önemli yat›r›mlar yapt›k,
yapmaya da devam ediyoruz. Arçelik A.ﬁ., Arçelik, Beko ve Altus’a ek olarak
uluslararas› büyüme stratejisi paralelinde yukar›da belirtti¤im gibi Elektra Bregenz,
Blomberg, Arctic, Leisure, Flavel ve Troila markalar›n› bünyesine katm›ﬂ ve bu
markalar›yla uluslararas› pazarlardaki konumland›rmalar› sayesinde tüm tüketici
segmentlerine hitap edecek bir ürün gam›na sahip olmuﬂtur. Halen Avrupa’n›n en
büyük pazarlar›ndan biri olan ‹ngiltere’de so¤utucularda yüzde 14, y›kay›c›larda
yüzde 7 pazar pay›m›z bulunuyor. Bununla birlikte Belçika’da solo ürünlerdeki
pazar pay›m›z yüzde 14, f›r›nda ise yüzde 43. Polonya’da tüm ürün gruplar›nda
yüzde 5, Litvanya’da ise yüzde 20’lere varan pazar paylar›ndan söz edebiliyoruz.
Arçelik, kendi teknolojisiyle ve yaratt›¤› ilklerle dünyan›n önemli üreticileriyle
rekabet etmeye devam edecektir”
Türkiye’de dayan›kl› tüketim ürünleri
hâlâ lüks ürün olarak kabul ediliyor ve
vergilendirmesi buna göre yap›l›yor.
Buzdolab› veya televizyon bir ihtiyaç
olmas›na ra¤men, uygulama maalesef
ihtiyaç d›ﬂ› ürünlere yap›lan uygulama
kapsam›nda yer al›yor. Vergi sisteminin
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Beyaz eﬂya ve elektronikte 2006 için nas›l bir
geliﬂme bekliyorsunuz? Makro ekonomik
dengeler ve kur politikas›ndaki geliﬂmeler
sektörü nas›l etkiliyor?
2006 y›l›nda dayan›kl› tüketim sektörün-

de yüzde 5’in üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Makro ekonomik dengeler ve
kur politikas›ndaki olumlu geliﬂmeler sat›ﬂlar› mutlaka ki olumlu etkileyecektir.
Arçelik A.ﬁ. olarak yeni yabanc› firmalar› sat›n al›m konusunda hedefleriniz var m›? Arçelik’de sat›ﬂ ve teknoloji aç›s›ndan 2006
için yeni projeler bulunuyor mu?
Arçelik A.ﬁ’nin gündeminde her zaman
ﬂirket ve marka sat›n al›m› vard›r, araﬂt›rmalar›m›z sürüyor. ﬁirket stratejileri
paralelinde marka ve ﬂirket al›mlar›m›z
devam edecektir.

kültürel vizyon

Koç'tan Washington'a
kültür ç›karmas›
Koç Holding, ABD ile
Türkiye aras›nda
planlanan karﬂ›l›kl›
kültürel de¤iﬂimde 10 y›l
boyunca önemli bir rol
oynayacak. 29 Ekim’de
Koç Holding
sponsorlu¤unda
Washington-Smithsonian
Müzesi’nde resmi aç›l›ﬂ›
yap›lan “Stil ve Statü:
Osmanl› Türkiye’sinden
Saray K›yafetleri”
sergisiyle bu kültürel
paylaﬂ›m›n ilk ad›m› at›ld›

K

oç Holding'in ana sponsorlu¤unu
yapt›¤›, Kültür Bakanl›¤› ile Smithsonian Enstitüsü aras›nda imzalanan ve kültürel paylaﬂ›m› temel
alan 10 y›ll›k antlaﬂman›n ilk önemli organizasyonu "Stil ve Statü: Osmanl› Türkiye’sinden Saray K›yafetleri" sergisi Washington’da Türk rüzgar› estiriyor. Galas›, 26
Ekim'de Washington Arthur M. Sackler
Sanat Galerisi'nde yap›lan sergi, 29
Ekim’de, Cumhuriyet’in 82. y›ldönümünde resmen aç›ld›.
Serginin aç›l›ﬂ›na Büyükelçi Faruk Lo¤o¤lu, Kültür Bakanl›¤› Müsteﬂar› Mustafa
‹sen, Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç, Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim ve D›ﬂ ‹liﬂkiler Baﬂkan› Hasan Bengü, Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim Koordinatörü Oya Ünlü K›z›l ve
ABD'den çok say›da politikac›, araﬂt›rmac›, iﬂadam› ve sanat sever kat›ld›. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Galeri Müdürü Julian
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de aralar›nda yer ald›¤› yedi müzeden getirilen objeler de kaftanlara eﬂlik ediyor.
Kanuni Sultan Süleyman'›n o¤ullar›ndan
birine ait olan uzun kollu kaftan, Kuran'daki ayetlerin dokundu¤u 16. yüzy›la
tarihlenen kisve band›, seraser ad› verilen, alt›n ve gümüﬂ iplikten üretilen dokumayla yap›lan bir di¤er kaftan göz kamaﬂt›ran parçalar aras›nda yer al›yor. Serginin küratörlü¤ünü Prof. Nurhan Atasoy ile ‹slam sanat› uzman› Dr. Massumeh Ferhad yapt›. Kültür Bakanl›¤›
Müsteﬂar› Mustafa ‹sen, "Saray›n her ﬂeyi,
bir ihtiyaca tekabül etmesinin ötesinde,
ayn› zamanda bir 'statü'yü de temsil ediyordu. Padiﬂah›n giydi¤i bir kaftan, ayn›
zamanda imparatorlu¤un ihtiﬂam›n› karﬂ›
tarafa gösterecek özellikler de taﬂ›yor"
dedi.

Kaftanlar›n ihtiﬂam›

Bu nedenle, kültürel al›ﬂveriﬂi son derece
önemsiyoruz. Türk insan› ve Türkiye için
de¤er yaratacak kültürel ve sosyal sorumluluk projelerine destek, misyonumuzun
çok önemli bir parças›d›r. Sanatla, kültürle, bilimle ayd›nlanm›ﬂ bir toplum için çal›ﬂmak ise hepimizin ortak ödevidir.”
16. ve 17. yüzy›l›n görkemli imparatorluk
kaftanlar›na adanan ilk uluslararas› etkinlik olan, “Stil ve Statü: Osmanl› Türkiye’sinden Saray K›yafetleri” sergisinde,
renklerinin cüretkâr oyunu, cesur motifleri ve zengin ayr›nt›lar›yla büyüleyici bir
görüntü çizen kaftanlar, 29 Ekim 2005–22
Ocak 2006 tarihleri aras›nda sanatseverlere sunuluyor.
Sergide, Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun
güç ve zenginli¤inin sanatsal yarat›c›l›kla buluﬂtu¤u 68 obje yer al›yor.
Topkap› Saray› Müzesi'nden kaftanlar, ﬂalvar, baﬂl›k, yast›k ve ipek örtülerle iﬂlenmiﬂ kumaﬂlar da sergide
yer al›yor. Konya Mevlana ve St.
Petersburg Hermitage müzelerinin

kültürel vizyon

Raby'nin ard›ndan söz alan Mustafa V.
Koç, Avrupa Birli¤i'ne kat›l›m müzakerelerinin damgas›n› vuraca¤› 10 y›ll›k sürece
dikkat çekerek ﬂöyle konuﬂtu: "Bu k›yafetleri gören birinin, bunlar›n geldi¤i kültür
hakk›nda bilgi sahibi olmay› istememesi
mümkün müdür? ‹nsanlar›n Türkiye'nin
çok eskilere giden zengin kültürel miras›n›
görerek, onun Avrupa yolculu¤u hakk›nda
bilgi sahibi olmalar›na yard›mc› olaca¤›z."
Koç Toplulu¤u’nun hedefinin bu iﬂbirli¤iyle Türk kültürünü tüm yönleri ve ihtiﬂam› ile dünyaya, dünya kültürlerini ise Türkiye’ye tan›tmak oldu¤unu vurgulayan
Mustafa V. Koç. sözlerine ﬂöyle devam etti: “ﬁirketlerine, markalar›na dünya sahnesinde yer açmay›, önüne birincil hedeflerden biri olarak koyan bir topluluk olarak,
kültürlerin, toplumlar›n birbirini tan›mas›
ve anlamas›n›n, birbirlerinin yaﬂam biçimlerini, de¤erlerini, ürettiklerini tan›malar›
ile mümkün olaca¤›n›; farkl› olana duyulan sevgi ve anlay›ﬂ›n, önce tan›mak, sonra anlamakla geliﬂece¤ini çok iyi biliyoruz.

Kat› bir hiyerarﬂik düzene sahip olan Osmanl› toplumunda, sivil ve dini törenlerin
yan› s›ra savaﬂ alan›nda giyilen görkemli
kaftanlar da saray yaﬂam›nda önemli bir
rol oynuyordu.
En güzel ve en de¤erli kaftanlar sultan ve
ailesine ayr›l›rken, yüksek rütbeli yabanc›lara, saray erkân›na ve devlet yetkililerine da¤›t›lan “onur kaftanlar›” yani “hilyat”lar da saray›n deste¤ini, siyasi rütbeyi
ve sosyal statüyü simgeliyordu. Yüksek
rütbeli bir kiﬂiye verilen kaftanlar›n say›s›
ve kalitesi o kiﬂinin sultan karﬂ›s›ndaki
statüsünü gösteriyordu.
Kaftanlarda üç farkl› dokuma çok yayg›n
biçimde kullan›l›yor; hepsinde alt›n ve gümüﬂ tel, ipekle birlikte de¤iﬂik tekniklerde
dokunuyordu. Bunlardan birincisi, baz› k›s›mlar› havl›, baz›lar› da metal simli üç boyutlu bir yüzeye sahip olan bir çeﬂit kadife, yani “çatma”, ikincisi brokar yani
“kemha” ve sonuncusu Osmanl› belgelerinde “alt›n›m”, “gümüﬂüm” diye de geçen
“seraser”di.
Benzer motifleri farkl› ölçekler ve modellerde art arda bir araya getiren Osmanl›lar, tekrar eden motifleri dramatik ve kendine özgü bir görsel
dil yaratacak ﬂekilde ilk kez kullananlar aras›nda yer ald›lar. Bu
simgesel “Osmanl› markas›” imparatorlu¤un merkezileﬂmiﬂ siyasi
iktidar› ve büyüyen ekonomik gücü ile yani stil ve statüsüyle özdeﬂleﬂir hale geldi.
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Türk de¤erlerini korumak
Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim ve D›ﬂ ‹liﬂkiler Baﬂkan› Hasan Bengü ile
Washington’da aç›lan, Türk kültürünü dünyaya tan›tma hamlesinin en
önemli halkalar›ndan biri olan Stil ve Statü Sergisi’ni konuﬂtuk

kültürel vizyon

K
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oç Toplulu¤u, tarihi de¤erlere sahip ç›kma ve dünyada Türkiye’nin
di¤i Çatalhöyük kaz›lar› ilk akl›ma gelen örnekler aras›nda yer
tan›t›m› konusunda önemli bir misyon üstleniyor. Bize bu projeyi ve
al›yor. 29 Ekim’de Washington DC’de aç›lan “Stil ve Statü” baﬂToplulu¤un bu konudaki yaklaﬂ›m›n› anlat›r m›s›n›z?
l›kl› tarihi sergi bu zincirin son ve belki de en görkemli halkas›…
Toplumlar›n kültürel de¤erleri binlerce y›l›n, yaﬂanm›ﬂ
Bu sergi ABD ile Türkiye aras›ndaki kültürel program›n da baﬂgeçmiﬂin izleriyle ortak belleklerde oluﬂuyor. De¤erlerimiz bizi
lang›c› oldu. Koç Holding olarak Kültür Bakanl›¤› ve Smithsonibiz yapan özellikler. Bu yüzden önemli ve hayati… Koç Topluan Vakf› aras›ndaki bu iﬂbirli¤ini on y›l boyunca destekleyece¤iz.
lu¤u olarak, Türkiye’yi Türkiye yapan kültürel de¤erleri sadece
ülkemiz ad›na de¤il, dünya ad›na büyük bir zenginlik olarak göTürkiye’nin tan›t›m› aç›s›ndan bu sergilerin iﬂlevi konusunda ne düﬂünüyorrüyor ve bu de¤erleri korumay›, yaﬂatmay›, gelece¤e aktarmay›
sunuz? Sergi simgesel olarak Cumhuriyet’in kuruluﬂ gününde aç›lacak…
misyonumuzun bir parças› olarak görüyoruz.
Kültürlerin, toplumlar›n birbirini tan›mas› ve anlamas›, birbirleriKuruluﬂumuzdan bu yana, bir ülnin yaﬂam biçimlerini, de¤erlerikenin geliﬂimi için sadece ekononi, ürettiklerini tan›malar› ile
AB ile müzakerelerin baﬂlad›¤› bu
miye dayal› hamlelerin yeterli olmümkün olaca¤›n› çok iyi biliyodönemde ülkemizin kültürel
mad›¤›na inan›yoruz. Bu hamleruz. Farkl› olana duyulan sevgi ve
ler, insan›m›z›n kültürel birikimianlay›ﬂ, önce tan›mak, sonra anzenginliklerinin geniﬂ kitlelerle
ne, yaﬂam al›ﬂkanl›klar›na yaslanlamakla geliﬂiyor. Biz iﬂte bu nebuluﬂmas›na daha fazla önem
madan, ondan ilham almadan ve
denle kültürel al›ﬂveriﬂi son dereveriyoruz
onu desteklemeden lay›k›yla gerce önemsiyoruz.
çekleﬂmez. Bu de¤erli miras›n
Bu sergiler bizim dünyaya aç›lan yeni pencerelerimiz
oluﬂumu, korunmas› ve genç kuﬂaklara aktar›m›
olacaklar bir anlamda. Bu pencereden bakanlar,
konusunda Koç Toplulu¤u olarak üstlendi¤imiz
köklü, zengin, çok boyutlu bir kültürel miras›n üzemisyonu dün oldu¤u gibi bugün de ayn› ﬂevkle
rinde yükselen bir ülke görecekler. Bir ülke ki, dün
yerine getiriyoruz. Üstelik bugün, bu çabam›z daDo¤u’nun merkeziydi, bugün kendisini ça¤daﬂ bir
ha da anlaml›. Avrupa Birli¤i ile tam üyelik müzaAvrupa ülkesi olarak konumland›r›yor. “Stil ve Stakerelerinin baﬂlad›¤› bu dönemde ülkemizin kültütü” bu çal›ﬂkan, çok renkli, dinamik ülkeyi ve onun
rel zenginliklerinin geniﬂ kitlelerle buluﬂmas›na,
köklerini keﬂfetmek için ilginç ipuçlar› sudünya kültürlerinin Türk insan›na yak›nnacak izleyicilere. Sergi, Osmanl›’n›n
dan tan›t›lmas›na biraz daha fazla
sanatsal bak›ﬂ aç›s›n›n yan› s›ra, bu
önem veriyoruz. Bu do¤rultuda
zenginli¤i besleyen büyük gücün sigeçmiﬂte pek çok projeyi bizzat hayasal ve ekonomik geri plan›n› da
yata geçirdik, de¤erli buldu¤umuz
gözler önüne serecek. Serginin
baz› projeleri destekledik. Rahmi
Türkiye tarihi için çok anlaml› bir
M. Koç Müzesi ve burada yap›lan
günde, 29 Ekim’de aç›lmas› da
çeﬂitli etkinlikler bu kapsamda
elbette Koç Toplulu¤u için büde¤erlendirdi¤imiz çal›ﬂmalar…
yük önem taﬂ›yor. Bu sergi, ülKuruluﬂumuz Aygaz’›n, Lonkemizin dünya kültür ve sanat
dra'da The Royal Academy of
ortam›na katt›¤› de¤erlere bir
Arts'ta gerçekleﬂtirilen "Türklerin
yenisini daha ekleyecek. OsBin Y›ll›k Yolculu¤u" sergisinin
manl›’dan bugüne, dünyan›n
ana sponsorlar›ndan birisi olmaortak tarihi geçmiﬂine, kültüs›, Vehbi Koç Vakf›’n›n üstlendi¤i
rel miras›na katk›lar›m›z› bir
Seddülbahir Kalesi onar›m›, Koçkez daha vurgulam›ﬂ olacak.
bank’›n uzun y›llard›r destek verBu bütün sözlerden çok daha

“ ”

Koç Toplulu¤u’nun misyonu
derin, çok daha
güçlü… Bize bu
onuru yaﬂatan Kültür
Bakanl›¤›’na teﬂekkür
borçluyuz. Bu projeyi,
Toplulu¤umuzun Türk
insan› ve Türkiye için
de¤er yaratacak kültürel
ve sosyal sorumluluk projelerine destek
misyonumuzu
kuvvetlendirecek
önemli bir f›rsat olarak görüyorum.
“Stil ve Statü; Osmanl› Türkiyesi’nden
Saray Kaftanlar› sergisinde kaftanlar
imparatorlu¤un gücünü ve Türk kültür miras›n› simgeliyor. Kaftanlarla
sizce nas›l bir kültür iklimi tan›t›lacak?
Sergide, Osmanl›’n›n sanatsal
yarat›c›l›¤› ve ipe¤i, imparatorlu¤un güç ve zenginli¤inin en kudretli ve belirgin
sembolüne dönüﬂtürmedeki baﬂar›s› ön plana ç›kar›l›yor. Bu anlamda 16. ve
17. yüzy›l›n görkemli imparatorluk kaftanlar› etkileyici bir görüntü çiziyor. Sivil ve dini törenlerin yan› s›ra, savaﬂ
alan›nda da giyilen
kaftanlar ziyaretçilere
Osmanl› saray yaﬂam›ndan kesitler sunuyor. Sultan Selim, Sultan Süleyman ve ﬁehzade Beyaz›t’a ait kaftanlar›n d›ﬂ›nda, sergide, Topkap›’n›n dünyaca ünlü
koleksiyonundan baz› tekstil ürünleri de bulunuyor. Ziyaretçiler
bu simgesel “Osmanl› markas›”n›, imparatorlu¤un güçlü siyasi
iktidar› ve büyüyen ekonomik gücü ile, yani stil ve statüsüyle özdeﬂleﬂtirebilecekler.
Koç Toplulu¤u, bu yöndeki projeleri desteklemeye devam edecek mi? Önümüzdeki dönemde bu proje kapsam›nda neler planlan›yor?
Daha önce de belirttim, bu sergi ayn› zamanda, ABD ile Türkiye aras›nda paylaﬂ›lacak 10 y›ll›k kültürel programlar›n baﬂlang›c›n› oluﬂturmas› aç›s›ndan bir ilk ad›m. Koç Toplulu¤u
“Stil ve Statü” sergisinin sponsoru olarak önümüzdeki on y›l
boyunca, bu program›n ana kurumsal sponsorlu¤una iliﬂkin
projeleri de¤erlendirme önceli¤ine sahip olacak. Bu program
sayesinde her iki ülkedeki sanatseverlere ve ayn› zamanda da

müzelere çok
önemli yararlar
sa¤layacak sanat,
e¤itim ve teknoloji
transferini de kapsayan bir dizi karﬂ›l›kl› etkinlik söz konusu olacak. Bu program gere¤i, Türk kültürünü dünyaya
tan›t›rken Smithsonian taraf›ndan
organize edilen sergilerin Türkiye’de izleyiciye sunulmas›yla da
ülkemizin dört bir yan›ndaki
müzelere yeni bir enerji kazand›raca¤›m›za inan›yoruz. Türkiye’de bugüne dek uluslararas›
kuruluﬂlarla çeﬂitli kültürel
projeler gerçekleﬂtirildi. Ancak ilk kez böylesine uzun
ömürlü, böylesine kapsaml›
bir iﬂbirli¤ine imza at›l›yor,
kültürel de¤iﬂ-tokuﬂ geniﬂ
bir vizyonla ele al›n›yor.
Bu nedenle bizim için
çok de¤erli. Bu çerçeve
içerisinde araﬂt›rmac›lar›m›z, tarihçilerimiz ve
sanat uzmanlar›m›z birbirinden de¤erli, çok
boyutlu projeler haz›rl›yorlar. Çok yak›n
bir gelecekte onlar› da
toplumla paylaﬂaca¤›z.
Özel sektörün bu tür projeleri desteklemesi konusundaki düﬂüncelerinizi
alabilir miyiz?
ﬁirketlerine, markalar›na dünya sahnesinde yer açmay› önüne birincil hedeflerden biri olarak koyan her topluluk, kendi kültürünü ve toplumunu dünyaya anlatmak için çal›ﬂmal›d›r. Kültürlerin
birbirini anlamas› için, birbirlerinin tarihini, sanat›n›, kültürünü,
yaﬂam tarz›n› anlamas› ﬂart. Bizlere düﬂen bu alg›lamalar›n gerçekleﬂece¤i platformlar yaratmak. Bu yöndeki iﬂbirlikleri Türkiye’nin yurtd›ﬂ›ndaki itibar›n› art›racak, arzulanan siyasi ve ekonomik geliﬂmelerin h›zlanmas›na destek olacakt›r. Ben bu sergiyi
gördükten sonra herhangi bir insan›n Türklerin yarat›c›l›¤›ndan,
geliﬂmiﬂlik düzeyinden, kültürel altyap›s›ndan bir daha kuﬂku
duyabilece¤ini hiç sanm›yorum. Bu tür projeler Bat›l›lar›n kafas›ndaki olumsuz imajlar›, yerleﬂik önyarg›lar›, kal›plar› k›r›yor. Bu
yüzden çok de¤erli.
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Emek ve sevgiyle kurulan Koç Ailesi’ne müze kültürünü miras b›rakan anne...

hayata dair

Bir Cumhuriyet kad›n›:

Sadberk Han›m...
Koç Ailesi için en özel isimlerden biri olan anne Sadberk
Han›m’›n hayat› ve bu büyük aileye olan katk›s›
“Sadberk Han›m” adl› kitapla ölümsüzleﬂtirildi
adberk Han›m ve Koç Ailesi’nin öyküsü, yazar Ayﬂe Üçok’un kalemiyle “Sadberk Han›m” ad›ndaki kitapta topland›. Vehbi Koç Vakf› Sadberk Han›m Müzesi’ni gezen sanatseverlerin meraklar›na yan›t verebilmek, Koç Ailesi’nin gelecek kuﬂaklar›na aileyle ilgili bilgi
verip rehber olabilecek an›lar›n toplanmas›

S

için haz›rlanan kitapta, Sadberk Han›m ve
Koç Ailesi’nin yaﬂam› sözcüklerle ölümsüzleﬂtirildi. Cumhuriyet döneminin ev han›m›
olan Sadberk Han›m’›n ailesi ve yaﬂant›s›yla birlikte, yak›n geçmiﬂe de ›ﬂ›k tutan bu
sürükleyici kitapla gelecek nesillere yüksek de¤er ölçüleriyle örülü sa¤l›kl› bir aile
yaﬂant›s› anlat›l›yor. “Sadberk Han›m” kita-

b›, onun genç k›zl›¤›ndan torunlar›n› kuca¤›na ald›¤› zamana kadar konu edilen özel
yaﬂant›s›n›, Vehbi Bey’e duydu¤u büyük
sevgisini, ailenin geniﬂlemesini, ac› tatl›
pek çok özel an›s›n› Koç Ailesi albümünden foto¤raflarla belgeleyen bir belgesel
“anma-belgesel” niteli¤inde haz›rlanm›ﬂ.
Ancak tarih s›ralamas›yla aktar›lan an›lar
bir roman lezzetinde, çok özel günlerini ve
duygular›n› anlat›yor Sadberk Han›m’›n.
Ayﬂe Üçok’un kalemiyle sat›rlara dökülen
an›larda Sadberk Han›m’›n eﬂine karﬂ› sevgi ve hoﬂgörüsü tatl› bir dille ortaya
konuyor:

Taﬂ›nma telaﬂlar›

Sadberk Han›m 1970’lerde ‹stanbul’da bir dü¤ünde
o¤lu Rahmi M. Koç ve k›z› Sevgi Gönül ile.
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“Koç Ailesi” çocuklar›n›n do¤du¤u y›llar d›ﬂ›nda hep ayn› program› izliyorlard›. K›ﬂ
Ankara Yeniﬂehir’deki Koç Apartman›’nda
geçiyor. May›s’ta havalar ›s›nmaya baﬂlay›nca Keçiören’deki ba¤evine gdiliyor,
Temmuz sonunda ‹stanbul Büyükdere’deki eve geçiliyordu. Sadberk Han›m, kocas›n›n taﬂ›nmaktan hiç hoﬂlanmad›¤›n› biliyordu... Ayn› konuﬂmalar her sene en az

bir kez yaﬂan›yordu. Tam yola ç›k›laca¤›
gün, Vehbi Bey’in ani bir seyahatinin ç›kaca¤›ndan da emindi. Kocas› mutlaka gitmek zorunda oldu¤unu söyleyecek, “Dönüﬂte öbür eve inerim” diyecekti. Sadberk
Han›m art›k al›ﬂm›ﬂt›....

Vasiyetle gelen ilk müze

Çeyizle baﬂlayan koleksiyon
Sadberk Han›m eski, zarif eﬂyalara, sanat
eserlerine bay›l›yordu. Bu merak babas›
Sadullah Aktar’›n sülalesinden geçmeydi... Sadberk Han›m boﬂ zamanlar›nda Ankara’daki, bilhassa ‹stanbul Kapal›çarﬂ›’n›n
içindeki antikac›lara, Mahmutpaﬂa’daki
ya¤l›kç›lara gidiyor, eski Türk iﬂlemeli parçalar› topluyor, iﬂlemelerin türü, yap›ld›klar› yöreler ve y›llar› hakk›nda bilgi ediniyordu. Annesi ona bir bohça dolusu, aileden
kalma antika peﬂkir, ya¤l›k, havlu, s›rmal›
iki etek entari gibi a¤›r s›rma iﬂlemeli çeyiz
vermiﬂti....
Zamanla muhtelif padiﬂahlar›n devirlerine
ait nadide gümüﬂleri, tombaklar›, zarfl› fincanlar›, tespih, kaﬂ›k gibi eﬂyalar› keyifle
toplad›. Yurtd›ﬂ›nda gezdi¤i özel müzeler
onu çok heyecanland›r›yordu. Sadberk Han›m da bir an evvel bir müze kurup toplad›¤› güzellikleri sergilemek, doya doya seyretmek ve baﬂkalar›yla paylaﬂmak istiyor-

hayata dair

“Sadberk Han›m” kitab›n›n önsözünde annesini “Cumhuriyet kad›n›” olarak anlatan
k›z› Semahat Arsel’in yazd›klar›, büyük
bir holdingin kurulmas›nda ve ça¤daﬂ bir
kuﬂak yetiﬂtirilmesinde Sadberk Han›m’›n
eme¤ini gözler önüne seriyor.:
“Sadberk Han›m bir simgeydi: Atatürk devrinin ev han›m› simgesi... Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluﬂundan bu yana, ülkemizde devam etmiﬂ olan sa¤l›kl› aile yap›s›n›n
‘mimar’lar›n›n kad›nlar›m›z, bilhassa annelerimiz oldu¤una inan›yorum. Kocalar›na
destek olmaya, evlatlar›n› sa¤l›kl› ruh ve
beden yap›s›yla, yüksek de¤er ölçüleriyle
yetiﬂtirmeye, aileyi birbirine ba¤l› tutmaya
çal›ﬂan annelerimiz. Sadberk Koç, bu vefakâr kad›nlar›m›zdan biriydi. Vehbi Koç’un
hayat›nda eﬂi ile iﬂi daima yar›ﬂt›. Genelikle de iﬂine daha fazla vakit ay›r›p, eﬂini ihmal etme mecburiyetinde kald›. Sadberk
Han›m ak›ll› ve kiﬂilikli oldu¤u için bunu
hiç problem yapmad›. Bilakis, kocas›n›n s›k›nt›lar›n› dinleyerek, ona kuvvet verip, çocuklar›n›n sorunlar›n›, aile ve akraba iliﬂkilerini üstlenerek, destek olmaya çal›ﬂt›.
Sadberk Han›m’›n Kas›m 1973’te hayata gözlerini
kapatmadan önce çekilen son aile foto¤raflar›ndan biri.

Üç kardeﬂ ba¤evinde do¤du
Ayﬂe Üçok’un kaleme ald›¤› “Sadberk Han›m” adl› kitapta, Sevgi Gönül’ün do¤du¤u güne ait çok özel bir an› da var...
Sadberk Han›m’›n geç kavuﬂtu¤u ilk çocu¤u Semahat’in ard›ndan Rahmi ve Sevgi de ba¤evinde dünyaya geldi. Sadberk Han›m, Sevgi’nin do¤du¤u gün lo¤usa
yata¤›nda, yan›nda küçük bebe¤i, pencereden gelen akﬂam› izliyordu. Aç›k pencereden içeri dolan gül kokusu bütün oday› sarm›ﬂt›. Fark›na varmadan yüksek
sesle konuﬂtu: “Ne tuhaf yine ba¤evindeyim...”
Sevgi, Haziran ay›n›n beﬂinci günü, huzurlu ve güneﬂli bir pazar sabah› dünyaya
gelmiﬂti. Sadberk Han›m bu tesadüfe ﬂaﬂ›r›yordu. Ayn› ba¤ evinde, ayn› odada,
yan›nda ayn› ebe ve Zehra olmak üzere, üçüncü çocu¤unu do¤urmuﬂtu...
du. Arzusunu kocas›na ve çocuklar›na açt›.
Fikir olarak güzel ve heycanland›r›c› idi de
yap›lacak olan basit bir ﬂey de¤ildi. Türkiye’de kanunen “Özel Müzecilik” diye bir
kavram yoktu... Onun vefat›ndan sonra annelerine vakit ay›ramamakla ne kadar bü-

yük bir hata yapt›klar›n› idrak eden Vehbi
Koç ve çocuklar› (bizler) bütün imkânlar›
ve gayretleriyle annelerinin vasiyetini yerine getirip, ad›n› taﬂ›yan, Türkiye’nin ilk
özel müzesi olan Sadberk Han›m Müzesi’ni
hayata geçirmeyi baﬂard›lar…”
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can dündar
“90 kuﬂa¤› ﬂansl› ama

ütopyas›z bir kuﬂak”
Gazeteci yazar Can Dündar’a göre, Cumhuriyet’in kuruluﬂundan bu yana
tan›mlanabilecek beﬂ kuﬂa¤›n en ﬂansl›s› 90’larda yaﬂayan genç nesil. Ancak
s›n›rs›z olanaklara karﬂ›n “mutsuzluk” hâkim bu gençler aras›nda da...

divan sohbetleri
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illiyet Gazetesi Yazar› Can Dündar ile Ankara Çengelhan’›n
avlusundaki Divan Cafe’de bir
ö¤le yeme¤i yedik. Çengelhan’›n
500 y›ll›k duvarlar› ve Rahmi M. Koç Müzesi’nin görkemli koleksiyonunun oluﬂturdu¤u o tarihi atmosferde, modern dönemin yemeklerini seçtik. Sohbet de iﬂte bu
geçen dönemlerde de¤iﬂen Türkiye ve nesiller etraf›nda ﬂekillendi. Ancak önce televizyon dünyas› ve yazar Can Dündar’a
meslek hayat›n› sorarak baﬂlad›k röportaj›m›za.
Öncelikle hepimiz sizi televizyonlarda haber
programlar›nda tan›d›k. ﬁimdi ise televizyonu b›rakt›n›z. Önce meslek hayat›n›zdaki bu dönüﬂümü sormak istiyorum. Neden televizyonu b›rakt›n›z ve köﬂe yazarl›¤› ile belgesel yap›m›na baﬂlad›n›z?
Beni yanl›ﬂ tan›yorlar. Benim televizyondan önce 10 y›ll›k bir gazetecili¤im var.
Ancak Türkiye’de ve medya dünyas›nda
ancak televizyona ç›karsan›z tan›nd›¤›n›z
bir dönemdeyiz. O nedenle o 10 y›ll›k gazeteci bölümü yok kamuoyu nezdinde.
Ancak benim için var. Asl›nda televizyonda olmam› sa¤layan da o bölümdür. Ben
Yank›’da baﬂlad›m gazetecilik mesle¤ine.
Yedi y›l çal›ﬂt›m orada. Daha sonra Hürriyet gazetesinde parlemento muhabirli¤i
yapt›m. Çetin Emeç Hürriyeti’nde. Daha
sonra Nokta. Bir de Söz Gazetesi deneyimim oldum. Yaz›l› bas›nda iyi kötü her taraf› bat›rd›ktan sonra televizyona girdim.
Televizyon dünyas›na TRT’de baﬂlad›m.
Ali K›rca TRT’de Siyaset Meydan›’n› yap›yordu. Onunla baﬂlad›k. Sonra o kapat›ld›
32. Gün’e geçtim. ‹yi kötü 1979’da gazetecili¤e baﬂlad›m ve 1989’da televizyona
geçmiﬂ oldum. 1989’da “Televizyonda ye-

ni biri var” dedikleri zaman, ben 10 y›ld›r
gazetecilik yap›yordum. Do¤ruyu söylemek gerekirse, içim ac›yor bazen. Köﬂe
yazarl›¤›na baﬂlad›¤›mda, “Aa, bu çocuk
yazmay› da biliyormuﬂ” dendi. Tiyatrocuya, bir gün reklama ç›kt›¤› zaman “Aa, ne
güzel rol yap›yor” denmesi gibi. Böyle bir
hisse kap›l›yorsunuz.
TRT’den sonra özel televizyonlarda da çal›ﬂt›m. Bir nokta geldi, “Yeter” dedim ve
ç›kt›m haber ve televizyon iﬂinden. Buradaki neden benim televizyondan s›k›lmam de¤il, art›k televizyonlarda haber
program›n›n olmamas›. Yani medyan›n
dönüﬂtü¤ü yer. Yapacak iﬂ kalmad›. Köﬂe
yazarl›¤› ise çok keyifli.
Köﬂe yaz›lar›n›zda genelde toplumun ruh halini
yans›t›yor, sosyolojik de¤erlendirmeler yap›yorsunuz. Peki sizce toplum, Türkiye hangi noktada? Geçen y›llar nas›l bir Türkiye yaratt› sizce?
Hayat› de¤erlendirirken, geçmiﬂe göre sizce daha m› iyi, daha m› kötü yaﬂam›m›z? Örne¤in nesilleri düﬂündü¤ümüzde yeni nesil eskisine göre
daha m› iyi, yoksa daha m› umutsuz?
Zor bir soru. Benim bile günlük de¤iﬂen
ruh halim var. Yüzy›l öncekine göre öyle
verilerle karﬂ›laﬂ›yorsunuz ki “Çok geri gidiyoruz” diyorsunuz; ﬂu anda içinde yer
ald›¤›n›z Çengelhan’›n esteti¤ine bakarsan›z, “Aman yarabbim 100 y›l önce ne kadar estetikmiﬂ” diye düﬂünüyorsunuz.
Ama yedi¤iniz yeme¤in pazarlanma kalitesine, hayat› kolaylaﬂt›ran yaﬂam›n›zdaki
teknolojiye bakarsan›z, ne kadar de¤iﬂti
ve iyi gidiyor diyebilirsiniz. Biraz hayata
nereden bakt›¤›n›za ba¤l› bu sorunun yan›t›. Tek bir yan›t oldu¤unu düﬂünmüyorum. Nesillere gelince, ben bugünkü kuﬂa¤›n, geçti¤imiz yüzy›l içinde yetiﬂen
tüm kuﬂaklardan daha ﬂansl› oldu¤unu

düﬂünüyorum. Yani geçmiﬂe dönersek,
beﬂ kuﬂak diye düﬂünürsek. Cumhuriyet’i
kuran, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n› yapan kadro
çok ﬂanss›zd›. Savaﬂ meydanlar›nda öldüler, orada sa¤ kalanlar ‹kinci Dünya Savaﬂ›’nda yitirdi gençli¤ini, sonra hayallerinin, ütopyalar›n›n peﬂinden koﬂan 68 kuﬂa¤› oldu... Uzatmayal›m.... Bugünkü kuﬂa¤a bakt›¤›n›zda, yaﬂam standard›, hayat
kayg›s› olmadan soka¤a ç›kabilme, okula
gidebilme, anne-baba iliﬂkilerindeki daha
yak›n kurulan ba¤, kad›n–erkek iliﬂkisi,

“

82 y›lda yorgun ama daha
ak›ll› bir Cumhuriyet’e
ulaﬂt›k. Bu
Cumhuriyet’den vaz
geçmeyelim. Çünkü bize
birarada yaﬂaman›n
koﬂullar›n› sunuyor.

”

kendi baca¤›ndan as›laca¤›na dair rekabet ortam›. Bütün bunlar çok mutsuz bir
gençlik yaratt›. ﬁu anda ne bir dünya tasar›mlar› var, ne Türkiye’nin gelece¤ine
iliﬂkin inançlar› ve umutlar›, ne de kendilerinin bütün bu rekabet ortam›nda ayakta kalabileceklerine iliﬂkin özgüvenleri.
Ancak siz 90’l› kuﬂaklarda daha bilinçli bir bak›ﬂ
görmüyor musunuz?
Evet, çünkü 78 kuﬂa¤›n›n çocuklar› bunlar.
Bir miras devrald›lar. Bilinçli yetiﬂtirilen

Yaz›lar›n›zda sokak çocuklar›n›, kapkaç sorununu çok s›k iﬂliyorsunuz. Bu konu da yeni dönemin en büyük toplumsal sorunlar›ndan. Gelinen
bu noktada da e¤itimsizlik ve gelir da¤›l›m›ndaki
sorunu mu tart›ﬂmal›y›z sizce?
Elbette. Asl›nda ben her kapkaç haberinde, her tinerci çocuk haberinde biraz kendimi suçluyorum. Herkesin de kendini
suçlamas› gerekti¤ini düﬂünüyorum. K›rsal kesimlerdeki iﬂsizlik, büyük ﬂehirlere
göçler, kentlere gelenlerin iﬂ bulamamas›.
Asl›nda sorun bu. Çünkü bizler k›rsal kesime, Güneydo¤u’ya yat›r›m yapm›yoruz.
Ve art›k bu sorun patlad›. Hatta sokakta
patlad›. Kimsenin kaçamayaca¤› kadar hayat›n içinde ç›kt› karﬂ›m›za. Daha kötü
olacak. ﬁimdi iyi kötü soka¤a ç›k›yor insanlar. Türkiye ﬂunu ö¤rendi. Yal›m›z›n
duvarlar›n› her gün biraz daha yükselterek bundan kaçmam›z›n imkân› yok. Huzurlu yaﬂam dönemi bitti. Suya mikrop
kar›ﬂ›yorsa bu senin suyuna da kar›ﬂ›yor.
Sen de o sudan içiyorsun. Can yak›c› ve
önemli bir deneyim. Bütün deniz kirleniyor. O havay› soluyorsun. Bu kötü görünen bir durum ama bu art›k görülüyor.
Giderek artan bir bilinçlenme var. Sorunun çözümü için çal›ﬂ›l›yor.
Türkiye’yi bir aile diye düﬂünürsek, 80 y›l
bu ailenin baz› üyelerini beslerken baz›lar›n› aç b›rakt›k. Bu adaletsizli¤i ortadan
kald›rmad›¤›n›z sürece, o dayak yiyen çocuk bizi dövmeye devam edecek. Çocuk
büyüdü art›k; bunu görece¤iz, önlemenin
yolunu bulaca¤›z.
I Esra Yener
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dünya bilgilerine ulaﬂabilme, internetle
dünyan›n öbür ucunda arkadaﬂ edinebilme; bakt›¤›n›zda s›n›rs›z imkanlar okyanusundalar. Bütün bunlara karﬂ›n, sayd›¤›m beﬂ kuﬂa¤›n aras›nda en mutsuz olan
da bu kuﬂak. Hazin bir durum var ortada.
En ﬂansl› görünenin en mutsuz oldu¤u
bir pozisyonda yaﬂ›yoruz. Bunun nedenini “ütopyas›zl›k” diye tan›mlayabilirim.
Gelece¤e dair onlar› ayakta tutacak en
ufak bir yaﬂam amac›n›n, bir dayan›ﬂma
duygusunun olmamas›, her koyunun

çocuklar var. Ancak Türkiye’deki bu yaﬂ
grubu tümü kapsam›yor, e¤itim düzeyine
göre dar bir grup. Büyük ﬂehirlerde e¤itilen bir grup. Ancak rekabet ortam› da çok
artt› bu nesil için. Eskiden ortada dört koltuk vard›. Dört koltuk için yar›ﬂan 40 bin
kiﬂi vard›. Ancak ﬂimdi dört koltuk için 400
bin kiﬂi yar›ﬂ›yor. Ama eskiden dört koltuk
için yar›ﬂan 40 bin kiﬂi, bu dört koltu¤un
kendilerine yetmeyece¤ini biliyor. 40 bin
koltuk yaratmaya çal›ﬂ›yorlard›. Bugün ise
400 bin kiﬂi o dört koltu¤u ikiye indirip,
üzerine kendisi oturmak için yar›ﬂ›yor ve
bu yüzden çok yaralan›yorlar. Eskiden
koltuk say›s›n› art›rmak için bir ideolojiniz
vard›, hayalleriniz vard› ﬂimdi oldu¤u gibi
o hayalleri gömdü¤ünüz zaman, o koltuk
için can›n›z› vererek savaﬂmak zorunda
kal›yorsunuz..
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Metin Akp›nar’›n bak›ﬂ›yla
farkl› bir “bayram” sohbeti
“Bit pazar›na nur ya¤d›rmak istemiyorum ama bizim yaﬂad›¤›m›z
bayramlar›n tad› elbette ki bugünkünden daha fazla idi. Ben de eﬂimi al›p
tatile gidiyorum. Do¤ru mudur? Hay›r... Geçmiﬂimizden gelen atalar›m›zdan
gelen ve korteksimizde de kay›tl› olan güzellikleri yeniden yap›land›r›p, bu
can›m kolajdan özümsenmiﬂ güzel bir kültürü yeniden inﬂaa etmeliyiz.”
ruçla geçen Ramazan ay›n›n ard›ndan, yemek ve e¤lencenin, bir ayl›k sabr›n ödülü gibi yaﬂanan ﬁeker Bayram› ya da di¤er ad›yla Ramazan Bayram›’nda keyifli bir sohbet
yapmak istedik. 29 Ekim Cumhuriyet
Bayram› ve hemen ard›ndan ﬁeker Bayram› ile Türk toplumunun hayli hareketli günler geçirdi¤i on günün duygular›n›
keyifli ve anlaml› bir sohbetle dergimize
taﬂ›maya karar verdik.
“Keyifli sohbet” denince de akla ilk gelen isim ünlü oyuncu Metin Akp›nar oldu. Yeni filminin yo¤un temposundan
ç›kan ve bayram öncesinde dizi çekimlerini h›zland›ran ünlü oyuncuyla
sette sohbet ettik. Oyunculu¤undaki
baﬂar›s›n›n yan› s›ra, toplum yap›s›n›

hayata dair
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çok iyi gözlemleyebilen ve sosyolojik
tahlillerini yans›tt›¤› ünlü kabareleriyle
tan›nan Metin Akp›nar’›n bayram sohbeti de içinde yaﬂad›¤›m›z günlerin dinamizmine uygundu. Bayram›n kelime
olarak kendisine neler ça¤r›ﬂt›rd›n› sordu¤umuzda ünlü mizah ustam›z bak›n
nas›l da yüzy›llar öncesinden günümüze
kadar gelen mizahi bir dünya tablosu ç›kard› karﬂ›m›za:
“Bayram meselesi dünyan›n baﬂ›na asl›nda
mitolojiden
gelmiﬂtir... Zeus
ilk kez tanr›
olmayan bir
han›mefendiyle aﬂk
yap›yor ve

ondan bir evlad› oluyor. Bu yavru Dianisos. Zeus’un gene tanr›l›¤› tutuyor ve
sevdi¤i kar›s›n› ölümsüzleﬂtirip tanr› yap›yor. Ancak çocuk arada kayboluyor...
Ama bu çocu¤un da genetik ﬂifresinde
tanr›l›k var… E¤lenmek, üremek, içmek,
yemek... Ve bu yaramaz çocuk duram›yor... Bu ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak istiyor.
Beslenme, e¤lenme, üreme içgüdüsü
olan bir zat bu ve içgüdülerini bir ayin
olarak yaﬂ›yor ve ﬂenlikler düzenliyor...
O zamanlarda ayinlerde ne yap›l›yordu?
Yiyeceklerin en güzelleri haz›rlan›yor,
içkinin en güzeli içiliyor. Beslenme güdüleri tatmin edilince mutlu olunuyordu. Bir de o dönemlerin ayinlerinde bulunan tüm ölümlüler, kendilerinden önce yaﬂayan ve di¤er taraflara gidenlerin

ruhlar›n›n da bu ayinlere kat›ld›¤›na, bu
e¤lenceyi onlar›n da yaﬂad›¤›na inanarak daha bir mutlu oluyorlard›.

Asimetrik enformasyondan
deformasyona...

Baz›lar›m›z Hollandal›, baz›lar›m›z
Nijeryal›...
Kimimiz erken, kimimiz geç, kimimiz
hiç... ‹ﬂte böyle böyle, özellikle bölgeler
aras›nda büyük bir uçurum oluﬂtu. Baz›lar›m›z Hollandal› gibi, kimimiz Nijeryal› gibi veya daha da kötü koﬂullarda ya-

Bayramlarda yaﬂad›¤›m›z
bir sorun var tabii: Eskiye
göre toplumun geliﬂmesi,
ancak bu geliﬂmenin
asimetrik olmas›; asimetrik
geliﬂmeyle de asimetrik
enformasyonun oluﬂmas›,
bayramlarda
deformasyonu da
beraberinde getiriyor...
Bizim toplumumuzda
herkesin her ﬂeyden
haberdar olmad›¤›n›
görüyoruz. Bizim
toplumumuzda baz›lar›
erken haberder oluyor,
baz›lar› haberder olam›yor
ve uyuyakal›yor!..

ﬂ›yoruz. Böyle olunca, bu koﬂullar›n bize yaﬂatt›¤› bayram e¤lenceleri de daha
farkl› oluyor.
Konumuz bayramsa, bizim dini bayramlar›m›za ek olarak mutlaka özenle üzerinde durmam›z gereken iki–üç bayram›m›z daha var. Bunlardan ilki Milli Hâkimiyet Bayram›’d›r. Çocuk Bayram› olarak tan›mlar›z. Bu en önemli bayramlardan biridir bana sorarsan›z... Çünkü bizim ümmet olmaktan ç›k›p millet olma-
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Olup bitene ritüeller olarak d›ﬂtan bak›ld›¤›nda ‘Bayram’ dedi¤imiz bu günlerde
de benzer ﬂeyler yaﬂan›yor. Bizim, özellikle, “dini bayram” dedi¤imiz ﬂeker ve
kurban bayramlar›nda neler oluyor? Yine yiyecekler haz›rlan›yor, hele ramazandan ç›k›l›yorsa beslenmeden k›l›k k›yafete kadar pek çok konuda daha
özenli davran›l›yor. En güzel giyisiler giyiliyor, ev temizleniyor, bayram temizli¤i yap›l›yor... Yeni giysiler haz›rlan›yor,
hatta al›n›yor... Yaln›z bizde ruhlar›n
gelip bu ﬂenli¤e kat›lmas› adetten olmad›¤› için biz ruhlar›m›z›n aya¤›na, kabristanlara gidiyoruz! Ve de e¤lence ﬂimdiki dini bayramlarda da önde geliyor...
Bunlar, ayinlerle ﬂimdiki bayramlar› örtüﬂtüren çizgiler... Ancak bu bayramlarda yaﬂad›¤›m›z bir sorun var tabii: Eskiye göre toplumun geliﬂmesi, ancak bu
geliﬂmenin asimetrik olmas›; asimetrik
geliﬂmeyle de asimetrik enformasyonun
oluﬂmas›, bayramlarda deformasyonu da
beraberinde getiriyor... Bizim toplumumuzda herkesin her ﬂeyden haberdar olmad›¤›n› görüyoruz. Bizim toplumumuzda baz›lar› erken haberder oluyor,
baz›lar› haberder olam›yor ve uyuyakal›yor!..

ya geçti¤imiz dönemdir ki, bugün kavgas› yap›lan Avrupa Birli¤i üyeli¤i için
‘millet’ olmak gerekir. Baz› dini kurallarla yönetilen toplumlara “ümmet toplumlar›” diyoruz. Ancak onlar baz› devrimleri de yapt›klar› için bu durumu rahat benimsemiﬂler ve kabullenmiﬂlerdir. Bizim
millet niteli¤imizi asla kaybetmememiz
gerekmektedir. Bir de 19 May›s ve 29
Ekim Cumhuriyet bayram›m›z vard›r ki
bu da Cumhur’un yani Millet’in kendi
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bala¤a etmiﬂ olmam. “De¤iﬂtirdik” desem, biraz yumuﬂat›r, ama kurtarmaz...
ﬁimdi bu hâkim kültürde ne istenmiyor?
Biz gibi olmam›z istenmiyor. Bir anlamda ﬂaka gibi söylenen “yükselen de¤erler” bizi biz olmaktan ç›karmaya yönelik. Ben zannediyorum, geçmiﬂimizden
gelen, atalar›m›zdan gelen ve alt beynimizde kay›tl›, korteksimizde de kay›tl›
olan güzellikleri yeniden yap›land›r›p,
bu can›m kolajdan özümsenmiﬂ güzel
bir kültürü yeniden inﬂaa etmeliyiz.”

hayata dair

“Iﬂ›k tuttuk, kim isterse ayd›nlan›r”

kendini yönetmesidir. Bu aralarda, bilerek bu noktada bir kavram kargaﬂas›na
do¤ru toplumun sürüklendi¤ine dikkat
çekmek laz›m. Öncelikle yüce Tanr›’y›
dünya gibi küçük bir gezegene indirgeyen bir yaklaﬂ›mla “Hâkimiyet kay›ts›z
ﬂarts›z milletin midir? Hâkimiyet kay›ts›z
ﬂarts›z Allah’›n m›d›r?” karﬂ›laﬂt›rmas›
önümüze ç›kar›l›yor. Bu karﬂ›laﬂt›rma
yanl›ﬂt›r.

Demokrasiyi görmezden gelemeyiz
‹nsan da Tanr›’n›n yaratt›¤› bir canl› oldu¤una göre, ona verilen kendini yönetebilme hakk›na sayg› göstermek laz›m.
Bu hakk› insanlara Allah vermiﬂtir. Allah
insan› yaratm›ﬂt›r ancak insan› özgür b›rakm›ﬂt›r. O bir s›navdan geçecektir; baﬂar›l› olursa s›nav› geçer, baﬂar›s›z olursa cezaland›r›lacakt›r. Özetle ‘Hâkimiyet
Allah’›nd›r’ deyip, demokrasiyi görmezden gelmek günaht›r. Demokrasinin
sa¤lanmas› için ne gerekiyor?.. Yani
Cumhuriyetimiz yaﬂamal›. O nedenle 29
Ekim Cumhuriyet Bayram›’n›n önemi
çok büyüktür ve büyük olmas› gerekmektedir.

Bayramlara ilgimiz yön de¤iﬂtirdi
Ancak giderek Türk toplumunun milli
olsun dini olsun tüm bayramlara ilgisi
azalm›ﬂ, bir anlamda da yön de¤iﬂtirmiﬂtir... Bit pazar›na nur ya¤d›rmak istemiyorum ama bizim yaﬂad›¤›m›z bayramlar›n tad› elbette ki bugünkünden daha
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Metin Akp›nar vizyona
giren son filmiyle ilgili
olarak ﬂöyle diyor:
“‹yi yetiﬂtirilmiﬂ, istiklal
madalyas› sahibi
babas›ndan e¤itim alm›ﬂ
bir çocuk. Bu çocuk da
kendini bu ilkelerle
yetiﬂtirmiﬂ… Çiçek gibi
e¤itimini alm›ﬂ filan. Ama
bu e¤itim süresince
ülkenin ekonomisindeki
de¤iﬂimi anlayamam›ﬂ,
libidosunu çözememiﬂ...
Bu filmle sorunlara ›ﬂ›k
tuttuk. Kimi ayd›nlatt›ysa
o yararlanacak.”
fazla idi. Bugün bayramlarda ben de
evimde oturmuyorum ve pek ço¤umuz
gibi ben de bayram ziyareti yapm›yorum. Ben de eﬂimi al›p tatile gidiyorum.
Kapan›p birkaç gün d›ﬂarda olmaya
özen gösteriyoruz. Do¤ru mudur? Hay›r...
ﬁimdi ne oluyor? Hâkim kültür her alanda dayatt›¤› gibi ekonomide de, yaﬂamda da dayat›yor. ﬁimdi bu hâkim kültürle de¤er yarg›lar›m›z› yitirdik desem mü-

Bayram sohbetini “monolog” haline getirerek özetledikten sonra Metin Akp›nar’a son filmiyle ilgili düﬂüncelerini sorduk ve o da “ﬁu filmi adam gibi anlatay›m” diyerek neler anlatt› neler...
Geniﬂ yank› bulan filminin özetini Metin
Akp›nar’dan dinledik:
“Say›s›n› bilemedi¤imiz bir dolu banka
batt›. 22 banka galiba... Kendilerine yat›r›lan paralar›n, kendi paralar› oldu¤u
hissine kap›lan baz›lar›, asimetrik enformasyondan yararlan›p, enforme olamayan, habersiz, bilmeyen mudiyi kullanarak, o paray› istedikleri gibi kulland›lar. Sonuçta bu bankalar 37 milyar
dolarl›k bir paray› “kuﬂ” yapt›lar, “deve” yapt›lar...
Bu para yok ve geri gelmeyecek de. Bu
film öncelikle bunu eleﬂtiriyor.
Evlad›n› ülkeye namuslu vatandaﬂ olsun diye yetiﬂtirmeye çal›ﬂan asker kökenli bir ailenin iyi e¤itim yapt›rd›¤› bir
çocu¤unun, böyle bir ﬂirketin baﬂ›na ve
batan paralar› kurtarmak üzere getirilmesini ve içine düﬂtü¤ü pozisyonu
eleﬂtiriyor.
‹yi yetiﬂtirilmiﬂ, istiklal madalyas› sahibi
babas›ndan e¤itim alm›ﬂ bir çocuk. Bu
çocuk da kendini bu ilkelerle yetiﬂtirmiﬂ… Çiçek gibi e¤itimini alm›ﬂ filan.
Ama bu e¤itim süresince ülkenin ekonomisindeki de¤iﬂimi anlayamam›ﬂ, libidosunu çözememiﬂ... Bu e¤itim sistemini eleﬂtiriyoruz… Bu ekonomik sistemi önce eleﬂtiren, ancak sonra ç›karlar›
u¤runa uyanlar› eleﬂtiriyoruz... Bu ç›karlar u¤runa kendilerini ortaya atan
kad›nlar› eleﬂtiriyoruz... Yani bu filmle
geçti¤imiz 20 y›l içinde bozulan de¤erleri eleﬂtirdik... Sorunlara ›ﬂ›k tuttuk. Kimi ayd›nlatt›ysa o yararlanacak.”
I Esra Yener

Bizimcity’nin karikatüristi Salih Memecan:

Karikatür gazeteciliktir
Ekim ay›nda 75. yaﬂ›n› kutlayan Rahmi M. Koç’un do¤um günü an›s›na
karikatür yapan ünlü çizer Salih Memecan’la mizah ve karikatür dünyas›n›
konuﬂtuk. Memecan’a göre köﬂe yaz›s› ile karikatür aras›nda fark yok
sanatsa, karikatür de o kadar sanatt›r. Bir
ﬂeyin sanat olmas› için sanatç›n›n yorumunu özgürce yapabiliyor olmas› gerekir. Karikatürist günün belli saatinde,
belli konularda ve hatta belli k›s›tlamalar
içinde iﬂini yapan gazetecidir. Belki sanatç› ruhu vard›r ama bu yapt›¤› iﬂin sanat oldu¤unu göstermez. Tabii karikatüristler çok az insan›n sahip oldu¤u bir
yetene¤e sahip olduklar›ndan sanatç› kategorisine girebilirler. Ama yine de gazeteye, televizyona yapt›klar› sanat eseri
de¤ildir, günün iﬂleridir.

Haz›rlad›¤› “Bizimcity” animasyonu ve
“Sizinkiler” karekterleriyle Türkiye’nin
tan›d›¤› ünlü karikatüristlerden Salih
Memecan’a göre, mesle¤inin en önemli
yan›, “yorumu mizahi bir dille” yapabilmek. Mizah›n kiﬂinin yorumuna özgürlük getirdi¤ini belirten Memecan, bir köﬂe yaz›s› ile karikatür aras›nda hiçbir fark
olmad›¤›n› belirtiyor.

Dünyada karikatür hem reklam hem de eleﬂtiri
anlam›nda önemli bir yer tutuyor. Sizce Türkiye mizah ve karikatürle eleﬂtiri konusunda “olgunluk” ve “anlamak” aç›s›ndan hangi noktada?
"Karikatüristtir ne yapsa yeridir" anlay›ﬂ›
hâkim olmal›. E¤er karikatüre k›s›tlamalar gelmeye baﬂlarsa bunun sonu gelmez. Bir de bakar›z karikatür toptan ç›km›ﬂ toplumumuzdan. Demokrasinin birçok baﬂka uygulamalar›nda oldu¤u gibi
bunu da yeni yeni ö¤reniyoruz. Baz› ortaya ç›kan durumlarda ciddi ciddi tart›ﬂ›p
yol al›yoruz. Ama daha çok yolumuz var.
Anlama konusuna gelince... Karikatürde
espriniz ve mesaj›n›z anlaﬂ›l›r olmal› ki

okuyucu ertesi gün sizi bir daha okusun.
E¤er çok da anlaﬂ›l›r olursa, o zaman da
karikatürün espri dilini yeteri kadar kullanmam›ﬂs›n›z demektir. Bazen karikatüristler espriyi çok da anlaﬂ›l›r yapmaz ki,
kanunen zorda kalmas›nlar. Bu karikatüriste "Ben onu öyle dememiﬂtim" deme
hakk› sa¤lar (tabii e¤er hâlâ o ülkede karikatüre dava aç›l›yorsa).
Siz "Mizah" kelimesini nas›l tan›ml›yorsunuz?
Bence mizah güldürüdür. Güldürü de
karikatürün en önemli ö¤esidir. Burdaki
gülmek illa mutluluktan gülmek olmayabilir. Hani deriz ya: “Güleriz a¤lanacak
halimize.” Öyle gülmek de olabilir. Eskiden “düﬂündüren karikatür” diye bir tan›mlama vard›. Tabii toplum demokratikleﬂtikçe karikatüristler de yorumlar›nda düﬂündürtme yerine güldürmeyi öne
ç›kar›yorlar.
Sizce karikatür sanat m›d›r, yoksa tav›r m›? Ya
da ikisi birden diyebilir miyiz?
Bence karikatür gazeteciliktir. Yani sanat
de¤ildir. Bir köﬂe yaz›s› ne kadar edebi

Okuyucu, izleyici aç›s›ndan 'karikatür' ne kadar etkili ve anlaﬂ›l›r durumda sizce? Türk okuyucusu mizah dergilerini veya yaz›lar› ne kadar
takip ediyor. Dünyada bu anlamda okuma oran›
hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
Bence karikatürün Türkiye'de oldukça
iyi bir okuyucu kitlesi var. Bu da onun
çok etkili bir iletiﬂim arac› oldu¤unu gösterir. Tabii karikatürü ve okuyucusunu
s›rf siyasetle ve siyasetle ilgili insanlarla
s›n›rlamamak laz›m. Benim en popüler
karikatürümün “Sizinkiler” serisi oldu¤unu tahmin ediyorum. Onun en büyük
okuyucu kitlesi çocuklar ve kad›nlar.
ﬁimdiye kadar 1.5 milyon “Sizinkiler” kitab› sat›ld›¤›n› düﬂünürsek bu tür karikatürlerin ne kadar popüler oldu¤unu daha iyi anlar›z. Limon, Zeytin, Ç›tç›t ve Babiﬂko Türkiye'de çok kiﬂinin bildi¤i ve
kendini özdeﬂleﬂtirdi¤i karikatür kahramanlar›d›r. Çocuklar karikatürün do¤al
okuyucular› olmalar›na ra¤men maalesef
karikatüristler taraf›ndan çok ihmal edilmiﬂler. Mizah dergileri daha ziyade gençler için. Son derece yarat›c› iﬂler ç›k›yor
o dergilerde. Bu hem o dergileri okuyan
gençlere yeni ve daha yarat›c› bir dünya
sunuyor, hem de bu dergilere karikatür
çizen gençlerin yetiﬂmesi için özgür ortam sa¤l›yor.

hayata dair

Gazete ve dergilerde yer alan karikatürler, sizce
bir köﬂe yaz›s› veya televizyoncu yorumu ile ayn› paralelde bir anlam ifade ediyor mu? Ya da mizahla yorum, yaz›dan sizce daha m› etkileyici.
Karikatürün yaz›l› yorumlara göre ﬂöyle
avantajlar› var: Karikatürün okunmas› daha kolay ve e¤lenceli oldu¤u için yorumunuzu daha çok insan görüyor. Dil bariyerini daha kolay aﬂabildi¤i için s›n›r
ötesinde de etkili olabiliyor. Okuyucusunun yaﬂ yelpazesi çok geniﬂ oldu¤u için
yorumunuz yediden yetmiﬂe ulaﬂabiliyor.
Bir de grafik semboller yaz›dan daha çok
ak›lda kald›¤›ndan karikatür daha zor
unutuluyor. Mizah›n getirdi¤i hoﬂgörü ortam›ndan olsa gerek daha özgür yorum
yapabiliyorsunuz.
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Çikolatan›n
dayan›lmaz tebessümü...
Divan Pastaneleri denince akla ilk gelen ürün çikolatad›r. Çocuklar›n
en çok istedi¤i hediyeler aras›ndad›r; yetiﬂkin oldukça mutluluk
kelimesinin bir anlamda karﬂ›l›¤› haline gelir çikolata. Ama her yaﬂta,
a¤›zda eriyen kakao bir tebessüm yarat›r insan›n ruhunda. Biz de
bu keyifli tad›n yap›l›ﬂ›n› Divan’›n çikolata atölyesinde ö¤rendik
er çocu¤un hayalleri aras›nda çikolata kazan›na düﬂmek vard›r herhalde... ‹ﬂte Divan çikolatalar›n›n
yap›ld›¤› atölyeye girdi¤iniz zaman
kendinizi böyle bir dünyada hissediyorsunuz. Atölyede mis gibi bir çikolota kokusu karﬂ›l›yor sizi... Bayram öncesi oldu¤u
için har›l har›l çal›ﬂan ustalar aras›nda, hijyen öncelikli koﬂul. Bizler de baﬂ›m›za ve
ayaklar›m›za galoﬂ tak›p, beyaz önlükleri
k›yafetimizin üzerine geçiriyoruz.. Bir yerden kremalar musluktan akarcas›na tezgâh üzerindeki tepsilere dökülüyor... Dökülen kremalar borular› and›ran bir düze-

hayata dair
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nekten tüm atölyeyi sararak ak›yor etraf›m›zda. Sonra dönüﬂece¤i çikolatan›n yap›ld›¤› bölümlere do¤ru ayr›l›yor. Özel
makineler içinden kimi madlen, kimi gofret, kimi farkl› kar›ﬂ›mlarda çikolatalara
dönüﬂerek ç›k›yor makinelerin içinden...
Divan’›n bu mutfak-atölyelerinde çal›ﬂanlar da tek tek paketliyor çikolatalar›... Etraf kakao, çikolata, ﬂeker ve vanilya kokular› içinde. Atölyenin bir kenar›nda ise
bilgisayarlar›n baﬂ›nda çal›ﬂan g›da mühendisleri var. Her gün daha da kaliteli çikolotan›n formülünü ar›yor, ürünlerin denetimlerini yap›yorlar.
Çikolatan›n aﬂç›lar› iki ünlü usta: Marc
Leon Pauquet ve Muhsin Çufao¤lu.
Asl›nda çikolatan›n kalitesini de onlar ölçüyorlar. “Hepsini tatm›yoruz tabii” diyorlar. “Art›k kokusundan, görünümünden,

kreman›n k›vam›ndan kalitesini ölçebiliyoruz.” Pauquet çal›ﬂma hayat›na do¤um
yeri olan Belçika’n›n Eupen ﬂehrinde baﬂlam›ﬂ. Tüm ailesi yiyecek-içecek iﬂinde
olan Pauquet, dört y›l stajyer olarak çal›ﬂt›¤› küçük pastanede, mesle¤in detaylar›n›
ö¤renerek mezun olduktan sonra 1983-85
y›llar› aras›nda Eupen’de profesyonel bir
okulda “Master Pastry Chef” program›n›
tamamlam›ﬂ. Bu süre zarf›nda Belçika ve
Almanya’da iyi bilinen pastane ve çikolata firmalar›nda çal›ﬂan Pauquet, daha sonra Eupen’de “Rathauskonditorei” isimli
küçük bir cafe ve çikolata dükkân›n› çok
sayg›n bir müﬂteri grubuna -devlet ve kraliyet ailesinin üyeleri dahil olmak üzerehizmet vererek yönetmiﬂ. 1995’te “MS Arkona” isminde, 500 yolcuya hizmet veren
dört y›ld›zl› bir gemide çal›ﬂmaya baﬂlayan
Pauquet’nin Türkiye maceras› ise 1997’de
pastane mutfa¤›n› düzenleme ve gelistirme için “Divan Pastaneleri”ne davet edilmesiyle baﬂlam›ﬂ. Dört y›l sonra uluslararas› beﬂ y›ld›zl› bir otel olan Swissotel The
Bosphorus grubuna kat›lan Pauquet,
Ocak 2005’te yeniden Divan Grubu’na dönerek “Pastane Mutfaklar Koordinatörü &
Pastane Ürünler Müdürü” görevini üstlenmiﬂ. Divan’›n ikinci çikolata ustas› Muhsin
Çufao¤lu ise, y›llarca Divan'›n çikolata ustas› olarak görev yapan babas› Cemal Çufao¤lu taraf›ndan 1962 y›l›nda 14 yaﬂ›ndayken yetiﬂtirilmek üzere getirilmiﬂ atölyeye. Çikolata sanat›n› birlikte çal›ﬂt›¤› ‹sviçreli ve Alman ustalar ile babas›ndan ö¤renen Çufao¤lu, yabanc› ﬂeflerin ayr›lmas›
ve babas›n›n vefat› üzerine 1977 y›l›nda
çikolata bölümünün ﬂefi olmuﬂ. Ayn› y›l
staj yapmak üzere Avrupa'n›n en iyi çikolata üreticilerinden Zürih'teki Sprüngli fabrikas›na gönderilen Çufao¤lu, sekiz ay süren staj› sonunda Divan Pastaneleri'nin
kendine özgü çikolata ve pralin reçetelerini oluﬂturmuﬂ. Muhsin Çufao¤lu halen Divan Pastaneleri'nin çikolata ﬂefi olarak görev yap›yor.
Bu ustalar›n anlatt›¤› çikolata yap›m›n› duyunca günlük hayat›m›zda çok kullanmad›¤›m›z bir isme tak›l›yoruz: Pralin. Ustalar›n verdi¤i bilgiye göre, madlen, saf kakao ve ﬂeker kar›ﬂ›m› çikolatalara verilen
isim. Pralin ise f›nd›k ezmesi ile pudra ﬂekerinin kar›ﬂ›m›ndan meydana gelen bir
ana madde; çikolatayla kuvartürle kar›ﬂt›r›ld›¤› zaman yeni bir ürün meydana geliyor.

Kad›nlara müjde!...
Divan Grubu ﬂimdi çok farkl› bir ürün üzerinde çal›ﬂ›yor. Yüzde 15 daha düﬂük kalorili çikolata üretilecek. Ustalar›m›z uyar›yor.
Bu çikolatada, ﬂeker yerine kimyasal ürün
kullan›lmayacak. Yaln›zca sütten elde edilen ﬂeker kat›larak kalori ürünü düﬂürülecek. Yani ﬂeker tad› veren kimyasal ürün
yolmayacak bu çikolatalarda. Yaln›zca kakao ile sütün ﬂekeri kar›ﬂt›r›larak, Divan’›n
eﬂsiz madlen lezzeti elde edilecek. ﬁimdi
hem ustalar, hem de g›da mühendisleri
har›l har›l sütten en iyi oranda ﬂeker elde
etmek için u¤raﬂ›yor.

Ganaj ad› verilen ürün ise krem ﬂanti ile
çikolata kar›ﬂ›m› ve içerisinde kahve aromal›, alkollü de¤iﬂik türde ürünler var. ﬁokella Krep 1978 senesinden beri Divan’da
üretilen bir örne¤i ganaj›n. Türkiye’de bu
ürünü ilk kez Divan yapm›ﬂ.
Sohbetimize Divan çikolatalar›n›n özelli¤i
ile devam ediyoruz. Ustalar›n ilk önemli
uyar›s› kaliteli çikolatan›n tarifi ile ilgili:
“Kaliteli Divan çikolatas› yaln›zca iyi kakao ve ﬂekerden yap›l›r. Süt ve farkl› tatland›r›c›lar kar›ﬂt›r›lmaz. Kakaonun en iyisi
kullan›l›r. ‹yi çikolatan›n s›rr› da budur.
Ya¤ kullan›lmaz, yaln›zca kakao ya¤› çikolataya tat verir.”
Ustalar›n verdi¤i di¤er bilgiye göre de, Di-

van çikolatas›n›n di¤er bir özelli¤i de
1956 y›l›ndan bu yana kendine has kaliteli hammadde ile tek elden ç›kan reçetelerle haz›rlan›yor olmas›. Her birinin ﬂekil ve
içeri¤ine göre özel olarak tasarlanan pralin çeﬂitlerinin reçetelerinde özel içkiler,
özel olarak seçilip kavrulmuﬂ badem, f›nd›k ve f›st›k gibi kuruyemiﬂler, ithal aromalar gibi zengin içerikler kullan›lmakta.
Kendine has reçeteleri ile bu çikolatalar,
birer mücevher zarafeti ve el eme¤i ile butik olarak üretiliyor.
Divan bugün pastane grubu olarak günlük 500’den fazla turta, 100 kilogram
tatl› bisküvi, 150 kilogram tuzlu bisküvi,
800 kilogram en iyi kalite çikolata olmak üzere daha birçok ürün üretiyor.
2006’da 50. y›l› kutlanacak olan Divan
Çikolatas›, bu y›ldan itibaren özel paketleriyle market raflar›nda da sat›ﬂa ç›kar›l›yor. Uluslararas› ba¤›ms›z marka
de¤erlendirme kuruluﬂlar›ndan olan ve
48 ülkede faaliyet gösteren Superbrands International da, Türkiye’deki
ulusal ve uluslararas› markalar
aras›ndan, Divan’›n da
içinde yer ald›¤›, 89
markay› süper marka olarak belirledi.

Aygaz Bayii Attila Yöntem bize tarihi kentini gezdirdi

birlikte geziyoruz

Beypazar›’nda bir gün
ﬁehrin eﬂraf›ndan Aygaz Bayii Attila Yöntem’le gezdi¤imiz Beypazar›,
özellikle restore edilen tarihi ahﬂap konaklar›nda süren günlük hayat›yla
eski kültürün yaﬂad›¤› özel birkaç ilçeden biri... Kent Arnavut kald›r›m›
sokaklarda sat›lan el yap›m› bak›r, gümüﬂ, ince iﬂlenmiﬂ bindall›lar ve
bölgesel yemeklerle sanki tarihten koparak günümüze taﬂ›nm›ﬂ gibi...

A

nkara’dan 100 kilometre uzakl›ktaki Beypazar›’na 1.5 saatlik biryolculu¤un ard›ndan ulaﬂt›k.
Beypazar›’n›n ‹stanbul’a uzakl›¤›
ise 3.5 saat. Beypazar›’n›n “eﬂraf›ndan”
Aygaz Bayii Attila Yöntem‘le buluﬂtuk.
Önce k›saca ailesini ve babas›n›n 1946
y›l›na uzanan Koç Toplulu¤u iliﬂkisini
konuﬂtuk. Ard›ndan da tarihi Beypazar›
sokaklar›na ç›kt›k.
Attila Yöntem’in verdi¤i bilgiye göre
Beypazar› Belediye Baﬂkan› Av. Mansur Yavaﬂ, 2000 y›l›nda ilçede büyük
bir restorasyon hamlesi baﬂlatm›ﬂ. Önce
Beypazar› halk›n› ikna etmiﬂ, daha sonra da sponsorlar bularak o güzel tarihi
evleri yeniden yaﬂama döndürecek çal›ﬂmay› baﬂlatm›ﬂ. Beﬂ y›l içinde 500 konak restore edilmiﬂ. Büyük bir tan›t›m
kampanyas›yla da son dönemin gözde
turistik ilçelerinden biri olmuﬂ Beypazar›. Gelen turist ve restore edilen ko-
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naklar Beypazar› halk›n› da etkilemiﬂ.
Beypazar›’n›n tar›ma dayal›, gittikçe içine kapanan küçük dünyas› ve terkedilen konaklar bu projeyle yeniden hayata dönmüﬂ.

ﬁimdi tüm konaklar restorasyon çal›ﬂmalar›na haz›rlan›yor. Gümüﬂ ve bak›r
ustalar› har›l har›l çal›ﬂ›yor. Beypazarl›
kad›nlar evlerinde eriﬂteler haz›rl›yor.
80 katl› ev baklavalar› her gün tepsi
tepsi sat›ﬂa ç›kar›l›yor. Tabii Beypazar›
mutfa¤› denince, kad›nlar›n ellerinde

tek tek, ince ince sard›klar› bölgenin en
ünlü yeme¤i sarmay›, güveçte piﬂen etli pilav› da unutmamak laz›m.
Attila Yöntem, bize önce Beypazar›’n›n
tarihini anlatt›. Sonra da hâlâ yaﬂayan
ve geçmiﬂle, günümüzü tarihi ve kültürel dokunun izlerini gezerek gördük.
Attila Yöntem Evliya Çelebi’nin 1600’de
yazd›¤› ünlü “Seyahatname” adl› eserindeki cümleleriyle baﬂlad› Beypazar›’n›
anlatmaya:
"‹lk kurucusunu bilmiyorum. Haftada
bir gün güzel ve süslü bir pazar› olup,
her türlü k›ymetli eﬂya bulunur. Kalesi
bir dere içinde olup iki taraf› bal›k arkas› gibi bir s›rtl› kaya üzerindedir. ﬁehir iki büyük dere içinde olup, yirmi
mahalledir. 41 cami, 3 bin 60 tane ikiﬂer katl› evi vard›r. Duvarlar› kerpiçtendir, yüzleri tahta ile örtülüdür. ‹lme istekli kimseleri ve bilginleri çoktur. Yedi tane han› vard›r. Hamamlar› ve alt›-

Heybetli konaklar
Uzaktan bak›ld›¤›nda maket gibi görünen bu beyaz evlerin yak›n›na gitti¤inizde heybetleri insan› ﬂaﬂ›rt›yor.
‹ki veya üç katl› olan evlerin giriﬂ katlar› genellikle taﬂ. Üst katlar ise ahﬂap
iskelet üzerine s›vama tekni¤i ile yap›lm›ﬂ. Evlerde yaﬂam devam ediyor. Bbu
nedenle Beypazar›, ruhu olmayan turistik kasabalardan de¤il. Sokaklar›nda
dolaﬂ›rken sizin için kurgulanm›ﬂ bir

1946’da baﬂlayan bayilik
Beypazar› Aygaz Bayii Attila Yöntem ve ailesi 1946’dan beri Koç Toplulu¤u’yla çal›ﬂ›yor. Attila Yöntem, Koç Toplulu¤u ile iliﬂkilerini anlat›rken, “Babam Ahmet Yöntem 1946’da Koçzadeler’in bayii oldu. O zaman Akyak Kolektif ﬁirketi vard›. Akaryak›t satard›. Akyak’›n bayiili¤ini alarak Koçzadeler’in bayii olduk” dedi. Ankaral›lar’›n
Koç Toplulu¤u’nu “Koçzade” olarak tan›mlad›klar›n›, zaten Vehbi Koç’a da hep
“Koçzade” olarak hitap edildi¤ini belirten Attila Yöntem, Aygaz bayili¤ini de o¤lu Ahmet Yöntem’e devredece¤ini belirtti. Dört çocuk babas› Attila Yöntem’in doktor ve
bankac› olan iki k›z› ve Koç bayiili¤ini devredece¤i o¤lu Ahmet ile üniversitede okuyan bir o¤lu daha var.

birlikte geziyoruz

yüz tane dükkân› vard›r. Halk› yabanc›lara dost ve iyiliksever kimselerdir.
Ba¤ ve bahçesi çoktur..."
2005’e gelindi¤inde ise, günümüz dünyas›na ait birkaç tabelay› ve çanak antenleri, tabii bir de arabalar› ç›kar›rsan›z geriye kalan manzara hâlâ Çelebi'nin anlatt›¤› gibi. Görünümü gibi insanlar› da pek de¤iﬂmemiﬂ Beypazar›'n›n. Beypazar› vadinin iki yan›na yay›lm›ﬂ. Vadinin bir taraf›, eski Beypazar›’n›n restore edilen evleriyle bir kültür
miras› gibi ç›k›yor karﬂ›n›za. Hem de
içinde yaﬂanan bir kültür dünyas›. Di¤er yan› ise daha yeni mimarinin so¤uk
yap›s›yla ﬂekilleniyor. Ancak eski ve
yeni mimari kar›ﬂm›yor birbirine. Beypazar›’n› belki de “gözde” turistik yerlerden biri k›lan iﬂte bu kar›ﬂmayan iki
dünya.
Beypazar›, birçok uygarl›¤a ev sahipli¤i yapm›ﬂ olman›n getirdi¤i zengin bir
kültür miras›na sahip. Bölgeden Hitit,
Frig, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu ve
Osmanl› gibi Anadolu'nun önemli uygarl›klar› izler b›rakm›ﬂ. Osmanl› döneminde burada yaﬂayan Sipahi beyinden dolay› ad› Be¤ Pazar› olmuﬂ.

Attila Yöntem ayr›ca Beypazar›’nda 700 yatak kapasiteli Beypazar› Termal Tesisi
kurmuﬂ. Attila Yöntem, Aygaz’›n ard›ndan Mobilgaz ve Opet için yat›r›m› sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.
Attila Yöntem, ”Koçzade” bayili¤ini anlat›rken baz› önemli kal›plara da vurgu yap›yor.
Attila Yöntem’in verdi¤i bilgiye göre, Koç Toplulu¤u bir bayi seçerken, ﬂehrin çok
zenginini de¤il, eﬂraftan olan ve dürüstlü¤üyle sayg› duyulan ticaret erbab›n› seçermiﬂ. Attila Yöntem, Koç bayili¤ini de ﬂöyle anlat›yor:
“Koç’ta bir sistem vard›r. Tam Amerikan sistemi. Tabanda bitirece¤in iﬂi, tavana
götüremezsin. Yani siz bayi olarak sat›ﬂ temsilcinizle çözebilece¤iniz bir konu için
daha yukar›ya ç›kamazs›n›z. Yani yan›na torpil al, genel müdüre git filan, böyle ﬂeyler
olmaz Koç bayili¤inde. Önce sat›ﬂ temsilcine gidersin. O sana “Çözemiyorum, bölge
müdürüne git” derse, bölge müdürüne gidersin. E¤er o da çözemedi¤ini söylerse
‹stanbul’a ﬂirketin merkezine gidersin.”
Yöntem hem Koç Toplulu¤u’nu hem de Vehbi Koç’u anlat›rken “Koçzade” tan›m›n›
kullan›yor. Yöntem’in verdi¤i bilgiye göre, Beypazar› ve Ayaﬂ’›n suyu çok sa¤l›kl›ym›ﬂ. Bu nedenle de kapl›ca turiziminin bölgede çok geliﬂmesini bekleyen Yöntem,
Vehbi Koç’un da 1946’lardan itibaren her y›l bir gün Ayaﬂ’a gelerek su içme kürü
düzenledi¤ini söylüyor.
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mekânda de¤il, yaﬂam›n içinde yürüdü¤ünüzü hissediyorsunuz. Bu konaklardan baz›lar› pansiyon veya restoran
olarak hizmet veriyor. Bu sayede evlerin iç mekânlar›n› görme ﬂans›na sahip
olabiliyor, dilerseniz bu otantik mekanlarda yemek yeme ya da konaklama
imkân› da bulabiliyorsunuz.
Taﬂ Mektep, Mevalar›n Kona¤›, Hac›
Bostan Kona¤› söz konusu mekânlardan baz›lar›. Ancak hem Beypazar› evlerinin iç dekorasyonu görmek, hem de
geçmiﬂteki kültür dokusunu anlamak
için en uygun mekan Etnografya Müzesi. Beypazar›'n›n ileri gelenlerinden Haf›z Mehmet Nurettin Karao¤uz taraf›ndan ba¤›ﬂlanarak 1996 y›l›nda müzeye
dönüﬂtürülen konakta Bizans, Roma ve
Osmanl› dönemine ait eserlerin yan› s›ra, Beypazar›'n›n yak›n geçmiﬂiyle ilgili
gündelik objeler de sergileniyor. Ayr›ca, odalar da geleneksel biçimde döﬂenerek geçmiﬂin yaﬂam ve dekorasyon
tarz› günümüze taﬂ›nm›ﬂ.

Aç›khava müzesi
Beypazar›'n›n arastas›, yani çarﬂ›s› en
az evleri kadar ilgi çekici. Geçmiﬂte
meslek kollar›na göre ayr›lan sokaklardan oluﬂan çarﬂ›da bugün tüm meslekler bir arada icra ediliyor. Tek katl›, küçük denebilecek dükkânlar›n s›raland›¤› çarﬂ›da arad›¤›n›z herﬂeyi bulman›z
mümkün. Beypazar›'n›n yerel lezzetlerinden havuç lokumu, cevizli sucuk,
kuru ve keﬂ peynirini burada bulabilir,
tadlar›na bakarak sat›n alabilirsiniz.
Onlarca el sanat› aras›nda Beypazar›'n›n simgesi haline gelen telkariciler
de yine bu çarﬂ›dalar.

“T›ls›m” iﬂçili¤i
Gümüﬂ tellerin ustalar›n ellerinde sab›rla, nas›l birer sanat eserine dönüﬂtü¤ünü burada görebilir, binlerce çeﬂit aras›ndan zevkinize uygun olan› bulabilirsiniz. Attila Yöntem’in verdi¤i bilgiye
göre, Beypazar›'n›n tak›da sembolü "t›ls›m". T›ls›m›n etraf› gümüﬂle süslenerek, kolye olarak tak›l›yor. Son dönemde o ince sanat, yüzük ve küpe olarak
da iﬂlenmeye baﬂlanm›ﬂ.
Bugün Beypazar›'nda yeniden oluﬂturulan ve hayat bulan bir çarﬂ› içinde gümüﬂ ustalar› bir araya toplanm›ﬂ ve usta-ç›rak iliﬂkisiyle bu sanat›n geliﬂtiril-
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El iﬂlemesinin ayr›nt›l› dünyas›
Dövme Bak›rc›l›k: Beypazar›'nda en çok ilerleyen el
sanatlar›ndan birisi. Beypazar›l› ustalar, madeni çekiç
ve örs ile döverek gü¤üm, tencere, tava, kazan, ibrik ve
sigaral›k gibi eﬂyalar yap›yor. Çok eski zamanlardan beri dövme tekni¤i ile iﬂlenen bak›r eﬂyalar, günümüzde
halen yöre halk› taraf›ndan kullan›lmakta.

El ‹ﬂlemeli Çevreler ve S›rma ‹ﬂlemeleri: Dokuma ve
ince deriden yap›lm›ﬂ, muhtelif eﬂyalara usullerine göre
i¤ne ile türlü cins ve renkte
ipliklerle yap›lan süslemelere “‹ﬂleme” ad› veriliyor. Beypazar› iﬂlemeleri aras›nda öne ç›kan s›rma iﬂlemeli “bindall›lar”, yörede her genç k›za annesinden kalan de¤erli bir elbise olarak kullan›l›yor. Tülbent, mermerﬂahi ve
tül üzerine s›rma ile iﬂlenen, kare ﬂeklinde mendil büyüklü¤ündeki “Çevre” ad› verilen örtüler ise bindall› elbiselerle birlikte yöre kad›nlar›nca günümüzde halen kullan›l›yor. Hatta son dönemde artan turistler için, anneden k›za kalan bu bindall›lar d›ﬂardan gelen han›mlar
için de özel olarak haz›rlanmaya baﬂlanm›ﬂ.
mesine imkan sa¤lam›ﬂ. Büyük bir sab›r, el eme¤i, göz nuru, dikkat ve özenli iﬂçilik gerektiren telkari tekni¤iyle iﬂlenip sat›ﬂa sunulan gümüﬂler, Beypazar›'nda turizm potansiyelinin artmas›na da katk›da bulunmuﬂ.
Beypazar›'n›n el sanatlar›ndaki geliﬂmiﬂli¤ini ve zenginli¤ini taﬂ›yan mutfa¤›n›n da bir özelli¤i var. Kentin özelli¤i
olan güveç, yaprak sarmas›, seksen katl› baklava, ev tarhanas› ve höﬂmerim
Beypazar› kad›nlar› taraf›ndan evde
haz›rlan›yor. Yani restoranlarda ya da
kald›¤›n›z pansiyonda yiyece¤iniz
yemekler bizzat kad›nlar›n kendi
mutfaklar›nda piﬂiriliyor. Yani mimari
aç›dan aç›k hava müzesi görünümü, tad›na doyulmaz yemekleri, telkari baﬂta
olmak üzere incelikli elsanatlar›, misafirperver ve hoﬂgörülü insanlar›yla
Beypazar› ziyaretçilerine kucak aç›yor.

Rahmi Koç’un teknesine
Beypazar› Kurusu gönderiliyor
Beypazar› denince Müjgan Abla’n›n 80
katl› baklavas› ilk akla gelen lezzetlerden biri. Bir de tabii Beypazar› Kurusu
var. Beypazar› Kurusu tereya¤l› ve margarinli olarak iki tür haz›rlan›yor. Attila
Yöntem bize Beypazar› kurusunu tatt›r›rken ekliyor: “Rahmi M. Koç’un teknesine buradan düzenli olarak Beypa-

zar› kurusu göndeririz. Ali Koç da s›k
s›k ister. Ona da birkaç kez Beypazar›
kurusu gönderdim.”
Beypazar›’nda restore edilen birçok konak ﬂimdi pansiyon olarak da hizmet
veriyor. Bu pansiyonlarda eski Türk
konaklar›n›n mimarisi içinde size sunulan modern dünyan›n nimetleriyle birlikte kal›yorsunuz. Ancak tabii ki ahﬂap
konaklar›n dekorasyonu tamamen yerel yap› korunarak gerçekleﬂtirilmiﬂ.
Ancak eski yüklükler banyo haline getirilmiﬂ. Attila Yöntem de kona¤›n› restore ettirenler aras›nda. “Kona¤a girince kaybolursunuz” diyor ve bize evini
gösterirken yüzünde çok keyifli bir ifade var. Beypazar›’n› anlat›rken, hafta
sonu kurulan yerel pazar›n› da unutmamak gerekiyor. Kad›nlar›n kendi evlerinde haz›rlad›klar› eriﬂteler, Beypazar› sarmalar›, bindall›lar bu muhteﬂem
ahﬂam konaklar›n aras›nda, arnavut
kald›r›m› sokaklarda kurulan yerel pazar yerinde sat›l›yor. Tarihi evler aras›na kurulan pazar sizi yüzy›llar öncesine
götürüyor. Pansiyon yerine daha modern konaklama isteyenler için de Beypazar› etraf›nda oteller var. Bir ço¤u
kapl›ca turizimi sa¤layan bu otellerde
21. yüzy›l yap›s›nda daha konforlu ve
sa¤l›k tesislerini kullanabilece¤iniz
farkl› konaklama da mümkün.

FORD ‹LE YOLLARDA
Márquez’in “Anlatmak üzere
yaﬂ›yorum” cümlesini, gazetecilik
yaﬂam›yla da birleﬂtirerek yaﬂam
felsefesi haline getirdi¤ini belirten
Tempo Dergisi Genel Yay›n
Yönetmeni Murat Sabuncu, “Her din,
her meslek ve ilgi alan›ndaki insan›n
birleﬂti¤i yer” olarak tan›mlad›¤›
Sultanahmet için bir de ﬂu yorumu
ekliyor: “Sultanahmet bizim kuﬂak
için ilk aﬂklar›n mekan›d›r...”

Sultanahmet
Meydan›’nda bir gazeteci
F
ord ile Yollarda’da bu ay konu¤umuz Tempo Dergisi Genel Yay›n Yönetmeni Murat Sabuncu
oldu. Sabuncu ile Karaköy’de buluﬂup, Galata Köprüsü’nden geçip,
Eminönü’ne oradan da Ca¤alo¤lu’ndan
Sultanahmet’e ç›kt›k....Topkap› Saray›’ndan Ayasofya’ya, Dikilitaﬂ’dan Yerebatan Sarn›c›’na kadar her taraf› tarihten bir sayfa olan, Bizans’tan Osmanl›’ya uzanan geçmiﬂin tüm izlerini
içinde bar›nd›ran Sultanahmet Meydan›’na, eski ‹stanbul’un ara sokaklar›ndan, arnavut kald›r›m› caddelerden, tarihi yap›lar aras›ndan ulaﬂt›k.
16 y›ll›k gazeteci olan Murat Sabuncu ‹stanbul Üniversitesi Arkeoloji bölümü
mezunu. Biz araçla sokaklardan geçerken, Sultanahmet’in her yan›n›n kendisi
için çok önemli oldu¤unu anlatt›. Üniversite y›llard›ndaki “ilk aﬂklar›n›n mekan›” diye tan›mlad›¤› Sultanahmet’in onun
için di¤er önemli bir yan› da ‹stanbul
Arkeoloji Müzesi’nde geçen k›sa iﬂ hayat›. Ancak gazetecilik tutkusu, arkeolojinin gölgede kalmas›na neden olmuﬂ Sa-
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buncu için. Biz de kendisiyle, çok genç
yaﬂta geldi¤i Milliyet Gazetesi Ekonomi
ﬁefili¤i’nden Tempo Dergisi Genel Yay›n
Yönetmenli¤i’ne uzanan meslek hayat›n›
konuﬂtuk. Biraz da ailesinden bahsettik.... Murat Sabuncu da mesle¤inin makus kaderinin bir parças› olan “cumartesi babalar›ndan”. Bize ﬂimdi 10 yaﬂ›nda
olan Murat Can’› anlat›rken gözleri parl›yor. Ancak diyor ve ekliyor: “Her Cuma
akﬂam› o¤lumu okuldan al›p gazeteye
getirirdim. Örne¤in Milliyet Gazetesi’nin
genel yay›n yönetmenlikleri döneminde
Yalç›n Do¤an ve Mehmet Y›lmaz’›n
kucaklar›nda büyüdü Murat Can. Akﬂam
biz sayfalar› haz›rlarken, kenardaki koltukda uyudu. ‹ﬂte gazetecilik böyle bir
meslek.”
Gazetecili¤e ne zaman, nerede baﬂlad›n›z?
16 y›l önce Hürriyet gazetesinde baﬂlad›m. O zaman kupon gönderiliyordu gazeteye. Ben de orada kupon ay›rarak
baﬂlad›m mürekkep yutmaya. Gazeteci
olmay› çok istiyordum. O zaman Hürriyet Gazetesi ‹dare Müdürü olan Erkan

Göksel, babama, “Gazeteci olmak istiyorsa en alttan baﬂlamal›” demiﬂ ve beni
bu iﬂe ald›. Burada çok k›sa çal›ﬂt›m.
Ard›ndan ayl›k “Söyleﬂi” dergisine muhabir olarak girdim. Oradan da o zamanki
“Aktüel” dergisine geçtim. Dergi daha
çok “life stayl” tarz›yd›. Ard›ndan da
“VIP” dergisinde baﬂlad›m. ‹ﬂte, iﬂ dünyas›n›n iddial› isimlerini bu dergide tan›d›m. O zamanlarda “Intermedya Ekonomi” dergisi ç›kar›lacakt›. Ekonomi dergisine geçtim. ‹ﬂte ekonomi gazetecili¤inin
çok önemli isimlerinden biri olan ﬁaziye
Karl›kl› beni ekonomi muhabirli¤ine
haz›rlamaya karar verdi ve yetiﬂtirdi. Daha sonra Para Dergisi’ne geçti, beni de
yay›nda götürdü. 1994’de ise Milliyet Gazetesi’nden bir telefon geldi ve ben gazetecili¤e baﬂlad›m Milliyet Ekonomi Servisi’nde. 1999’da da ekonomi ﬂefi oldum.
Peki geçen bu 16 y›lda sizi en çok etkileyen geliﬂmeler ne oldu, gazetecilik mesle¤ini tan›mlarken hangi kelimeleri kullan›rs›n›z?
Gazeteci olan kiﬂi bu dünyaya girdi mi
art›k ç›kamaz. Yanl›ﬂlar›, gerçekleri
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konuma geldiniz. Hayat felsefeniz ne?
Galiba mesle¤imdeki gibi, h›zl› yaﬂama
tutkum var. Çünkü bizler her sabah bir
gazeteye baﬂlar›z, akﬂam biter ve okuyucu onu bir günde okuyup- tüketir. Bizim
yazd›¤›m›z haberler de böyle tüketilir.
Ve biz de o h›zla yaz›lan, önemli olan,
ancak hemen tüketilen haberler gibi,
duygular›m›z›, yaﬂam›m›z› da h›zla yaﬂar
ve tüketiriz. Ben de öyleyim. Yaﬂanabilecek tüm ayr›nt›lar› h›zla yaﬂamaya çal›ﬂ›yorum. Bu anlamda en çok etkilendi¤im
yazar, Boris Vian. En çok da “Günlerin
Köpü¤ü” ve “Mezarlar›n›za Tükürece¤im” adl› kitaplar›ndan etkilendim. O da
çok h›zl› yaﬂayan ve yaﬂam› çok çabuk
tüketen biri. Ben de öyleyim. H›zl› yaﬂayay›m ve tüketeyim. Örne¤in her sabah
yüzer, tüm gazeteleri okur ve bebek
Kahvesi’nde kahvalt› yapar›m. Ama
10.00’da toplant›n›n baﬂ›nda olurum.
E¤er akﬂam iﬂ yeme¤im yoksa, mutlaka
caz dinlemeye, tiyatro veya konsere giderim ya da sinemaya; ve yatarken mutlaka kitap okurum.
Sizce gazeteci olmak isteyen birinin nas›l bir
donan›ma sahip olmas› gerekiyor?
Birincisi; mutlaka yüksek lisans yapmal›
branﬂ› konusunda. Örne¤in ben 33 yaﬂ›nda medya konusunda master yapt›m.
Zaten ikinci bir dili iyi biliyor olmas› ﬂart.
Bir de mesle¤i ile ilgili kurslara, e¤itim
programlar›na mutlaka kat›lmal›.

yazmak ister. Kamuoyu ad›na düﬂünme, kamuoyuna do¤ru bilgi verme
kayg›s›yla yaﬂar. Bana sorarsan›z, “Gazetecilik bir yaﬂam biçimidir.” Márquez’in bir cümlesi vard›r: “Anlatmak için
yaﬂamak”... ‹ﬂte ben de anlatmak için
yaﬂ›yorum... Bir de ö¤rendi¤im çok
önemli bir ayr›nt› vard›r bu meslekte.
Ad›n›n hat›rlanmas›n› istiyorsan hiçbir
haberi ertelemeyeceksin, korkmayacaks›n ve yazacaks›n. Bir gazeteci ancak, peﬂinden koﬂtu¤u, cesaret etti¤i
ve ertelemedi¤i haberiyle vard›r. Bir de
benim felsefem, yaﬂam›n her yan›n› ya-

ﬂayacaks›n. H›zl› olacaks›n ve yaﬂam›n
tüm yanlar›yla tüketeceksin. Beni en
çok neyin etkiledi¤ini düﬂündü¤ümde
ise, özellikle ekonomi muhabiri, sonra
da ekonomi ﬂefi olarak geçen son 1213 y›lda, Türkiye’de yaﬂanan yolsuzluklar, yaﬂanan ekonomik krizlerle geliﬂen olaylar. Galiba beni en çok ülkenin kaynaklar›n›n nas›l tüketildi¤i, nas›l soyuldu¤umuz ve bir zaman›n “büyük” iﬂadamlar›n›n, politikac›lar›n›n
ﬂimdi yazd›¤›m›z dosyalar› etkiledi diyebilirim. ﬁimdi de bu konuda bir kitap yaz›yorum.

Sultanahmet sizde nas›l bir etki b›rak›yor?.
Sultanahmet’te beni en çok Ayasofya etkiler. ‹slam dinine mensup bir çok dindar
kiﬂi Ayasofya’da ibadet eder. Hristiyanlar
da ibadete gelir Ayasofya’ya. Sanata merakl› bir turist içindeki çinileri, mimariyi,
vitraylar›, o ince iﬂlemelerin muhteﬂem
yap›s›n› görmek üzere müzeyi gezer. Birçok kiﬂi de tarihi yaﬂamak ad›na tur atar
içinde.... Yani tüm insanlar›n, dinlerin
kendileri için bir parça bulduklar› yerdir
Ayasofya. Galiba Sultanahmet’teki tüm
objelerin böyle bir etkisi var. Ve bence de
özellikle bizim ça¤›m›zdaki tüm gençler
için farkl› bir özelli¤i vard›r Sultanahmet’in; “Sultanahmet bizim kuﬂak için ilk
aﬂklar›n mekan›d›r...”
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F›rçalar elimizde…
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55 kiﬂiden oluﬂan Koç Toplulu¤u yöneticileri, Türkiye E¤itim Gönüllüleri
Vakf› ‹stanbul F›nd›kzade E¤itim Park›’n›n aç›k ve kapal› alanlar›ndan
oluﬂan 27 bin metrekarelik bölümünün “boya-tamir-tadilat-iyileﬂtirme”
iﬂlerini yapmak üzere gece-gündüz, hafta sonu bir araya gelip çal›ﬂt›lar

K

oç Toplulu¤u, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Yönetici Geliﬂtirme Program› çerçevesinde, Türkiye
E¤itim Gönüllüleri Vakf› (TEGV) ile
iﬂbirli¤i yapt›. Koç Toplulu¤u’ndan 55 yönetici, Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf›’n›n F›nd›kzade E¤itim Park›’nda iyileﬂtirme ve yenileme çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirerek, e¤itim deste¤i alan çocuklar›n geliﬂimine katk›da bulundu.
Yöneticilerin proje ile tan›ﬂmalar› 14
Temmuz 2005’te Koç Üniversitesi’nde
Yönetici Geliﬂtirme Program›’n›n tamamlanmas›n›n ard›ndan gerçekleﬂti. 9 Eylül
2005’teki tan›ﬂma toplant›s›n›n ard›ndan
proje ekibi taraf›ndan çocuklar için tespit
edilen “yenileme-onar›m-bak›m” çal›ﬂmalar›na baﬂland›. ‹lk vida s›k›ﬂt›r›ld›, ilk f›rça boya kutular›na dald›r›ld›. Y›ll›k izinlerini bölüp sabah uçakla gelip, akﬂam
uça¤› ile dönenler, elle duvar›n harc›n› ve
tamirini yapanlar, profesyonel usta edas›
ile güneﬂ alt›nda z›mpara ve vernik çekenler, az iﬂ yapt›¤›n› düﬂünüp ek iﬂ isteyenler, boya verimini en üst seviyeye ç›karmak için kimyasal kar›ﬂ›m formülleri
icat etmeye çal›ﬂanlar, mola müzi¤i çal›n-

d›¤›nda mola vermeyenler, telsiz ile alo
kelimesi eﬂli¤inde iletiﬂim kuranlar, günün yorgunlu¤una ald›rmadan “Daha ﬂu
iﬂleri de yapmal›y›z” diye koﬂturanlar, ta-

Projeye kat›lan Koç
Toplulu¤u yöneticileri,
yaﬂad›klar› deneyimi ﬂu
cümleyle özetlediler:
“Biz bu iﬂten keyif ald›k.
Hiç yaﬂamad›¤›m›z
yorgunluk ve mutlulu¤u
ayn› anda yaﬂad›k. Ekip
çal›ﬂmalar›nda nadiren
oluﬂan bu tek sesi bize
yaﬂatt›klar› için tüm eme¤i
geçenlere teﬂekkürler…”
ﬂ›ma ekibinin ç›kan çöpleri görünce yaﬂad›¤› ﬂaﬂk›nl›k an› ve di¤er her ﬂey görülmeye de¤er ve yaﬂanmas› gereken karelerdi.
Tespit edilen tüm iﬂler tamamlan›nca iﬂin
en keyifli bölümü ise, 20 Eylül 2005’te

F›nd›kzadeli ve Fatihli çocuklar›n yenilenmiﬂ parklar›nda yeni etkinlik dönemine baﬂlad›¤› gün yaﬂand›. Tören günü
ise hava ﬂartlar› inan›lmazd›. Tören, saatlerce u¤raﬂ›lan ve yepyeni görünüme
bürünen amfi tiyatroda yap›lacakt› ve d›ﬂar›da deyim yerinde ise ﬂak›r ﬂak›r ya¤mur ya¤›yordu. Herkes onar dakika ara
ile bir gökyüzüne, bir internet arac›l›¤›
ile hava durumuna bak›yordu. Sonunda
her ﬂey ümit edilen ﬂekilde geliﬂti ve tüm
konuklar E¤itim Park› giriﬂinde TEGV
çocuklar› taraf›ndan karﬂ›land›.
Törene Koç Holding yöneticileri, proje
ekibi gönüllüleri, Topluluk ﬂirket yöneticileri, TEGV yöneticileri ve çal›ﬂanlar› kat›ld›. Bu projeyi hayata geçirerek
anlam kazand›ran Koç Toplulu¤u yöneticilerine TEGV çocuklar› taraf›ndan
teﬂekkür belgeleri sunuldu ve TEGV
rozetleri tak›larak teﬂekkür edildi. 14
toplant›, 19 ziyaret ve toplam 482 elektronik posta mesaj› eﬂli¤inde tamamlanan bu proje sonucunda, umudu ve
inan›l›nca neler yapabilece¤i ortaya
ç›kt›; Topluluk de¤erleri ve ekip çal›ﬂmas›n›n gücü yaﬂand›.

Bizden Haberler Dergisi
E¤itim Baﬂar› Arma¤an›

Toplulu¤umuzun Kurucusu ve ﬁeref Baﬂkan› Vehbi Koç’un iste¤iyle baﬂlat›lan ve 1977
y›l›ndan bu yana Bizden Haberler Dergisi taraf›ndan düzenlenen “E¤itim Baﬂar› Arma¤an›”na
baﬂvurular baﬂlad›. Bu y›l 26’nc›s› düzenlenen “E¤itim Baﬂar› Arma¤an›”na, Koç Toplulu¤u
personeli ile bayi, yan sanayi, yetkili sat›c› ve servislerinde görev alan çal›ﬂanlar›m›z›n
ilkö¤retim okulu ve liseyi birincilikle bitiren çocuklar› kat›labilecek.
Baﬂvuruda bulunabilmek için gerekli koﬂullar:
• Ö¤rencinin, 2004-2005 ö¤retim döneminde ilkö¤retim okulunu veya liseyi
birincilikle bitirdi¤ine dair belge;
• Ö¤renci velisinin; Koç Toplulu¤u personeli oldu¤una veya bayi çal›ﬂan›,
yan sanayi, yetkili sat›c› veya servislerinde çal›ﬂt›¤›na dair, ba¤l› bulundu¤u
ﬂirketten alaca¤› belge;
• Ö¤rencinin kimlik fotokopisi ve yeni çekilmiﬂ bir adet foto¤raf›.
Ö¤renci velilerinin gerekli olan belgeleri çal›ﬂt›klar› kurumlara ya da iﬂbirli¤i içinde
bulunduklar› ﬂirketlerin ‹nsan Kaynaklar› Yöneticili¤i’ne iletmesi gerekiyor. ‹nsan
Kaynaklar› Yöneticili¤i taraf›ndan toplanan evraklar en geç 5 Aral›k 2005 Pazartesi
gününe kadar, Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim Koordinatörlü¤ü’ne gönderilecek ve ödüle
hak kazanan ö¤rencilerin isimleri Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim Koordinatörlü¤ü taraf›ndan
bildirilecek.

koçcrm

Ford Otosan ve CRM
Ford Otosan, gelecekteki rekabet ortam›na CRM altyap›s›n› uyarlayarak bugünden
haz›rlan›yor. CRM ve birebir pazarlaman›n do¤ru kullan›ld›¤›nda, müﬂteri sadakati ve
kazan›m› için çok önemli oldu¤una inanan Ford Otosan yetkilileri, bu yeni
yöntemleri kullanarak ﬂirketlerine katma de¤er yaratmay› hedefliyor
CRM, müﬂterilerin detayl› verilerinin tutuldu¤u bölümü, VRM ise araç detaylar›n›n ve sahip iliﬂkilerinin yürütüldü¤ü k›s-

m› tan›ml›yor. Sistem Geliﬂtirme Müdür Yard›mc›s› Hayriye Karadeniz,
tasar›m›n en önemli hedefini, müﬂteri ve araçla
ilgili tüm verilerin tek
noktada toplanmas› olarak özetliyor. Bu hedefe
paralel olarak da; CRM&VRM, 2004 sonunda pilot olarak “Ça¤r› Merkezi”nde
kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂ. 2005 sonunda
tamamlanacak olan servis entegrasyon
program›, 2006’da devreye girecek yetkili sat›c› entegrasyon yaz›l›m› gibi
CRM&VRM ile entegre çal›ﬂacak. Sistem
bununla beraber, KoçCRM uygulamalar›n› desteklemek üzere tasarlan›rken, datamart üzerinden “Tan› Merkezi”ne istenilen formatta veri güncellemesi yap›l›yor.
“CRM’e geçiﬂ bir de¤iﬂim yönetimi süreci gibi ele al›nmal›. En kritik husus, sat›ﬂ
teﬂkilat›n›n CRM’e inanmas›. Verilerin
do¤ru al›nmas›ndan kampanya takibine,

tüm süreç emek yo¤un geçiyor. Baﬂar›,
ancak motivasyonu yüksek ekiplerle
mümkün oluyor” sözleriyle projedeki
insan faktörünün önemini dile getiren
Da¤tekin, üst yönetimin yan›nda ITpazarlama-sat›ﬂ iﬂbirli¤inin de önemini
vurguluyor. Ford Otosan CRM’e geçiﬂ
sürecinde, ilk önceleri altyap› çal›ﬂmalar›, son dönemdeyse pazarlama-sat›ﬂ iﬂbirli¤i ön plana ç›k›yor. Bu çerçevede de sat›ﬂ, müﬂteri memnuniyeti
ya da Koç ﬂirketleri aras›nda çapraz
fayda amaçl› birçok kampanya haz›rlan›yor. Bu kampanyalar çerçevesinde,
May›s ay›nda 2001’de otomobil alan eski müﬂterilere özel bir teklifle gidildi.
Bu çerçevede, yetkili sat›c›lar›n aktif kat›l›m›yla
150’nin üzerinde araç sat›ld›. Temmuz ay›nda, yeni üniversite mezunlar›na
özel, internet a¤›rl›kl›
Koçbank destekli olarak
bir uygulama yap›ld›.
Özel ödeme koﬂullar› ve
sürpriz indirimler sunulan bu kampanyada ﬂu
ana kadar 74 adet araç
sat›l›rken, beklentilerin ötesinde de geri dönüﬂ yakaland›¤› belirtiliyor. Da¤tekin, “Ford Otosan, araç satarak ve servis
hizmeti sunarak para kazan›yor. Bu yüzden, CRM ile bu iki amaca destek vermemiz laz›m. Yani, sonuç odakl› CRM
yapmak durumunday›z. Aksi halde elimizdeki CRM altyap›m›z›n hakk›n› vermemiﬂ oluruz” sözleriyle, gelecekte sonuç odakl› kampanyalara a¤›rl›k vereceklerini iletiyor.

iletiﬂim

CRM’e verilen önem, rekabete paralel
art›yor. Bu çerçevede, Ford Otosan da
2005’te h›zland›rd›¤› çal›ﬂmalarla merkezi veritaban› tamamlayarak, ça¤r› merkeziyle entegre bir proje baﬂlatt›. Hedef,
2006 sonuna kadar tüm teﬂkilat›n ortak
CRM veritaban›yla entegrasyonunun
sa¤lanmas›.
Pazarlama Stratejileri Ekip Lideri Ka¤an
Da¤tekin, artan rekabetin Türkiye gibi
geliﬂmekte olan ekonomilerin vazgeçilmez gerçe¤i oldu¤unu belirterek, ﬂu de¤erlendirmeyi yap›yor:
“Artan rekabetin müﬂteri hizmetlerine
olumlu yans›malar›n›, verimlilik art›ﬂ›n›n
ülke ekonomisine katma de¤erini biliyoruz. Ancak, topyekûn faydalar›n›n yan›nda rekabet, haz›r olmayanlar için ciddi bir tehdit oluﬂturuyor. Rekabet, ayn›
h›zla medyaya yans›yor. Tüm otomotivciler benzer mecralara sald›rd›¤›ndan,
medyac›lar›n tabiri ile büyük bir kirlenme ortaya ç›km›ﬂ durumda. Farkl›l›k yaratmak, mesaj›n›z› iletmek için art›k farkl› mecralar› daha etkin kullanmak zorundas›n›z.”
Ford Otosan’›n gelecekte de baﬂar›y› yakalayabilmesi için sat›ﬂ ve pazarlamada
farkl› kanallar› sonuna kadar kullanmas›
gerekti¤ini vurgulayan Da¤tekin, fark›ndal›k yaratmak için kitlesel pazarlama
ne kadar önemliyse, birebir pazarlaman›n da rekabetçi kalabilmek için en az o
kadar önemli konuma geldi¤ini belirtiyor.
Da¤tekin’in verdi¤i bilgilere göre, Ford
Otosan’›n CRM konusundaki çal›ﬂmalar›
yak›n zamanda h›z kazand›. Çal›ﬂmalar›n temelinde kapsaml› bir veritaban› tasar›m› yer al›yor. Motorlu taﬂ›tlar›n uzun
y›llar kullan›lmas›, el de¤iﬂtirmeleri otomotive has bir veritaban› yaklaﬂ›m›n› zorunlu k›ld›¤›n› belirten Da¤tekin, veritaban›n›n bu nedenle CRM&VRM olarak
isimlendirildi¤ini söylüyor.

Derleyen: Didem Durano¤lu
Ford Otomotiv Sanayi A.ﬁ Pazarlama Stratejileri
CRM & 1e1 Pazarlama Uzman›

Önerileriniz için: ‹dil Laslo / idill@paro.com.tr
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Damdaki

Mizahç›
Cihan Demirci

cihandemirci@yahoo.com

Sallant› ve söylenti toplumuyuz!

son sayfa

1

999’daki 17 A¤ustos depreminin üzerinden 6 y›ldan
fazla bir süre geçmesine ra¤men herhangi ciddi bir
tedbir almam›ﬂ ve ayn› “k›r›k” zeminin üzerinde oturan insanlar olarak gelecek bir büyük depremi kiriﬂ
alt›nda beklemekteyiz. Son olarak ‹zmir’de gerçekleﬂen zincirleme depremlerle bir süredir akl›m›zdan ç›kan deprem pani¤i yeniden yaﬂam›m›za girdi. Bilim adamlar›m›z bile bize
özgü bilim adam› bu ülkede. Onlarda bile ortak bir dil göremiyorsunuz, her bilim adam›n›n farkl› bir k›r›lma noktas› var!
Sanki her bilim adam›n›n alt›ndan farkl› bir fay hatt› geçiyor
ülkede!
Ülkemiz “söylenti” ülkesiydi, ﬂimdilerde “sallant›”
ülkesi de olduk çok ﬂükür.
Her sallant›dan sonra yeni
söylentiler yarat›p, kendimizi daha da kand›rarak
yaﬂamay› pek seviyoruz.
Bak›n “Damdaki Mizahç›”n›z olarak damlardan
aﬂa¤›ya kulak kabartt›m ve
son ç›kan deprem söylentileri nelermiﬂ, sizler için
bir bir dinledim. ‹ﬂte halk›m›z›n yaratt›¤› f›s›lt› gazetesinde “En son ç›kan
deprem iﬂaretleri”nin tam
listesi:
1- Bizim mahallede yaﬂayan 97 yaﬂ›ndaki Abuzittin
Amca’n›n bir gözü topra¤a
bak›p topra¤›n iletkenli¤ini art›rmaya baﬂlad›. Kesin
yak›nda çok büyük bir
deprem var!..
2- Dün sabah önümden Prof. Sönmez Üﬂümezsoy geçti!
(Adam hiç üﬂümedi¤i için yaz k›ﬂ tiﬂörtle geziyor!) Bu demektir ki yak›nda bir depremin eli kula¤›nda!.. (Kesin gene
bir kanala yeni k›r›lan fay hatlar›n› konuﬂmaya gidiyordu!)
3- Dün gece çok a¤›r yemekler yiyen Bünyamin Bey’in midesi öyle bir ﬂiﬂkinlik yapm›ﬂ ki evlerinin balkonunda oturmakta olan adamca¤›z daha fazla dayanamay›p etrafa fena
halde “Radon Gaz›” saçm›ﬂ. Bu gaz› alt kattaki balkondan
hisseden komﬂular deprem yak›n diyorlar!..
4- Dün akﬂam Raziye Teyze, ﬁaziye’ye bakt›¤› kahve fal›nda
ﬁaziye’nin k›smetinin kabard›¤›n› gördü... Ama bu k›smet kabarmas›n›n yan›nda kad›nca¤›z bir de yerin kabard›¤›n› gör-

müﬂ fakat bunu ﬁaziye’ye söyleyememiﬂ. Yer kabar›rsa, hele
hele bir de kuﬂ gribine yakalanm›ﬂ hindiler aniden kabarmaya baﬂlarsa ve “Kabaramazs›n Kel Fatma” diyenler birden art›ﬂ gösterirse n’olur dersiniz? Ay fay› çatlayas›caaaa, n’olacak
tabii deprem olur k››››››››z!..
5- Dün sabah Köstebek Sokak’ta acayip yamulmalar görüldü.
Yerde görülen bu yamulmalar depremin habercisidir beyler.
Gerçi bu yamulman›n ‹GDAﬁ’la ‹SK‹’nin ayn› yeri son bir ayda yedinci kez kazmas›ndan ç›kt›¤› söyleniyor ama olsun, siz
bunu gene de deprem nedeni say›n!..
6- Semtimizdeki bitmek
bilmeyen yol kaz›lar› s›ras›nda oluﬂan büyük bir çukur önce göle dönüﬂmüﬂtü. Bu sabah bakt›k ki bu
do¤al gölün rengi yeﬂile
dönmüﬂ. Demek ki göller
yeﬂilleniyor, o zaman yeﬂil
alanlar yak›nda gölleﬂecek,
bu da bize depremin yolda
oldu¤unu gösterir, hadi
geçmiﬂ olsun!..
7- Mahallemizdeki hayvanlar›n acayip hareketleri iyice artt›! Hamdullah Abi’nin
köpe¤i dün akﬂam bana
resmen bir kol hareketi
yapt› ki sormay›n, terbiyesiz hayvan n’olucak. Ya
Hayriye Teyze’nin kara kedilerine ne demeli? Adi
hayvanlar habire önümden
geçip, sonra da pis pis s›r›t›yorlar bana. Hem sonra
dün mart›n›n biri deniz
zannedip kafama kondu ve bana: “Abi benim de kafam kar›ﬂt› n’apiim” demesin mi? Bunlar neyin göstergesi beyler?
Tabii ki art›k bu ülkeye dayanamayan alt›m›zdaki fay›n tam
orta yerinden k›r›lmak üzere oldu¤unun göstergesi. Sorar›m
size; insan›n dayanamad›¤› böyle bir ülkeye, üstelik zaten
çatlak olan bir fay nas›l dayans›n ki?..
8- ‹ﬂte böyle sevgili okurlar, bizde bu söylenti kültürü oldukça, daha ne deprem iﬂaretleri olacak, hepsi buraya s›¤maz,
bir k›sm›n› Sn. Sönmez Üﬂümezsoy’la, Sn. Ahmet Ercan’a
yollamay› düﬂünüyorum. Keﬂke biraz da söylentilere de¤il
de, depreme karﬂ› ne tedbirler almad›k, onlara bakabilsek!
Gelecek aya dek kal›n fay k›r›ks›z!..
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Koç Finansal Hizmetler Yap› Kredi’ye
“La Scala” ile “hoﬂ geldin” dedi

Dünyan›n önde gelen filarmoni orkestralar›ndan La Scala, Yap› Kredi’nin Koç Finansal Hizmetler ailesine
kat›lmas› vesilesiyle düzenlenen gecede bir kutlama konseri verdi. Konser öncesinde birlikte bir aç›l›ﬂ konuﬂmas› yapan Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl› ve UniCredit CEO’su
Alessandro Profumo, Yap› Kredi’nin
Koç Finansal Hizmetler ailesine kat›lmas›ndan dolay› duyduklar› mutlulu¤u dile getirerek tüm Yap› Kredililere

hoﬂ geldiniz dileklerini iletti. Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›’nda gerçekleﬂtirilen konsere; Koç Holding,
UniCredit ve Koç Finansal Hizmetler’in yöneticilerinin yan› s›ra üst düzey protokol ile iﬂ ve ekonomi çevrelerinden önemli kiﬂiler kat›ld›. ‹talya
Büyükelçisi Carlo Marsili ve ‹talyan
Baﬂkonsolosu Luciano Pezzotti de
konseri Bülend Özayd›nl› ve Alessandro Profumo ile birlikte izledi.
Koç Finansal Hizmetler’in hissedar›

UniCredit’in kurumsal sponsoru oldu¤u La Scala Filarmoni Orkestras›, klasik müzik çevrelerinde çok sayg›n bir
konuma sahip.
1982 y›l›nda kurulan orkestra bugüne
kadar dünya çap›nda pek çok ﬂehirde
konserler verdi; Leonard Bernstein,
Zubin Mehta ve Riccardo Muti gibi
tan›nm›ﬂ ﬂeflerin yönetiminde; aralar›nda Gidon Kremer, Yo-Yo Ma, Gil
Shaham’›n yer ald›¤› önemli müzisyenlerle birlikte sahne ald›.

F‹NANS
Koçbank’a 500 milyon $
sendikasyon kredisi
Koçbank 23 A¤ustos 2005’te ‹stanbul’da
düzenlenen bir törenle 500 milyon ABD
dolarl›k sendikasyon kredisine imza att›.
Koçbank’›n Türk ve ‹talyan yöneticileri ile
kat›l›mc› yabanc› bankalar›n temsilcilerinin
kat›ld›¤› imza töreninde, Koç Finansal Hizmetler CEO’su ve Koçbank Genel Müdürü
Kemal Kaya Koçbank’›n 2005 y›l› performans› ve özellikle yabanc› bankalar›n merakla takip ettikleri Koçbank’›n Yap› Kredi
Bankas›’n› sat›n almas› ile ilgili son geliﬂmeler hakk›nda bilgi verdi. Koçbank’›n temin etti¤i bu kredi ile birlikte Türk bankalar›n›n 2005 y›l›n›n ilk sekiz ayl›k döneminde sa¤lad›klar› sendikasyon kredilerinin
toplam› 5 milyar dolar› aﬂm›ﬂ oldu. Bu rakam›n önümüzdeki Kas›m ve Aral›k aylar›nda temin edilecek yeni sendikasyon kredileri ile birlikte artarak, 2005 y›l›n› Türk
bankalar›n›n en fazla sendikasyon kredisi
sa¤lad›klar› y›l olarak zirveye taﬂ›mas› bekleniyor. Kaya, 500 milyon dolarl›k sendi-

kasyon kredisinin uluslararas› piyasalarda
Koçbank’a duyulan güvenin bir göstergesi
oldu¤unu vurgulad›.

Koçfinans’tan
finansman
bonosu
Koç Tüketici Finansman› ve Kart Hizmetleri A.ﬁ. (Koçfinans), 1994’den bu yana
unutulan sermaye piyasas› enstrüman›n›
finans piyasalar›na hat›rlatt›. 2006’dan itibaren yat›r›m araçlar›nda eﬂit vergilendirilmeye gidilecek olmas› nedeniyle talep
görmesi beklenen özel sektör tahvil ve
bono ihraçlar›nda, piyasalar› harekete
geçirmek isteyen Koçfinans, Ekim’de 13
Milyon YTL nominal tutarda, 18 ay vadeli finansman bonosu ihraç etti.

Aç›k denizlerde
Koç Allianz
güvencesi
1980’li y›llarda 10-15 tekne
ile yat sigortac›l›¤›nda faaliyete baﬂlayan ve bugün
sigortalad›¤› tekne say›s›
1700’lere ulaﬂan Koç Allianz, yat sigortac›l›¤› konusunda pazar lideri olarak
çal›ﬂmalar›n› sürdürürken,
yatç›l›¤a ve yat turizmine
de büyük destek veriyor.
‹lki 1989 y›l›nda düzenlenen ve 29 Ekim-04 Kas›m
2005 tarihleri aras›nda 16.s›
gerçekleﬂtirilen “Marmaris
Uluslararas› Yat Yar›ﬂlar›
Haftas›”n›n bu y›lki sponsoru yine Koç Allianz’d›.

OTOMOT‹V
Otokar’›n
Sultan
City’leri
Sivas’ta
Yeni Navigo Avrupa vitrininde
Ticari araç ve savunma sanayi sektörlerinin lider üreticisi Otokar, Navigo küçük
otobüsünün yeni modellerini, 21–26 Ekim tarihleri aras›nda Belçika’n›n Kortrijk
kentinde düzenlenen ve dünyan›n en önde gelen otobüs fuar› Busworld’de Avrupa vitrinine ç›kard›. Fuarda Fransa’n›n önde gelen ﬂirketlerinden Fast Concept Car
ve ‹talya’n›n ünlü firmas› Dallavia SpA ile de distribütörlük anlaﬂmas› imzaland›.

Sultan’›n halk otobüsü
versiyonu Sultan City’yi üretim
band›ndan yeni ç›karan
Otokar, ilk sat›ﬂ› Sivas
Belediyesi’ne yapt›. Sivas
Belediyesi’nin ﬂehir içi toplu
taﬂ›mac›l›kta kullanaca¤›
35 adet Sultan City, törenle
Otokar yetkilileri taraf›ndan Sivas Belediyesi’ne teslim
edildi.

sektörel

Aygaz ve Tofaﬂ’tan
LPG’li Albea

Aygaz ile Tofaﬂ’›n ortak yürüttü¤ü proje sonucu üretimine baﬂlanan çift yak›t sistemli Fiat Albea ile art›k LPG güvenle kullan›l›yor. Kuruçeﬂme Divan’da, proje ve otogaz sektörü ile ilgili bilgi
vermek amac›yla bas›n toplant›s› düzenlendi. Toplant›ya, Dünya
LPG Derne¤i Genel Müdürü James Rockall, Tofaﬂ Ticari Grup
Direktörü Müfit Ataseven ve Aygaz Genel Müdürü Mehmet Ali
Neyzi kat›ld›.
Toplant›da, Dünya LPG Derne¤i Baﬂkan› James Rockall, LPG’nin
benzin ve motorine alternatif çevreci ve güvenli bir yak›t oldu¤unu belirterek, dünyada sürdürülebilir ve sa¤l›kl› bir otogaz pazar› oluﬂturulmas› konusunda fabrika üretimi LPG’li araçlar›n büyük
önem taﬂ›d›¤›n› ifade etti. Aygaz Genel Müdürü Mehmet Ali Neyzi de “Ar-Ge harcamalar›n› finanse etti¤imiz çift yak›t sistemli Fiat Albea’n›n, Türkiye otogaz pazar›ndaki yanl›ﬂ uygulamalar ve
yaﬂanan sorunlara çözüm olaca¤›na inan›yoruz” dedi. Tofaﬂ
Ticari Grup Direktörü Müfit Ataseven ise Fiat Albea’da otomobil
için en uygun otogaz sisteminin bulundu¤unu ve otomobilin,
fabrikada standartlara uygun ﬂekilde üretildi¤ini belirtti. Ataseven,
“LPG kullan›m›n›n sundu¤u ekonomi, güven ve konfor Albea’da
tam anlam›yla hissediliyor” dedi.

Türk Traktör
Ankara’da
vergi rekortmeni
Türk Traktör “Kurumlar Tahakkuk Eden Vergi” s›ralamas›nda Ankara’da özel sektörde 52 trilyon 918 milyar
940 milyon liral›k tahakkuk eden vergiyle ilk s›rada yer
ald›. “2004 Türkiye Vergi ﬁampiyonlar› Ödül Töreni” 22
Eylül 2005 tarihinde yap›ld›. Baﬂbakan Recep Tayyip
Erdo¤an, bakanlar›n, özel sektör ve kamu kuruluﬂlar›
idarecilerinin kat›ld›¤› tören, bas›nda da büyük yank›
uyand›rd›. Kurumlar ve gelir vergisinde Türkiye s›ralamas›nda ilk beﬂe girenlerin ödülünü Baﬂbakan Erdo¤an
verdi. Türk traktör de Ankara’da ”Kurumlar Tahakkuk
Eden Vergi” s›ralamas›nda özel sektörün birincisi oldu.
Türk Traktör Genel Müdürü Hakk› Akkan’a ödülü
Devlet Bakan› Beﬂir Atalay sundu.

Ford Otosan’dan yeni
mezunlara özel uygulama
Ford Otosan, son y›lda h›z kazand›rd›¤›
CRM çal›ﬂmalar›na ilginç bir uygulama ile
devam ediyor. Bir ilke imza atarak yeni
mezunlara yönelik yepyeni bir uygulamay› devreye alan Ford Otosan, Koçbank iﬂbirli¤i ile Temmuz ay›nda veri
toplama süreci baﬂlatt› ve üniversiteden
yeni mezun olanlara iki ayl›k süreçte internet üzerinden ﬂifre da¤›tarak “Yeni
Mezun Program›”na dahil olmalar›n› sa¤lad›. Kampanyalar ve hediye çekiliﬂleriy-

le yeni mezunlarla iletiﬂimini sürdüren
Ford Otosan, bu yeni uygulamas›yla y›l
boyunca özel faiz imkânlar›, farkl› ödeme koﬂullar›, kefilsiz kredi imkân› ve anl›k “çok özel teklifler” sunuyor. Koçbank
ile birlikte devam ettirilen bu çal›ﬂma ile
ﬂu ana kadar 46 adet araç sat›lm›ﬂ durumda. Üyelere sunulan en ilginç teklif
ise “StreetKa” kampanyas›. Türkiye’deki
son “StreetKa”lara veda etmek ve üyelere güzel bir f›rsat sunmak amac›yla farkl›

bir indirim ve ek avantajlar sunuldu.
Ford Otosan Pazarlama Stratejileri Ekip
Lideri Ka¤an Da¤tekin, müﬂteri verilerinin k›sa zaman içinde kullan›lmad›klar›
takdirde güncelliklerini yitirdiklerini söyledi. Da¤tekin, alt› ay önce güncellenmiﬂ
verilere dayanarak bir kampanya yap›ld›¤›nda potansiyellerin kaç›r›labildi¤ini,
ekip olarak böylesi s›k›nt›lar› nas›l aﬂabileceklerini düﬂünerek bu program› tasarlad›klar›n› belirtti.

sektörel

Tudor Akü’de
yeni dönem
Oltaﬂ, Exide Grubu’nun markas› Tudor’u, Türkiye’de üretme
yetkisi ald›. Ekim ay›nda Ankara’da düzenlenen “Tudor Akü
Bilgilendirme Toplant›s›”nda anlaﬂmaya iliﬂkin bilgiler
paylaﬂ›ld›.
Kuruldu¤u 1963 y›l›ndan bugüne, pazar›n önde gelen
markalar›n›n pazarlamas›n› yapan Oltaﬂ, bir dünya devi olan
Exide Grubu’nun markas› Tudor ile 1995 y›l›ndan itibaren
pazarda yer al›yor. Geçti¤imiz günlerde Exide’›n, baﬂar›l› iﬂlere
imza atan güvenilir marka Tudor’un Türkiye’de üretilme
yetkisini Oltaﬂ’a vermesi, aradaki iﬂbirli¤ini daha da pekiﬂtirdi.
Daima en iyilerle çal›ﬂma misyonuyla yola ç›kan Oltaﬂ, Tudor
Aküleri’ni üretmek üzere, Türkiye’nin en iyi akü
üreticilerinden biri olan Yi¤it Akü ile anlaﬂt›.
3 Ekim’de Ankara’da, tüm bu geliﬂmeleri paylaﬂmak ve
akülerin üretilece¤i tesisi yetkili sat›c›lara tan›tmak üzere
“Tudor Akü Bilgilendirme Toplant›s›” yap›ld›. Toplant›ya
Exide’› temsilen Michael Pele, Yi¤it Akü Genel Müdürü
Mahmut Yi¤it, üst düzey yöneticiler ve Oltaﬂ yetkilileri
kat›ld›. Toplant›n›n ve fabrika gezisinin ard›ndan geçti¤imiz
günlerde Ankara’da aç›lan Çengelhan Rahmi M. Koç
Müzesi’nde akﬂam yeme¤i için bir araya gelindi. Yetkili
sat›c›lar gezdikleri müzeye hayran kald›lar.

Iveco Konya
Oto Show’dayd›
Iveco, 27 Eylül-2 Ekim tarihleri aras›nda, Konya TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleﬂen “Konya Oto Show
2005 Fuar›”na, Konya Bayii Uyararslan ile birlikte 260
metrekarelik standla kat›ld›. Fuarda, geniﬂ iç hacmi ve
yüksek tavan› ile servis ve yolcu taﬂ›mac›l›¤› alan›nda
konfor sunan 20+1 Daily, Daily ﬂasi ve Eurobus Tector
31.17 sergilendi. 30 binden fazla kiﬂinin ziyaret etti¤i
fuarda, Iveco stand› büyük ilgi gördü.

Döktaﬂ SinterCast
sisteme geçiyor
Türkiye’nin en büyük döküm üreticisi Döktaﬂ, CGI
(Compacted Graphite Iron) seri imalat›nda SinterCast
2000 süreç kontrol sistemini uygulayacak. Ekim ay›nda Döktaﬂ’›n Bursa-Orhangazi merkez tesislerinde kurulacak olan sistem, daha sonra SinterCast CGI silindir
bloku ve kafas› seri üretiminde kullan›lmaya baﬂlanacak. CGI, tesisin bugün üretmekte oldu¤u 7.3 litre ticari araç motorunun performans ve dayan›kl›l›¤›n› iyileﬂtirme amac› güdüyor. Döktaﬂ ve SinterCast 2006 y›l›nda baﬂlanacak üretimler için de CGI geliﬂtirme
programlar›n› uygulayacak. Üretilmekte olan 7.3 litre
ticari araç motoru için, silindir blok ve kafas›n›n SinterCast CGI seri üretimi performans ve dayan›kl›l›k iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›na 2005’te baﬂlanmas› planlan›yor.
Ayr›ca, Döktaﬂ ve SinterCast, 2006 y›l›nda baﬂlanmas›
planlanan di¤er üretimler için de CGI geliﬂtirme programlar›n› destekliyorlar. Döktaﬂ Dökümcülük Genel
Müdürü Yaylal› Günay Döktaﬂ’›, dünya otomotiv endüstrisine CGI temin eden öncü kuruluﬂlar aras›na
oturtmay› hedeflediklerini belirtti.

K›ﬂa haz›r
m›s›n›z?
Continental lastikleri, güvenli ve üstün performansl› sürüﬂ için sonbahar-k›ﬂ aylar›n›n hava ﬂartlar›na uygun
lastik geliﬂtirmeye yönelik
Ar-Ge çal›ﬂmalar›yla sektörde öncülü¤ünü sürdürüyor.
Tüm araçlara uygun k›ﬂ lasti¤i modelleriyle Ulusal Amerikan Karayollar› Trafik Güvenli¤i ‹daresi (NHTSA) taraf›ndan ödüllendirilen Continental, TS 810 ile de iddias›n› sürdürüyor.

Döktaﬂ’a
“Sektörel ‹hracat
Baﬂar› Ödülü”
26 Eylül–2 Ekim tarihleri aras›nda
yap›lan “VIII. D›ﬂ Ticaret Haftas›“
kapsam›nda düzenlenen bir törenle,
2004 y›l› itibariyle baﬂar›l› olan ihracatç›lara ödül verildi. 26 Eylül’de Ankara Hilton Oteli’nde gerçekleﬂtirilen
ödül töreninde Döktaﬂ, “Sektörel ‹hracat Baﬂar› Ödülü”ne sahip oldu.
Baﬂbakanl›k D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›’nca yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda Döktaﬂ, “Makine ve Aksamlar›” sektöründe en fazla ihracat
yapan firmalar aras›nda üçüncü s›rada yer ald› ve “Sektörel ‹hracat Baﬂar› Ödülü”nü almaya hak kazand›.
Döktaﬂ ad›na ödülü, Genel Müdür
Yaylal› Günay ald›.

DAYANIKLI TÜKET‹M
Arçelik-LG Klima’da
yeni fabrika yat›r›m›
“Ekolojist Bulaﬂ›k
Makinesi” finalde
“Ekolojist Bulaﬂ›k Makinesi”
ile VI. Teknoloji Ödülleri’ne
aday olan Arçelik, finale kalan ilk beﬂ projeden biri oldu. “Ekolojist Bulaﬂ›k Makinesi”, Arçelik’in kendi bilgi
birikimi ve mühendis kadrosuyla oluﬂturdu¤u, dünyada
ilk kez de¤iﬂken devirli motor teknolojisinin kullan›ld›¤›
bulaﬂ›k makinesi. “Ekolojist
Bulaﬂ›k Makinesi”nin ana
özellikleri; az su tüketimi,

ileri sensör teknolojisi uygulamalar›, robust performans,
az enerji tüketimi, düﬂük ses
gücü düzeyi, temizleme performans›, yeni y›kama programlar›, çevreye duyarl›l›¤›
ve tüketici odakl› tasar›m›.
TÜB‹TAK, TTGV ve TÜS‹AD
taraf›ndan düzenlenen “VI.
Teknoloji Ödülleri” 6 Aral›k
2005’de Teknoloji Kongresi'nin ard›ndan, sahiplerine
verilecek.

Arçelik-LG Klima Sanayi de Gebze Organize Sanayi Bölgesi içindeki mevcut tesisinin yan›nda yeni bir arazi alarak toplam arsas›n› 69 bin metrekareye ç›kartt›. Üretim kapasitesini y›lda 1 milyona ç›karacak bu alandaki yeni yet›r›m›n temeli 3 Ekim’de at›ld›.
Temeli at›lan ve nisan 2006 da bitirilmesi planlanan tesis
2 katta toplam 19 bin metrekarelik bir kullan›m alan› sa¤layacak ve bu alan malzeme ve mamul stok alan› olarak
kullan›lacakt›r.

DemirDöküm’de
Demirsistem
‹lk yerli çamaﬂ›r
kurutma makinesi
Ar-Ge’ye yapt›¤› yat›r›mlarla
ürün yelpazesini zenginleﬂtiren Arçelik, bir ilki daha gerçekleﬂtirerek Türkiye’nin ilk
yerli çamaﬂ›r kurutma makinesini üretti. Arçelik taraf›ndan üretilen, Avrupa’n›n en
az enerji tüketen ve A enerji
performans de¤erine sahip
elektrikli kurutucusu ve Plus
X Award 2005 yenilikçilik
ödülünün sahibi olan çamaﬂ›r
kurutma makinesi, kas›m
ay›ndan itibaren piyasaya su-

nulacak. Arçelik çamaﬂ›r kurutma makinesinin tan›t›m›
için geçti¤imiz günlerde Çay›rova tesislerinde düzenlenen bas›n toplant›s›na Arçelik A.ﬁ. Genel Müdürü A.
Gündüz Özdemir ve Ürün
Direktörü O¤uzhan Öztürk
kat›ld›. Arçelik çamaﬂ›r kurutma makinesi ilk y›l 200 bin
adet üretilecek; 30 bini iç pazara sunulacak olan kurutma
makinesinin 170 bin adedi
ihraç edilecek.

DemirDöküm, Bozüyük Tesisleri’nde ‘üretimde yal›nl›k’›
hedef alan ‘DemirSistem’ üretim yönetimi modeline geçti. DemirSistem’in temelini, üretimde yal›nl›¤› esas alan
“Yal›n Üretim” teknikleri oluﬂturuyor.
Ayr›ca, ‘S›f›r Hata, S›f›r Ar›za, S›f›r ‹ﬂ Kazas›’n› hedefleyen
DemirSistem, yüksek teknoloji ürünlerini DemirDöküm
kalitesi, düﬂük maliyeti ile zaman›nda müﬂteriye sunacak.

Is›nma sanat›nda
son nokta
Türkiye’de sektöründe 52.
y›l›n› kutlayan lider marka
DemirDöküm, “ilkler” listesine yeni bir ürün daha
ekledi. 21 Ekim’de Dekoratif Panel Radyatörler Serisi, bas›n mensuplar›na,
bayilere ve sektörden konuklara tan›t›ld›. Tüketicilerin, tüm DemirDöküm

yetkili sat›ﬂ noktalar›nda
bulabilecekleri seride, Desenli Panel Radyatör ve
Portmanto Panel Radyatör
ürünleri bulunuyor.

ENERJ‹
Aygaz Dünya LPG
Forumu’nda
Çin’de 14-16 Eylül 2005 tarihleri aras›nda yap›lan 18.
Dünya LPG Forumu’na, Aygaz yedi kiﬂilik bir ekip ile
kat›ld›. Aygaz yetkilileri, forum çerçevesinde Dünya
LPG Derne¤i Yönetim Kurulu, GAIN ve GLOTEC toplant›lar›nda da bulundular.
Dünyan›n 48 ülkesinden
500’ü aﬂk›n delegenin kat›ld›¤› kongreler s›ras›nda, dünya LPG sektöründeki geliﬂmeler ve yeni pazarlar takip
edildi, dünyan›n önde gelen
birçok gaz firmalar›n›n yöneticileri ile karﬂ›l›kl› görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunuldu.
Kongreler s›ras›nda 70 uluslararas› firma, sektörel ürün-

Aygaz’dan
hediye ya¤muru

lerini kongre salonunun yan›ndaki fuar alan›nda stand
kurarak tan›tt›. Aygaz fuara
kat›lan tek Türk firmas› olarak her zamanki gibi fuar›n
en büyük stand›nda ürünlerini sergiledi. Ayr›ca fuar süresince Uzakdo¤u, Avrupa,
Güney Amerika ve Afri-

ka’dan mevcut/potansiyel
müﬂteriler ve di¤er kat›l›mc›
firmalar ile ileriye dönük
projeler hakk›nda görüﬂmeler gerçekleﬂtirildi. Dünya
LPG Forumu, önümüzdeki
sene ABD’nin Chicago kentinde 17-20 Ekim 2006 tarihlerinde gerçekleﬂtirilecek.

Aygaz’›n otogaz kullan›c›lar›na yönelik düzenledi¤i
“Y›ld›zl› Kampanya”n›n fabrika ç›k›ﬂl› LPG’li Fiat Albea
talihlisi belli oldu. Ankara’da
bulunan Toprak D›ﬂ Ticaret
Akaryak›t ‹stasyonu’ndan
yapt›¤› LPG al›ﬂveriﬂi sonucu
Hac› Mehmet Gökmen,
fabrika ç›k›ﬂl›, hem benzinli
hem LPG’li bir Fiat Albea’n›n
sahibi oldu.

Hidrojen
enerjisinde
BOS

‹zocam Tek-‹z’le birleﬂti
‹zocam, Tek-‹z izolasyon ve yap› elemanlar› sanayii ile birleﬂerek yal›t›m sektöründeki yerini
ve liderli¤ini daha da sa¤lamlaﬂt›rd›. 24 Haziran’da yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul’da al›nan birleﬂme karar› do¤rultusunda ‹zocam’›n
ürün portföyü de geniﬂledi. S›ca¤a, so¤u¤a, sese, yang›na ve suya karﬂ› koruma sa¤layan geniﬂ ürün yelpazesi ve teknik dan›ﬂmanl›k hizmetleri ile yal›t›m semtöründe lider konumunda

olan ‹zocam, yine yal›t›m sektöründe önemli faaliyetlerde bulunan Tek-‹z ile birleﬂti. Birleﬂme
ile Tek-‹z ‹zolasyon ve Yap› Elemanlar› Sanayii
A.ﬁ’nin tüzel kiﬂili¤i sona ererken, ﬂirketin ürünleri ve üretimi art›k ‹zocam markas›, kalitesi ve
güvenilirli¤i ile piyasaya sürülmeye baﬂland›. 27
Haziran 2005 tarihinde Tek-‹z, resmi olarak ‹zocam Ticaret ve Sanayi A.ﬁ. Tek-‹z Tesisi olarak
Ticari Sicil’e kaydettirildi.

Türkiye'de ilk kez yap›lan
Uluslararas› Hidrojen Kongresi
ve Fuar›’nda BOS, hidrojen
üreticisi olarak yer ald›. Ziyaretçiler taraf›ndan yo¤un ilgi
gören BOS stand›nda hidrojen
üretimi ile ilgili bilgiler aktar›ld›. Kongre ve fuar nedeniyle
Türkiye’ye ilk kez getirilen
Hyundai Tucson marka yak›t
hücreli elektrikli arac›n tüm
hidrojen ihtiyac› BOS taraf›ndan sa¤land›. Hyundai yetkilileri, Türkiye'de, yak›t hücreli
elektrikli araçlar›n hidrojen dolumu için, emniyetli üretimi ve
sahip oldu¤u kalite belgeleri
nedeniyle, BOS'u tercih ettiklerini söylediler.

sektörel

OPET’te, yazar kasa
uygulamas›
OPET bir ilke daha imza atarak, 1 Temmuz’da yürürlü¤e
giren yazar kasa projesini,
Türkiye’de ilk kez ‹stanbul
Altunizade’deki Alev Petrol
istasyonunda hayata geçiriyor. ‹stasyonlar›nda, yine bir
Koç Grubu ﬂirketi olan Beko’nun üretti¤i yazar kasalar› kullanacak olan OPET,
Maliye Bakanl›¤› Gelirler
Müdürlü¤ü taraf›ndan onaylanan program çerçevesinde,
2005-2006 döneminde, cihazlar› tüm akaryak›t pompalar›nda hizmete sunmay›
planl›yor.
Madeni Ya¤ A.ﬁ. taraf›ndan üretilen ve sat›lan Rom Yak›t Kat›klar› da yenilendi. Modern ﬂiﬂe tasar›m› ve rengârenk yeni
etiketleri ile pazara sunulan Rom Yak›t Kat›klar›, araçlar›nda
ekstra performans isteyen araç sürücülerinin kullan›m›na sunuldu.

OPET’in örnek köyü
Yesemek
OPET, Yesemek’te bulunan ve ayn› zamanda Türkiye’nin
ilk aç›k hava müzesi olan Hitit Heykel Atölyesi’ni
canland›r›rken, Yesemek Köyü de örnek köy kapsam›na
al›nd›. OPET’in, “Bilinçli Toplum Projeleri” kapsam›nda
yürüttü¤ü sosyal sorumluluk çal›ﬂmalar› kapsam›nda
geçti¤imiz Nisan ay›nda Mardin’de Dara Harabeleri’nin
bulundu¤u Dara Köyü’nde hayata geçirilen ilk “Örnek
Köy” uygulamas›ndan sonra, ﬂimdi de Gaziantep’in ‹slahiye
ilçesinde bulunan Yesemek Köyü, “Örnek Köy” olarak
seçildi. Öte yandan OPET’in “Bilinçli Toplum Projeleri”
kapsam›nda hayata geçirdi¤i “Yeﬂil Yol Projesi” çerçevesinde, Ankara, K›rﬂehir ve Kayseri’deki OPET akaryak›t istasyonlar›nda a¤aç dikim çal›ﬂmalar› yap›ld›.

B‹L‹ﬁ‹M
Lütfi K›rdar’da “Apple Günleri”
Apple IMC Türkiye taraf›ndan bu y›l ilki
gerçekleﬂtirilen “Apple Günleri”, Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›'nda 27-30 Ekim
tarihleri aras›nda yap›ld›. Apple IMC Türkiye, ilk Apple Günleri’nde, 7’den 77’ye,
amatörlerden profesyonellere, tüm teknoloji merakl›lar›n› Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi
Saray›’nda a¤›rlad›. Apple IMC’nin “ilk”leri-

nin tan›t›ld›¤›, seminerler ve workshoplarla
dopdolu geçen etkinli¤e binlerce kiﬂi kat›ld›. Apple IMC Türkiye’ye verdi¤i önemin
bir göstergesi olarak Apple Günleri’ne kat›lan Apple CEMEA (Merkez Avrupa, Orta
Do¤u ve Afrika) Bölgesi Baﬂkan› Jacques
Gourlet, Türkiye pazar›n›n Apple için çok
önemli oldu¤una dikkat çekti.

Spor ﬁenli¤i’nde k›yas›ya turnuva
Koç Çaml›ca ‹ﬂ Merkezi ﬁirketleri Spor ﬁenli¤i bu y›l da 10 – 25 Eylül 2005 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirildi. Bu y›l da turnuvaya futbol, tenis ve masa tenisi dallar›nda 200 sporcu
kat›ld›.Kad›köy Belediyesi Kalam›ﬂ Sosyal Tesisleri’ nde k›yas›ya mücadele eden sporcular
seyredenlere de keyifli anlar yaﬂatt›lar. Ana Sponsorlu¤unu ve organizasyonu geçen y›llarda oldu¤u gibi KoçSistem üstlendi. 3 hafta süren k›yas›ya mücadele sonucu dereceye giren
sporculara kupa ve madalyalar› Koç Çaml›ca ‹ﬂ Merkezi’nde düzenlenen bir törenle KoçSistem Genel Müdür Yard›mc›s› Cihan Esassolak taraf›ndan verildi.

Caddebostan
Apple Center
aç›ld›
Koç Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali
Y. Koç ve Apple IMC Genel
Müdürü Tansu Ye¤en, Caddebostan Appele Center’i açt›. Ali Y. Koç, Apple’›n dünyada e-yaﬂam tarz›na yönelik
ürünleriyle dikkati çeken en
prestijli firma oldu¤unu vurgulayarak ﬂöyle konuﬂtu:
“Koç Bilgi Grubu’nun Türkiye
geneline, bilgi toplumuna geçiﬂte ihtiyaç duydu¤u e-yaﬂam tarz›na yönelik ürün ve
hizmetleri sunma hedefi, bizi
Apple ile daha yo¤un iﬂbirli¤ine götürmüﬂtür.”

TUR‹ZM
Ankara’dan
‹ngiltere’ye
vize baﬂvuru
merkezi aç›ld›

Setur’la Kurban
Bayram›’nda
s›cak denizlere
yelken aç›n
Setur, Kurban Bayram›’nda, beﬂ y›ld›zl› dünyaca ünlü gemilerle Güney Amerika’dan, Karayiplere uzanan geniﬂ bir alanda çok farkl›
tatil seçenekleri haz›rlad›. Ocak’ta da lüks gemilerde, güneﬂ ve denizin tad›n› ç›karmak isteyenler için 9 gün ile 19 gün aras›nda de¤iﬂen farkl› tatil seçenekleri haz›rland›.
Royal Caribben Cruises ﬂirketine ait, 2001 y›l›nda denize indirilmiﬂ dünyan›n en büyük
yolcu gemilerinden Adventure of the Sea’le, 7
Ocak’ta baﬂlayan ve 9 gece-10 günlük turu
kapsayan Güney Karayipler gezisinin kiﬂi baﬂ› fiyat› 2 bin 100 ile 2 bin 600 euro aras›nda
de¤iﬂiyor. Royal Caribben Cruises gemi ﬂirketine ait 2003 y›l›nda denize indirilen dünyan›n
dördüncü büyük yolcu gemisi Navigator of

the Seas’le 6 Ocak’ta 9 gün-10 gecelik Bat›
Karyipler Gezisi’nin fiyat› 1850 euro ile 2 bin
300 euro aras›nda de¤iﬂiyor.
Dünyan›n en büyük yolcu gemilerinden biri
olan Exploler of the Seas Gemisi ile 7 Ocak’ta
ç›k›lacak 9 gece-10 günlük Do¤u Karayipler
Gezisi’nin fiyat› ise 1800 euro ile 2 bin 250 euro aras›nda.
Daha uzun bir tatil planlayanlar için ise Celebrity Cruises ﬂirketinin en ünlü gemilerinden beﬂ y›ld›zl› Millennium’la 6 Ocak’ta 18
gece-19 gün’den oluﬂan Güney Amerika turu da Setur’un Kurban Bayram› gezi programlar› aras›nda yer al›yor. Bu Güney Amerika Turu’nun fiyat› ise 3 bin 600 ile 4 bin
700 euro aras›nda de¤iﬂiyor.

Setur Seyahat Acentesi taraf›ndan yönetilecek olan Birleﬂik Krall›k Vize Baﬂvuru Merkezi, 7 Kas›m 2005 tarihinde
Ankara'da aç›l›yor. Gaziantep
toplama noktas›ndan yap›lacak olan tüm baﬂvurular›n iﬂlemleri, Ankara Vize Baﬂvuru
Merkezi taraf›ndan yürütülecek. ‹stanbul için Izmir, Antalya ve Marmaris'te bulunan
baﬂvuru toplama noktalar› da
dahil olmak üzere ﬂu anda
geçerli olan prosedürler aksi
bildirilene kadar aynen uygulanmaya devam edecek. Ankara ‹ngiltere Büyükelçili¤i,
acentelerden, ﬂirketlerden ve
organizasyonlardan gönderilen baﬂvurular› kabul etmeyecek.

VEHB‹ KOÇ VAKFI
Tiftik ve kültürel
zenginli¤iyle Ayaﬂ

Okulunuzu
önceden
tan›y›n
VKV Koç Özel Lisesi, ikinci
Yurtiçi Üniversite Fuar›’n›
düzenliyor. Yurtiçi Üniversite Fuar›, Koç Özel Liseliler
Derne¤i ve VKV Koç Özel
Lisesi Yurtiçi Üniversite Dan›ﬂmanl›k Bölümü iﬂbirli¤i
ile haz›rlan›yor. ‹lki, 20042005 ö¤retim y›l›nda yap›lan
Üniversite Fuar›, Koç Özel
Lisesi ö¤renci ve velilerine
yönelik olarak düzenlendi.
Ö¤renciler, üniversite temsilcilerinden ald›klar› bilgi

lerin yan› s›ra Koç Liseliler
Derne¤i’nin fuar etkinlikleri
çerçevesinde düzenledi¤i
panelde, de¤iﬂik üniversitelerde ö¤renim görmüﬂ mezunlar›m›z›n üniversite yaﬂamlar›yla ilgili deneyimlerini dinleme f›rsat› buldular.

Vehbi Koç Ankara Araﬂt›rmalar Merkezi (VEKAM) Ekim ay›nda “Dün, Bugün ve Daima: Tiftik Ürünleri ve Kültürel
Zenginlikler ile Ayaﬂ” sergisi ve Ankara ‹zdüﬂümleri Toplant›lar› düzenledi. VEKAM, Ayaﬂ Kaymakaml›¤›
ve Ayaﬂ Gönüllüleri'nin ortaklaﬂa düzenledikleri tiftik
ürünleri sergisi 1 Ekim’de
aç›ld›.
Aç›l›ﬂta, Yüksek ‹nﬂaat Mühendisi Erman Tamur,
“Tarihte ve Günümüzde Ankara Tiftik Ürünleri”, Yrd. Doç.
Hatice Do¤ruol da “Bir Anadolu Zenginli¤inin Ayaﬂ'ta Biçimlenmesi: Tiftik Yünü” konulu konuﬂma yapt›lar.
Sergiye Ankara K›z Olgunlaﬂma Enstitüsü de tiftik ürünlerinden oluﬂan bir mini defile sundu.

