


oç Toplulu¤u olarak May›s ay›nda
çok anlaml› ve gurur verici bir döne-
mi kutlad›k. 1926 y›l›nda Ankara Ka-

le’de mütevaz› bir dükkânda kurulan Koç
Toplulu¤u, May›s ay›nda 80. yafl›n› kutlad›.
Biz de 80. y›l kutlamam›z› Ankara’da, do¤-
du¤umuz kentte gerçeklefltirdik. Çok say›-
da özel davetlimizin bizimle birlikte kutla-
d›¤›, Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an ve
efli Emine Erdo¤an’›n da kat›ld›¤› gecede,
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç’un da alt›n› çizdi¤i, kuru-
cumuz Vehbi Koç’un “Memleketim varsa
ben de var›m” cümlesi, Toplulu¤umuzun
80 y›ll›k büyük baflar›s›n›n arkas›ndaki
inanc› da ortaya koyuyor.

Ekonomik ve siyasi istikrar
80. y›l›m›z› kutlad›¤›m›z May›s ay›nda
Toplulu¤umuz aç›s›ndan birçok önemli
organizasyonu da gerçeklefltirdik. 10.
Anadolu Buluflmalar›’n›, temellerimizin
at›ld›¤› Baflkent Ankara’da kutlad›k. An-
kara’da bayilerimize seslenen Koç Hol-
ding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V.
Koç, dünya ekonomisindeki geliflmelere
karfl›, mevcut ekonomik programdan hiç-
bir flekilde taviz verilmemesi, ekonomik
ve siyasi istikrars›zl›¤a sebep olabilecek
her türlü söylem ve eylemden kaç›n›lma-
s› gerekti¤ini vurgulad›.  
Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›
da Avrupa Birli¤i’ne üyelik yolunda reha-
vete kap›lman›n tehlikeli oldu¤unun alt›-
n› çizerek, reformlar›n bir an önce ger-
çeklefltirilmesi gerekti¤ini belirtti.

Sosyal sorumlulukta da lideriz
80. y›l›m›z› kutlarken bizi çok heyecan-
land›ran çok önemli bir projeye daha im-
za att›k. Kurulufl y›ldönümümüz olan Ma-
y›s’›n son haftas›n› tüm yurtta “Ülkem
‹çin Günü” olarak ilan ettik. Türkiye’de
ilk kez, 81 ilde paralel uygulanan, en ge-
nifl kat›l›ml› sosyal sorumluluk projesini
bafllatt›k. Her y›l 31 May›s haftas›nda uy-
gulanacak bu büyük proje için Koç Top-
lulu¤u’nun 87 bin çal›flan›, 13 bin bayii,
153 projeyi hayata geçirmek için aileleri
ile birlikte seferber oldu. Tabanda genifl
kat›l›m bulan bu çaptaki bir sosyal so-
rumluluk projesi Türkiye’de ilk kez ger-
çeklefltiriliyor; ve Topluluk olarak sanayi-
de üstlendi¤imiz liderlik görevini kurum-
sal sorumlulukta gerçeklefltirmenin heye-
can› içindeyiz.

Çocuklar›m›z ve gençlerimiz için
80. y›l projelerimiz aras›nda bizim için
çok anlaml› olan ve gelece¤imizi kuracak
olan çocuklar›m›z ve gençlerimize yöne-
lik projelerimizi tamamlad›k. “Sizinkiler-
Dünya Kaç Bucak” çocuk müzikali Ana-
dolu turnesini tamamlad›. Bu tiyatro ile
100 bin çocu¤umuzla bulufltuk. Türki-
ye’de 11 ayr› ilde üniversitelerde düzen-
ledi¤imiz gençlik festivali KOÇFEST’lerle
de yaklafl›k 300 bin üniversiteli genç ile
biraraya geldik.

Hasan Bengü
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve 
D›fl ‹liflkiler Baflkan›
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Koç Toplulu¤u’nun 80. kurulufl y›ldönümü Ankara’da gör-
kemli bir gece ile kutland›. Ankara Sheraton Otel’de Koç Hol-
ding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç, Vehbi Koç Vakf› Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Semahat Arsel ile Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç ve efli Caroline Koç’un ev
sahipli¤inde düzenlenen geceye, siyaset, bürokrasi, diploma-
si ve Ankara’daki ifl dünyas›ndan üst düzeyde çok say›da da-
vetli kat›ld›. Seçkin davetlilerle uzun sohbetlerin sürdü¤ü
kokteylin ard›ndan geçilen gala yeme¤inde Emel Say›n, Ni-

lüfer, Erol Evgin ve Nükhet Duru konuklara muhteflem bir
gece yaflatt›. Kokteylin ard›ndan geçilen gala yeme¤inde ko-
nuklara hofl geldiniz konuflmas› yapan Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, 80. y›l› kutlayan Koç Toplu-
lu¤u’nu, kurucusu Vehbi Koç’un ifl hayat›ndaki anayasas›n›
özetleyerek anlatt›. 
Mustafa V. Koç, “Devletimiz ve ülkemiz var oldu¤u sürece,
Koç Grubu da var olacakt›r. Demokrasi varsa hepimiz var›z.
Ekonomimiz güçlendikçe demokrasimiz daha çok geliflecek-
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tir” dedi. Ulu Önder Atatürk’ün ilkeleriyle Türkiye Cumhuri-
yeti’nin 83 y›lda geldi¤i noktay› önemle vurgulayan Mustafa V.
Koç, Türkiye'nin gerçeklefltirdi¤i reformlar› ve Avrupa Birli-
¤i’ne üyelik yolunda at›lmas› gereken ad›mlar›n Türkiye aç›-
s›ndan stratejik öneminin alt›n› çizdi. 
Her ayr›nt›n›n özenle düflünüldü¤ü gecede; flark›lar, olaylar ve
an›larla, Türkiye'nin tarihi ve Koç Holding'in 80 y›ll›k öyküsü,
gözler önüne serildi. 
Mütevaz› flartlarda Ankara’da  bir handa küçük bir dükkanda

do¤an, Koçzade Hac› Mustafa Rahmi fiirketi’nin, nas›l olup da
bugün 25 ülkede yüzlerce firmaya, 87 bin çal›flana, 50 milyar
dolarl›k cirolara ulaflarak global bir oyuncu haline geldi¤i,
Türkiye tarihindeki önemli dönemler ve bu günleri yans›tan
an›lar Erol Evgin’in muhteflem sunumu, Emel Say›n, Nükhet
Duru ve Nilüfer’in flark›lar›yla anlat›ld›. Program›n sonunda
birlikte sahneye ç›kan dört sanatç›, Ayten Alpman’›n üne ka-
vuflturdu¤u “Memleketim” flark›s›n› söyleyerek konuklar› se-
lamlad›lar.

Koç Toplulu¤u 80. y›l›n›, 1926’da küçük bir 
handaki mütevaz› bir dükkânla ifl hayat›na

bafllad›klar› Ankara’da görkemli bir geceyle kutlad› 
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Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç:

“‹tibara ve müflteriye dikkat”

oç Holding fieref Baflkan› Rah-
mi M. Koç, Koç Toplulu-
¤u’nun 80. y›l› dolay›s›ylaya-
y›nlad›¤› mesaj›nda Toplulu¤u

kuruldu¤u günden bu yana, bu günle-
re getiren temel ilkelere dikkat çeker-
ken, yöneticilere de flu uyar›larda bu-
lundu:
“Koç Toplulu¤u 80 senede bugünkü
bulundu¤u noktaya geldi ise flu hu-
suslara dikkat ederek gelmifltir:
l Koç ismini en de¤erli varl›k kabul
edip ona herhangi bir flekilde leke
gelmemesine daima dikkat ederek;
l‹çinde bulunulan devre göre en kabi-
liyetli idarecileri seçerek;
lOrtak müdür felsefesini benimseye-
rek;
lÇizilmifl çerçeve içerisinde idarecilere
tam serbestli¤i b›rakarak;
lKâr paylafl›m› yaparak;
l “Corparate Governance” ruhunu ta
bafl›ndan benimseyerek;
lHer devirde dürüst vergi ödeyerek;

lDaima en kabiliyetliye flans tan›yarak
ve de seneler senesi bir kültür olufltu-
rarak;
lÇal›flan ve iflçilerin sosyal ve parasal
haklar›n› daima gözeterek;
l‹dareci ve çal›flanlar›na en müsait or-
tam› yaratarak.

Finansmana dikkat
Koç Toplulu¤u’nun kuruldu¤u ve bü-
yüdü¤ü devirlerdeki f›rsat ve tehlike-
ler bugün bir hayli de¤iflmifltir. O za-
man geçerli olan stratejiler belki bu-
gün önemini yitirmifl olabilir. O ba-
k›mdan k›ymetli idarecilerimize çok
dikkatli hareket etmelerini tavsiye
ederim. 
Kurucumuz rahmetli Vehbi Koç her
zaman flu felsefeyi benimsemiflti: “Sen
alacaklar›n› tahsil edemeyebilirsin
ama borçlar›n› daima ödemek duru-
mundas›n.” Dolay›s›yla kurdu¤u flir-
ketlerin finansman›n› ona göre yürü-
türdü.

“Borcunu zaman›nda öde”
Her devirde de¤iflmeyen bir hakikat
vard›r ki mali gücünüz kuvvetli ve ma-
li yap›n›z sa¤lam oldu¤u sürece itibar
görürsünüz. Bunu kaybetti¤iniz an in-
sanlar›n size bak›fl› dahi de¤iflir. Bu-
nun örneklerini son 20 senede çok
gördük. Dolays›yla idareci arkadafllar›-
m›n bu konuya çok dikkat etmelerini
tavsiye ve rica ederim. ‹çinde bulun-
du¤umuz devirde rekabet ac›mas›zd›r,
ne imal ediyorsak ne servis veriyorsak
ve ne sat›yorsak, müflterilerimize öde-
diklerinin karfl›l›¤›n› fazlas› ile ald›kla-
r›n› hissettirmeliyiz. Bu vesile ile geç-
ti¤imiz 80 senede Toplulu¤a hizmeti
geçmifl ama bugün aram›zda bulun-
mayanlar› rahmetle anar, bulunanlara
candan teflekkür eder, en küçü¤ünden
en büyü¤üne kadar çal›flanlar›m›za,
yan sanayicilerimize, bayi ve acentele-
rimize ve muhterem halk›m›za flahs›m
ve Koç Ailesi ad›na tebriklerimi ve te-
flekkürlerimi sunar›m.”

K

Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M.
Koç, Koç Toplulu¤u’nun 80 y›l› baflar›yla
tamamlamas›ndaki en önemli temel ilkeyi
“Her devirde de¤iflmeyen bir hakikat
vard›r ki mali gücünüz kuvvetli ve mali
yap›n›z sa¤lam oldu¤u sürece itibar
görürsünüz” cümlesiyle özetledi



oç Holding Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Mustafa V. Koç, Koç Top-
lulu¤u’nun 80. y›l› dolay›s›yla ya-
y›nlad›¤› mesaj›nda dünya eko-

nomisinde “oyuncu olma” rolü konusu-
nun alt›n› çizdi:
“Koç Toplulu¤u’ndaki dinamizmin kay-
na¤›n›, 80 y›l öncesinden bafllay›p bu-
günlere tafl›d›¤›m›z önceliklerimizde bu-
labilirsiniz. Bu önceliklerimiz, Topluluk
olarak kalite ve kurumsallaflmaya verdi-
¤imiz önem, tüketici odakl› yaklafl›m›-
m›z, müflterilerimiz ve bayilerimizin
memnuniyetini her fleyin üzerinde tut-
mam›zd›r. 80 y›ll›k bir geçmiflin, o kuru-
ma katt›¤› en önemli de¤er tecrübedir.
Koç Toplulu¤u olarak 80. yafl›m›z› kut-
lad›¤›m›z 2006 y›l›nda stratejik hedefle-
rimizi olufltururken iflte bu birikim yolu-
muzu ayd›nlatt›. Koç Toplulu¤u, 80. y›-
l›na, uluslararas› rekabet gücüne eriflti¤i
sektörlere odaklanarak ihracat›n› ve
yurtd›fl› faaliyetlerini art›rmak ve faaliyet
gösterdi¤i sektörlerde marka gücünü ar-
t›rarak lider olmak hedefleriyle girdi.
Geçti¤imiz y›l g›da, bankac›l›k ve enerji
sektörlerindeki sat›n alma operasyonla-
r›yla Türkiye gündemine damgas›n› vu-
ran Toplulu¤umuz, sadece ekonomik

anlamda de¤il, ulusal ve uluslararas›
arenada imaj anlam›nda da büyük kat-
ma de¤er sa¤lad›. 
Dünyan›n önde gelen flirket s›ralamala-
r›ndaki baflar›m›z da kan›tl›yor ki, biz ar-
t›k global bir oyuncuyuz. Koç Hol-
ding’in dünya ölçe¤indeki yerini, ayn›
zamanda Türk ekonomisinin dünya için
tafl›d›¤› stratejik önem ile eflde¤er düflü-
nülecek bir kavram olarak de¤erlendiri-
yorum. 

“K›talara yay›lan gücümüz”
Türkiye bugün Avrupa Birli¤i ile tam
üyelik müzakerelerini sürdüren bir aday
ülke olarak dünya politikas›nda önemli
bir pozisyondad›r. Dünya politikas› ve
ekonomisinde etkin bir yer sahibi ol-
mak isteyen Türkiye’yi bu amaca götü-
recek yol, AB ile entegre olmufl ve kal-
k›nm›fl bir ülke olmaktan geçmektedir.
‹stikrarl› siyaseti, güçlü ekonomisiyle
dünyada sivrilen bir Türkiye’nin, global
ekonomik gücü olarak Koç Toplulu¤u
da bu resimdeki yerini alacakt›r. 
Koç Holding, bugün aralar›nda Japon-
ya, Güney Kore, Almanya, ‹ngiltere, ‹tal-
ya gibi ülkelerin yer ald›¤› Güneydo¤u
Asya’dan Avrupa’ya, oradan Orta As-

ya’ya uzanan ortakl›klar› ve yat›r›mlar›
ile dünya ölçe¤inde de¤erlendirilen ku-
rulufltur. Uluslararas› a¤›m›z ABD’den
Avrupa Birli¤i ülkelerine, Çin’den Afri-
ka’ya dört bir k›tadaki flirketlerimizle her
geçen y›l daha da güçlenmektedir.
Hedefimiz, uluslararas› ligdeki baflar›la-
r›m›z› ço¤altarak, sadece Türk ekonomi-
sine katk› sa¤layan bir kurulufl olarak
de¤il, dünya ekonomisine art› de¤er ka-
zand›ran bir kurulufl olarak,  maksimum
düzey ve kalitede mal ve hizmet üret-
mek, tüketiciyi memnun etmek, devam-
l› geliflmeyi sürdürebilmek için gerekli
sermayeyi yaratmak ve Türk ekonomisi-
ni güçlendirmektir.
Türkiye çok önemli bir at›l›m dönemine
ad›m at›yor. Koç Toplulu¤u olarak biz
de bu dönemde verimlili¤imizi art›raca-
¤›z, markalar›m›z› güçlendirece¤iz, yeni
uluslararas› markalara sahip olaca¤›z.
Önümüzdeki dönemde, Topluluk ola-
rak sa¤layaca¤›m›z ilerleme ve üstlene-
ce¤imiz sorumluluklar yaln›z Toplulu-
¤umuza de¤il ülkemize de güç katacak-
t›r. Koç Toplulu¤u ve Türkiye birbirleri-
ne sa¤lad›klar› ivme sonucunda dünya-
n›n yükselen y›ld›zlar› olarak de¤erlen-
dirilebilir.”

K
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Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V.
80. y›l mesaj›nda Toplulu¤un 80. y›l›n› flöye
de¤erlendirdi: “Koç Holding’in dünya ölçe¤indeki
yerini, Türk ekonomisinin dünya için tafl›d›¤›
stratejik önem ile eflde¤er düflünülecek bir kavram
olarak de¤erlendiriyorum... Dünyada sivrilen bir
Türkiye’nin global ekonomik gücü olarak Koç
Toplulu¤u da bu resimdeki yerini alacakt›r”

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç:

“Koç Toplulu¤u global bir güçtür”



Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç, Koç
Holding CEO’su Bülend
Özayd›nl› ve beraberindeki
heyet Ankara’da ilk olarak
Ankara’daki bayilerin “Ülkem
‹çin Günü” çerçevesinde tamamen yenileme çal›flmas› bafllatt›klar›
Sincan Zihinsel Engelliler ‹fl Okulu’nu ziyaret etti. Ankara’da Beko ve
Arstil Bayi  koordinesinde yaklafl›k Beko, Arçelik, Aygaz, Mogaz, De-
midöküm, Otokoç-Birmot, Ford, ‹zocam bayilerinden oluflan 200
ifladam›n›n gerçeklefltirdi¤i projede 51 ö¤rencinin e¤itim gördü¤ü,
okul yaklafl›k 70 bin YTL ile tamamen yenileniyor.

Ankaral› bayilerden büyük proje 
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oç Toplulu¤u taraf›ndan 1951 y›-
l›ndan bu yana düzenli olarak sür-
dürülen flirket bayi toplant›lar›n›n
yan› s›ra, bölgesel olarak tüm Koç

Toplulu¤u bayileri ile bir araya gelmek ve
görüfl al›flveriflinde bulunmak amac›yla
2003 y›l›nda bafllat›lan “Anadolu Bulufl-
malar›” toplant›lar›n›n 10’uncusu 29 Ma-
y›s’ta Ankara’da gerçeklefltirildi. Toplant›-
da, Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç ve Koç Holding CEO’su
Bülend Özayd›nl›; Ankara, Eskiflehir ve
K›r›kkale  illerindeki  Koç Toplulu¤u’na
ait Arçelik, Aygaz, Avis, Beko, ‹zocam,
Demirdöküm, Ford Otosan, Tofafl, Opet,
Koç Allianz, Oltafl, Koçbank-Yap› Kredi,
Tansafl, Migros gibi flirketlerin bayilikleri-
ni ve acental›klar›n› yürütmekte olan 850

temsilci ile bir araya geldi. Mustafa V. Koç
Bülend Özayd›nl›, Koç Holding Kurumsal
‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan
Bengü ve beraberindeki heyet Anadolu
Buluflmalar› için geldikleri Ankara’da top-
lant›dan önce bayileri ziyaret ettiler. An-
cak heyet, ilk olarak “Ülkem ‹çin Günü”
projesi çerçevesinde Ankara’daki bayile-
rin Zihinsel Engelliler Sincan ‹fl Oku-
lu’nun tamamen yenilenmesi için bafllat-
t›klar› projeyi görmeye gitti. Okulun
ard›ndan Beko-Arstil Bayii ‹lker Aksü-
mer’i ma¤azas›nda ziyaret eden Mustafa
V. Koç ve beraberindeki heyet, daha son-
ra Opet Bayii fiahinler Petrol’ün konu¤u
oldu. Bayii ziyaretlerine Ankara Malte-
pe’deki Ford Bayii Tur Oto ile devam
eden Mustafa V. Koç ve beraberindeki

heyet  Tur Oto Yönetim Kurulu Baflkan›
Adil Mutlu ile Ford Plaza’daki sat›fl ve
servis birimlerini gezdi. Mustafa V. Koç
son olarak u¤rad›¤› Fiat-Tofafl ve Alfa Ro-
meo Bayii Kartafl Oto’da servis bölümüne
inerek müflterilerle ve çal›flanlarla sohbet
etti. Koç Toplulu¤u’nun iki y›ld›r gelenek-
sel hale getirdi¤i Anadolu Buluflmalar›
Ankara’da çok daha farkl› duygularla ger-
çeklefltirildi. 80 y›l önce, Kaleiçi’ndeki kü-
çük ve çok mütevaz› bir dükkanda temel-
leri at›lan Toplulu¤un, Ankara’da bayiler-
le biraraya geldi¤i bu toplant›da da  geçen
80 y›l›n gururu vard›. Bir ço¤u babalar›n-
dan, hatta dedelerinden devrald›klar› ba-
yilikleriyle bugüne kadar yan yana çal›fl-
t›klar› Koç Ailesi ile birlikte olman›n se-
vincini yaflad›.

K
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Temellerimizin at›ld›¤› Ankara’dayd›k...
“Anadolu Buluflmalar›” toplant›lar›n›n 10’uncusu 29 May›s’ta, 80 y›l önce 
Koç Toplulu¤u’nun temellerinin at›ld›¤› Ankara’da gerçeklefltirildi
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“Türkiye’nin lider toplulu¤uyuz”

Erol Yalaz›/Is›gün
“DÜNYA ÖLÇE⁄‹NDE
ÖNEML‹ B‹R GRUBUZ”
Biz 10 y›ld›r DemirDöküm’ün bayisi
olarak çal›fl›yoruz Ankara’da. Bugün-
kü toplant›, özellikle di¤er bayilerle
kaynaflma ve baz› sorular›m›za do¤ru-
dan en yetkili kifliden yan›t bulmam›z
aç›s›ndan çok önemli. Koç Grubu’nun
bayisi olmak zaten ayr›cal›kl› bir du-
rum. Seçkin, alt-
yap›s› haz›r, dün-
ya çap›nda viz-
yonu, misyonu
olan bir topluluk.
Koç Toplulu-
¤u’nun bayii ol-
du¤umuz zaman
hem kendinize güven geliyor, hem
imaj›m›z aç›s›ndan müflterinin bak›fl
aç›s› daha farkl› oluyor. Zaten dünya
ölçe¤inde önemli bir grubuz. 

Dilek Ögeözer/Koçbank
“L‹DERL‹⁄E
OYNAYACA⁄IZ”

Biz eski Koçlular,
yani mezun ol-
duktan sonra Koç
Toplulu¤u’nda ifle
bafllayanlar› hol-
dinge çok ba¤l›-

y›zd›r. fiimdi yeni bir birleflim yafl›yo-
ruz; Yap› Kredi’yi sat›n ald›k. Enteg-
rasyon dönemindeyiz. Zannediyorum
sene sonuna do¤ru bitecek. Yeni bir
grup kat›lacak, daha büyüyece¤iz. Bir-
leflmeden sonra inflallah sektörümüz-
de birinci s›raya oynayaca¤›z. 
Koç Toplulu¤u zaten bulundu¤u bir-
çok sektörde lider ve liderli¤e oyna-
yan bir grup. Dolay›s›yla hedefleri çok
yüksek, dünya standartlar›nda bir
grup. Koç Toplulu¤u ailesine mensup
olmak son derece gurur verici. Koç
Toplulu¤u çal›flanlar› zaten hep bunu
hissederek çal›fl›yor.

Mithat Altay/Arçelik Bayii
“TÜRK‹YE EKONOM‹S‹
KOÇ OLMADAN 
DÜfiÜNÜLEMEZ”
Koç Grubu’nu yak›ndan tan›yorum, 40
y›ll›k Koç bayisi olarak önce Yönetim
Kurulu Baflkan› Say›n Mustafa V. Koç

Bey’e sa¤l›klar dili-
yorum, Vehbi Bey’e
de rahmetler diliyo-
rum. Ben kendi ad›-
ma, küçük bir parça-
s› da olsam, Türki-
ye’nin ekonomisine
büyük katk›da bulu-
nan Koç Toplulu-

¤u’nu  temsil eden bir parça olman›n
heyecan›n› çok fazla hissediyorum.
Koç Toplulu¤u kuruldu¤u günden bu
yana nas›l Türkiye ekonomisi için çok
önemli bir güç ise, halen öyle devam
ediyor. Türkiye ekonomisini düflünür-
ken, Koç Toplulu¤u çok önemli bir
parça oluflturuyor. Bunu herkesin
görmesi gerekiyor.

Mithat Day›o¤lu/Mida Petrol
“M‹LL‹ EKONOM‹YE 
SAH‹P ÇIKAN TOPLULUK”
Türkiye’de Koç Toplulu¤u çok büyük
bir topluluk. Türkiye’nin büyük top-
lulu¤u. Türkiye’nin ekonomisinin can
damarlar›n› tutan bir Topluluk ve mil-
li ekonomiye sahip ç›kan bir toplu-
luk, Tüprafl olay›nda oldu¤u gibi...
Genç nesil ile birlikte Koç Toplulu-
¤u’nun çok da-
ha ileri noktala-
ra gelece¤ine,
T ü r k i y e ’ n i n ,
hatta global
dünyada çok
büyük bir güç
haline gelece¤i-
ne ben kalpten
inan›yorum. Bu toplant› bir aile top-
lant›s›, biz de o vesileyle bu ailenin
bireyleriyle tan›flmak için buraday›z. 

10. Anadolu Buluflmalar› Toplant›s› çerçevesinde Ankara’da biraraya gelen 850 bayi Koç Toplulu¤u’nun
80. y›l›nda, Türkiye’de lider, dünyada ön s›ralarda bir grup olman›n gururunu yaflad›klar›n› vurgulad›lar
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pet Yönetim Kurulu Baflkan› Fik-
ret Öztürk, Koç Toplulu¤u ile
ortakl›k kurmalar›n›n ard›ndan
yaflad›klar› geliflmeler ve gelecek

y›llardaki büyüme stratejileri konular›nda
sorular›m›z› yan›tlad›. 

Koç Holding ile ortakl›k kurdu¤unuz 2002
y›l›ndan bu yana pazar pay›n›zdaki art›fl›
anlatabilir misiniz?
Opet, 1992’nin Aral›k ay›nda Öztürk Ai-
lesi taraf›ndan kuruldu. 2002 sonunda
Koç Holding ile yüzde 50-50 ortakl›k
kurduk. Asl›nda söze oradan bafllamak
laz›m. 2002 sonundaki Opet’in pazar pa-

y› yaklafl›k olarak 9.5 civar›ndayd›. O
günden bugüne bakacak olursak 2006
Nisan’›ndaki pazar pay›m›z yüzde 50 bü-
yüme ile yüzde 9.5’ten yüzde 14.94’e
ç›km›fl durumda. Bu dönemde di¤er
akaryak›t da¤›t›m flirketlerinin tümünün
pazar pay›nda ise düflüfl görüyoruz. Bu
tamamen Opet’in tüketiciyle kurdu¤u s›-
cak iliflkiyle, Koç Toplulu¤u’nun güveni-
lirli¤inin bir araya gelmesinin ortaya ç›-
kard›¤› önemli bir etki. Bunun yan› s›ra
Koç Toplulu¤u fiirketleri ile oluflturulan
sinerji çok büyük. Pazar pay› art›fl›nda
yarat›lan bu sinerjinin de etkisi yads›na-
maz.

Bize Koç Toplulu¤u flirketleri ile ortak dü-
zenledi¤iniz çal›flmalardan sa¤lanan fay-
day› anlatabilir misiniz?  
Örne¤in Koç Toplulu¤u flirketleri ile Opet
aras›nda iki  önemli proje uygulad›k. Bi-
risi yak›t güvence sistemi(YGS), di¤eri de
Migros ile yapt›¤›m›z Opet Kart uygula-
mas›. Önce yak›t güvence sisteminden
bahsedeyim. Bu program Ford , Tofafl-Fi-
at,Alfa Romeo , Iveco ve New Holland
marka araçlar›n Opet istasyonlar›ndan
düzenli olarak yak›t almalar› durumunda,
yak›tla ilgili Opet’in tam güvence verme-
sini kaps›yor. 2005 Nisan ay›nda bafllayan
bu programda yaklafl›k bir y›lda sat›lan

O

“Koç flirketleri olarak sinerji yaratt›k,
pazar pay›m›z› yüzde 50 art›rd›k...”

OPET Yönetim Kurulu Baflkan› Fikret Öztürk:
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Opet Yönetim Kurulu Baflkan›
Fikret Öztürk, Koç Holding ile

ortakl›k kurduklar› 2002
y›l›ndan bu yana pazar

paylar›n› yüzde 50
art›rd›klar›n› belirtiyor.

Özellikle Koç Toplulu¤u
flirketleri ile ortak

düzenledikleri projelerle
büyük bir ciro art›fl›

yakaland›¤›n› belirten
Öztürk’ün verdi¤i bilgiye göre,

Opet, Marmara Ere¤lisi’nde
kurdu¤u yeni terminalle de

Türkiye’nin en büyük
akaryak›t depolama

kapasitesine sahip firma haline
geliyor. Yeni terminalin

depolama kapasitesi Tüprafl’›n
akaryak›t ihracat› aç›s›ndan da

büyük avantaj sa¤layacak
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270 bin arac›n yüzde 51’i, yaklafl›k 137
bin tanesi Opet müflterisi olmufl. Bu flu
demek : Her sat›lan iki arac›n bir tanesi
sad›k bir Opet müflterisi oluyor. 
Biz bu garantiyi nas›l veriyoruz? Bu da
çok önemli bir soru. Bizim güvencemiz
de ikmal sistemimiz ve bayilere olan gü-
venimiz. Biz ürün kalitemizden emin ola-
masak tüketiciye böyle bir garanti vere-
mezdik. Uygulad›¤›m›z bu sistemde flu
ana kadar tek bir problemle de karfl› kar-
fl›ya kalmad›k. Asl›nda biz proje bafllang›-
c›nda  herhangi bir sorun ç›kmas› duru-
muna karfl›l›k sigorta yapt›rm›flt›k. Ancak
memnuniyetle söyleyebiliriz ki projenin
bafl›ndan beri sigortaya baflvurma gere¤i
duyulmad›. Bu da program›n ne kadar
sa¤l›kl› iflledi¤ini kan›tlayan çok önemli
bir gösterge. Opet’in tedarik zincirinin ne
kadar düzgün çal›flt›¤›n›, yani rafineriden,
ithalattan tüketicinin deposuna kadar
olan sistemde bir kalite güvencesi oldu-
¤umuzu görebiliyoruz. Bu proje ayn› za-
manda 2004 y›l›nda en çok müflteri
memnuniyeti yaratan projeler dal›nda
“En Baflar›l› Koç’lular” ödülünü ald›. 
Bir di¤er projemiz de “Migros-Opet Kart”
ortak çal›flmas›. Bu çal›flmaya geçen y›l
Nisan ay›nda bafllad›k. Proje, Opet
Kart’›n Migros’larda, Migros Kart’lar›n da
Opet’te kullan›labilmesi üzerine kurgula-
nan bir proje. Bu proje çerçevesinde yak-
lafl›k bir y›lda, May›s ay›n›n ortas›na ka-

dar olan dönemde Opet’e 127 bin Migros
kart› kullanan müflteri gelmifl ve 60 mil-
yon YTL ciro yap›lm›fl. Migros’ta ne yara-
t›lm›fl diye bakt›¤›m›zda 31 bin Opet
Kart’l› müflteri gelmifl. Bu ne demek? Mig-
ros’un 31 bin yeni müflteri ile tan›flmas›
demek. Opet Kart’la Migros’ta al›flverifl
yapanlar›n yaratt›¤› ciro 3.4 milyon YTL.
Bu çal›flma da 2005 y›l›nda iflbirli¤i gelifl-
tirme dal›nda“En Baflar›l› Koç’lular” ödü-
lünü alm›fl bir di¤er projemiz. Bu iki pro-
je ile gurur duyuyoruz; baflar›yla devam
ediyorlar.  fiimdi biz Opet olarak hep
böyle daha ileriye dönük çal›flmalar yap›-
yoruz. Yani güncel ifllerimizin d›fl›nda,
gelecekte de ne gibi avantajlar yaratacak
sinerjiler buluruz diye düflünüyoruz.
Çünkü sinerjinin yaratt›¤› baflar› ortada.

Bildi¤imiz kadar›yla yeni bir önemli yat›r›-
m›n›z var. Marmara Ere¤lisi’nde depolama
kapasitesi çok yüksek yeni bir terminal
daha kuruyorsunuz. Bize bu konu hakk›nda
bilgi verebilir misiniz? 
Opet’i bir ad›m daha ileri götürecek, ra-
kiplerinden çok daha güçlü k›lacak bir
proje Marmara Ere¤lisi Terminali. Termi-
nal tam kapasite ile 2006 sonunda devre-
ye giriyor. Terminalimiz yaklafl›k olarak
453 bin metreküp kapasiteli ve Türki-
ye’nin en büyük depo kapasitesine sa-
hip. Yani Opet, Marmara Ere¤lisi’nde ku-
rulan bu terminalle Türkiye’deki da¤›t›m
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flirketleri aras›nda en büyük depolama
kapasitesine sahip olacak firma haline
geliyor. 

Depo kapasitesinin önemini bize biraz da-
ha ayr›nt›l› olarak anlatabilir misiniz? De-
po kapasitesiyle ihracat da hedefliyor mu-
sunuz?
Deponuz olmad›¤› takdirde veya depo
kapasiteniz küçük oldu¤u takdirde iç pa-
zara ba¤l›s›n›z ama yurtd›fl›ndan gelen
akaryak›t› depolama yeriniz olursa yurti-
çindeki pazara ba¤l› olmuyorsunuz. Ve
tedarik gücünüz çok yüksek oluyor. Biz
ilk baflta akaryak›t› kamyonlarla al›p
kamyonla sat›yorduk. Da¤›t›m flirketi ol-
duk, gemilerle al›p kamyonlarla satmaya
bafllad›k. fiimdi Marmara terminalimizle
de gemilerle al›p daha büyük gemilerle
dünya pazar›na satmay› hedefliyoruz.
Biz Türkiye’de perakende ifli yap›yoruz.
Gemilerle al›p kara tankerleriyle iç paza-
ra sat›yoruz. fiu anda Türkiye’deki bütün
akaryak›t da¤›t›m flirketleri Tüprafl’tan
veya ithalat yoluyla temin ettikleri ürün-
leri iç pazara satarlar. fiimdi Marmara
Ere¤lisi Terminalimiz kanal›yla yurtd›fl›
pazarlardan 30 bin tonluk gemilerle al›p
gerekirse 150-160 bin tonluk gemilerle
Amerika’ya ve Uzakdo¤u ülkelerine ya-
k›t satmay› planl›yoruz. 

Kurdu¤unuz Marmara Ere¤lisi Terminali
Tüprafl’la aran›zda bir sinerji yaratacak
m›?
Tüprafl bizim. Hem Tüprafl’›n iyi bir al›c›-
s›y›z, hem de iyi bir sat›c›s› olmay› hedef-
liyoruz. Tüprafl üretti¤i ürünlerin bir k›s-
m›n› ihraç ediyor. ‹hraç ederken de de-
po kapasitesi müsait olmad›¤› için fazla
bekletmeden 30 bin tonluk gemilerle sa-
t›yor. Belki biz, depolama kapasitemizi
Tüprafl’a kulland›rarak bu 30 bin tonluk
gemileri birlefltirerek 100-150 bin tonluk
gemilerle sataca¤›z. Size bu terminalin
büyüklü¤ünü bir baflka rakamla da anla-
tabilirim. Bu terminalle Türkiye’deki y›l-
l›k motorin ve benzin sat›fl miktar›n›n
yüzde 3’ünü karfl›layacak depolama ka-
pasitemiz olufluyor. Yani, hiç ithalat ya-
p›lamasa bile, depolar›m›z tüm Türki-
ye’nin 11 günlük ihtiyac›n› karfl›layabile-
cek düzeyde. Terminalin etraf›nda da ge-
nifl arazilerimiz var. Daha sonra bu kapa-
siteyi de ihtiyaca göre artt›rmak mümkün
olabilecek.
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oç Toplulu¤u 80. yafl›n› kutla-
d›¤› bu y›l, Türkiye’de sosyal
sorumluluk alan›nda bir ilki da-
ha gerçeklefltiriyor. Koç Hol-

ding kurulufl y›ldönümü haftas› olan
May›s ay›n›n son haftas›n› tüm yurtta
“Ülkem ‹çin Günü” olarak kutlamaya
bafllad›. Türkiye’nin 81 ilinde, Koç
Toplulu¤u’na ait flirketlerin bayileri,
çal›flanlar› ve flirketleri Holding önder-
li¤inde say›s›z sosyal sorumluluk pro-
jesini gerçeklefltirmek için kollar› s›va-
d›. “Ülkem ‹çin Günü” projesi ile Koç
Toplulu¤u’nun 87 bin çal›flan›, 13 bin
bayii ve aileleri düflünüldü¤ünde yak-

lafl›k yar›m milyon kifli birbirleriyle ay-
n› dönemlerde Türkiye’nin her köfle-
sinde farkl› bir sosyal sorumluluk pro-
jesi için harekete geçti.

153 proje
Bu y›l toplam 153 proje için efl zamanl›
olarak Koç Toplulu¤u çal›flanlar› ve
bayileri ile aileleri kollar› s›vad›.
Bu y›l ilki gerçeklefltirilen ve her y›l 31
May›s Haftas›’nda kutlanacak “Ülkem
‹çin Günü”nün Topluluk çap›nda ko-
ordinasyonunu Koç Holding Kurumsal
‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkanl›¤› yü-
rütüyor. 

Bu çok kapsaml› ve büyük sosyal so-
rumluluk giriflimi için Koç Holding 81
ilde seçilen koordinatör bayilere pro-
jeleriyle ilgili olarak 5 bin dolar bafl-
lang›ç fonu yat›r›yor. 81 ilde bayiler,
flehirlerindeki di¤er Koç Toplulu¤u
bayileri ile birlikte seçtikleri bir proje
için bu befler bin dolara yapt›klar› ek-
lerle, illerinde ihtiyaç belirledikleri bir
alandaki sosyal sorumluluk projesini
çal›flanlar›n ve ailelerinin de yard›m›y-
la hep birlikte gerçeklefltiriyor. Bu
projede temel hedef, bayilerin yaln›zca
maddi yard›m yapmamalar›, projenin
gerçeklefltirilmesi için çal›flanlar› ve ai-

“Ülkemiz ‹çin”“Ülkemiz ‹çin”

K

Koç Toplulu¤u Türkiye’nin en genifl ve en büyük kat›l›ml› 

80. y›l›n› kutlayan Koç Toplulu¤u, kurulufl y›ldönümü haftas› olan
May›s ay›n›n son haftas›n› tüm yurtta “Ülkem ‹çin Günü” olarak
ilan etti. “Ülkem ‹çin Günü” ile Türkiye’de ilk kez, 81 ilde paralel
uygulanan, en genifl kat›l›ml› sosyal sorumluluk projesi bafllat›ld›
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kollar› s›vad›k...kollar› s›vad›k...
sosyal sorumluluk projesini bafllatt›: “Ülkem ‹çin Günü”

Her y›l uygulanacak bu büyük proje ile Koç Toplulu¤u’nun 87 bin çal›flan›, 13 bin
bayii yüzden fazla proje için aileleri ile birlikte seferber oldu. Okul boyanmas›, park
infla edilmesi gibi pratik ihtiyaçlara yan›t veren çal›flmalardan Van Gölü’nün 
temizlenmesi gibi büyük organizasyonlara kadar 153 projeye imza at›ld›

Koç Holding, “Ülkem ‹çin Günü” çerçeve-
sinde her ildeki proje için gönderdi¤i 5
bin dolar bafllang›ç fonunun yan› s›ra, ‹s-
tanbul Kavac›k’ta bulunan TEMA-Vehbi
Koç Park› içinde bir Bilim Park› oluflturdu.
Parktaki bilimsel temal› tasar›mlar›n yer-
lefltirilmesi, Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç ve Koç Holding
CEO’su Bülend Özayd›nl›’n›n da kat›l›-
m›yla Koç Holding’in merkezinin bulun-
du¤u Nakkafltepe çal›flanlar› taraf›ndan
gerçeklefltirildi.
Bilim Park› projesi, çocuklar›n bilime ilgi
duymalar›n› sa¤layacak bir ortama duyu-
lan ihtiyaç göz önüne al›narak, ODTÜ ve
TEMA iflbirli¤i ile “Ülkem ‹çin Günü” kap-
sam›nda hayata geçirildi. 
Mustafa V. Koç, Bülend Özayd›nl›, Koç
Holding Kurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler
Baflkan› Hasan Bengü ve Koç Holding
Kurumsal ‹letiflim Koordinatörü Oya Ün-
lü K›z›l’›n da yerlefltirme çal›flmalar›na ka-
t›ld›¤› park, çocuklar›n bilim ve fen bilim-
lerine karfl› ilgilerini art›rmay› ve e¤lenir-
ken ö¤renmeyi sa¤lamay› amaçl›yor.
Park, ODTÜ taraf›ndan özel olarak üreti-

len suyun yukar›ya tafl›nmas›n› sa¤layan
“Arflimed Burgusu”, h›z ve e¤im aç›s›yla
düzenli tek eksende dönen “Kum Sarka-
c›”, a¤›rl›k merkezi nedeniyle yukar›ya
do¤ru ç›kan koni, diflliler, çarklar ve kal-
d›raçlar gibi pek çok fizik, biyoloji ve kim-
yadaki temel prensipleri basit olarak ö¤-
reten deney aletleri yer al›yor. Çizilen de-
rinlik sistemi ve farkl› flekillerin boyutsal
de¤iflkenli¤iyle yaklaflt›kça de¤iflik flekil-
lere bürünen tablolar ise çocuklara geo-
metrik temalar›n nas›l kullan›ld›¤›na dair
bilgi veriyor. Parkta çok say›da ve farkl›
yafllarda a¤ac›n kütü¤ü de yer al›yor. Ö¤-
renciler bu kütüklerdeki dairelerin adedi
ve kal›nl›klar›na bakarak, a¤ac›n yafl›,
hangi y›l daha yo¤un bir k›fl geçirildi¤i,
farkl› a¤aç cinslerinin hangisinin daha ça-
buk, hangisinin yavafl büyüdü¤ü hakk›n-
da bilgi edinebiliyor. 
ODTÜ’de yer alan “Bilim Park›”ndaki
tüm aletlerin birebir kopyas›n›n yer ald›-
¤› bu park, anas›n›f› ve ilkö¤retim ö¤ren-
cilerine fizik, kimya, biyoloji ve matema-
tikteki temel kurallar›n mant›¤›n›n anla-
t›lmas› aç›s›ndan Türkiye’de bir ilk. 

Nakkafltepe çal›flanlar›ndan Kavac›k’ta Bilim Park›



leleriyle birlikte aktif olarak çal›flma-
lar›n›n sa¤lanabilmesi. Bayilerin yan›
s›ra Koç Toplulu¤u flirketleri de birer
birer projelere imza atarken, çal›flan-
lar da aileleriyle birlikte ifllere sar›ld›-
lar.
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflka-
n› Mustafa V. Koç, “Ülkem ‹çin Gü-
nü” projesiyle Toplulu¤un yine bir il-
ke imza att›¤›n› söyledi. Mustafa V.
Koç flöyle konufltu:

“Sosyal sorumlulukta da
bir ilke imza at›yoruz”
“Koç Holding, flirketlerimiz ve Türki-
ye’de Koç isminin en sayg›n temsilci-
leri olan de¤erli bayilerimizin de kat-
k›lar› ile hep birlikte gerçeklefltir-
mekte oldu¤umuz bu proje, Türkiye
için imza ataca¤›m›z bir baflka ilk
olacak. Koç Toplulu¤u’nun temsilci-
leri olarak hepinizin bu projeye kat-
k›s›n›n çok önemli ve de¤erli oldu-
¤unu bir kez daha vurgulamak iste-
rim.”
Koç Holding CEO’su Bülend Özay-
d›nl› da sosyal sorumluluk kapsa-
m›nda Koç Toplulu¤u aç›s›ndan gu-
rur verici bir büyük projeye daha
baflland›¤›n›n alt›n› çizerek, flu de-
¤erlendirmeyi yapt›: 
“2006 y›l›nda hayata geçirdi¤imiz
“Ülkem ‹çin Günü” projesi, Koç Hol-
ding’in sosyal sorumluluk konusun-
daki çal›flmalar hanesine gururla ek-
lenecek bir bafll›kt›r.  
Türkiye’nin dört bir yan›nda, ihtiyaç
hissedilen alanlarda bayilerimizin
kat›l›m›yla gerçeklefltirilecek ‘Ülkem
‹çin Günü’ ile ülkemize yönelik so-
rumluluklar›m›z› en güzel flekilde ye-
rine getirece¤iz. ‘Ülkem ‹çin Gü-
nü’nün çok güzel projeler do¤uraca-
¤›ndan eminim; çünkü bu büyük gi-
riflimin ard›nda çal›flanlar›m›z, flirket-
lerimiz ve bayilerimiz var.”
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Migros ve Tansafl çal›flanlar› “Ülkem
‹çin” projesinde bir araya gelerek,
halkla el ele verip, Van Gölü için kol-
lar› s›vad›lar. Proje için kapsaml› bir
çevre faaliyeti planlayan Migros, akti-
vite öncesi Van’da tüm bilbordlarda
“Mesaj size” bafll›kl› duyurular ve el
ilanlar› ile göldeki kirlilik konusunda
fark›ndal›k yaratmaya çal›flt›. Van Gö-
lü’nden gelen kirlilik mesaj›yla hare-
kete geçen Migros ve Tansafl gönül-
lüleri, Van halk›n›n da kat›ld›¤› gö-
nüllü ordusu ile 4 Haziranda ‹ske-
le’de bulufltular ve sahile yay›ld›lar.
Motorlarla gölün üstünden yap›lan
temizli¤in yan› s›ra, k›y› temizli¤inin
de yap›ld›¤› etkinli¤e Van Gölü’nü
seven ve ondan gelen kirlilik mesaj›-
n› duyan tüm Vanl›’lar da gelerek ça-
l›flmalara kat›ld›lar. “Ülkem ‹çin” pro-
jesi çerçevesinde Migros ve Tansafl

çal›flanlar›ndan kurulu Edirne, Eski-
flehir, Ankara, ‹stanbul, Adana, ‹sken-
derun, Ad›yaman, Mersin, Antep, An-
takya, Ni¤de, Elaz›¤, Marafl, Erzincan,
Erzurum, Van ve Kars olmak üzere
toplam 17 ilden gelen 100 kiflilik eki-
bin d›fl›nda, mesaj› duyan ve yard›ma
gelen Van halk›yla birlikte toplam
250 kiflilik gönüllü ordusu Van Gö-
lü’nü temizledi. Karac› ve denizci
olarak iki gruba ayr›lan gönüllü or-
dusu temizli¤e sabah bafllad›. Karac›-
lar sahilden kürek, t›rm›k ve çeflitli
aletlerle k›y› temizli¤i yaparken, de-
nizci grubu ise motorlara binerek
kepçelerle göl yüzeyini temizlediler.
Günün sonunda tam 250 çöp torbas›-
n›n doldu¤u organizasyonda topla-
nan en ilginç çöpler aras›nda bir ara-
ba koltu¤u ile üç adet otomobil lasti-
¤i de vard›.

Migros ve Tansafl çal›flanlar› 
Van Gölü’nü temizledi
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Koç Toplulu¤u flirketlerinin gerçek-
lefltirdi¤i projelerden baz›lar› flöyle:

Arçelik’te... 
f›rçalar elimizde 
Arçelik A.fi. merkezinin bulundu¤u
Sütlüce’de, Beyo¤lu Belediye Baflkan›
Ahmet Misbah Demircan, Arçelik
A.fi. Genel Müdürü Aka Gündüz Öz-
demir, Genel Müdür Yard›mc›lar›
fiirzat Subafl›, Fatih Ebiçlio¤lu,
Atilla ‹lbafl, Nadir Yalç›nalp ve çal›-
flanlar›n kat›l›m› ile Hasköy Güner
Ak›n Lisesi’nin d›fl cephe boyamas›na
baflland›. Okul boyama seferberli¤ini
çal›flanlar›yla birlikte bafllatan Özde-
mir, “Koç Holding liderli¤inde ger-
çekleflen ‘Ülkem için’ projesine, Arçe-
lik ailesi olarak katk› sa¤lamaktan bü-
yük mutluluk duyuyoruz. Ülkemize
karfl›, sadece bir gün veya bir olaya
ba¤l› olarak de¤il, her zaman için so-
rumluyuz.  Bu bilinçle ülkemizin geli-
flimine katk›da bulunmaya devam
edece¤iz” dedi.

Arçelik A.fi. Gönüllü Tak›m› “Ülkem
‹çin” kampanyas› kapsam›nda yat›l› il-
kö¤retim bölge okullar›n› da (Y‹BO)
ziyaret ediyor. ‹stanbul, Eskiflehir, An-
kara ve Bolu illerinde bulunan ifllet-
melerde oluflturulan “Arçelik Gönüllü
Tak›m’lar›, “Ülkem ‹çin kampanyas›
kapsam›nda Arçelik A.fi. ile E¤itimde
Gönül Birli¤i” program›nda yer alan
yat›l› ilkö¤retim bölge okullar›nda
projeler gerçeklefltirdiler. Çal›flanlar
öncelikle kendi bünyelerinde belirle-
dikleri gönüllülerden oluflan ekiplerle
okullar› ziyaret ederek ihtiyaçlar› be-
lirlediler. Gönüllüler ö¤rencilerin e¤i-
tim ö¤retim dönemi tamamlanmadan
“Bizim Odalar”a kavuflabilmesi için
h›zla çal›flmalar bafllatt›lar. 

Aygaz, sa¤l›k oca¤›n› yeniledi
Aygaz, “Ülkem ‹çin Günü” projesi
kapsam›nda, 27-28 May›s’ta Aygaz Ge-
nel Müdürlük ve Antalya fiube çal›flan-
lar›n›n kat›ld›¤› proje kapsam›nda,
Burdur’un A¤lasun kasabas›nda bulu-

nan Sa¤l›k Oca¤›’n› yeniledi. Sa¤l›k
Oca¤›’n›n bak›ms›z olan bahçesine
yeni toprak dökülerek peyzaj çal›flma-
s› yap›ld›. Rengârenk çiçekler, çam ve
ç›nar a¤açlar› dikilen bahçe, ahflap
banklar konularak daha kullan›fll› ha-
le getirildi. Sa¤l›k oca¤›n›n eskiyen
badanas› yenilenerek daha canl› bir
görünüm kazand›r›ld›. Koridorlar bo-
yunca bantlarla duvara yap›flt›r›lm›fl
olan tüm posterler çerçevelenerek da-
ha uzun vadeli kullan›ma ve daha fl›k
bir görünüme kavuflturuldu. Girifl ka-
t›ndaki bir oda çocuklar için özel ola-
rak hal› ile kapland›,  duvarlar› çocuk-
lar›n sevece¤i renkler ile boyand›.
Sa¤l›k oca¤›n›n eskiyen mutfa¤› da
yenilendi.

Ford Otosan, Fidanl›k
‹lkö¤retim Okulu’nda
Ford Otosan,  ‘Ülkem ‹çin’ projesi
kapsam›nda, Fidanl›k ‹lkö¤retim Oku-
lu’nun iyilefltirme çal›flmalar›n› ger-

Okullar boyand›, sa¤l›k ocaklar› yenilendi...
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çeklefltiriyor. Ford Otosan Genel Mü-
dürü Turgay Durak’›n liderli¤ini üst-
lendi¤i projede, Ford Otosan Kocaeli
Yetkili Sat›c›s› Esoto, Türk Metal Sen-
dikas›, TEMA, Koçbank, Arçelik ve Be-
ko bayileriyle, Ark ‹nflaat, proje orta¤›
olarak yer al›yor. Proje çerçevesinde,
Ford Otosan taraf›ndan oluflturulan
iyilefltirme ekipleri, dört ay süresince
hafta sonlar› okul içinde tamir, onar›m
ve yenileme çal›flmalar›n› gerçekleflti-
recek. 2006-2007 e¤itim y›l›n›n baflla-
d›¤› gün düzenlenecek bir törenle so-
na erecek proje sayesinde, Fidanl›k ‹l-
kö¤retim Okulu’nda e¤itim kalitesi
yükselecek.

‹zocam, Akflemsettin 
‹lkokulu’nu boyad›
‹zocam Dilovas› Akflemseddin ‹lkö¤re-
tim Okulu’nun d›fl cephesini tamir et-
ti. Dilovas› Akflemseddin ‹lkö¤retim
Okulu’nun d›fl cephe boyama faaliyet-
lerine, çal›flanlar›yla birlikte bizzat ka-
t›lan ‹zocam Genel Müdürü Arif Nuri
Bulut, “Ülkemize karfl› sadece bir gün
de¤il, her zaman sorumluyuz. ‹zocam
olarak, kuruluflumuzdan bugüne ka-
dar yapt›¤›m›z çal›flmalara bundan
sonra da devam edece¤iz” dedi.

Pastavilla’dan sokak 
çocuklar›na bilgisayar
Koç Toplulu¤u flirketlerinden Tat Kon-
serve Sanayii A.fi. Pastavilla ‹flletmesi
çal›flanlar›, sokakta yaflam mücadelesi
veren ve ço¤u zaman toplumdan d›flla-
nan çocuklar› sevindirdi. Sokak Ço-
cuklar›n› Koruma ve Çocuklar Gelece-
¤imizdir Derne¤i’nin yürüttü¤ü çal›fl-
malar kapsam›nda kurulan bilgisayar
odas›na, Pastavilla çal›flanlar›n›n da
katk›lar›yla al›nan bilgisayarlar, törenle
teslim edildi. 

Koçfinans, Atatürk büstünü ve
anas›n›f›n› yeniledi
Koçfinans, ‹stanbul’da bulunan ve
kendisine en yak›n okullardan birisi
olan Y›ld›r›m Beyaz›t ‹lkö¤retim Oku-
lu’nun anas›n›f›n› ve Atatürk büstünü
yenileyerek destek verdi. Koçfinans
ana s›n›flar›nda, okulu sevdirme fikrini
benimseyerek yapt›¤› bu çal›flmayla
anas›n›f› ve okul bahçesinde bulunan
Atatürk büstü modern bir tasar›mla ye-
nilendi. Proje Koçfinans’›n katk›lar›n›n
yan› s›ra, yönetici ve çal›flanlar›n›n gö-
nüllü çal›flmalar› ile gerçeklefltirildi.
Çal›flanlar, gönüllü olarak okul öncesi
çocuklara yönelik ihtiyaç olan e¤itim

araç ve gereçlerinin temini, anas›n›f›-
n›n boyanmas› ve duvar resimlerinin
yap›lmas› gibi çal›flmalar› üstlendiler.

OPET çal›flanlar› Behraml›
Köyü’ndeydi
OPET çal›flanlar› Çanakkale Gelibolu
Yar›madas›’nda bulunan Behraml› Kö-
yü’nde ihtiyac› olan ailelere yard›m
da¤›tt›lar. 25 OPET çal›flan›n›n kat›l›-
m›yla gerçeklefltirilen etkinlikte, kö-
yün ve ailelerin ihtiyaçlar›n›n tespit
edilmesiyle bafllayan süreç; beyaz efl-
ya, televizyon, ev ve ofis mobilyas›,
oyuncak, kitap ve k›yafet gibi çeflitli
yard›mlar›n sunuldu¤u bir organizas-
yona dönüfltü. 

Otokar çocuklar›n yan›ndayd›
Otokarl›lar da “Ülkem ‹çin Günü” kap-
sam›nda 28 May›s’ta Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na ba¤l›
Arifiye Çocuk Yuvas›’n› ziyaret ederek
ihtiyaç duyulan bahçe düzenlemesini
elbirli¤i ile tamamlad›lar ve yuvada ka-
lan 93 çocuk ile keyifli bir gün geçir-
diler. Otokar yetkilileri proje çerçeve-
sinde, ilk olarak Arifiye Çocuk Yuva-
s›’n› ziyaret ederek yuvan›n ihtiyaçlar›
konusunda bilgi ald› ve May›s ay›n›n
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ikinci haftas›ndan itibaren yo¤un çal›fl-
malara bafllad›. En büyük ihtiyac›n yaz
aylar›n›n yaklaflmas› nedeniyle bahçe
düzenlemesi oldu¤unu ö¤renen Oto-
karl›lar, öncelikle mevcut çimlerin dü-
zenlenmesi, di¤er bölümlerin çimlen-
dirilmesi, bahçenin a¤açland›r›lmas› ve
çiçek düzenlemesi için çal›flmalara
bafllad›lar. Bu s›rada kameriyeler ve
tahta oturma yerleri tamir edilip, yeni
oturma yerleri temin edilirken, oyun
alan›, basketbol potalar›, kap› girifli ve
bahçe duvarlar› boyand›. Ayr›ca, yuva-
da kalan çocuklar›n k›fll›k eflyalar›n›
koymak üzere dolaplar yapt›r›ld›. 

DemirDöküm de okul yeniledi
DemirDöküm çal›flanlar› da, “Ülkem
‹çin Günü” kapsam›nda ilkokul ö¤ren-
cilerinin sa¤l›kl› bir e¤itim görmeleri
arzusundan yola ç›karak,  Bozüyük
Mehmet Akif Ersoy ‹lkö¤retim Okulu
ve ‹negöl Çak›rçiftli¤i ‹lkö¤retim Oku-
lu’nda yenileme çal›flmalar› gerçeklefl-
tirdi.

Divan, sokak hayvanlar›na 
umut oldu
Divan “Ülkem ‹çin Günü” projesine üç
ayr› çal›flmayla kat›ld›. Yaln›zca gönül-

lülerin yard›m›yla ‹stanbul Beykoz Be-
lediyesi Hayvan Bar›na¤›’na g›da yar-
d›m› veren ve çal›flanlar›n›n ziyaretle-
riyle sevgi götüren Divan, 1500 sokak
hayvan›na, özellikle de kolayl›kla has-
talanan yavru köpeklere yard›m elini
uzatt›. Ek olarak Maslak ‹zzet Baysal
Huzurevi’ni ziyaret eden Divan çal›-
flanlar›, 60 kifli kapasiteli huzurevinde-
ki, yafll› ve kimsesiz misafirlerin sa¤l›k
ihtiyaçlar›n› karfl›layan özel yemek or-
ganizasyonlar› gerçeklefltirdi. Divan,
ayr›ca, Bodrum Göltürkbükü Dere-
si’nin ›slah ve temizleme çal›flmas›n›
ve dere üzerindeki köprünün onar›m›-
n› da üstlendi.

Yap› Kredi, zihinsel 
engellilerin yan›nda
Yap› Kredi Bankas› çal›flanlar› Gebze
Zihinsel Engelliler E¤itim ve Uygulama
Okulu’nun ihtiyaçlar›n› karfl›lad›. “Ül-
kem ‹çin” kapsam›nda çocuklar›n ya-
flam alanlar› olarak kulland›klar› me-
kânlar yeniden düzenlendi ve eksikle-
ri giderildi. Zihinsel engelli çocuklar›n
genel e¤itimleri ile birlikte kiflisel ba-
k›mlar›n› yapmay›, televizyon, buzdo-
lab› vs. ev eflyalar›n› kullanmay› ö¤-
renmeleri gibi temel yaflam becerile-

rinde yard›mc› olan okulun, beyaz efl-
yalar›n›n yan› s›ra, hal›, masa, koltuk
gibi eflyalar› Yap› Kredi çal›flanlar› ta-
raf›ndan temin edildi. 20 kiflilik bir ça-
l›flan grubunun bizzat bulundu¤u ça-
l›flma kapsam›nda ayr›ca okulun du-
varlar› boyand›, temizli¤i ve düzenle-
mesi yap›ld›. 

Koç Allianz iflitme 
engellilerin yan›nda
Koç Allianz Genel Müdürlük çal›flanla-
r›, “Ülkem için” projesine 200’ü yat›l›
toplam 600 ö¤rencinin e¤itim gördü¤ü
Mimar Sinan ‹flitme Engelliler ‹lkö¤re-
tim Okulu ve Fatih ‹flitme Engelliler
Meslek Lisesi’nin onar›m ve iyilefltirme
çal›flmalar›yla kat›ld›. fiirket çal›flanlar›
ve genel müdürlü¤ün katk›s›yla ilk
etapta 30 bin YTL’ye ulafl›lan ba¤›flla,
okulun tuvaletleri yenileniyor, pence-
releri PVC do¤rama yapt›r›l›yor, ço-
cuklar için ciddi tehdit oluflturan bah-
çe demirleri onar›l›yor.
Koç Allianz Murahhas Aza ve Genel
Müdürü M. Kemal Olgaç, proje ile il-
gili olarak “Ülkemize karfl› sadece bir
gün de¤il, her zaman sorumluyuz. So-
rumluluk bilincinin en üst düzeyde ol-
mas› gereken bir sektörde faaliyet gös-
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teren bir kurumun üyeleri olarak her
zaman topluma fayda sa¤layan proje-
lere destek olaca¤›z” dedi. 

Maret’ten kütüphane
Maret de “Ülkem ‹çin Günü” projesi
kapsam›nda Gebze Arif Nihat Asya ‹l-
kö¤retim Okulu'na kütüphane yapt›r-
d›. Tüm çal›flanlar›n kat›l›m›yla yap›-
lan kütüphane 6 Haziran’da okula
yerlefltirildi. Kütüphaneye çal›flanlar›n
toplad›klar› kitaplar yerlefltirildi.

Oltafl’tan bilgisayar
Oltafl, Elaz›¤’da bilgisayar› olmayan
iki ilkö¤retim okulu için ald›¤› 20 bil-
gisayar ile “bilgisayar s›n›f›lar›” kurdu.
S›n›flar Oltafl Genel Müdürü Cihat
‹lkbaflaran ve Oltafl çal›flanlar› tara-
f›ndan düzenlendi.

Tofafl Küçükdeliller Köyü 
‹lkö¤retim okulunda
Tofafl, Koç Toplulu¤u’nun “Ülkem
‹çin Günü” projesi kapsam›nda Bur-
sa’daki Küçükdeliller Köyü ‹lkö¤retim
Okulu’nun tamirat›n› üstlendi. Tofafl
Bursa Fabrikas› çal›flanlar› da okul kü-
tüphanesini yeniden düzenledi ve ö¤-
rencileri sa¤l›k taram›s›ndan geçirdi.
Bursa Milli E¤itim Müdürlü¤ü ile bir-
likte seçilen Küçükdeliller Köyü ‹l-
kö¤retim Okulu’nun kütüphanesine,

Tofafl çal›flanlar›n›n kat›l›m› ile 775 adet
bas›l› yay›n topland›. 140 gönüllü Tofafl
çal›flan› ve yak›nlar› Bursa’n›n Osman-
gazi ilçesinde bulunan Küçükdeliller
Köyü ‹lkö¤retim Okulu’na giderek tam
gün çeflitli faaliyetlere imza att›lar. Ger-
çeklefltirilen gönüllü çal›flmalar;
•At›l vaziyette bulunan okul kütüpha-
nesi yeniden düzenlendi. Toplanan ya-
y›nlar kütüphaneye yerlefltirilerek tüm
yay›nlar›n kay›tlar› ç›kartl›d›. 1 adet bil-
gisayar ve yaz›c› kütüphaneye kuruldu. 
•Faaliyete gönüllü olarak kat›lan flirket
doktorlar› 102 ö¤rencinin sa¤l›k tara-
mas›n› gerçeklefltirdi; ihtiyaç olan ilaç-
lar Küçükdelliler Köyü’ne ulaflt›r›ld›.
Sa¤l›k taramas› esnas›nda yine çal›flan-
lar taraf›ndan temin edilen birer adet
difl f›rças› ve difl macunu bütün ö¤ren-
cilere hediye edildi. 
•Bilgi ifllem ve teknik elemanlar gün
boyunca çal›flarak 6 adet bilgisayar›
kapsayan ö¤rencilerin kullanaca¤› bil-
gisayar s›n›f›n› ve tüm teknik alt yap›s›-
n› oluflturarak çal›fl›r vaziyete getirdi. 
•Tafl›mal› sistemden dolay› ö¤len ye-
meklerinin servis edildi¤i yemekhane-
de masalar ve sandalyeler de¤ifltirile-
rek, yemeklerin daha hijyenik bir flekil-
de servis edilmesi için gerekli donan›m
yemekhaneye yerlefltiridi. 
•Tofafl çal›flanlar› taraf›ndan temin edi-
len voleybol filesi ve 140 adet top oku-

la teslim edildi. 
Köy halk› ve okul ö¤rencilerinin Tofafl
çal›flanlar› ile birlikte gerçeklefltirdi¤i
faaliyetlere Tofafl Spor Kulübü Baflkan›
Efe Aydan ile tiyatro sanatç›s› Ege Ay-
dan da kat›larak destek verdi. Okulun
kalan tadilat iflleri, tatil döneminde To-
fafl taraf›ndan yapt›r›lacak.

Koçtafl’tan Van’daki 
çocuklara kaban 
Koçtafl, Tafldelen Ofisi’nde zaman içeri-
sinde biriken ürün numunelerini gö-
nüllülük esas›na göre pazar usulü flek-
linde çok uygun fiyatlarla personeline
satarak toplad›¤› paralar› “Ülkem ‹çin
Günü” kapsam›nda de¤erlendirdi.
Koçtafl, gönülülük esas›na göre çal›flan-
lara yap›lan sat›fltan toplanan paralarla
Çocuk Esirgeme Kurumu Küçükyal›
Çocuk Yuvas›’na 240 çift terlik ile Van
Tunca Uras ‹lkö¤retim Okulu’ndaki k›z
ve erkek ö¤rencilerine yeni kaban al›p
gönderdi.

Beko Elektronik’ten 
çocuk yurtlar›na yard›m
Beko Elektronik de, 0-6 yafl Bahçeliev-
ler Çocuk Yuvas›, 6-12 yafl fieyh Zayed
Çocuk Yuvas› ve 12-18 yafl Bahçeliev-
ler K›z Yetifltirme Yurdu’nun ihtiyaçla-
r›n› karfl›lad›. Bu çerçevede, beyaz ve
mavi yakal› çal›flanlar›n ba¤›fllar›yla 15



19

Kuleli Askeri Lisesi Komutanl›¤›
için özel olarak imal ettirilen 41
metre boyundaki bayrak dire¤i,
Kara Kuvvetleri Komutan› Orge-
neral Yaflar Büyükan›t ve Koç
Holding Bilgi Grubu Baflkan› Ali
Y. Koç’un kat›ld›¤› 17 Mart’taki
askeri törenle Komutanl›¤a teslim
edildi. Koç Holding, geçen y›l da
Kavac›k tepesine bo¤aza karfl› TE-
MA-Vehbi Koç Vakf› Do¤a Kültür
Merkezi’ne yeni bir bayrak dire¤i
yapm›flt›. 
Kuleli Askeri Lisesi Komutanl›¤›
için Rahmi M. Koç Müzesi atölye-
lerinde imal ettirilen bayrak dire-
¤inin etraf›na özel çevre düzenle-
mesi yap›larak, ayd›nlatma arma-

türleri yerlefltirildi. 41 metre bo-
yundaki dire¤e, 8x12 metre boyu-
tundaki bayrak çekildi.  Daha ön-
ce Kavac›k tepesine 1 metrelik te-
mel üzerine yerlefltirilen bayrak
dire¤i 35 metre uzunlu¤unda ve
dire¤e çekilen Türk Bayra¤›’n›n
boyutlar› da 8x12 metreydi.
Kavac›k’taki bayrak dire¤inin da-
ha yüksek tutulmas› istenmifl ama
daha sonra “An›tkabir’deki bayrak
dire¤inden daha yüksek olmas›n”
düflüncesiyle bundan vazgeçilmifl. 
Koç Holding, Kavac›k ve Kuleli
Askeri Lisesi Komutanl›¤›’n›n yan›-
s›ra Türkiye’nin çeflitli bölgelerine
üç ayr› yeni ve yüksek bayrak di-
re¤i haz›rlat›yor.

Kuleli Askeri Komutanl›¤›’na 
41 metre boyunda bayrak dire¤i

bin 806 YTL topland›. 
Yurt yöneticileri taraf›ndan Beko Elek-
tronik’e verilen ihtiyaç listesi do¤rultu-
sunda; bu yurtlara elektrik süpürgesin-
den bulafl›k makinesine, iç çamafl›rdan
yatak örtüsüne kadar onlarca çeflit mal
gönderildi. 
Ayr›ca Beko Elektronik taraf›ndan da 12-
18 yafl grubu çocuklar›n odalar›na duva-
ra as›lmak üzere 20 adet kitapl›k ve kü-
tüphane dolaplar› yapt›r›ld›; 12 adet bil-
gisayar yenilendi; iki adet 70 ekran TV;
dört adet de DVD gönderildi. Ayr›ca, flir-
kette at›l durumda bulunan bir koltuk
tak›m› ve üç adet buzdolab› da yurtlara
hibe edildi.

Türk Traktör Eskiköy 
‹lkö¤retim Okulu’ndayd›
Türk Traktör de “Ülkem ‹çin Projesi”
kapsam›nda Ankara iline ba¤l› Kalecik
‹lçesi Eskiköy ‹lkö¤retim Okulu’nun ta-
dilat bak›m ve onar›m ifllerini yapt›. 
Okulun çat›s›, tretuvar ve zemin kapla-
mas› yap›ld›. ‹ç ve d›fl cephesi Türk
Traktör çal›flanlar›nca boyand›. Ayr›ca,
tuvaletlere fayans ve seramik döflendi.
Kap› ve pencereleri yenilendi.
Ayr›ca Kalecik New Holland Bayisi de
okulun yaz› tahtas›, s›n›flarda bulunan
ö¤retmen masalar›, fotokopi ve printer
makinalar›n› alarak bu kampanyaya des-
tek oldu.
“Ülkem ‹çin Günü” kapsam›nda di¤er
Topluluk flirketleri ve bayileri de, çal›-
flanlar› ve aileleriyle birlikte illerinde sa-
y›s›z yeni projeye imza at›yor.

(Gelecek say›lar›m›z-
da da Koç Toplulu¤u
bayilerinin “Ülkem
‹çin Günü” kapsam›n-
da gerçeklefltirdikleri
projeler ayr›nt›l› ola-
rak yer alacak.)
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ünyada ve Türkiye’de “kurumsal
sosyal sorumluluk”, “sorumlu ku-
rumsal vatandafll›k” kavramlar› ol-
dukça önemli bir yer tutuyor. Ku-

rumsal sosyal sorumluluk ve Koç Toplulu-
¤u’nda bu kavramlar›n alg›lan›fl ve uygulan›-
fl›n› bize anlatabilir misiniz?
Biliyorsunuz, 21. yüzy›lda çözüm arad›¤›-
m›z en büyük sorunlardan biri, ekonomik
kalk›nman›n ve globalleflmenin nas›l daha
insanc›l, daha kat›l›mc› ve daha eflitlikçi bir
süreç haline dönüfltürülebilece¤i. Sosyal s›-
n›flar ve bölgeler aras›nda tarihteki en bü-
yük eflitsizli¤i yafl›yoruz. Çözüme nas›l ula-
fl›labilece¤i hepimizin kafa yordu¤u, aka-
demisyeninden politikac›s›na, sokaktaki
vatandafltan ifladam›na kadar herkesin
güncel konusu haline gelen bir sorun; en-
telektüel oldu¤u kadar ayn› zamanda etik
bir sorun. Bu konudaki tüm çözüm öneri-
lerinin ve tart›flmalar›n mutlak bir ortak
noktas› var, o da toplumsal, çevresel ve
sosyal sorunlar›n hiçbir flekilde sadece
devletin sorumlulu¤unda olamayaca¤›d›r.
Bu sorunlar›n çözümünde özel sektör, sivil
toplum, devlet ve uluslararas› kurulufllar›n
ortak çal›flmas› zorunlulu¤u vard›r ve an-
cak bu flekilde olumlu geliflme sa¤lanabilir.
Dolay›s›yla flirketlerin de bireylerin de,
özellikle bizim gibi geliflmekte olan ülke-
lerde, "Nedir bu ülkenin hali?" bak›fl aç›s›n-
dan ziyade, "Ben ne yapabilirim; benim
üzerime düflen nedir?" sorular›na yan›t ara-
mas› gerekiyor. fiirketlerin toplumsal ve
çevresel konularda gönüllü olarak kat›l›m-
c›, umursayan ve aktif bir çaba içinde ol-
mas› gerekiyor. Koç Toplulu¤u'nda ise bu

zihniyet zaten kuruluflundan bu yana var.
Say›n Vehbi Koç'un vatan›n› çok seven ve
çok genifl vizyonlu bir insan olmas›ndan
dolay›, Bat›’da bile son y›llarda iyice gün-
deme oturup adeta moda olan bu kavram-
lar bizim zaten yap›tafllar›m›zda var. Tüm
Koç Ailesi ve yöneticileri bu bak›fl aç›s›na
sahiptir ve "toplumsal sorumluluk" bilinci
günlük ifl yap›fl fleklimizin çok do¤al bir
parças›d›r. Biz hem ülkemizdeki hem de
küresel ölçekteki sorunlar› umursuyoruz
ve bu yöndeki çabalara elimizden geldi¤in-
ce destek olmaya çal›fl›yoruz. 

Birleflmifl Milletler Küresel ‹flbirli¤i Sözlefl-
mesi’nin imzalanmas›n›n Koç Toplulu¤u aç›-
s›ndan önemini anlatabilir misiniz?
Koç Holding 80 y›ll›k çok büyük bir bafla-
r› öyküsü. Bugüne geldi¤imizde, özellikle
bu geçti¤imiz sene içinde üç büyük sat›n
al›mla beraber, dünyadaki en büyük ilk
200 flirket aras›na girme yolunda sa¤lam
ad›mlarla yol almaya devam ediyoruz. Bu
noktada da global bir flirket olma sorusu,
kavram›yla karfl› karfl›ya geliyoruz. Global
bir flirket olmak ne demek? Yani global bir
flirket olmak, sadece cironun büyüklü¤ü ile
edinilen bir hak de¤il, bu kavram› üzerini-
ze gerçekten giyebilmek anlam›na geliyor.
Bu elbiseyi üzerinizde konforlu ve özgü-
venli bir flekilde tafl›yabilmek istiyorsan›z,
bunun tabii ki baz› baflka kriterleri de var.
Koç Toplulu¤u olarak da global bir flirket
olma vizyonu do¤rultusunda, özellikle de
son senelerde büyük ad›mlarla ilerleyince,
art›k kurumsal sosyal sorumluluk alan›nda
da sadece Türkiye olarak de¤il, küresel öl-

çekte düflünmeye bafllad›k. Bu çerçevede
bizim için Say›n Mustafa Koç’un Mart
ay›nda imzalad›¤› Birleflmifl Milletler Küre-
sel ‹flbirli¤i Anlaflmas› (Global Compact)
çok önemli. Anlaflma, sorumlu ifl yap›fl flek-
liyle ilgili bir anayasa ya da bir çerçeve gö-
revi görebilecek 10 evrensel ilkeden olu-
flan bir bildirge. Bunu imzalaman›n bizim
için bir fark› var m›, bir anlam ifade ediyor
mu? Zaten yapmakta oldu¤umuz fleylerdi
bunlar; öyleyse neden imzalad›k? Çünkü
bu maddelerle ilgili toplumda bir fark›nda-
l›k yaratabilmek bile çok olumlu bir ad›m.
fiöyle ki, Kofi Annan ile Mustafa Koç’u el
s›k›fl›rken görüntüleyen foto¤raf ile sözlefl-
medeki 10 maddenin s›raland›¤› metni içe-
ren ilanlar›, tüm Türkiye’deki gazetelerde
yay›mlatt›k. Bizim için, örne¤in bu ilan› gö-
ren Van’daki bir vatandafl›n, “Nedir bu fo-
to¤raf. Kofi Annan’la Mustafa Koç bu re-
simde el s›k›fl›yor. Niye s›k›fl›yor? Yaz›daki
beflinci maddede çocuk iflçi çal›flt›r›lmama-
s› var. Koç’un bu konuyla ne ilgisi var?” di-
ye düflünmeye bafllamas› bile önemli bir
aflamad›r. Bu konular›n bizim toplumu-
muzda da bilinirli¤ini, fark›ndal›¤›n› art›r-
mam›z ciddi bir aflamad›r. Teknik aç›dan
da bakarsak, biz bu 10 maddenin arkas›n-
day›z ve bu anlaflma, flirketlerimizde ve gü-
cümüz dahilindeki iflletmelerde bu ilkeleri
ifl prensibi olarak kabul etmemiz konusun-
da elimizden geleni yapaca¤›m›z›n dekla-
rasyonudur. Bir de tüm bunlar›n yan› s›ra
elbette, Türkiye’de tüm ekonomik faaliyet-
lerimizde oldu¤u gibi Küresel ‹flbirli¤i An-
laflmas›’nda da liderlik yapmak istedik. Bir-
leflmifl Milletler’den ald›¤›m›z bilgilere göre

D

Koç Toplulu¤u’nun 80. y›l›na damgas›n› vuran
“Ülkem ‹çin Günü” projesinden yola ç›karak
kurumsal sosyal sorumlulu¤un ne anlama
geldi¤ini, BM Küresel ‹flbirli¤i Anlaflmas›’n›,
KOÇFEST’i, Anadolu turnesinde ilgiyle izlenen
“Sizinkiler” çocuk oyununu Koç Holding Kurumsal
‹letiflim Koordinatörü Oya Ünlü K›z›l ile konufltuk

SOSYAL
SORUMLULUK

“Ülkem ‹çin Günü, Türkiye’deki 
en genifl kat›l›ml› sosyal sorumluluk projesidir”
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Koç Holding’in imza töreninin ard›ndan
birçok flirket, Türkiye’den yaklafl›k 100’den
fazla flirket, bu sözleflmeyi imzalamak için
baflvuruda bulunmufl. Birçok büyük hol-
ding de var baflvuranlar aras›nda, küçük ve
orta boy iflletmeler de. Birleflmifl Milletler’de
ilgili bölümün telefonlar› kilitlenmifl. Bir
amac›m›z da buydu. ‹fl dünyas›na bu konu-
da liderlik yapmak. Demek ki gerçekleflti-
rebildik. Bu ilkelerin benimsenmesi aflama-
l› bir süreçtir. Ancak orta ve uzun vadede
Avrupa Birli¤i üyelik sürecinde Türk özel
sektörünün yapmas› gereken çal›flmalara
ve mantalite de¤iflikliklerine çok iyi zemin
haz›rlayaca¤›n› düflünüyoruz. 

“Ülkem ‹çin Günü” Türkiye’de flu ana kadar
bir grubun gerçeklefltirdi¤i en genifl kapsam-
l› sosyal sorumluluk projesi. Bu projenin do-
¤uflunu ve amac›n› bize anlatabilir misiniz? 
“Ülkem ‹çin Günü” Türkiye için çok önem-
li bir projedir. Öncelikle bu projenin öne-
mini anlatmam›z gerekiyor. “Sürdürülebilir
sosyal sorumluluk projeleri” zincirini bafllat-
t›k. Bir proje yap›yorsan›z, birinci flart her
zaman sürdürülebilir olmas›d›r. Bu kalk›n-
mada da böyledir: Sürdürülebilir kalk›nma.
Sürdürülebilir kalk›nman›n da yine birinci
koflulu tabana yay›lm›fl ve kat›l›mc›
olmas›d›r. Yemen’deki e¤itim reformu pro-
jesinden Lübnan’daki sa¤l›k projesine ka-
dar hepsinde ayn› pratik, ayn› teori geçerli-
dir. 87 bin çal›flan›yla ve 13 bin bayisiyle,
ailelerini de ortalama dörder kifliden düflü-
nürseniz, neredeyse yar›m milyon kifliden
oluflan bir Koç Toplulu¤u ailesi var. Biz
Holding olarak say›s›z sosyal sorumluluk
projesi uyguluyoruz. Ancak burada flunu
düflündük: Bu yar›m milyon insan›n da ger-
çekten gönüllü olarak kat›labilece¤i, kendi-
sini de ait hissedebilece¤i bir proje, bafl›n-
dan sonuna kadar fikir verebilece¤i, topar-

lanmas›nda ve daha sonra da yap›m›nda rol
alabilece¤i bir proje gelifltirelim. Fikri
bulmak zor olmad›. Zaten problemi bu fle-
kilde tan›mlad›¤›n›zda, fikir çözümleriyle
birlikte kendili¤inden do¤uyor. Bu sene ilk
senemizdi, öyle ümit ediyorum ki, çok da-
ha geliflecek. Kal›c›l›k, sürdürülebilirlik de-
di¤imizde, bu heyecan›n ve kat›l›m›n gele-
cek senelerde de devam etmesi, sürdürüle-
bilir olmas›ndan söz ediyoruz. Her sene 31
May›s haftas›nda projelere yeni projeler ek-
lenecek ve elbette bundan sonraki seneler-
de çok daha koordineli olarak iflin içinde
olunacak ve bu at›l›m gelenek haline gele-
cek. Burada en büyük amac›m›z “Ülkem
‹çin Günü”nü yaln›zca Koç Toplulu¤u’nun
de¤il, tüm Türkiye’nin benimsemesi. ‹smi
de bence projeyi çok güzel anlat›yor: “Ül-
kem ‹çin”. Benim bildi¤im kadar›yla da bu
Türkiye’de, belki de dünyadaki en genifl
kat›l›ml› ilk sosyal sorumluluk projesi; ve
merkeziyetçi bir bak›fl aç›s›yla de¤il, kat›-
l›mc› ve tabana, sahaya yay›lan en büyük
sosyal sorumluluk projesi.

Gençlere ve çocuklara yönelik “Sizinkiler-
Dünya Kaç Bucak” çocuk oyunu ile KOÇFEST
projelerinizi anlatabilir misiniz? 
Ülkemiz çok genç bir toplum ve gençler ile
çocuklar çok do¤al olarak hedef kitlemiz.
Bu sene kurumsal marka çal›flmalar›m›zda
bu hedef kitlesine yo¤unlaflt›k. Koç
Toplulu¤u’nun bütün markalar› tüketiciye
en yak›n olmak vizyonunda bir araya
geliyor. San›yorum flu anda gençlerin de
pek ço¤unun evinde bir Beko ya da Arçe-
lik ürünü vard›r. Yine pek çok gencin ara-
bas› Ford’dur, Fiat’t›r; Opet’ten benzin al›-
yordur. Aygaz’dan tüpü vard›r, Migros’tan
al›flverifl yap›yordur... Ama belki de bunla-
r›n hepsinin Koç Toplulu¤u’na ait oldu¤u-
nu bilmeyenler de vard›r. KOÇFEST ile bü-

tün bu Koç markalar›n›,
hep beraber keyifli bir or-
tamda e¤lenmelerini sa¤la-
yabilecek etkinliklerle;
oyunlar, yar›flmalar, çeki-
lifllerle bizzat onlar›n me-
kânlar›na götürmek iste-
dik. KOÇFEST, güzel bir
gün geçirmeye yönelik ta-
sarlanm›fl, Koç ürünleri ile
beraber hayata geçmifl bir
festivaldir. Özellikle de
Anadolu’daki üniversiteler-
de çok büyük kat›l›m oldu

ve heyecan yaratt›. Örne¤in, Konya ve Er-
zurum’da 40 bin kifli, Kayseri’de 70 bin kifli
kat›ld›. Geçenlerde, ‹stanbul’daki Sting
konserine bile 13 bin kiflinin kat›ld›¤› düflü-
nülürse, bir ilde 70 bin gencin kat›l›m›n›n
büyüklü¤ü anlafl›labilir. 

Bu projelerin “kurumsal itibar” üzerinde etki-
si nedir? Manevi yönü d›fl›nda flirketlere bir
faydas› var m›? 
fiirketlerin öncelikli hedefi kâr etmek ve
büyümektir. Bizim için de, pek çok flirket
için de "kurum itibar›" en önemli varl›¤›m›z-
d›r. Kârl› büyümek ve olumlu bir kurum iti-
bar› birbirinin olmazsa olmaz›d›r. "Kurum-
sal itibar"›n önemi ve yönetilebilir bir de¤er
oluflu konusu özellikle son y›llarda giderek
artan rekabet ortam›nda iyice netleflti ve en
önemli yönetim fonksiyonlar›ndan biri hali-
ne geldi. Günümüzde çok daha bilinçli
olan tüketicilerin flirketlerden beklentileri
yükseldi. Tüketiciler art›k kendi de¤erleriy-
le özdefllefltirebildikleri, ilkelerine ve ifl ya-
p›fl flekline sayg› duyduklar›, topluma ve
sorunlar›na karfl› duyarl› oldu¤unu bildikle-
ri flirket ve markalar› tercih ediyorlar, o flir-
ketlerin büyümesine yard›m ediyorlar; tabii
her türlü  yolsuzlu¤u  yap›p sonra da 5-10
milyon dolar harcayarak bunu örtmeye ça-
l›flanlardan bahsetmiyorum. Topluma karfl›
sorumluluk bilincini samimi olarak benim-
seyen ve bu yönde hareket eden flirketler
bu rekabet ortam›nda her zaman yar›fl› ön-
de götüreceklerdir. Bu konulara harcanan
tüm emek ve paralar, ayn› zamanda ak›ll›-
ca ve stratejik olarak yap›lan bir yat›r›md›r.
Bu projeler flirketlerin sosyal paydafllar› ile
etkileflime geçmesini sa¤layarak olumlu al-
g› yarat›r ve flirketlerin marka de¤erini ve
uzun dönemli kârl›l›¤›n› art›r›r. Ayr›ca ulus-
lararas› yat›r›mc›lar›n gözünde size öncelik
kazand›r›r. Örne¤in bu ay New York’ta
New York Borsas›  ve  Birleflmifl Milletler'in
düzenledi¤i toplant›da imzalanan "Sorumlu
Finansal  Yat›r›mlar" anlaflmas›yla, 2 trilyon
dolar toplam de¤ere ulaflan emeklilik ve
varl›k fonlar› yöneticileri, yat›r›m yapacak-
lar› flirketlerle ilgili prensipleri belirlediler;
hatta baz›s› sadece Global Compact'i imza-
layan flirketlere yat›r›m yapaca¤›n› aç›klad›.
Bu projelerin flirketlere bir di¤er faydas› da
tabii ki kalk›nm›fl ve refah düzeyi artm›fl,
huzur ve bar›fl ortam› sa¤lanm›fl bir ülkenin
ve dünyan›n herkesin ortak ç›kar›na olma-
s›d›r. Bu konu zaten anlatmaya gerek olma-
yacak kadar barizdir.

SOSYAL
SORUMLULUK



Üniversitelerde coflkunun yeni ad›:
Koç Toplulu¤u 11 ilde
düzenledi¤i üniversite
festivalleriyle 300 bin
ö¤renciyle bir araya geldi

Koç Toplulu¤u, üniversite gençli¤iyle “e¤lence, teknoloji ve rock”la bulufltu
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yun Alan›m›z Dünya” di-
yerek, global flirket olma
hedefine do¤ru ilerleyen
Koç Toplulu¤u, 80. y›l›n-

da 11 ilde düzenledi¤i üniversite festi-
valleri KOÇFEST’lerde gençlerle bir
araya geldi. Koç Toplulu¤u’nun genç-
lerle bir arada olmak ve Koç markas›-
n›, Topluluk flirketlerinin markalar›yla
özdefllefltirmek için düzenledi¤i KOÇ-

FEST’lere yaklafl›k 300 bin üniversite
ö¤rencisi kat›ld›. 8 May›s’ta Ankara’da
ODTÜ’de bafllayan flenlikler 3 Hazi-
ran’da ‹stanbullu üniversite gençli¤inin
davet edildi¤i Parkorman’daki sezonun
son KOÇFEST’iyle tamamland›.
Gençler, kampüslerde düzenlenen
KOÇFEST’lerde Koç Toplulu¤u flirket-
lerinin haz›rlad›¤› e¤lence ve hediye
dolu  standlarda, gün boyu t›rmanma,

balonlar üzerinde koflu, basket, sanal
dünyada ralli, Playstation, vidalama
yar›fllar›yla hediyeler kazanma flans›
yakalarken, geceleri “Vega” ve “Mor
ve Ötesi” konserlerini ücretsiz izleye-
rek cofltu.
Aç›l›fl› 8 May›s’ta Ankara’da 10 bin ö¤-
rencinin e¤itim gördü¤ü ODTÜ’de Koç
Holding Kurumsal ‹letiflim Koordinatö-
rü Oya Ünlü K›z›l taraf›ndan gerçek-

“O
KOCFEST
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lefltirilen KOÇFEST’e damgay›, o gün
düzenlenen mezuniyet törenlerinden
ç›kan gençler vurdu. Cüppeleri ve bö-
lüm marfllar›yla kat›ld›klar› yar›fllar ve
gece statta düzenlenen konserde OD-
TÜ gençli¤i bir y›l›n yorgunlu¤unu y›-
l›n son flenli¤iyle att›. 
KOÇFEST’ler 10 May›s’ta Konya Selçuk
Üniversitesi, 12 May›s’ta Bursa Uluda¤
Üniversitesi, 16 May›s’ta Adana Çuku-
rova Üniversitesi, 18 May›s’ta Eskiflehir
Anadolu Üniversitesi, 21 May›s’ta Kay-
seri Erciyes Üniversitesi, 24 May›s’ta
Erzurum Atatürk Üniversitesi, 26 Ma-
y›s’ta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,
29 May›s’ta Trabzon Karadeniz Teknik
Üniversitesi, 1 Haziran’da ‹zmir 9 Eylül
Üniversitesi’ndeki flenliklerle devam
etti.
KOÇFEST’ler, e¤lenceli oyunlar, ünlü
rock gruplar›n› dinleme ve Koç Toplu-
lu¤u flirketlerinin say›s›z hediyesine
sahip olma f›rsat›n› yakalayan gençler
için coflkulu bir karnaval havas›nda
geçti. 
3 Haziran’da ‹stanbul Parkorman’da
‹stanbul’daki üniversite gençli¤inin ka-
t›ld›¤› final program›yla son bulan
KOÇFEST’te Topluluk flirketleri, genç-
lerin coflkulu yar›fl› için hediye da¤›t-
ma yar›fl›na girdi.

En h›zl› sanal ralli
Ford’un kurdu¤u çad›rda sanal ortam-
da düzenlenen “Castrol Fiesta Rallye
Cup”a yaklafl›k 2500 ö¤renci kat›ld›.
Standtaki “lang›rt” oyununa kat›lan ö¤-
rencilerle birlikte toplam 15 bin ö¤ren-
ci Ford’un küçük hediyelerini al›rken,
5 bin ö¤renci Ford Kocaeli Fabrikas›’n›
gezmek için  baflvuruda bulundu. Bir
ay boyunca süren mücadelede “Castrol
Fiesta Rallye Cup”ta en h›zl› yar›flan ilk
üç kifli, dünyaca ünlü pilotlar›n müca-
delesine sahne olacak olan Rallye of
Turkey/Antalya organizasyonu için, bir
arkadafl› ile beraber Ford'un özel misa-
firi olma hakk›na sahip oldu.
Üretilen makinelerin fleffaf çal›flma sis-
temiyle tan›t›ld›¤› Arçelik t›r› yaklafl›k
15 bin ö¤renci taraf›ndan gezildi. Ba-
lonlar aras›nda fliflme çamafl›r makine-
si oyunu, basketbol flut atma yar›flma-
s›, “Moto GP” ve Playstation oyunlar›n-
da yar›flmalar› kazananlara 11 adet
Playstation, 48 adet DVD player, bin-
lerce Arçelik puzzle ve havlu hediye
edildi.
Tofafl-Fiat Stand›’nda ö¤renciler hem
gerçek bir otomobil sürüfl deneyimi
yaflad›klar› simülatörü kullanarak hem
de Grande Punto ile kiosklarda “Need
For Speed” oyununun “Most Wanted”

versiyonunda yar›flarak günü h›zl› ka-
patmaya çal›flt›. 11 ilde günün sonun-
da birinci olanlar derecelerine göre ‹s-
tanbulpark Pisti’nde yap›lacak Formula
1 yar›fllar›na bir adet bilet, ikinci olan
ise tüm seyahat ve konaklama masraf-
lar› Tofafl-Fiat taraf›ndan karfl›lanan,
Bursa’daki Tofafl Fabrikas›’na bir gezi
kazand›; 200 kifli ise Alfa Romeo ile sa-
nal ortamda test sürüflü yapt›.

En h›zl› vidalama
fienli¤in en ilginç yar›flmalar›ndan biri
olan ve Koçtafl stand›nda düzenlenen
“vidalama” yar›flmas› ise üniversitelerin
mühendislik, mimarl›k ve güzel sanat-
lar ö¤rencilerinin u¤rak yeri oldu.  860
ö¤renci vidalama yar›flmas›na kat›l›r-
ken, birincilere 47 adet Performance
Power matkap ve akülü vidalama seti
hediye edildi.
OPET ve Aygaz’›n balon üzerinde t›r-
manma ve kofludan oluflan yar›fllar dü-
zenledi¤i standlar gençlerin ra¤bet etti-
¤i e¤lenceli mücadelelere sahne oldu.
Özellikle üniversitelilerin son dönem-
de en çok ra¤bet etti¤i spor dal› olan
t›rmanma konusunda gençler hüner ve
h›zlar›n› göstermek için Opet stand›n-
da kuyru¤a girdi. Bellere ba¤lanacak
bungee halatlar›yla yap›lacak Aygaz
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Enerji Koflusu ise KOÇFEST’lerin en
heyecanl› ve kahkaha dolu dakikalar›-
n› yaflatan bölümleri oldu. 10 binden
fazla ö¤rencinin yar›flt›¤› standlarda
ö¤rencilere binlerce hediye da¤›t›ld›.

Apple’dan iPod
Apple IMC, üniversite ö¤rencileriyle ta-
sar›m ve teknolojinin ulaflt›¤› son noktay›
buluflturmak üzere KOÇFEST ile 11 üni-
versiteyi ziyaret etti. Apple stand›nda di-
jital müzikçalar alan›nda bir devrim yarat-
m›fl olan Apple iPod’lar ve tasar›m ala-
n›nda üstünlü¤ünü kan›tlam›fl olan App-
le Mac bilgisayarlar sergilenirken, ö¤ren-
ciler Apple Mac bilgisayarlar› ve yüklü
yaz›l›mlar› standda inceleme ve kullanma
flans›n› yakalad›. Ö¤renciler düzenlenen

yar›flmalara kat›larak Apple iPod Nano
kazanma f›rsat› yakalad›.
“Koç.net Multimedya E¤lence Çad›r›”
üniversite gençli¤ini multimedya oyunla-
r› ile buluflturdu. “Need for Speed” oyu-
nunda en h›zl› olmaya çal›flan gençler FI-
FA 2006 oyununda da en teknik oyuncu
olarak rakibine üstünlük sa¤lamaya çal›fl-
t›. Yap› Kredi Yay›nlar›, ünlü yazarlar Do-
¤an H›zlan, Ayd›n Boysan ve Güven
Turan “Kampüs Sohbetleri” düzenledi.
Yap› Kredi Yay›nlar›’n›n kitaplar› ö¤ren-
cilere 11 KOÇFEST organizasyonunda
yüzde 40 indirimle sat›ld›. KOÇFEST’ler-
de gençler, Koç Allianz taraf›ndan gü-
vence alt›na al›nd›. Rahmi Koç Müzesi
de açt›¤› standta eski pikaplardan gemi
pusulas›na, ilk ç›kan laptop örne¤inden
ilk radyolara uzanan nostaljit ürünleri ser-
giledi.

Sucuk ekmeksiz festival olmaz!
Ö¤renciler e¤lence aras›nda kurulan
say›s›z büfelerde sucuk ekmek, sosisli

sandviç ve içeceklere büyük ilgi gös-
terdi. Divan ve Düzey’in büfeleri festi-
valler boyunca 100 binin üzerinde ö¤-
rencinin u¤rak noktas› oldu. Migros,
eski gelene¤ini KOÇFEST’lerde sürdür-
dü. Bu kez bir t›rda, gençlerin ihtiyaç-
lar›n› uygun fiyatlarla tafl›yan “Gezici
Migros Ma¤azas›”, KOÇFEST’lerde,
uzun kuyruklar oluflturarak  tam 12 bin
ö¤renci al›flverifl yapt›.

Setur’dan muhteflem hediyeler
Setur da Parkorman’daki KOÇFEST’te
en h›zl› flifreyi çözen üniversitelilere,
çift kiflilik olmak üzere, Yunanistan’a
cruise gezisi, Kapadokya turu ve yurti-
çi uçak biletleri arma¤an etti. 11 ilde
KOÇFEST’lerin en görkemli bölümünü
finaldeki “Vega” ve “Mor ve Ötesi”
konserleri oluflturdu. 11 ilde stadyum-
lar› ve aç›k havadaki konser alan›n›
dolduran 250 binden fazla genç, flenli-
¤i son y›llar›n en be¤enilen rock grup-
lar›n›n flark›lar›yla coflarak kapatt›.

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde düzenlenen KOÇFEST’e
kat›lan ve bir konferans veren Koç Holding Bilgi Grubu
Baflkan› Ali Y. Koç, daha sonra standlar› gezdi,
ö¤rencilerle sohbet etti.  Koç Holding Dayan›kl› Tüketim
ve ‹nflaat Grubu Baflkan› Bülent Bulgurlu Eskiflehir’de,
Ford Otosan Genel
Müdürü Turgay Durak
da ‹zmir’de düzenlenen
KOÇFEST’lerde
kat›ld›klar›
konferanslar›n
ard›ndan ö¤rencilerle
aktivitelerde de
biraraya geldiler. 
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Niflanl› çifte Arçelik DVD
Anadolu Üniversitesi ‹flletme Fakültesi
mezunu Ferit Savc› Arçelik’in basketbol
yar›flmas› 9 Ayl›k’ta bir Arçelik DVD Pla-
yer kazand›. Oldukça e¤lenceli ve heye-
canl› geçen yar›flmada DVD Player kaza-
nan Ferit Savc›, baskette iddial› oldu¤u-
nu ve yar›fla kazanmak için girdi¤ini be-
lirtiyor. Eylül ay›nda evlenece¤i Zey-
nep’le festivalde çok heyecanl› dakikalar

geçirdiklerini
ve hemen he-
men tüm stand-
lar› ziyaret et-
tiklerini anlatan
Ferit Savc› özel-
likle Apple ve
Koç.net’te za-
man geçirdi¤ini

söylüyor. Niflanl› çiftin evlilik haz›rl›kla-
r›nda çok say›da Arçelik ürünü var.

Uçakla do¤ru tatile... 
‹stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
üçüncü s›n›f ö¤rencisi Sabir Soran ve
Burcu Kanatl›, uzun ve keyifli bir kova-
lamacayla elde ettikleri kartlardan do¤ru
flifreyi bularak Setur’un hediye etti¤i At-

las Air’den yurtiçi
gidifl-dönüfl uçak
bileti kazand›lar.
Tatile gitmeyi plan-
lad›klar›n› belirten
Soran, Koç Hol-
ding’de çal›flmay›
tüm gençlerin çok
arzulad›¤›n› söylü-

yor. Keyifli bir gün geçirdiklerini ve kon-
seri beklediklerini belirten Sabir Soran,
daha çok Playstation II yar›flmalar›na ka-
t›lm›fl. Soran bir de müzik eflli¤inde fes-
tival alan›ndaki  ödüllü kart yar›fl›nda
çok e¤lendiklerini söylüyor.

“Vidalamada h›z önemli”
Y›ld›z Teknik Üni-
versitesi Makine
Mühendisli¤i bö-
lümü ikinci s›n›f
ö¤rencisi Murat
Kemerli’yle s›cak
havada çimlerin
üzerinde konseri
beklerken  konufl-
tuk. Makine mühendisi olarak Koç Hol-
ding’de çal›flmay› tüm ö¤rencilerin iste-
yece¤ini söyleyen Murat, festivalde özel-
likle vidalama ve Apple stand›nda za-
man geçirmifl. “Vidalama bizim iflte sim-
ge..” diyen Murat, gün boyu çok e¤len-
diklerini belirtiyor.

“Arçelik’te puzzle 
b›rakmad›k”
‹stanbul Teknik Üniversitesi G›da Mü-
hendisli¤i bölü-
mü son s›n›f ö¤-
rencisi Görkem
Birincibubar,
bu kadar flenlik-
li bir festival
beklemedikleri-
ni, ancak çok
e¤lendiklerini
söylüyor. Gün boyu tüm aktivitelere ka-
t›ld›klar›n› belirten Görkem, bütün an-
ketleri doldurdu¤unu ve KOÇFEST’lerin
sürmesini istedi¤ini anlat›rken, Arçe-
lik’ten kazand›¤› Çelik ve puzzle ödülle-
rini gösteriyor. 

Enerjisi Aygaz’la geldi
Bo¤aziçi Üniversite-
si Elektronik bölü-
mü son s›n›f ö¤ren-
cisi Hakan Y›ld›-
r›m Aygaz’›n “ener-

ji koflusunda”n yeni ç›km›fl ve keyifli bir
halde konufltu bizimle. T›rmanma ve ko-
fluda iyi dereceler yapt›¤›n› ama birinci-
li¤i “k›lpay›” kaç›rd›¤›n› söyleyen Hakan,
akflamki konser için enerji toplad›¤›n›
belirtiyor. Hakan Çelik “Koç Holding
denince ‘çal›fl›lacak en iyi grup’ akl›ma
geliyor” diyor. 

“Hediyelerde iddial›y›m” 
Opet t›rmanma duvar›nda arkadafllar›yla
yar›flan ‹lker
Nigiz ‹stanbul
Teknik Üniver-
sitesi Matematik
bölümü son s›-
n›f ö¤rencisi.
KOÇFEST’in bu
kadar e¤lenceli
olaca¤›n› bekle-
medi¤ini, ancak çok keyif ald›¤›n› belir-
ten ‹lker, özellikle t›rmanmada iddial› ol-
du¤unu belirtiyor. Gece konseri bekler-
ken tüm standlarda yar›fla kat›laca¤›n›
belirten ‹lker, gelecek y›lki KOÇFEST’te
çok hediye kazanaca¤›n› belirtiyor. 

6 saniye ile OPET K‹T 
‹stanbul Üniversite-
si Elektirik bölü-
münde ikinci s›n›f
ö¤rencisi olan  Mu-
rat Can Sayg›l›, 6
küsur saniye ile t›r-
manma yar›fl›nda
“OPET K‹T”i ka-
zanm›fl. Çok spor
yapt›¤›n› belirten il-
ker, t›rmanmada id-

dial› oldu¤unu belirtiyor. Sayg›l› sanal
yar›fllara kat›lm›fl. Araba yar›fl›nda da id-
dial› oldu¤unu belirten sayg›l› “Mor ve
Ötesi” hayran›...

E¤lence, yar›fl, hediye ve konserleriyle KOÇFEST izlenimleri
Festivale kat›lan gençler kazand›klar› hediyelerle de günün tad›n› ç›kard›lar. Yar›fllara kat›lan ve
heyecanla konseri bekleyen gençler, KOÇFEST için düflündüklerini anlatt›lar...
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yun Alan›n Dünya” sloga-
n›yla 80. y›l›n› kutlayan
Koç Holding, gelecek ne-
silleri de ayn› vizyonda

buluflturmak amac›yla çocuklar› hayal
kurmaya ça¤›r›yor. Koç Toplulu¤u’nun
80. y›l kutlamalar› çerçevesinde, Türki-
ye’yi gelecekte dünyada yine ön s›-
ralara tafl›yacak olan genç
nesillere arma¤an etti¤i
“Sizinkiler-Dünya Kaç
Bucak” oyunu, ‹stan-
bul’un ard›ndan Anado-
lu’nun 16 ilinde 100 bin
çocukla bulufltu. 
Ücretsiz olarak izlenen oyu-
nun davetiyeleri için tüm il-
lerdeki giflelerde uzun kuy-
ruklar oluflurken, aç›lan def-
terlere çocuklar›n nefle ve ha-
yal dolu cümleleri ile teflekkür-
leri ya¤d›. “Tiyatrocu olmay› is-
tiyorum” diyen çocuklar›n not-
lar› ve veliler ile hocalar›n te-

flekkürleriyle büyük bir coflku içinde
geçen Anadolu turnesinde en heyecan-
l› çocuklar ise yat›l› ilkö¤retim bölge
okullar›ndan davet edilen küçük izleyi-
ciler oldu. Yat›l› ilkö¤retim bölge oku-
lunda okuyan yaklafl›k 2 bin 900 ö¤-
renci, Koç Toplulu¤u taraf›ndan oyun-
lara özel olarak davet edildi. Adana’da

Mustafabeyli, Kayseri’de Ah-
met Baldöktü, Gazian-

tep’te O¤uzeli, Erzu-
rum’da Yavuz Selim,
Van’da ‹skele, Trab-
zon’da Bereketli,
fianl›urfa’da Merkez,
Giresun’da Ülper fie-
hit Ümit K›l›ç Yat›l›
‹lkö¤retim Bölge
Okulu ö¤rencileri

oyunu izlediler.
“Sizinkiler-Dünya Kaç

Bucak” çocuk oyu-
nunun Anado-
lu’daki ilk dura¤›

Eskiflehir oldu. 20 May›s’ta, Eskiflehir
Anadolu Üniversitesi Sinema Salonu’nda-
ki iki gösterimde oyunu 840 çocuk sey-
retti. Oyun daha sonra, Bursa Bar›fl Man-
ço Kültür Merkezi’nde iki gün üst üste
dört kez sahnelendi. Bursa’da toplam 2
bin 200 çocu¤a ulaflan oyun daha sonra
‹zmir’de ‹smet ‹nönü Kültür Merkezi’nde
3 bin 200 çocukla bulufltu. Müzikal, yol-
culu¤una Denizli üzerinden devam etti.
Denizli’de EGS Park’ta sahnelenen oyunu
2 bin çocuk görme f›rsat› buldu. Deniz-
li’den Antalya Atatürk Kültür Merkezi’ne
do¤ru yola ç›kan “Sizinkiler-Dünya Kaç
Bucak” müzikali burada iki gün dört se-
ans oynad›ktan sonra Ankara’ya geçti.
Baflkent Ankara’da Anatolia Kültür Mer-
kezi’nde iki gün boyunca yaklafl›k 8 bin
çocu¤a ulaflan oyun, daha sonra
Kayseri’de Kayseri Kültür Merkezi’nde
sahnelendi. Kayseri’nin ard›ndan Adana
Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrola-
r›’nda dört kez oynanan müzikal yolculu-
¤una, Gaziantep, fianl›urfa, Diyarbak›r’da

Anadolu’da hayallere do¤ru bir yolculuk

“O

“Sizinkiler-Dünya Kaç Bucak” çocuk müzikali Anadolu’da 16 ilde çocuklarla bulufltu

Koç Toplulu¤u taraf›ndan çocuklara arma¤an edilen “Sizinkiler-Dünya Kaç
Bucak” çocuk oyunu Anadolu’da 16 ilde 100 bin çocukla bulufltu. Koç
Toplulu¤u, ‹stanbul ve Anadolu’da 160 bin çocu¤un izledi¤i oyuna, yat›l›
ilkö¤retim bölge okullar›ndan 2 bin 900 ö¤renciyi özel olarak davet etti
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devam etti. Oyunun Van’daki gösterimin-
de ise cocuklar›n coflkusu görülmeye de-
¤erdi. “Sizinkiler-Dünya Kaç Bucak” çocuk
oyunu 7 Haziran’da Van Devlet Tiyatro-
su’nda iki ayr› gösterimle çocuklara sergi-
lendi. Van’da çocuklar›n “Sizinkiler-Dünya
Kaç Bucak” oyunu için aç›lan deftere yaz-
d›klar› notlar ise oyunun çocuklar için ne
kadar önemli oldu¤unu bir kez daha orta-
ya koydu. Çocuklar›n coflkuyla “tekrar ge-
lin” ça¤r›s› yapt›klar› küçük yaz›lar›n yan›
s›ra, Gazi ‹lkö¤retim Okulu ö¤retmenleri
Bahar Erdal ve Nazan Polat, Koç Hol-
ding’e teflekkür ettikleri deftere flu notu
yazd›lar: “Bizim okulun çocuklar› bu etkin-
li¤in olmas›na çok sevindiler. ‹lk kez tiyat-
roya gidecekleri için günlerdir çok heye-
canl›yd›lar. Hiçbiri flimdiye kadar tiyatroya
gelmemiflti. Oyunda çok mutlu oldular.
Eme¤i geçen herkese çok teflekkürler.” 
Daha sonra gösterimlerine Erzurum, Trab-
zon ve Giresun’da devam eden oyunun
seyahati 12-13 Haziran’da Samsun AKM
Ana Salonu’nda son buldu. Müzikalin yol-
culu¤una Iveco’nun arma¤an etti¤i “Sizin-
kiler Minibüsü” de çald›¤› flark›larla efllik
etti. Tüm gösterimlerin ard›ndan çocuklara
Sizinkiler kalem kutusu arma¤an edildi.
Oyunu izleyen ve biletlerindeki kuponu
doldurup çekilifle kat›lan 20 çocuk, Milli
Piyango ‹daresi ve noter huzurunda yap›-
lacak çekiliflle, aileleriyle birlikte Paris Eu-
ro Disney’e gitmeye hak kazanacak.

“Sizinkiler-Dünya Kaç Bucak” müzikaline en güzel tepki, çocuklar›n
oyun s›ras›ndaki coflkulu kat›l›mlar› ve kahkahalar›yla, aç›lan deftere
yazd›klar› s›cak mesajlar oldu.

Elif Velieceo¤lu/Adana

“14 yafl›nday›m. Oyunu çok sevdim.

Karakterler çok etkileyiciydi. Limon çok

konuflkand›. Tiyatroyu izlerken kendi-

mi de tiyatroda oynuyor gibi hissettim.

Yani SÜPERD‹...” 

Özlem Taç/Adana
Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okulu
“Tiyatroyu çok be¤endim. ‹nflallah biz
de bir gün buralara gidebiliriz. Yat›l›
ilkö¤retim bölge okulunda okuyorum.
Size çok teflekkür ediyorum.”

Halil fianyi¤it/Kayseri
Bölge ‹lkö¤retim Yat›l› Okulu
“‹lk kez tiyatro izledim. Bir daha tiyat-
roya gitmek istiyorum. Böyle fleyleri iz-
lemek, bu yerlere gitmeyi çok isterim.” 

Ben ‹lhan,
15 yafl›nday›m. Oyunlar›n›z› çokbe¤endim. Özellikle Babiflko ile Zeytin veLimon.  Çok komiklerdi. Hepsine çok teflekkür.

Coflkun fiahin / O¤uzeli 
Yat›l› ‹lkö¤retim Okulu
Bizi düflünüp de, bize bu imkânlar›
sundu¤unuz için teflekkür ederiz.
Oyununuzdan dolay› sizi tebrik eder, kutlar›z.

Ben Gizem
7 yafl›nday›m. Oyuncular çok komik fleyler yapt›lar. En çok
Limon’u be¤endim. Çok e¤lendim. Teflekkürler

Rahcan Ünal/Adana/Mustafabeyli Yat›l› 

‹lkö¤retim Bölge Okulu

“15 yafl›nday›m. Böyle bir oyunu ilk kez izle-

dim. Böyle güzel bir oyun düzenledikleri için Si-

zinkiler’e çok teflekkür ederim. Bizi buraya ça-

¤›rd›¤› için Koç Toplulu¤u’na da. Çok sa¤ olun.”

Betül Hal›c›/Adana Battalgazi ‹lkö¤retim Okulu 7-C“Oyun muhteflem. Koç’a çok teflekkürederim. Ben de tiyatrocu olmak istiyo-rum. Dünyay› da gezmek istiyorum.”

Çocuklardan teflekkür ya¤d›







KÜLTÜREL
V ‹ZYON

oç Holding’in kurucusu Vehbi
Koç’un, 95 y›ll›k hayat›na dair
saklad›¤› notlar›, yaz›flmalar› ve
belgeler “Vehbi Koç-Bir Yüzy›-

l›n Hikâyesi” sergisinde topland›. 
Siyasi, iktisadi ve toplumsal tarih aç›-
s›ndan önemli bilgi ve belgelerin yer
ald›¤› sergi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi-
ni de içeren yüzy›ll›k bir zaman aral›-
¤›ndaki tüm önemli geliflmeleri kaps›-
yor. Koç Toplulu¤u’nun ticari yolculu-
¤unun çeflitli sembollerinin ve Türki-
ye’nin ilklerinin yan› s›ra, Vehbi Koç’un
kendisi taraf›ndan kaleme al›nm›fl bir-
çok belgenin de yer ald›¤› sergide,
1901 y›l›ndan bafllay›p dönemsel olarak
1996 y›l›na kadar uzanan Türkiye ve
Koç Toplulu¤u’nun iç içe geçmifl serü-
veni bir bütün içinde izlenebiliyor.
Gazeteci-Yazar Can Dündar ve ekibi
taraf›ndan, ODTÜ Rektör Dan›flman›
Doç. Dr. Ayflen Savafl ve Doç. Dr.
Güven Sarg›n’›n da katk›lar›yla haz›r-
lanan sergide, Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’nun son dönemlerinden bafllayarak,

Cumhuriyet’in ilan›, geliflimi ve Koç
Toplulu¤u’nun sanayileflme sürecini
içeren bir yolculuk yapmak, Koç Top-
lulu¤u’nun neredeyse Türkiye Cumhu-
riyeti ile yafl›t olan geliflim sürecini izle-
mek mümkün. 5 May›s’ta Ankara Çan-
kaya Belediyesi Ça¤dafl Sanatlar Mer-
kezi’nde Vehbi Koç Vakf› Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Semahat Arsel ve Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mus-
tafa V. Koç taraf›ndan aç›lan ve 20 Ma-
y›s’a kadar Koç Toplulu¤u’nun temelle-
rinin at›ld›¤› baflkentte sergilenen “Veh-
bi Koç-Bir Yüzy›l›n Hikayesi”, Ekim
ay›nda ‹stanbul’da Rahmi M. Koç Mü-
zesi’nde aç›lacak. 

Dört katmanda, dört dönem
Yüzy›ll›k dönemi 12 periyotta ve top-
lam 48 posterle anlatan sergi, her dö-
nemi dört farkl› katmanda ele al›yor.
Dört ayr› duvar posterinin arka arkaya
hareketli yerlefltirilmesiyle bir tür hikâ-
yeye dönüfltürülen sergide, her kat-
man, dönemin farkl› bir toplumsal ya-

K

“Vehbi Koç-Bir Yüzy›l›n Hikayesi”
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1901 y›l›nda do¤an, 1926 y›l›nda Koç Toplulu¤u’nun temellerini atan Vehbi
Koç’un 95 y›ll›k hayat hikâyesi, özel eflyalar›, özenle saklad›¤› belgeleri,
tuttu¤u ayr›nt›l› notlar ve Koç Toplulu¤u’nun üretti¤i Türkiye’deki ilkler bir
sergide topland›. Türkiye tarihi ile Vehbi Bey’in hayat›n›n paralel verildi¤i
sergi, bir anlamda Türkiye sanayiinin geliflimini de anlatan bir roman gibi

“Bir Yüzy›l›n Hikâyesi”nin anlat›ld›¤› sergiyi ilginç ve anlaml› k›lan bir fley de ilk çamafl›r makinesi, buzdolab›, f›r›n ve
Anadol marka ilk otomobili de bulunduruyor olmas›. Vefat etti¤i s›rada Vehbi Bey’in üzerinden ç›kan eflyalar mütevaz›
kimli¤inin de bir göstergesi gibi: Bir tespih, nazar boncu¤u, dü¤me, mendil, Tekel 2000 sigaras› ve Migros kart›...

Vehbi Koç’a göre dünyaya gelen bir insan›n
“yaflad›m” demesi için flu dört unsuru

yapm›fl olmas› gerekiyor: Çocuk sahibi
olmak, ev yapmak, a¤aç dikmek, eser

yazmak

“Bir Yüzy›l›n Hikâyesi”nin anlat›ld›¤› sergiyi ilginç ve anlaml› k›lan bir fley de ilk çamafl›r makinesi, buzdolab›, f›r›n ve
Anadol marka ilk otomobili de bulunduruyor olmas›. Vefat etti¤i s›rada Vehbi Bey’in üzerinden ç›kan eflyalar mütevaz›
kimli¤inin de bir göstergesi gibi: Bir tespih, nazar boncu¤u, dü¤me, mendil, Tekel 2000 sigaras› ve Migros kart›...

Vehbi Koç’a göre dünyaya gelen bir insan›n
“yaflad›m” demesi için flu dört unsuru

yapm›fl olmas› gerekiyor: Çocuk sahibi
olmak, ev yapmak, a¤aç dikmek, eser

yazmak

p›s›n› anlat›yor. Sergide, duvarlardaki
karton bloklarda farkl› renkle semboli-
ze edilen tasar›mda Vehbi Koç’un kifli-
sel yaflam› “k›rm›z›”, dönemin sosyal
hayat› “sar›”, ekonomik olaylar› “yeflil”
ve siyasal geliflmeleri “mavi” renkli
posterlerle izleyiciye sunuluyor. Pos-
terler içerisine yerlefltirilen LCD ekran-
larda dönemsel arfliv görüntüleri ve
Vehbi Koç ile yap›lm›fl röportajlar yer
al›yor. Vehbi Koç’a ait özel arflivinden
belgeler, kiflisel eflyalar› ve ilk ürettik-
leri ürünlerin de sergilendi¤i “Bir Yüz-
y›l›n Hikayesi”nde Vehbi Koç’u foto¤-
raflarla anlatan bir klip, tüm sergi bo-
yunca izleyenlere efllik ediyor. Sergide
120 obje yer al›yor. Orijinal belgeler-
den kiflisel giyim eflyalar›na, Vehbi
Koç’un ald›¤› ödül ve niflanlardan kul-
land›¤› masa-sandalyeye, Koç Hol-
ding’in üretti¤i buzdolab›, çamafl›r ma-
kinesi, f›r›n, kibrit, otomobil, tüpgaz›n
en eski örneklerine yer verilen sergide,
Anadol otomobili, ilk Aygaz tüpü gibi
nostaljik ürünlere de yer veriliyor.
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oç Holding Yönetim Kurulu Bafl-
kan Vekili Suna K›raç'›n hayat›n›,
evlili¤ini, k›z› ‹pek K›raç’› evlat
edinmesini, çal›flma an›lar›n›, has-

tal›¤›n› ve hayallerini anlatt›¤› “Ömrüm-
den Uzun ‹deallerim Var!” adl› kitab›
yay›mland›. 1998 y›l›nda an›lar›n› yazma-
ya karar veren Suna K›raç'›n kitab›, efli
‹nan K›raç taraf›ndan notlar› derletilerek,
R›dvan Akar'›n editörlü¤ünde, 3 Hazi-
an'daki do¤um gününe yetifltirildi. 

Geliri TEGV’na verilecek
Suna ve ‹nan K›raç Vakf› taraf›ndan sat›fla
sunulan kitab›n bütün geliri Suna K›raç'›n
kurulufluna öncülük etti¤i Türkiye E¤itim
Gönüllüleri Vakf›'na (TEGV) b›rak›lacak.
Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un
k›z› Suna K›raç, çocuklu¤unu, ifl hayat›na
bafllamas›n›, ifl hayat›ndaki olgunluk dö-
nemini ve aile hayat›n› anlatt›¤› kitab›nda,
yakaland›¤› hastal›kla mücadelesini de
“Bir direnifl öyküsü” bafll›¤›yla okuyucu-
larla paylaflt›. Kitapta yer alan bilgilere gö-
re, Suna K›raç, 1998’de ABD’de hastal›¤›-
na teflhis konduktan sonra an›lar›n› yaz-
maya karar veriyor. Bu tarihte, çocuklu-
¤undan bafllayarak hayat› hakk›ndaki ge-
liflmeleri arflivleme biçiminde not tutarak
belgeliyor. 
Suna K›raç hayat›n› kitapta iki ana bölüm-
de toplam›fl. “Suna K›raç’›n Kaleminden:

Bir Yaflam Öyküsü/1. Per-
de” ve “‹fl Kad›n› Suna K›-
raç/2. Perde”. ‹ki bölüm
içinde ise Suna K›raç’›n yaflam›ndaki dö-
nüm noktalar› ara bafll›klar olarak yer al›-
yor. “Suna K›raç’›n Kaleminden: Bir Ya-
flam Öyküsü/1. Perde” bölümünde Suna
K›raç, çocuklu¤unu, Amerikan K›z Kole-
ji’nde geçirdi¤i genç k›zl›k dönemini,
‹nan K›raç’la evlili¤ini ve ‹pek’in hayat›na

giriflini anlat›yor. Kitab›n “‹fl Kad›n› Suna
K›raç/2. Perde”  bölümünde ise Koç Hol-
ding Baflkanvekili Suna K›raç’›n “Vehbi
Koç Üniversitesi” diye adland›rd›¤› baba-
s›n›n yan›nda ifle bafllama dönemi ve bir
ifl kad›n› olma öyküsü yer al›yor. 
Suna K›raç babas›, Koç Toplulu¤u’nun

kurucusu Vehbi Koç ile iliflkilerini ise ki-
tapta üç ayr› bafll›kla an›yor. Suna K›raç
kitab›nda babas› ile iliflkilerini flöyle özet-
liyor: “Vehbi Koç’lu y›llar› kendi yaflam
çizgimdeki etkileriyle üçe bölmek istiyo-
rum. Baba Vehbi Koç, Patron Vehbi Koç
ve ‹fl Arkadafl› Vehbi Koç” Suna K›raç’›n
hayat›ndaki önemli dönüm noktalar›n›
analatan kitaptaki baz› notlar ise oldukça
özel. Kurulufluna öncülük etti¤i Türkiye
E¤itim Gönüllüleri Vakf›, Suna K›raç’›n
e¤itime verdi¤i önem aç›s›ndan çok belir-
gin bir simge. Suna K›raç’›n e¤itime verdi-
¤i önem asl›nda ortaokul y›llar›na dayan›-
yor. Reflat Nuri Güntekin’in “Çal›kuflu”
roman›ndan etkilenen Suna K›raç,  orta-
okulda okurken tatillerde ö¤retmenlik
yapm›fl. K›raç, daha sonra e¤itime verece-
¤i deste¤i Türkiye E¤itim Gönüllüleri
Vakf›’n›n kurulufluna öncülük ederek de-
vam ettiriyor. Suna K›raç, kitab›nda, haya-
t›ndaki en anlaml› gezinin de Türkiye E¤i-
tim Gönüllüleri Vakf›’n›n Güneydo¤u’da
154 e¤itim park›n› birden açt›¤› seyahat
oldu¤unu belirtiyor. 
Suna K›raç, Koç Toplulu¤u’ndaki üst dü-
zey görevleri ve sosyal sorumluluk proje-
lerine a¤›rl›k verdi¤i 1990’l› y›llar›, “Alt›n
Ça¤›m” olarak adland›r›yor.

K

“Ömrümden Uzun
‹deallerim Var!”
Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkanvekili Suna K›raç’›n kendi
notlar›ndan ve an›lar›ndan derlenerek
haz›rlanan kitab› “Ömrümden Uzun
‹deallerim Var!” efl ve anne Suna K›raç’›
ve Koç Toplulu¤u ile e¤itime adanan bir
hayat›n öyküsünü anlat›yor. Suna ve 
‹nan K›raç Vakf› taraf›ndan sat›fla sunulan
kitab›n geliri Türkiye E¤itim Gönüllüleri
Vakf›’na b›rak›lacak

‹ LET ‹fi ‹M



ürkiye Aile Sa¤l›¤› ve Planlama-
s› (TAP) Vakf›’n›n 20. kurulufl
y›l› Rahmi M. Koç Müzesi’nde
düzenlenen görkemli bir gecey-

le kutland›. Gecede bir konuflma ya-
pan TAP Vakf› Yönetim Kurulu Baflka-
n› Caroline Koç, TAP Vakf›'n›n geçen
20 y›ll›k süre zarf›ndaki temel hedefi-
nin, Türkiye'nin nüfus art›fl h›z›n›n dü-
flürülmesine yard›mc› olarak bireylerin
bu konudaki bilincinin yükseltilmesi
oldu¤unu ve bu hedefe ulaflmaktan
dolay› mutlu olduklar›n› söyledi. Geli-
flen Türkiye'nin hedeflerine ulafl›rken
en önemli dayana¤›n›n sa¤l›kl›, e¤itim-
li ve donan›ml› insan gücü ve genç nü-
fusu olaca¤›m belirten Koç, “Amac›-

m›z, sa¤l›kl› nüfus art›fl›
ile çocuklarm›za di¤er
ülkelerdeki yafl›tlar›na
denk koflullar sa¤layabil-
mektedir” dedi. Gecede
ayr›ca, ünlü foto muha-
biri Ara Güler taraf›n-
dan ba¤›fllanan 15 siyah
beyaz foto¤raf sat›fla su-
nuldu. Foto¤raflar›n sat›-
fl›ndan sa¤lanan gelir ise
TAP Vakf›'n›n yeni proje-
lerinden biri olan “Güvenli Annelik"
çal›flmalar›nda kullan›lacak fona akta-
r›ld›. TAP Vakf› Genel Koordinatörü
Yaflar Yafler de yapt›¤› de¤erlendir-
mede, “Vakf›m›z›n amac› annelerin ço-

cuk yapmalar›n› önle-
mek de¤il, bakabile-
cekleri kadar, iyi ye-
tifltirebilecekleri kadar
çocuk yapmalar›n›,
sa¤l›kl› hamilelik ge-
çirmelerini sa¤lamak”
dedi. Bu kapsamda,
anne sa¤l›¤› konusun-
da önemli e¤itimler
verdiklerini, birçok
ana-çocuk sa¤l›¤› po-
liklini¤i açarak Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na devret-
tiklerini belirten Ya-
fler, yeni haz›rlanan
projelerle de özellikle
adaylar›na sa¤l›kl› ha-

milelik ve do¤um konusunda
e¤itim vereceklerini belirtti.
Anne ve çocuk sa¤l›¤› için ay-
r›ca “sa¤l›kl› cinsellik” konu-
sunda da e¤timler verecekleri-
ni belirten Yafler, bu kapsam-
da özellikle erkeklerin e¤itil-
mesine önem verdiklerini söz-
lerine ekledi. TAP Vakf› Yöne-
tim Kurulu Baflkan Vekili
Prof. Dr. Baran Tuncer de
yapt›¤› de¤erlendirmede, 20

y›l önce Türkiye’de nüfus art›fl h›z›n›n
sorun oldu¤unu, ancak günümüzde
sa¤l›kl› ve iyi e¤itimli nüfus art›fl›n›n
sa¤lanmas›n›n önemli hale geldi¤ini
söyledi. Nüfus art›fl h›z›n›n Türkiye ge-
nelinde düfltü¤ünü belirten Tuncer,
“Ancak art›fl h›z›ndaki düflüfl daha çok
lise ve üstü e¤itim düzeyine sahip çift-
lerde görülüyor e¤itim düzeyi düflük
kiflilerde halen yüksek. Önemli olan
nüfus art›fl›nda bu sorunun giderilme-
sidir” diye konufltu.
TAP Vakf›, Vehbi Koç önderli¤inde,
bir grup ifladam›, akademisyen ile ifl
ve iflveren kurulufllar› temsilcileri tara-
f›ndan 1985’te kuruldu. Bir gönüllü
kurulufl olan vak›f, üreme sa¤l›¤› ve ai-
le planlamas› konular›nda toplumu
bilgilendirmek, üreme sa¤l›¤› hizmet-
lerinin kullan›m›n› ve niteli¤ini art›r-
maya yönelik çal›flmalar yaparak aile-
lerin yaflam kalitesini yükseltme hede-
fiyle çal›fl›yor.

T

SOSYAL
SORUMLULUK

“Sa¤l›kl› çocuk, sa¤l›kl› aile” temel
hedefiyle kurulan Türkiye Aile Sa¤l›¤› ve
Planlamas› (TAP) Vakf› 20. yafl›n› Rahmi
M. Koç Müzesi’ndeki geceyle kutlad›.

Sa¤l›kl› nesiller
için el ele...

TAP Vakf› 20. yafl›n› kutluyor

20. yafl›n› kutlayan TAP Vakf›, 
bugüne kadar verdi¤i e¤itimlerle
10 bin 723 kifliye do¤rudan, 
1.5 milyon kifliye de dolayl›
olarak ulaflt›.
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ir gelenek haline gelen Koç Toplu-
lu¤u Spor fienli¤i’nin 18’incisi 4
Haziran’da Rahmi M. Koç Müze-
si’nde yap›lan coflkulu ve e¤lence-

li bir törenle son buldu. 55 flirketten yak-
lafl›k 1700 sporcunun yar›flt›¤› 18. Koç
Toplulu¤u Spor fienli¤i’nin kapan›fl töreni
tak›mlar›n geçit töreni ile bafllad›. Törende

ödüllerin verilmesinin ard›ndan
sporcular ve aileleri,  müzenin
bahçesinde, panay›r havas›nda
donat›lan e¤lence yerleri ve
ikramlarla  keyifli bir gün ge-
çirdi. Kapan›fl töreni ünlü
sanatç› Nev’in flark›lar›yla
son buldu. fienli¤in kapan›-
fl›nda bir konuflma yapan
Koç Holding ‹nsan Kaynak-
lar› Direktörü Neslihan
Tözge, bu y›lki flenli¤e de
ilk kez kat›lan Koç Toplu-

lu¤u’nun üç yeni üyesi Yap› Kredi Banka-
s›, Tüprafl ve Tansafl’a “Hofl geldiniz” de-
di. Tözge, flöyle konufltu: 
“Bugün 18. Koç Toplulu¤u Spor fienli-
¤i’nin kapan›fl törenini yapmak üzere siz-
lerle bir araday›z. Her geçen gün daha
fazla sporcu, daha fazla spor dal› ile zen-
ginleflen spor flenli¤imizde, oyuncular›m›z
spor ahlak› ve ruhu içinde birbirleriyle re-
kabet etmifllerdir. Koç Toplulu¤u’nun en
önemli özelliklerinden biri olan tak›m ru-
hu çerçevesinde, kendi aralar›nda sport-
mence süren mücadelelerini spor alan›n-
da da gösterdiler ve daha iyi sonuçlara
ulaflmak için mücadele ettiler. Özgüven,
enerji, disiplin, tak›m ruhu ve baflar› odak-
l›l›k hem sporda, hem de ifl hayat›nda ser-
giledikleri önemli özellikleridir. Bu neden-
le Koç Spor fienli¤i’miz Toplulu¤umuzun
bugünkü baflar›s›nda çal›flanlar›n›n pay›n›
ortaya koyan en önemli örnektir.”

B
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18. Koç Toplulu¤u
Spor fienli¤i; coflku,
enerji, centilmenlik
ve rekabetle geçen

ve bir ay süren
maçlar›n ard›ndan,

keyifli ve gurur
dolu bir törenle son

buldu

Tak›m ruhuyla sporda da baflar›
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Koç Toplulu¤u çal›flanlar› ve bayilerinin
okullar›n› birincilikle bitiren çocuklar›na verilen

Bizden Haberler Dergisi E¤itim Baflar›
Arma¤an›’n› bu y›l 30 ö¤renci ald›

oç Toplulu¤u çal›flan› ve bayisi
olup, çocu¤u ilkö¤retim veya lise
düzeyinde okul birincisi olanlara
verilen ve art›k gelenekselleflen

Bizden Haberler Dergisi E¤itim Bafla-
r› Arma¤an›’n›n 26.’s› bu y›l 6 Hazi-
ran’da Koç Holding Nakkafltepe Tesisle-
ri’nde düzenlenen bir törenle sahiplerini
buldu. Bu y›l Topluluk çal›flanlar›n›n ço-
cuklar› aras›nda okullar›n› birincilikle bi-
tiren 30 ö¤renci ödüllendirildi.
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç, Koç Holding CEO’su
Bülend Özayd›nl› ve Koç Holding Ku-
rumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan›
Hasan Bengü’nün kat›ld›¤› ödül törenin-
de, ö¤rencilere çeflitli arma¤anlar verildi.
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç törende yapt›¤› konuflma-
da, öncelikle tüm çocuklar› içtenlikle kut-
lad›¤›n› belirterek, “Bu güzel derecelere
eriflerek, baflta ailelerinizi, ö¤retmenleri-
nizi ve tabii ki bizleri gururland›rd›n›z.
Çal›flman›n ve çal›flarak baflarman›n ödü-
lünü de bugün alacaks›n›z” dedi. E¤itim-

de Baflar› Arma¤an›’n›n Koç Toplulu-
¤u’nun kurucusu Vehbi Koç’tan mi-
ras kald›¤›n›n alt›n› çizen Mustafa V. Koç
flöyle konufltu:

Vehbi Koç’tan 
miras kalan gelenek
“Bu ödül, bundan tam 25 y›l önce kendi-
sinin giriflimiyle verilmeye baflland›. Bu
ödülümüz, kendisinin çal›flmaya ve ba-
flarmaya verdi¤i önemin bir iflareti olma-
s› yönünden çok anlaml›d›r. Vehbi Bey,
ifladaml›¤›n›n yan› s›ra topluma yönelik
hizmetleriyle de Türkiye’nin örnek ald›¤›
bir kifli idi... Yaflam› boyunca e¤itimin
önemine inand› ve e¤itime sürekli yat›-
r›m yapt›... Vehbi Koç, bu alanda hizmet
vermenin her fleyden önce insanl›k bor-
cu oldu¤unu söylerdi. Biz de ayn› inanç-
la, e¤itime yönelik hizmetlerimizi sürdü-
rüyoruz. ‹nan›yorum ki, bugün çok çal›fl-
man›n ve çal›flarak baflarman›n ödülünü
alacak olan sizler de, bu ödülü sizden
önce alan büyükleriniz gibi ileride çok
güzel mesleklere sahip olacak, hatta Tür-

kiye’nin baflar›s›nda önemli roller üstle-
neceksiniz. Bugün burada olan tüm ço-
cuklar›m›z›n her birinin çok özel, çok ye-
tenekli, disiplin sahibi, çal›flmay› seven
kifliler oldu¤una inan›yorum. Tüm bunlar
ayn› zamanda, bir insan› baflar›ya ulaflt›r-
mak için gerekli olan özellikler.  Bu gü-
zel vas›flar› tüm yaflam›n›z boyunca sür-
dürmenizi, daha nice ödüller alman›z› di-
liyorum.”
Koç Toplulu¤u’nun kurucusu Vehbi Koç
taraf›ndan, 25 y›l önce bafllat›lan ve Koç
Toplulu¤u bünyesinde yer alan tüm flir-
ket, bayi ve servis a¤›n›n da dahil edildi-
¤i bu etkinlikle, çal›flkan ve baflar›l› ço-
cuklar›n ödüllendirilmesi ve baflar›n›n
özendirilmesi hedefleniyor. Bugüne ka-
dar toplam 446 ö¤rencinin ald›¤› e¤itim
baflar› arma¤anlar› bu y›l, ilkö¤retim ve li-
se düzeyinde 2004-2005 ö¤retim y›l›n› bi-
rincilikle bitiren toplam 30 baflar›l› ö¤ren-
ciye verildi.

K

Baflar›ya anlaml› ödül
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Bizden Haberler Dergisi E¤itim Baflar› Arma¤an› 26. kez sahiplerini buldu



fl hayat›na 23 y›l önce Ford Oto-
san’da boya bölümünde bafllayan
Ford Otosan Kocaeli Fabrikas› Mü-
dürü Nuri Otay, ilk olarak  Taunus

modellerinin proje çal›flmalar›nda bu-
lunmufl. Taunus’tan bugüne kadar
Ford Otosan’da artan Ar-Ge çal›flmalar›
ve  teknolojik geliflmeler flirketi tüm
dünyaya ihraç edilen  yeni Ford Tran-
sit’in üretimine kadar getirmifl. Sohbeti-
mizin ard›ndan bize fabrikan›n üretim
bölümlerini gezdiren Otay, arabalara
kendi sanat eserleri gibi bak›yor.
Ford’un yeni Transit modeli de Ford
Otosan’da büyük heyecan oluflturmufl.
Nuri Otay’›n verdi¤i bilgilere göre bir
Ford Transit yaklafl›k 3 bin parçadan
olufluyor. Farkl› modellerde kullan›lan
parçalarla birlikte bu say› 10 bine ula-
fl›yor. Otay, üretimdeki h›zlar›n› anlat›r-
ken de flu örne¤i veriyor: “Bizim sizin-
le görüfltü¤ümüz yaklafl›k 60 dakikada
70 araç üretildi. Yani 1 milyon dolarl›k
cirodan bahsediyoruz. Hiç durmadan,

bir ekip olarak tempoyu aksatmadan
sistemi yürütmemiz çok önemli.
” Yeni Ford Transit’in 500 rengi oldu-
¤unu belirten Otay, arac›n manevra
kabiliyetini de ‹ngiltere’ye ihraç edil-
mek üzere haz›rlanan, direksiyonu
sa¤da olan K›rm›z› Ford Transit’le gös-
terdi. Ford Transit’in ayr›ca “beyazdan
daha da beyaz” bir renk seçene¤i var.
Otay’la yeni Ford Transit’i konufltuk.

Bize öncelikle yeni Ford Transit’i 
anlatabilir misiniz? 
Bir kere konsept olarak Ford Transit
markas› bir dayan›kl›l›k simgesi. Avru-
pa’n›n hatta dünyan›n  “orta ticari”
araç kategorisinde  dayan›kl›l›¤› ile en
ünlü arac›d›r Transit. Bu hep böyle ol-
mufltur ve o yüzden de s›n›f›n›n Avru-
pa’da market lideridir. Bu arac›n yeni-
lenmesinde ticari ve dayan›kl›l›k ruhu
aynen korundu¤u gibi üstüne  kon-
sept olarak konfor eklenmifltir. Gelifl-
meleri muhtelif bafll›k kategorilerinde

ele alabiliriz. Arac› gördü¤ünüzde za-
ten siz de fark edeceksiniz. Öncelikle
kokpit, floför mahalli, direksiyonun
hafifli¤inden tutun IP dedi¤imiz, ön
gösterge panelinin görselli¤ine kadar
her tasar›m  konforu destekler nitelik-
te düflünülmüfltür. Joystick vites dedi-
¤imiz, ön konsoldan ç›kan çok kulla-
n›fll›  bir vites kumanda sistemi geliflti-
rildi. Koltuklar  konforlu hale getirildi.
Bütün bunlar›n yan› s›ra da teknik aç›-
dan, yine müflterinin beklentisine  ve
markan›n kalite imaj›na  uygun olarak
hakikaten çok önemli teknolojik un-
surlar eklendi. Bunlar›n baz›lar› ‘bir ti-
cari vas›tada gerekli mi ? ’ diyebilece-
¤iniz kadar lüks  say›l›r. Örne¤in blu-
etooth opsiyonu var; yol bilgisayar›
var. Arac›n bilgisayar program› ve
Merkezi beyin fonksiyonu  geliflmifl
elektronik güvenlik unsurlar› ile dona-
t›lm›fl. Kontak anahtar› ayn› zamanda
arac› çal›flt›ran bilgisayar çipi görevini
de görüyor. Ford Transit ileri teknolo-
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“Ford ile Yollarda” sayfalar›
için bu kez Ford ile
seyahate ç›kmad›k.
Ford’a biz ziyarete gittik.
Ford Otosan Kocaeli
Fabrika’s› Müdürü Nuri
Otay ile Ford Otosan’da 
üretilen ve piyasaya May›s
ay›nda ç›kan yeni Ford
Transit’i konufltuk

60 dakikada 70 Transit üretildi...
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ji güvenlik anahtar› olan Ford’un öncü
modeli. Bu teknoloji ileride otomobil
modellerine de yans›yacak bir uygula-
ma. Arac› kontrol eden beyin chip’i
anahtar›n içinde. Bu çal›nmaya karfl›
çok büyük bir güvenlik. Konvensiyo-
nel  sistemde beyin arac›n içindeydi;
siz anahtar› takt›¤›n›zda kredi kart›n›n
elektronik çipini alg›lamas› gibi onu al-
g›lay›p, “evet bu benim sahibimin
anahtar›” deyip çal›flt›r›yordu. fiimdi
tam tersi, zaten beyin anahtar›n içeri-
sinde. Bir baflka yenilik ise kumanda
anahtar›n›z kontak üzerinden kendi
kendini flarj ediyor var. Anahtar›n›z›n
pili hiç bitmiyor. 
Özetle yeni güvenlik sisteminde anah-
tar›n›z yoksa arac›n çal›flt›r›lmas› im-
kans›z. Yani art›k araban› de¤il de
anahtar›n› çald›rmayacaks›n.
Yeni Ford Transit’te ayr›ca görsellik
aç›s›ndan da çok önemli de¤ifliklikler
var. D›fl görünüflü çok daha estetik.
Çok farkl› ek güvenlik teknolojileri var.
Örne¤in araç 8 kilometreye ç›kt›¤›nda
otomatik olarak kap›lar› kilitleniyor. 

2006 y›l›nda sat›fl hedefiniz kaç adet?
2006 y›l›nda Ford Transit Modeli ihra-
cat hedefimiz toplam 165 bin. Bu say›-
n›n %75’i ihrac edilecek. 
Ford Otosan’›n yeni Transit modelinin
gelifltirilmesinde pay› oldu mu? Ar-Ge

çal›flmalar› aç›s›ndan pay›n›z ne?
Transit modelinin  her yeni projesinde
katk›m›z art›yor. Ford Connect zaten
tüm gelifltirmeleri Türkiye’de yap›l›yor.
Arge ekibinin içerisinde yüzlerce Türk
mühendis görev al›yor. Aralar›nda sü-
rekli burada yaflayan 3-4 tane muhtelif
AB ülkelerinden mühendislerde var
ama Connect’in proje merkezi, mühen-
dislik merkezi Türkiye. Transit’in gelifl-
tirme merkezi ‹ngiltere’de olmakla bir-
likte, flasi ; gövde trim mühendislik bi-
rimleri k›smen  Türkiyede konufllan-
ma¤a bafllad›.  Önümüzdeki dönemde
hedefimiz, Transit’teki mühendislik so-
rumlulu¤u konusunda da Türkiye’yi
yani Ford-Otosan’› merkez haline dö-
nüfltürmek. 

Ford Otosan Kocaeli Fabrikas›’nda kaç
mühendis çal›fl›yor?
fiirket bünyesinde olarak 7832 kifliyiz.
Bunun içinde 1225’i memur; kald› ki
bu memurlar›m›z›n da % 80’i mühen-
dis. En son 800’ün üzerinde mühendi-
simiz vard›. Bu oran gittikçe de art›yor.
Mavi yakal› say›m›z da 6600. Ar-Ge de-
partman›m›z›n toplam nüfusu 300’ün
üzerinde. Ürün Gelifltirme bölümü
içinde yeni model yaratmadan mevcut
modeli gelifltirmeye kadar her türlü bi-
rim mevcut. fiasi , gövde ,trim,  motor
ve aktarma elemanlar›, Elektrik-elek-

tronik, kal›plama, modelleme vs muh-
telif gelifltirme merkezlerinde  300’ün
üzerinde direkt Ar-Ge’de çal›flan mü-
hendisimiz var. 

‹hracat›n›z yo¤un olarak Avrupa ülkeleri
ve Rusya’ya. Yeni ihracat pazar› hedefle-
riniz var m›?
Ford Transit ihracat›nda Türkiye’nin et-
raf›ndaki tüm komflu ülkeler bizim için
önemli pazarlar. Bu konuda çeflitli pro-
jelerle tüm komflu ülkelere ihracat pa-
y›m›z› art›rmay› planl›yoruz. Örne¤in o
ülkelerde bayi a¤lar›n›n oluflturulmas›
ve o ülkeye sat›fl›n geniflleyerek artma-
s› çerçevesinde bir projemiz var. Tüm
dünyaya aç›l›m›m›z neticesinde, potan-
siyel art›fllar› karfl›layabilmek amac›yla
flu anda kapasitemizi art›r›yoruz. Mev-
cut kapasitemiz 250 bin idi. fiimdi 280
bin adet araç üretimi için kapasite
oluflturuyoruz. Zaten tüm Avrupa birli-
¤i ülkelerine ihracat yap›yoruz. Ancak
artan di¤er bir ihracat pazar› da Avru-
pa Birli¤i’ne yeni üye olan veya üye ol-
maya haz›rlanan Do¤u Avrupa ülkeleri
ve elbette Rusya. 
Rusya’n›n yak›n zaman içinde ihracat›-
m›zda ilk befl ülke aras›na girmesini
bekliyoruz. Bizim için önemli di¤er bir
pazar da Kuzey Afrika ülkeleri. 
Hedef pazarlar›m›z aras›nda uzakdo¤u
ve Çin var.
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Yeni Ford Transit’i
bize tan›t›rken

montaj bölümünü
gezdiren Otay’›n

verdi¤i bilgilere göre
fabrikada önce bir

iskelet olarak banda
giren araç, her

ad›mda bir parças›
eklenerek 

aflama aflama
tamamlan›yor. Son

olarak bilgisayar
sistemi ayarlanan

araçtan gelen -son
deneme sistemi-

korna sesiyle, art›k
araç kullan›ma haz›r

hale gelmifl oluyor.



üyüklü¤ü ve içerdi¤i yo¤un yap›-
laflma nedeniyle ortaya ç›kt›¤› ilk
günlerden bu yana dünya arke-
oloji çevrelerinin ilgi oda¤› olan

Çatalhöyük, ilk defa Türkiye’de kapsaml›
bir sergiye konu oluyor. Günümüzden
yaklafl›k 9 bin y›l önce, belirli bir flehirci-
lik düzeninde hiç savaflmadan yaflayan
neolitik ça¤ insanlar›n› konu alan sergide
birbirinden ilginç 288 eser yer al›yor.
“Topraktan Sonsuzlu¤a Çatalhöyük” ser-
gisi 20 A¤ustos’a kadar Yap› Kredi Vedat
Nedim Tör Müzesi ve Sermet Çifter Salo-
nu’nda görülebilir.
Çatalhöyük’teki evlere dönüfltürülen mü-
ze sergi salonu, ayd›nlatma, seslendirme
ve görüntüleriyle 9 bin y›l öncesinin at-
mosferini ziyaretçilere yaflat›yor. Çatalhö-
yük’teki yaflam alanlar›n› gösteren kerpiç
evlerle bafllayan sergi, iç mekanlardan
bölümler halinde kurgulan›yor. ‹fllik
denilen yemek piflirilen, ›s›n›lan ocak
bölümünde kap kacak ve o za-
man›n en belirgin objeleri olan
kil toplar› bulunuyor. Kap›s›z
penceresiz evlere, aynen Çatal-
höyük’te oldu¤u gibi tavandan
ahflap merdivenlerle girip ç›k›l›-

yor. Evlerin damlar›nda, yaflam alanlar›n-
da dolafl›labiliyor. Hiçbir madenin bulun-
mad›¤› bölgede, Orta ve Do¤u Anado-
lu’nun volkanik da¤lar›ndan getirilen ob-
sidyenler (do¤al cam); avlanmak için kul-
lan›lan ok, m›zrak ucu baflta olmak üzere
hayat›n her alan›nda kullan›lan malzeme-
ler de sergide yer al›yor. Böylelikle ifllen-
mifl ve ham halde çok say›da obsidyen,
zaman›n yaflam koflullar› hakk›nda aç›k
bilgiler veriyor. Kad›n figürleri ise 9000 y›l
öncesinin kad›n imgesine bir baflka boyut
getiriyor. Sergide ayr›ca inanç ve ritüel
bölümleri yer al›yor. Bugün bile izini sü-
rebildi¤imiz sanatsal duvar resimleri, 1950
ve 1960’larda Çatalhöyük araflt›rma ve ka-
z›lar›n› ilk defa bafllatan, yürüten James
Mellaart’›n çizimlerinin orijinalleri ve bu-
günün sanatç›s›n›n duvara yap›lm›fl uygu-
lamalar› da serginin di¤er bölümleri.

Kaz› alan›nda flimdi
neler oluyor?
Sermet Çifter Salonu’nda günü-
müz Çatalhöyük kaz›s›yla ilgili
bir bölüm yer al›yor. Sergi s›ra-

s›nda kaz› çal›flmalar›n›n bafllama-
s›yla birlikte ziyaretçiler, kaz› ala-

n›nda neler olup bitti¤ini takip etme im-
kân›n› bulabilecek. James Mellaart’›n ko-
leksiyonunda yer alan duvar resimlerinin
orijinal boyutlar›ndaki suluboya kopyala-
r› yine bu salonda sergileniyor.  

Sergiye damgan›z› vurun! 
Çatalhöyük damga ve mühürleri, fuayede
gerçeklefltirilen etkinli¤e ilham verdi. Mü-
zede sergilenen on farkl› damgan›n kop-
yas› üretildi. Sergiyi gezenler, haz›rlanan
bölümde, sergi defteri gibi düflünülen du-
vardaki hayvan derileri üzerine mühür
bas›p isimlerini yazabiliyorlar. Dilerlerse
mühürleri Çatalhöyüklülerin 9 bin y›l ön-
ce yapt›klar› gibi dövme olarak vücutlar›-
na basabilir ya da özel olarak haz›rlanm›fl
kartlara bas›p an› olarak saklayabilirler. 

Sergiyi okuyabilirsiniz… 
Çatalhöyük Araflt›rma Projesi Baflkan› Ian
Hodder’›n yan› s›ra Çatalhöyük’te çal›flan
arkeolog ve antropologlar›n uzmanl›k
alanlar›nda yazd›klar› yaz›larla bir ki-
tap/katalog oluflturuldu. Bu çal›flma hem
bir araflt›rma kitab›, hem de orijinal bu-
luntular›n görüntüleriyle bir katalog nite-
li¤ini tafl›yor. 

B

KÜLTÜREL
V ‹ZYON

Her fleyden önce Çatalhöyük vard›
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Yap› Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi, Koçbank ve
Yap› Kredi’nin katk›lar›yla “Topraktan Sonsuzlu¤a
Çatalhöyük” sergisine ev sahipli¤i yap›yor

Yap› Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi, Koçbank ve
Yap› Kredi’nin katk›lar›yla “Topraktan Sonsuzlu¤a
Çatalhöyük” sergisine ev sahipli¤i yap›yor







aro yenilenen kurumsal kimli¤i
ve altyap›s› ile 19 Haziran’da tü-
keticinin karfl›s›na ç›k›yor. Bun-
dan böyle kap›s›nda mavi y›ld›z

görülen paro üyesi iflyerlerinde yap›lan
her al›flveriflte paro “ekstra” kazand›ra-
cak. Paro her al›flveriflte “Paropuan” ka-
zand›r›p, harcatacak. ‹ster nakit ister
kredi kartl› ödemelerde kazan›lacak
olan her 100 “Paropuan”, 1 YTL de¤e-
rinde olacak. Sadece parolu kart sahip-
lerine özel indirim, avantajlar ve kifliye
özel “ParoSürprizi” kuponlar› ile paro
“ekstra” kazand›rmaya devam edecek.
Migros ve Opet’in halihaz›rda sürdürdü-
¤ü puan program› da paroyla entegre
olacak ve 19 Haziran’dan itibaren bu ifl-
yerlerinde kazan›lan puanlar da “Paro-
puan”a dönüflecek. Böylelikle tüketici

Migros ve
Opet’ten ka-
zand›¤› puanla-
r› daha genifl
bir üye iflyeri
a¤›nda harca-
ma imkân›na
kavuflmufl ola-

cak. Paro, 19 Haziran’dan itibaren kap›-
s›nda mavi y›ld›z olan Arçelik, Aygaz, Be-
ko, Fiat, Ford, Koçtafl, Migros, Opet, Se-
tur sat›fl/servis noktalar›nda devreye gire-
cek. Tüketicinin paronun “ekstra” dünya-
s›nda yer almas› için herhangi bir parolu
karta sahip olmas› yeterli olacak. Koç
Toplulu¤u çal›flanlar›n›n sahip oldu¤u
KoçAilem kartlar› da parolu kart özelli¤i
tafl›yor. Koç Toplulu¤u çal›flanlar› KoçAi-
lem kartlar› ile Koç flirketlerinin KoçAi-
lem’e özel sundu¤u avantajlardan yarar-
lanman›n yan› s›ra paronun sundu¤u tüm
“ekstra” avantajlardan da yararlanacak.
19 Haziran-15 A¤ustos tarihleri aras›nda
parolu kart sahipleri, kap›s›nda mavi y›l-
d›z gördükleri paro üyesi üç farkl› iflye-
rinde, her birinde tek seferde 75 YTL ve
üstü al›flverifl yapt›klar›nda 20 YTL Paro-
puan kazanacaklar. Paro Türkiye’de bir
ilk. Kredi kart› programlar›n›n d›fl›nda,

birden fazla firman›n kat›ld›¤› ilk müflteri
memnuniyeti odakl› pazarlama program›
olma özelli¤ini tafl›yan paro k›sa sürede
daha fazla say›da iflyerini de kapsayacak
flekilde geniflleyerek büyüyecek. 

Önerileriniz için: Neslihan Aksu
neslihana@paro.com.tr

KOÇCRM

P

41

Paro Ekstra Kazand›r›yor

Koç Toplulu¤u bayilerinin buluflma
adresi www.kocbayi.com’a üye bayi-
lerimizin say›s› her geçen gün art›-
yor. Koç Toplulu¤u’nun Türkiye’nin
dört bir yan›na yay›lan 13’binden faz-
la bayiini buluflturmak üzere Eylül
2004’te oluflturulan www.koçba-
yi.com isimli web sitesi her gün yeni
proje ve bilgileri ile holding bünye-
sinde faaliyet gösteren bayileri ortak
bir platformda bir araya getiriyor. Bu
çerçevede, Koç Toplulu¤u flirketleri-
nin Topluluktaki di¤er flirket bayileri-
ne özel indirimler sa¤lad›¤› kampan-
yalar›, web sitesindeki platformda

ikinci el al›m-sat›m ifllemleri yapma
flans› ve Koç Toplulu¤u yöneticileri-
nin mesajlar›na ve hem holding hem
de flirketlere dair her türlü habere en
k›sa zamanda ulaflma olanaklar› ile
site bayilerin buluflma noktas› duru-
muna geldi. Kuruluflunda 3951 üye
ile yolculu¤una bafllayan siteye flu
anda yaklafl›k 7 bin bayi üye.  Birçok
flirket de siteye üye olan Koç Toplu-
lu¤u bayilerine çok özel indirimlerle
sat›fl öngören kampanyalar düzenle-
di. Son olarak, Ford ile birlikte dü-
zenlenen indirim kampanyas›ndan
300’ü aflk›n bayi yararland›.

Bayilerin buluflma noktas› 
www.kocbayi.com



am üstünden hepinize merha-
ba… Geçen gece dam üstünde
gördü¤üm rüyada kendimi bun-
dan tam 50 y›l sonras›nda, bir

anda 2056 y›l›nda buluverdim... En az›n-
dan bir rüya süresince 2056 y›l›nda neler
oldu¤unu görüverdim!.. ‹flte size rüya
arac›l›¤›yla 2056 y›l›ndan bilgiler:
‹nsano¤lu daha az yaflaman›n yollar›n›
ar›yor! Ortalama insan ömrünün 750’ye
ulaflmas› dünya ve uzay üzerinde yafla-
yan insanlar› art›k rahats›z etmeye baflla-
d›. “Ömrün son 650 y›l›n›n çok s›k›c› geç-
ti¤ini” söyleyen milyonlarca insan daha
az yaflaman›n yollar›n›n bulunmas› için
“Uzay Sa¤l›k Örgütü”ne baflvuruyor.
Mikro-meteoroloji uzmanlar› yurdumuza
Balkanlar üzerinden ya¤acak asit ya¤-
murlar›n›n “diet”li olaca¤›n› bu yüzden
fazla endifle edilmemesini istediler. Mer-
kür-Viranflehir havayolunda bir kamyo-
nun uzay bofllu¤una düfltü¤ü, Neptün-
Pötürge hava otoban›nda bir hava kam-
yonu ile havabüsün çarp›flmas› sonucun-
da ise 67 robotun vidas›nda gevfleme
olufltu¤u bildirildi!..
Süpersonik Uzay Kümesinde flampiyon-
lu¤u son anda kaç›r›p, zor günler geçiren
Fenerbahçe futbol tak›m›n›n 978. kez
teknik direktör, 677. kez baflkan de¤ifltir-
meye kalkmas› üzerine kulüp sonunda
k›sa devre yapt› ve bu nedenle pek çok
futbolcu ve yönetici devreyi erkenden
kapatmak zorunda kald›!.. Dün akflam
oynanan Süpersonik lig maç›nda daha
önceden kodlanm›fl seyircilerin sahaya
radyoaktif madde atmas› üzerine maç ve
hakem atomlar›na ayr›larak yar›m kald›.

Bu maç› Mikroçip-TV’den yorumlayan
Erman Meteoro¤lu flöyle dedi: “Art›k bu
tür hareketler yapan seyircilerin uzay
bofllu¤una at›lmas›n›n zaman› geldi de
geçiyor fiansalc›m!.. Ifl›nla bakal›m U¤ur-
cum!..” 
Merih’te dünkü ›fl›k gecesi meydana ge-
len bir depremde gene kamuya ait uçan
daire siteleri y›k›ld›!.. Uçan daireleri ya-
pan müteahhitlerin gezegen gezegen
aranmas› sürüyor! Dünyada ve di¤er ge-
zegenlerde kalan son bofl alana da koz-
mik bir site yap›ld›!.. Sitenin ›fl›nlanma tö-
reninde konuflan Merih Valisi flöyle dedi:
“Siz bilmezsiniz gençler, eskiden buralar›
hep manyetik aland›, hey gidi ›fl›k h›z›
hey!..”
“Dünyay› Kurtaran Adam›n Torununun
Torunu” adl› film insan beynine yerleflti-

rilen çip sinemalarda az önce gösterime
girdi!.. Sahte çip bas›p, piyasadaki ense-
lere süren bir çetenin üyeleri yakaland›!..
Son günlerde pek çok uzay insan› ense-
sine yerlefltirilen çiplerin çal›flmamas› yü-
zünden yolda kal›yor, yürümüyordu bi-
le!.. Enseye yerlefltirilen çiplerin sahtesini
üreten flebeke elemanlar› Ba¤c›lar’da bir
uçan daireye yap›lan bask›nda yakalan-
m›fl oldular!.. Dünya yüzeyinde ve çevre
gezegenlerde “deve” sorunu bafl göster-
di!.. Topraklar›n›n ço¤u çöl haline gelen
ülkelerin deveye olan taleplerinin artma-
s› üzerine, Uzay Konseyi daha fazla deve
kopyalanmas› için çal›flmalara bafllad›!..
AB sürecinden adeta ›fl›k h›z›yla uzaklafl-
t›¤› görülen ve dün gece uzay bofllu¤un-
da yakalanan “Türkiye”ye bir uyar› ceza-
s› daha geliyor!..

Damdaki Mizahç›
Cihan Demirci
cihandemirci@yahoo.com
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2056 y›l›nda 
neler 
olacak?






