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“Sa¤lam ad›mlarla

ilerliyoruz”
ençlerimizin mesleki ve teknik donan›ma sahip olmas› hem ekonomide
iﬂgücünün daha nitelikli olmas›n› hem de ülkemizde artan iﬂsizlik oran›n›n
giderek azalmas›n› sa¤layacakt›r. Bu inançtan yola ç›karak genç nüfusun
iyi e¤itilmesine, yönlendirilmesine ve nitelikli iﬂgücüne dönüﬂmesine
katk›da bulunmak amac›yla “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” slogan›yla
baﬂlatt›¤›m›z ve 8 bin meslek lisesi ö¤rencisine burs sa¤layan projemizin ilk aya¤›
tamamland› ve bursiyerler seçildi. Toplulu¤umuzun 80. y›l›n› kutlad›¤›m›z bu
dönemde uygulamaya koydu¤umuz bu önemli proje ile tüm kurumlar için örnek ve
özendirici olmaya çaba gösteriyoruz. Burs verdi¤imiz ö¤renciler çok k›sa bir süre
içinde önce stajyer, sonra da belki bir çal›ﬂan olarak ﬂirketlerimize ve bayilerimize
emanet edilecek. Ö¤rencilerimize, ﬂirketlerimizde staj olanaklar› sa¤layaca¤›z ve
böylelikle elde edecekleri deneyimler meslek yaﬂamlar›nda onlar› bir ad›m öne
geçirecektir. Onlara sahip ç›kaca¤›n›zdan en ufak bir kuﬂkumuz yok.
Topluluk gündemindeki pek çok konuyu da paylaﬂma f›rsat› buldu¤umuz Anadolu Buluﬂmalar›’n›n on birincisini ‹zmir’de gerçekleﬂtirdik ve bu buluﬂmada farkl› sektörlerdeki ﬂirketlerimizden 630 bayi ile bir araya geldik. Hem ticari hem de toplumsal sorumluluk duygusu yüksek bir ailenin bireyleri olarak ‹zmir’deki buluﬂmada bulunan herkes,
dünyada ve Türkiye’deki ekonomik durumun genel bir de¤erlendirmesini yaparken,
ba¤l› bulunduklar› ﬂirketlerin performans›na verdikleri olumlu destek ve çal›ﬂmalar›n›n
bir sonucu olarak kendilerinin ve Toplulu¤un iﬂlevini bir kez daha gördüler.
Global pazarda etkin bir dünya ﬂirketi olma hedefine yönelik olarak, çal›ﬂmalar›m›z›
kararl›l›k ve baﬂar› ile sürdürüyoruz. Bunun en son örne¤ini Rusya’da inﬂa ederek
üretime açt›¤›m›z iki fabrikayla da ortaya koymuﬂ bulunuyoruz. Ekim ay›nda Beko’nun iki ayr› üretim tesisinin Rusya’da üretime geçmesiyle birlikte, Koç Toplulu¤u olarak bu geliﬂen pazarda ve Rusya ile Türkiye aras›ndaki ekonomik ve ticari iliﬂkilerde de önemli bir aktör konumunda olman›n heyecan›n› yaﬂ›yoruz. Arçelik Genel Müdürü Aka Gündüz Özdemir’in söyledi¤i gibi, “Sa¤lam ad›mlarla ilerliyoruz.”
T›pk› Ford Otosan ‹nönü ve Kocaeli fabrikalar›m›z›n Ford Üretim Sistemi (FÜS) de¤erlendirmeleri sonucunda tüm Ford fabrikalar› içinde birincili¤i kucaklamalar› gibi.
Her iki fabrikam›z›n tüm çal›ﬂanlar›n› bu baﬂar›lar›ndan ötürü kutluyorum.
Sadece e¤itim ve ekonomide de¤il kültür alan›nda da sa¤lam ad›mlarla yol almaya devam ediyoruz. Rahmi M. Koç Müzesi her zaman oldu¤u gibi, yine seçkin ve benzersiz
bir kültür hizmeti ile “Leonardo: Evrensel Deha” sergisine evsahipli¤i yap›yor. 500 y›l
öncesine uzanan bir zaman yolculu¤unda bir dahinin göz kamaﬂt›ran zekâs›na tan›k
olmak için herkese bu heyecan verici sergiyi görmelerini mutlaka öneriyorum.
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AYIN GÜNDEM‹

“Genç nüfus e¤itimli

ise avantajd›r”
Mustafa V. Koç,
meslek liselerindeki
e¤itim kalitesinin
artmas›n›n sadece
gençlerin e¤itim ve iﬂ
yaﬂam›ndaki
sorunlar›n› çözmekle
kalmay›p, üretimde
ara eleman
sorununa da çözüm
getirece¤ini söylüyor
alk›nm›ﬂ ve refah düzeyini yakalam›ﬂ bir Türkiye’nin gelece¤inin, e¤itimden ve bilgiyle donanm›ﬂ genç nesillerin yetiﬂtirilmesinden geçti¤i inanc›n›
her f›rsatta ortaya koyan Koç
Toplulu¤u, 80. kuruluﬂ y›ldönümünde
uygulamaya koydu¤u, “Meslek Lisesi
Memleket Meselesi” e¤itim projesiyle,
gençlerin mesleki teknik e¤itime yönlendirilmesini ve böylelikle yetiﬂtirilecek
nitelikli iﬂgücünün ekonomiye kazand›r›lmas›n› hedefliyor. Milli E¤itim Bakanl›¤› iﬂbirli¤i ile baﬂlat›lan proje, iﬂte bu
gerçeklikten hareket ediyor. Bu çerçevede de, olanaklar› k›s›tl› ilkö¤retim mezunu gençlerin, nitelikli mesleki teknik e¤itim alarak, sanayi, biliﬂim ve hizmet sektörlerinde istihdam edilmelerini amaçl›yor. Salt teorik e¤itimi içermeyen ayn› zamanda sa¤lanacak staj imkânlar› ile iﬂ deneyimi yarat›lmas›n› da olanakl› hale getiren proje, yedi e¤itim ve ö¤retim y›l›n›
kaps›yor. Koç Holding, bu süre içinde her
ilden en az bir meslek lisesi olmak üzere
ülke genelinde 8 bin meslek lisesi ö¤rencisine burs sa¤layacak.
2006-2007 dönemi bursiyerlerinin belirlendi¤i projenin önemini, ayr›nt›lar›n› ve

K
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sonras›n› Koç Holding Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mustafa V. Koç ile görüﬂtük.
Bu proje ile meslek lisesi e¤itimine
gerçek anlamda bir misyon yükleniyor diyebilir miyiz?
Bu projenin amac›, Türkiye aç›s›ndan
son derece önemli olan mesleki e¤itim
konusuna baﬂta devletin olmak üzere
e¤itim kuruluﬂlar›n›n ve özel sektörün
dikkatini çekmek ve bilinç uyand›rmak.
Bu üçlü aras›nda oluﬂacak bir iﬂbirli¤i ile
mesleki e¤itim kalitesinin ve gençlerimizin mesleki e¤itime olan ilgilerinin artma-

s› sa¤lanabilir. Bu da üretim sanayimizin
de kalitesinin artmas› anlam›na gelir. Bu
anlamda hem bu projenin hem de mesleki e¤itimin misyonundan söz edebiliriz.
“Meslek Lisesi Memleket Meselesi”
projesinin ilk aya¤› tamamlanarak,
bursiyerler seçildi. Bu dönemde
proje nas›l bir süreç izledi, bu süreci tatmin edici buluyor musunuz?
Projemiz Milli E¤itim Bakanl›¤› ile ortaklaﬂa att›¤›m›z imzalarla baﬂlad›.
Kampanyam›z›n temel hedefi kamuoyuna, devlete ve özel sektöre konunun

önemine yönelik bir ça¤r› yaparak bilinçlendirme sa¤lamakt›. Daha sonra
meslek lisesinde e¤itim yapmak isteyen
ö¤rencilere ve okullara yönelerek, haz›rlad›¤›m›z kitapç›klar› da¤›tt›k ve bu
burstan yararlanmak isteyenlerin bizlere ulaﬂmas›n› sa¤lad›k. Bursumuza, teknik lise, endüstri meslek lisesi, ticaret
meslek lisesi ve turizm meslek lisesi haz›rl›k veya 9. s›n›f ö¤rencisi olan tüm
ö¤renciler baﬂvurabiliyor. ‹lk olarak
2006-2007 e¤itim-ö¤retim y›l›nda verilmeye baﬂlayan “Koç Bursu” için bursiyer seçiminde kademeli bir yol izlendi.
2006’dan itibaren dört y›l boyunca, her
y›l 2 bin yeni bursiyerin programa dahil
edilmesi planland›. Projemizin uygulama aya¤› da böylece baﬂlam›ﬂ oldu.
Meslek liselerindeki ö¤rencilere
burs, staj daha sonra da istihdam
imkân› sa¤lanmas› bu e¤itim kurumlar›na ilgiyi nas›l etkileyecek?
Türkiye’de gençlerin meslek liselerine
yönelik ilgisi, olmas› gerekenin çok alt›nda. Bunun temel nedeni gençlerin, iﬂ
bulma olanaklar›n›n üniversite mezunu
ö¤renciler için daha fazla oldu¤unu düﬂünmeleri. Oysa üretim, sanayi nitelikli
ara eleman bulamamaktan ﬂikâyetçi.
Bütün bunlar›n üstüne bir de üniversite
mezunlar›n›n iﬂsiz kalma oran›n›n da
yüksek oldu¤unu eklerseniz, meslek liselerine ilgiyi art›rmak için bir ﬂeyler
yap›lmas› gere¤i kendili¤inden ortaya
ç›k›yor. Biz Koç Holding olarak verdi¤imiz burslarla mesleki e¤itimi çekici hale getirmeyi, staj ve istihdam önceli¤i ile
de gençlerin iﬂ bulma konusundaki karamsarl›klar›n› azaltmay› hedefliyoruz.
Ayr›ca e¤itim ve iﬂyeri aras›nda böylesine bir ba¤lant› olmas›, mesleki e¤itimin
kalitesini de etkileyecektir.
Ayn› ﬂekilde meslek liselilerin iﬂ
hayat›nda say›lar›n›n artmas› iﬂ yaﬂam›n› nas›l etkiler? Ve tabii meslek liselilerin iﬂ yerlerinde ço¤almas› üretimi nas›l etkiler?
Üretim sanayimizin en önemli sorunlar›ndan biri de kalifiye ve kal›c› eleman
bulma zorlu¤udur. ‹ﬂverenler, mesleki
e¤itim gerektiren aç›k pozisyonlar› için
iﬂ tan›mlar›na uygun çal›ﬂan bulamamaktan ﬂikayetçi. Bir baﬂka sorunumuz
ise ara mallar›n üretiminde d›ﬂar›ya ba¤›ml› olunmas›. Oysa nitelikli elemanlarla nitelikli ara mallar üretilebilse, bu
ba¤›ml›l›k da ortadan kalkar. Türkiye’de
art›k iﬂsizlik ve sanayi aras›ndaki k›s›r-

döngünün k›r›lmas› gerekiyor.
K›sacas›, meslek lisesi mezunlar›n›n say›lar›n›n artmas› hem bir
iﬂyerinde hem de sektörün tümünde, kaliteyi art›r›c› bir etkendir. Bu nedenle, meslek liselerine gereken önemin verilmesi ve bu liselerde kalitenin
artmas› sadece gençlerimizin
e¤itimi ve iﬂ bulma olana¤›n›
zenginleﬂtirmekle kalmayacak,
ayn› zamanda üretim sektörünün temel sorunlar›ndan birine
de çözüm yaratacak.
Meslek liselerinin Türkiye
gibi nüfusu genç ülkeler için
önemi nedir? ‹ﬂ sahibi olabilmek için her genç üniversite e¤itimi almal› m›?

Meslek Lisesi: %37

Genel Lise: %63

Meslek Lisesi: %65

Genel Lise: %35

Türkiye’deki ö¤renci da¤›l›m› geliﬂmiﬂ
ülkelerdeki da¤›l›mdan çok farkl›.

“

Koç Holding olarak verdi¤imiz burslarla
mesleki e¤itimi çekici hale getirmeyi, staj
ve istihdam önceli¤i ile iﬂ bulmadaki
karamsarl›¤› azaltmay› hedefliyoruz

Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olmas›, dinamizmini ve üretkenli¤ini etkileyen en önemli avantaj›d›r. Bu, ayn› zamanda, yaﬂl› bir nüfusa sahip olan Avrupa Birli¤i (AB) karﬂ›s›ndaki en önemli
ﬂans›d›r. Ancak bir koﬂulla… Bu nüfus
e¤itimli bir nüfus ise gerçekten çok ciddi bir avantajd›r. Aksi durumda, ya ülkemiz içinde ya da Avrupa kap›lar›na
dayanm›ﬂ büyük bir iﬂsizler ordusu anlam›na da gelebilir. Gençlerimizin temel
bir mesleki-teknik e¤itim program› çerçevesinde beceri ve yeterliklerinin art›r›lmas› ve bu nitelik art›ﬂ›n›n istihdama
yans›mas›, Türkiye’nin geliﬂmesi, rekabet, teknoloji ve giriﬂimcilikte daha ileri
noktalara gelmesi için çok önemlidir.
K›sacas›, genç nüfusumuzu avantaj ya
da dezavantaj olarak görebilmemiz, tümüyle bu nüfusun e¤itimli olup olmamas›na ba¤l›d›r. Di¤er yandan, her gencin üniversite e¤itimi almas› her ﬂeyden
önce gerçekçi de¤ildir. Bat›l› ülkelerde
de bu böyledir. Üniversite mezunlar›na
da meslek lisesi mezunlar›na da bu toplumun çok ihtiyac› vard›r.
Koç Toplulu¤u’nun baﬂlatt›¤› bu
proje ile e¤itim hayat›na yeni bir

”

perspektif açarak gündem yaratt›n›z. Özel sektörün sosyal sorumluluk projeleriyle ülkeye sa¤lad›¤›
yararlardan söz edebilir misiniz?
Sosyal sorumluluk, küreselleﬂen dünyam›zda özel sektörün sorumluluklar›
aç›s›ndan çok önemli bir yere sahip.
Art›k ﬂirketlerin baﬂar›s› sadece ticari
baﬂar›lar› ile de¤il, kurumsal sosyal sorumluluklar›yla da ölçülüyor. Bu durum, eski tip iﬂ yapma kültürünün de
de¤iﬂmesi anlam›na geliyor. Bölgenize
ve ülkenize yapt›¤›n›z katk›, bu iﬂ kültürünün çok önemli bir parças› haline
geliyor. Biz Koç Holding olarak, Türkiye’de sosyal sorumluluk bilincini kurucumuz Vehbi Koç sayesinde ilk baﬂlatanlardan biriyiz. Özellikle ülkemizin
ihtiyac› olan e¤itim ve sa¤l›k alanlar›nda ciddi yat›r›mlar›m›z oldu. Bildi¤iniz
gibi baﬂta Koç Üniversitesi olmak üzere
çok say›da okul yapt›k ve binlerce burs
verdik. Bu e¤itim yat›r›mlar›m›z tüm h›z›yla devam ediyor. Mesleki e¤itim ise
gerçekten yeni bir perspektif getiriyor.
E¤itimin bir baﬂka ve çok önemli alan›na dikkat çekiyor. Bunun di¤er özel
sektör temsilcilerine de ilham verici olmas›n› umuyoruz.

5

KÜRESEL V‹ZYON

“Çevre
sorunlar›

evrensel
boyutta”
Çevre ve Orman Bakan›
Osman Pepe, sanayicilerin
çevre sorunlar›na iliﬂkin
duyarl›l›¤›n›n artmas› ile
hammadde ve enerjiden
tasarruf sa¤lanaca¤›n›,
do¤al kaynaklar›n
korunaca¤›n› söylüyor
nsano¤lu dünyaya her geçen gün daha fazla zarar veriyor. Hal böyle olunca da, dünya bizi beslemekte zorlan›yor. Küresel
›s›nma sonucunda g›da üretimi düﬂüyor.
Is›n›n 1 derece yükselmesi tah›l üretim
alanlar›n›n yaklaﬂ›k yüzde 10 azalmas› demek. Hepimiz petrolün ne zaman tükenece¤ini konuﬂuyoruz. Oysa yeralt› sular›n›n
tükenmesi insanl›k için petrolün tükenmesinden çok daha büyük bir tehdit. Her y›l
dünya nüfusuna 76 milyon kiﬂi ekleniyor.
Tah›l üretimi art›k nüfusun ihtiyac›n› karﬂ›layamaz hale geliyor. Çevre konular›nda araﬂt›rmalar
yapan Lester R. Brown “Dünyay› Nas›l Tükettik?”
adl› kitab›nda böylesine tehlikeli ve tehdit dolu bir
tablo çiziyor. Asl›nda sadece bu kitapta de¤il, gazetelerde her gün çevre konusunda olumsuz bir
haberle karﬂ›laﬂ›yoruz. Bir gün, Amazonlar’da, ya
da o kadar gitmeyelim, ülkemizde baz› nehir yataklar›n›n ölü bal›klarla doldu¤unu ö¤reniyoruz.
Bir baﬂka gün de Nasreddin Hoca’n›n “maya çald›¤›” Akﬂehir Gölü’nün kurudu¤unu ö¤reniyoruz.
K›sacas› yerküre art›k alarm veriyor. Biz de, sanayii ve ekonomiyi çok yak›ndan ilgilendiren bu ac›
ama gerçek tabloyu Çevre ve Orman Bakan› Os-

‹
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man Pepe ile konuﬂtuk. Biz bu kadar karamsarken, Osman Pepe, sevindirici bir
yorumla baﬂl›yor konuﬂmas›na. Bakan,
ekonominin istikrar kazanmas›yla sanayicilerin çevreye karﬂ› duyarl›l›¤›n›n artt›¤›n› belirtiyor. Koç Holding kuruluﬂlar›n›n çevre duyarl›l›¤› konusunda örnek
teﬂkil etti¤ini söyleyen Bakan Pepe, Koç
Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç ile
bir araya geldiklerini ve sohbet etme imkân› bulduklar›n› söylüyor. Sanayi yat›r›mlar›n›n organize sanayi bölgeleri ve
ihtisas sanayi bölgelerinde yap›lmas› ile
ar›tma tesislerinden ortak faydalanman›n sa¤lanaca¤›n› anlatan Bakan Pepe,
böylece iﬂletme giderlerinin azalmas›n›n
da mümkün olaca¤›n› ifade ediyor. Çevreye zarar vermeyen teknolojilerin kullan›lmas›n›n zorunlu oldu¤una iﬂaret
eden Bakan Pepe, “At›klar›n geri kazan›lmas› ile enerji ve hammaddeden tasarruf sa¤lan›r, do¤al kaynaklar korunur. Böylece hem çevre korunmuﬂ hem
de ekonomik kazanç sa¤lanm›ﬂ olur”
ﬂeklinde konuﬂuyor.
Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n daha güzel
ve sürdürülebilir bir çevre için çal›ﬂt›¤›na
vurgu yapan Bakan Pepe, Avrupa Birli¤i’ne kat›l›m sürecinde Türkiye’nin mevzuat›n› ve uygulamalar›n› uyumlu hale getirmeye çabalad›¤›n› belirtiyor. Bakan Pepe,
tüm insanl›¤›n ortak gelece¤inin herkesi ilgilendirdi¤inin alt›n› çizerek, çevreye sayg›l› olman›n her ﬂeyden önce gelecek kuﬂaklara yönelik oldu¤unu vurguluyor.
Sanayi kuruluﬂlar›n›n çevre ile ilgili
yapmas› gerekenlerin neler oldu¤undan söz edebilir misiniz?
Gerçekleﬂtirmeyi planlad›klar› faaliyetleri
sonucu çevre sorunlar›na yol açabilecek

Çevre Yasas›’nda
de¤iﬂiklikler
Bakan Pepe, Yeni Çevre
Yasas›’n›n yürürlü¤e girmesiyle
birlikte suç iﬂleyenlerin a¤›r
para cezas›n›n yan›nda hapis
cezas›na çarpt›r›laca¤›n›, bu
cezalar› uygulama yetkisinin
Çevre Bakanl›¤›’na geçti¤ini
ifade ediyor. Bakan Pepe,
yasayla birlikte fabrikalar›n
çevreyle ilgili bir sorumlu tayin
etme zorunlulu¤unun geldi¤ini
de hat›rlat›yor.

kurum, kuruluﬂ ve iﬂletmeler, Çevresel
Etki De¤erlendirmesi (ÇED) Raporu veya proje tan›t›m dosyas› haz›rlamakla yükümlüdür. Çevresel Etki De¤erlendirmesi Olumlu Karar› veya Çevresel Etki
De¤erlendirmesi Gerekli De¤ildir Karar›
al›nmad›kça bu projelerle ilgili onay, izin,
teﬂvik, yap› ve kullan›m ruhsat› verilemez; proje için yat›r›ma baﬂlanamaz ve
ihale edilemez. Sanayi yat›r›mlar›n›n organize sanayi bölgeleri, ihtisas sanayi
bölgeleri, sanayi alan› olarak ilan edilen
planl› alanlarda kurulmas›n› ve alternatiflerin de¤erlendirilerek çevreye duyarl› teknolojilerin kullan›lmas›n› tavsiye
ediyoruz. Organize sanayi ve ihtisas sanayi bölgelerinde ar›tma tesislerinden
ortak faydalanma mevcut oldu¤undan iﬂletme giderlerinin azalmas› da mümkün
olacakt›r.
Çevre sorunlar›n›n minimuma indirilmesi bir ülkenin ekonomisini nas›l etkiler?
Bakanl›¤›n at›k politikas›, at›k minimizasyonu, at›klar›n geri kazan›m›, geri
dönüﬂümü, geri kazan›lmayan at›klar›n bertaraf edilmesi ﬂeklinde s›ralanabilir. At›klar›n geliﬂigüzel at›lmas›
yerine geri kazan›m miktar›n›n ve
yöntemlerinin art›r›lmas›n›n çevre sorunlar›nda azalma anlam›na geldi¤i

düﬂünülebilir. At›klar›n geri kazan›lmas› ile at›k miktar›nda ve hacminde
azalma olur, depolama sahalar›n›n
kullan›m ömrü uzar, do¤al kaynaklar
korunur, hammaddeden ve enerjiden
tasarruf sa¤lan›r. Bu sayede hem çevre korunmuﬂ olur hem de ekonomik
kazanç sa¤lan›r.
At›klar›n geri dönüﬂümü nas›l sa¤lan›yor, bu konuda sanayicilerin
dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
Sanayiciler ne tür at›k üretti¤ini, at›¤›n
hangi yönetmelik kapsam›na girdi¤ini
tespit etmeli ve at›¤›n› uygun lisansl›
geri kazan›m tesisine göndermelidir.
Türkiye ‹statistik Kurumu 2004 verilerine göre ülkemizde 1.2 milyon ton/y›l
tehlikeli at›k üretiliyor. Bu at›klar›n bir
k›sm› geri kazan›l›rken, bir k›sm› ise
bertaraf ediliyor. Lisansl› bertaraf tesisi
olarak sadece ‹zaydaﬂ bulunuyor. ‹zaydaﬂ’›n tehlikeli at›k yakma kapasitesi 35
bin ton/y›l, tehlikeli at›k düzenli depolama kapasitesi ise 790 bin m3 tür. Ayr›ca “At›klar›n Ek Yak›t Olarak Kullan›lmas›nda Uyulacak Genel Kurallar Hakk›nda Tebli¤” kapsam›nda baz› at›klar
çimento fabrikalar›nda yak›lmaktad›r.
Temiz üretim teknolojilerinin kullan›lmas›, at›klar›n bertaraf› ile ilgili fayda
ve maliyet analizi yap›larak son tekno-

“

Çevrecilik her ﬂeyden önce gelecek
kuﬂaklara yöneliktir. Tek bir kürede yaﬂamak zorunda oldu¤umuza göre insanl›¤›n
ortak gelece¤i hepimizi ilgilendirir

”
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Koç Holding
yat›r›mlar›yla örnek
Bakan Pepe, Türkiye’nin ilk “K›y›
ve Deniz ‹nceleme Merkezi”nin
aç›l›ﬂ›n›, Deniz Temiz
Derne¤i’nin (TURMEPA)
kurucusu Koç Holding ﬁeref
Baﬂkan› Rahmi M. Koç ile
birlikte gerçekleﬂtirmiﬂti.
Sanayicilerin çevreye duyarl›
olmas› gerekti¤ini ifade eden
Bakan Pepe, Koç Holding’in
yat›r›mlar›n›n örnek
oluﬂturdu¤unu söylüyor.

lojinin kullan›lmas› gerekiyor. Örnek
olarak, “Yeniden Kazan›m”, “Çevre
Dostu Üretim”, “Temiz Teknoloji Kullan›m›” ve benzeri gibi teknikler kullan›lmal›. Ç›kan sanayi at›klar›ndan, geri dönüﬂümü mümkün olmayanlar›n bertaraf› sa¤lan›yor. Tehlikeli at›klar›n geri
kazan›m›, “Tehlikeli At›klar›n Kontrolü
Yönetmeli¤i” kapsam›nda gerçekleﬂtiriliyor. Tehlikeli at›k geri kazan›m tesislerine lisans veriliyor. Baz› tehlikeli
at›klar lisansl› çimento fabrikalar›nda
yak›labiliyor ve enerji geri dönüﬂümü
sa¤lan›yor. Ayr›ca, at›k madeni ya¤lar,
at›k bitkisel ya¤lar, at›k pil ve at›k akümülatörler için özel mevzuatlar oluﬂturuldu. Bu mevzuatlar çerçevesinde söz
konusu at›klar genellikle üretici sorumlulu¤u ilkesinden hareketle düzenli olarak toplan›yor, özel donan›ma sahip
araçlarla taﬂ›narak at›¤›n niteli¤ine uygun olarak geri kazan›m› veya bertaraf›
sa¤lan›yor. Bakanl›¤›m›zdan lisans alm›ﬂ geri kazan›m tesislerinden 6 tanesi
at›k akümülatör, 16 tanesi at›k bitkisel
ya¤, 14 tanesi at›k madeni ya¤ geri kazan›m› yap›yor. Ayr›ca at›k madeni ya¤lar› ilave yak›t olarak kullanan 16 çimento, 2 kireç ve 1 tane de di¤er sektörden fabrika Bakanl›¤›m›zdan yak›t lisans› ald›.
Sürdürülebilir nüfus planlamas›yla
dünya nüfusunun art›ﬂ› kontrol alt›na al›nabilir mi? Bu konuda ülkelere düﬂen görevler neler?
21. yüzy›la giren dünyam›z, 6 milyar›
aﬂan nüfusuyla özellikle do¤al kaynaklar üzerine büyük bir bask› oluﬂturuyor.
Dünyam›z›n havas›, suyu, topra¤› h›zla
kirleniyor; denizleri çöplü¤e dönüﬂüyor,
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ormanlar› ve canl› türleri h›zla yok oluyor... Görüldü¤ü gibi çevre sorunlar› art›k yerel bir sorun olmaktan ç›km›ﬂ, evrensel bir boyut kazanm›ﬂt›r. Ekolojik
dengenin h›zla bozulmas›yla ortaya ç›kan çevre problemleri tüm dünya ülkelerini tehdit eden bir tehlike haline geldi¤i bilinciyle, bu sorunlar›n çözümünde ülkeler art›k ortak çal›ﬂmalar yapmak ve politikalar üretmek zorundalar.
Ülkelerin ekonomik bak›mdan kalk›nm›ﬂl›k düzeyini art›rmaya yönelik baﬂlayan sanayileﬂme hareketleri ne yaz›k ki
çevre sorunlar›n› da beraberinde getirmiﬂtir. Bu nedenle çevreye zarar vermeyen teknolojilerin kullan›lmas› bir
zorunluluk haline gelmiﬂtir. Kalk›nma
ve rahat yaﬂayabilmek do¤al olarak her
insan›n hakk›d›r. Ancak kalk›n›rken
olumsuz etkilere sebep olmamak veya
hiç de¤ilse ortaya ç›kabilecek çevre sorunlar›n› asgariye indirmek her insan›n
kaç›n›lmaz görevi olmal›d›r.
Dünyan›n yeni besin ve enerji kaynaklar› nelerdir?
Geleneksel kaynaklarla enerji kullan›m›n›n küresel ve yerel düzeyde yaratt›¤› çevresel etkilerin sonucunda neredeyse s›f›r sal›ml› olan yenilenebilir
enerji kaynaklar›, çevresel aç›dan ayr›cal›kl› bir konuma geldi. Yenilenebilir
enerji kaynaklar›n›n çevresel üstünlüklerin yan›nda, sürdürülebilir kalk›nma
aç›s›ndan önem taﬂ›yan k›rsal kalk›nma,
yeni iﬂ olanaklar› yaratma ve kaynaklar›n yerel (merkezi olmayan) kullan›m›
gibi özellikler taﬂ›mas›na karﬂ›n, dünyada ﬂu andaki kullan›m› k›s›tl› olmaktad›r. Baﬂl›ca yeni ve yenilenebilir enerji
kaynaklar› olarak rüzgâr enerjisi, güneﬂ

enerjisi, jeotermal enerjisi, küçük boyutlu hidrolik tesisler, biyokütle enerjisi, enerji ormanlar›, hidrojen enerjisi s›ralanabilir.
Siz bir konuﬂman›zda “Türkiye’nin
a¤›r çevre sorunlar› var” demiﬂtiniz. Bunlar›n çözümü nas›l olur?
H›zla artan ülkemiz nüfusunun ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak amac›yla, ne pahas›na olursa olsun üretim anlay›ﬂ› yerine, k›t kaynaklardan azami ölçüde
faydalanma ve tasarruf bilinciyle hareket etmek konusunda özellikle sanayicilerimize büyük sorumluluklar düﬂüyor. Çevreyi sanayi faaliyetlerinin
olumsuz etkilerinden korumak, sürdürülebilir kalk›nman›n en temel özelli¤i.
Bu çerçevede; daha fazla üretmek, kaliteli ve daha az maliyetle üretmek için
hammaddeleri ve enerjiyi daha iyi ve
daha verimli kullanmak, daha az su
kullanmak, daha az at›k üretmek, at›klar› geri kazanmak ve yeniden kullanmak zorunday›z. At›klar› ürettikten
sonra ortadan kald›rmak yerine kirlili¤i kayna¤›nda önleyen yaklaﬂ›m› benimsemek durumunday›z. Unutulmamal›d›r ki, çevrecilik her ﬂeyden önce
gelecek kuﬂaklara yöneliktir. Tek bir
kürede yaﬂamak zorunda oldu¤umuza
göre tüm insanl›¤›n ortak gelece¤i tart›ﬂmas›z hepimizi ilgilendirir. Çevre ve
Orman Bakanl›¤› olarak amac›m›z; daha güzel ve sürdürülebilir bir çevredir.
Son olarak ﬂunu bir kez daha tekrar
etmek isterim. Türkiye, Avrupa Birli¤i
(AB) kat›l›m sürecinde mevzuat›n› ve
uygulamalar›n› AB ile uyumlu hale getirme çabas›nda yo¤un olarak faaliyet
göstermektedir.
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Dravstvuyte
(merhaba) Rusya
Global pazarda Beko markas›yla büyüyen Arçelik, Rusya’da sadece
çamaﬂ›r makinesi fabrikas› kurmak istiyordu. Ama Rus yetkililer,
buzdolab› imalat› ve televizyon fabrikas›n›n kurulmas› için de ›srar
ettiler. Tarih 13 Ekim 2006’y› gösterirken Koç Toplulu¤u
yurtd›ﬂ›nda kendi inﬂa etti¤i iki fabrikay› üretime açt›
10

Üretim tesislerinin aç›l›ﬂ›ndan sonra davetliler fabrikay› gezdiler. Törenin program› içinde ünlü pop y›ld›z› Tarkan, Moskova’da
muhteﬂem bir konser verdi. Konseri onbinlerce kiﬂi ile birlikte Rahmi V. Koç da izledi.

u an, 80 y›l›n› geride b›rakan Koç Toplulu¤u’nun tarihindeki, en müstesna günlerden biridir. Ne mutluyuz
ki Koç Grubu yurtd›ﬂ›nda
ayn› anda iki fabrikay› birden iﬂletmeye aç›yor. Bu iki
tesis kendi planlad›¤›m›z ve
yurtd›ﬂ›nda inﬂa etti¤imiz
ilk fabrikalard›r. Tabiat›yla, sat›n ald›¤›m›z ve ortak oldu¤umuz fabrikalar›
nazar› dikkate alm›yorum. 90 milyon
euro yat›r›m yap›lm›ﬂt›r. Rakam pek
büyük görünmese de, at›lan ad›m çok
büyüktür.”
Tarihler 13 Ekim 2006’y› gösterirken,
Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› ve Arçelik
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Rahmi M. Koç,
Moskova’ya 110 kilometre mesafede,
Vladimir ﬂehrine ba¤l› Kirzaç’taki büyük kalabal›¤a karﬂ› yapt›¤› konuﬂmas›nda bunlar› söylüyordu. Gerçekten de
o gün Koç Toplulu¤u’nun tarihindeki
en önemli günlerden biriydi. Çünkü 13
Ekim 2006’da Avrupa’n›n üçüncü büyük beyaz eﬂya üreticisi Arçelik’in, Beko LLC buzdolab› ve çamaﬂ›r makinesi
tesisi ile Beko Elektronik LLC televizyon üretim tesislerinin aç›l›ﬂ› vard›. Arçelik, “Beko markas› ile 2010’a kadar
sektöründe dünyan›n en çok tercih edilen ilk on markas› aras›nda olmak” vizyonu do¤rultusunda Haziran 2005’te
Rusya’da, bu fabrikalar›n temelini atm›ﬂt›. Ve iﬂte, bir y›l› biraz aﬂk›n bir süre sonra Kirzaç, Koç Toplulu¤u’nun
yurtd›ﬂ›nda kurdu¤u ilk fabrikalar›n

ﬁ

mekân› olarak Topluluk tarihine geçti.
Rusya 1997 y›l›ndan beri Koç Toplulu¤u için önemli bir ülke. Ayr›ca Almanya
ve ‹ngiltere’den sonra ciro büyüklü¤ü
ile üçüncü s›rada yer al›yor. Rahmi M.
Koç konuﬂmas›nda Rusya’ya olan
inançlar›n› da ﬂu ﬂekilde dile getirdi:
“1994’ten beri çeﬂitli markalar›m›z ile
bu pazarda bulunmaktay›z. Ekonomisindeki istikrar ve Rusya’ya olan inanc›m›z böyle önemli bir yat›r›m› yapmaya
bizi teﬂvik etmiﬂtir. Yat›r›mlar›m›z›n her
iki ülke ekonomisi için büyük fayda
sa¤layaca¤›na inanmaktay›z.”

“Pazardaki konumumuzu
güçlendirmeyi hedefliyoruz”
Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa V. Koç’un da kat›ld›¤› törende
bir konuﬂma yapan Koç Holding Dayan›kl› Tüketim ve ‹nﬂaat Grubu Baﬂkan›
Dr. Bülent Bulgurlu, Rusya’da ilk yat›r›m karar› ald›klar›nda sadece çamaﬂ›r
makinesi üretmeyi düﬂündüklerini, Vladimir Valisi Nikolai Vinogradov ile Kirzaç Belediye Baﬂkan› Vladamir Starovoitov’un ›srar› ile buzdolab› ve televizyon fabrikas› da kurmaya karar verdiklerini söyledi: “Kendileri, Koç Toplulu¤u’na ve ﬂirketimize olan güvenlerini
ifade ederek, bizleri daha büyük hedefler için cesaretlendirdiler. Bu nedenle,
hem daha önce kararlaﬂt›r›lan çamaﬂ›r
makinesi üretim kapasitesini art›rmaya,
hem de buna ilave olarak buzdolab›
imalat›na girmeye ve televizyon fabrikas› kurmaya karar verdik. Bundan

sonraki dönemde, verdikleri tüm sözleri gerçekleﬂtirerek, tam destek sa¤lad›lar ve son derece pozitif bir iﬂbirli¤i sergilediler” dedi.
Arçelik Genel Müdürü Aka Gündüz Özdemir de aç›l›ﬂ töreninde bir konuﬂma
yapt›. Koç Toplulu¤u’nun yurtd›ﬂ› büyüme stratejisi do¤rultusunde, Rusya’da gerçekleﬂtirilen bu yat›r›mla konsolide cironun 2010’a kadar 6 milyar
euro’ya ulaﬂmas›n› hedeflediklerini
söyledi. Özdemir “Bizden Haberler”e
de Beko’nun Rusya pazar›ndaki marka
avantajlar›n› de¤erlendirerek bu konuda ﬂunlar› söyledi: “Rusya pazar›n› inceledi¤imizde eski Sovyet döneminden
kalan Rus markalar›na duyulan güvensizli¤in halen devam etmekte oldu¤unu
görüyoruz. Bu nedenle, bu pazarda yabanc› marka olmak tüketicinin güvenini
kazanma konusunda ciddi avantajlar
sa¤l›yor. Beko 1997’den beri Rusya’daki tüketicilere ürün ve hizmet sunuyor.
Biz, marka gücümüzü, üretim kalitemizle ve lojistik avantajlar›m›zla birleﬂtirerek, hem Rusya pazar›na hem de
BDT, Ukrayna ve Do¤u Avrupa ülkelerine Beko markal› ürünlerimizi en uygun fiyatlarla sunarak, pazardaki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. ”

“Rakamlar ekonomiye paralel
olarak artacak”
Aka Gündüz Özdemir dergimize yapt›¤›
aç›klamada Rusya’da tüketicilerin kaliteli ve makul fiyatl› ürünlere art›k daha
kolay ulaﬂabildiklerini de söyledi. Özde-
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va’da muhteﬂem bir Beko konseri verdi.
Tarkan’› Luzhniki Spor Salonu’nu dolduran 10 bine yak›n kiﬂi izledi. Moskova’da çeﬂitli yar›ﬂmalar ve promosyonlarla sadece Beko markal› ürünleri alan
tüketicilere da¤›t›lan ve ﬂehirdeki dev
posterlerle duyurulan Tarkan konserinin biletleri aylar öncesinden tükendi.

mir Rusya hakk›nda ﬂu ilginç rakamlar›
verdi: “Rusya’daki beyaz eﬂya pazar›ndaki dört ana ürün grubuna bakt›¤›m›zda; önden yüklemeli çamaﬂ›r makinesinin 3.2 milyon adet, piﬂiricilerin 2.5
milyon adet, so¤utucular›n 3.2 milyon
adet ve bulaﬂ›k makinesinin ise 100 bin
adet oldu¤unu görüyoruz. Bu rakamlar›n ülke ekonomisine paralel olarak artmas›n› bekliyoruz.”

Rakamlarla Arçelik ve Beko
Arçelik ürünleri 100 ülkede 10 markayla sat›l›yor. (Arçelik, Beko, Blomberg, Elektra, Bregenz, Arctic, Altus,
Leisur, Flavel ve Arstil).
Beko bugün 250 milyon tüketiciye

Tarkan’dan stadyumda konser
Fabrikalar›n aç›l›ﬂ töreninin akﬂam›nda
bu büyük güne uygun bir kutlama yap›ld›: Ünlü pop y›ld›z› Tarkan Mosko-

Arçelik Genel Müdürü

ulaﬂm›ﬂ durumda.
Türkiye’de her evde en az 2 ürün,
yurtd›ﬂ›ndaysa 63 milyon hanede Beko
markal› beyaz ve kahverengi ürünler
bul›nuyor.
Rusya’daki Beko LLC tesisi 545 bin
metrekare aç›k ve 70 bin metrekare kapal› alana sahip
‹lk etapta planlanan üretim kapasitesi y›lda 900 bin adet. Televizyon tesisi
için y›ll›k 750 bin adet kapasite hedeflenen tesislerde 1100’den fazla kiﬂi çal›ﬂacak.
Dünyada her iki saniyede bir Beko
markal› ürünler sat›l›yor.

Aka Gündüz Özdemir

“Sa¤lam ad›mlarla ilerliyoruz”
rçelik Genel Müdürü Aka Gündüz Özdemir, aç›l›ﬂ sonras›nda
Bizden Haberler’in yat›r›mlarla
ilgili sorular›n› yan›tlad›:
Bu aç›l›ﬂ›n Koç Toplulu¤u,
Arçelik ﬂirketi ve Beko markas›
için önemi nedir?
Koç Toplulu¤u’nun yat›r›m stratejileri
göz önüne al›nd›¤›nda Rusya pazar›n›n
önemli bir yere sahip oldu¤unu görmekteyiz. Koç Toplulu¤u’nun Rusya’daki aktiflerinin büyüklü¤ü 512 milyon euro’ya ulaﬂ›rken, faaliyette bulundu¤u ülkeler aras›nda Rusya; Almanya
ve ‹ngiltere’den sonra ciro büyüklü¤ü
bak›m›ndan üçüncü s›rada yer almaktad›r. Koç Toplulu¤u’nun 2005’te yurtd›ﬂ› cirosunun içinde Rusya’n›n pay›
460 milyon euro ile yüzde 7 seviyelerinde gerçekleﬂmiﬂtir. Arçelik’in Beko
LLC buzdolab› ve çamaﬂ›r makinesi
üretim tesisi için yapt›¤› 80 milyon euro ve Beko LLC Elektronik televizyon
üretim tesisi için yap›lan 10 milyon euro’luk yat›r›mlarla birlikte Koç Toplulu¤u’nun Rusya’daki yat›r›m tutar› 500
milyon euro’yu aﬂm›ﬂt›r. 80. kuruluﬂ
y›ldönümünü kutlayan Koç Toplulu¤u’nun önde gelen ﬂirketlerinden biri
olan Arçelik; tüketici ihtiyaçlar›n› aﬂarak karﬂ›layan kaliteli ürünleri, kendi
geliﬂtirdi¤i teknolojisi ve Ar-Ge faaliyetleri, güçlü global markalar› ve yüksek kapasitelere sahip üretim tesisleri

A
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ile dünya liginin dikkatle izlenen oyuncular›ndan biri konumundad›r. ﬁirketimiz, yurtd›ﬂ›nda büyüme stratejisi do¤rultusunda, Beko markas› ile 1997’den
bu yana Rusya’da faaliyet göstermektedir ve h›zla geliﬂmekte olan bu pazardaki potansiyeli en iyi ﬂekilde de¤erlendirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla
kurulan buzdolab›, çamaﬂ›r makinesi ve
televizyon üretim tesislerimiz bu hedefin gerçekleﬂmesine vesile olacakt›r.
Arçelik ﬂirketinin Beko markas› ile
Rusya pazar›na yönelik öncelikli hedefi; Beko LLC iﬂletmelerinde üretti¤i çamaﬂ›r makinelerini, buzdolaplar›n› ve
televizyonlar› BDT ülkeleri, Ukrayna ve
Do¤u Avrupa’ya ihraç ederek bu bölgelerle olan iﬂ ba¤lant›lar›n› geliﬂtirmektir. Televizyon ile de öncelikle Rusya
pazar›na etkili bir ﬂekilde giriﬂ yapmakt›r. Önümüzdeki üç y›l içerisinde Rus
beyaz eﬂya pazar›ndaki en büyük 3
markadan biri olmay› ve 2010’da da 6
milyar euro konsolide ciroya ulaﬂmay›
hedefliyoruz. Sektörde dünyada Beko
markam›z ile yüzde 2 pazar pay›na ulaﬂarak, vizyonumuzu gerçekleﬂtirme yolunda sa¤lam ad›mlarla ilerliyoruz.
Rusya’da fabrika kurma süreci
hakk›nda bilgi verir misiniz?
Rusya’da gerçekleﬂtirdi¤imiz bu yat›r›m için 17 Mart 2005 tarihinde Rusya’da inceleme yapmaya geldi¤imizde,
elimizde birçok seçenek vard›. Beko

LLC fabrikalar›m›z›n bulundu¤u Kirzaç’taki alan, o zaman uçsuz bucaks›z
ve aﬂ›r› karla kapl› boﬂ bir araziydi. Yerel yönetimden ald›¤›m›z destek ile bize hissettirdikleri güveni göz önünde
bulundurarak, bizim için stratejik
önem taﬂ›d›¤›n› bildi¤imiz bu bölgede
yat›r›m yapmaya karar verdik.
Arçelik ﬂirketinin bundan sonraki
yurtd›ﬂ› projeleri neler?
Yat›r›m planlar›m›z› yaparken, dünyan›n en h›zl› büyüyen pazarlar›ndan biri olan Çin’i de yak›ndan takip etmekteyiz. Pazardaki h›zl› büyüme, bu pazardaki ucuz üretim imkânlar› ve Türkiye’den ulaﬂamad›¤›m›z bölgelere
olan lojistik avantaj nedeniyle Çin yat›r›m planlar›m›z aç›s›ndan cazip bir
ülkedir. ‹lk etapta, ﬁanghay’da bir sat›ﬂ ve pazarlama ﬂirketi kurduk. Son
y›llarda birçok sektörü rahats›z eden
Çin’den yap›lan ithalata karﬂ›, biz Arçelik olarak 2006 Mart ay›nda Türkiye’den ilk defa bulaﬂ›k makinesi ve çamaﬂ›r makinesi ihracat›n› gerçekleﬂtirdik. Uzun zamandan beri profesyonel bir ekiple yapt›¤›m›z pazar potansiyelinin tespiti, ticari risklerin analizi
ve yat›r›m koﬂullar›n›n incelenmesini
takiben, Çin’de yat›r›m f›rsatlar›n› da
ayr›ca de¤erlendirece¤iz.

KÜRESEL V‹ZYON

Koç Toplulu¤u Ailesi

‹zmir’de buluﬂtu
Anadolu
Buluﬂmalar›’n›n on
birincisinde 630
‹zmirli bayi bir
araya geldi

zmir Hilton Oteli’nde 13 Kas›m
günü 630 Koç Toplulu¤u bayii,
Holding’in art›k geleneksel hale
getirdi¤i Anadolu Buluﬂmalar› için
topland›. Toplant› Koç Holding
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa
V. Koç’un konuﬂmas›yla baﬂlad›. Ard›ndan Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl› ile Koç Finansal Hizmetler CEO’su
ve Yap› Kredi Bankas› Genel Müdürü
Kemal Kaya birer konuﬂma yapt›lar.

‹

“Hedef 80 y›l önce belirlendi”
‹zmir’deki “buluﬂmada” kürsüye ilk gelen Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç, toplant›y› “Büyük
Koç ailesinin fertlerinin bir araya gelmesi” olarak nitelendirerek, hedefin asl›nda 80 y›l önce belirlendi¤ini, bunun da
geliﬂmiﬂ ülkeler aras›nda yerimizi almak
oldu¤unu söyledi. S›k›nt›l› dönemlere
ra¤men bu rotada ilerlendi¤ini belirten
Mustafa V. Koç “Özellikle son birkaç y›lda s›çramal› bir ilerleme kaydederek,
hem makro ekonomik dengesizliklerimizi önemli ölçüde giderdik, hem siyasal
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ve sosyal aç›dan önemli reformlar› baﬂlatt›k, hem de AB üyesi bir ülkeyi tan›may› reddetti¤imiz halde müzakerelere
baﬂlayarak tarama sürecini geride b›rakmay› baﬂarabildik. Bugün içinde bulundu¤umuz durumu de¤erlendirirken, bu
gerçekleri yeniden hat›rlamakta büyük
yarar oldu¤una inan›yorum” dedi.
Mustafa V. Koç, dünyaya ve Türkiye’ye
iliﬂkin de¤erlendirmesini yaparken, Avrupa’n›n da kendi kurdu¤u birli¤e uyum
sa¤lama konusunda zorluk çekti¤ini belirterek, “Onlar da bir yandan de¤iﬂirken
bir yandan da bu de¤iﬂimin toplumsal
planda benimsenmesini sa¤lama s›k›nt›s›yla karﬂ› karﬂ›yalar” dedi ve sözlerine
ﬂöyle devam etti: “E¤er 70 küsur milyon
nüfusumuzun belirli bir refah ve geliﬂ-

miﬂlik düzeyinde yaﬂamas›n› istiyorsak,
küreselleﬂen bir dünyada ne içimize kapanabiliriz ne de ayn› ölçüde bize yak›n
ve güçlü baﬂka bir alternatif bulabiliriz.
Üstelik AB’ye zaten yar› yar›ya entegre
olmuﬂ durumday›z. K›sacas›, AB de de¤iﬂmek zorunda biz de. Ve bizim girece¤imiz AB bugünün AB’si de¤il; 10 y›l
sonras›n›n, sorunlar›n› çözmüﬂ, daha da
geliﬂmiﬂ ve birli¤in güçlenmesinin önemini topyekûn kavram›ﬂ AB’si.”
Mustafa V. Koç, sürece ve varaca¤›m›z
hedefe inan›yorsak, dikkati elden b›rakmadan ilerlemeye devam etmemiz ve
k›sa vadeli sorunlardan y›lmamam›z gerekti¤ini belirterek “Ad›m ad›m, hakl›
oldu¤unu kabul ettirmeye çal›ﬂan bir ülke olmaktan, hakk›n› koruyacak kudrete sahip bir ülke olmaya do¤ru kararl›l›kla ilerleyebilmeliyiz” dedi.

“Türkiye’nin lider grubuyuz”
Mustafa V. Koç’un ard›ndan kürsüye gelen Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›, “Çocuklu¤umun ve gençlik y›llar›m›n geçti¤i Türkiye’nin en güzel kentlerinden biri olan ‹zmir’de sizlerle birlikte
olman›n mutlulu¤unu yaﬂ›yorum” diyerek konuﬂmas›na baﬂlad›. Hem Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimleri hem de genel seçimlerin olmas› nedeniyle 2007’nin ülkemiz için kritik bir y›l oldu¤unu belirten
Özayd›nl›, ülkemizin dalgalanmalar ya-

ﬂamamas› için, siyasi gerginli¤e yol açmamak ve seçim ekonomisine baﬂvurmaks›z›n mevcut s›k› maliye ve para politikalar›ndan sapmamak gerekti¤ini
söyledi. “Aksi takdirde 2007 hepimiz
için ‘kay›p’ bir y›l olur. Bu süreçte dengeyi koruyabilmek için, Türkiye’nin AB
ile iliﬂkilerinin de büyük çalkant›lar olmadan sürmesine ihtiyac›m›z var” diyen
Koç Holding CEO’su konuﬂmas›na ﬂöyle
devam etti: “Mevcut ve muhtemel konjonktürel geliﬂmelerin üzerinde bu ka-

dar durmam›n sebebi, Topluluk olarak
son y›llarda baﬂlatm›ﬂ oldu¤umuz at›l›mlar›n, 2005 ve 2006’da ciddi biçimde h›z
kazanm›ﬂ olmas›d›r. Bizler, 25 ülkede
onlarca ﬂirketi, 90 bin personeli, 14 bin
bayii, acente ve sat›ﬂ sonras› servisi
olan, bu varl›klar›yla ülkemizin geliﬂmesine de etkin bir biçimde katk›da bulunan bir Toplulu¤un mensuplar›y›z. Ciro,
kâr, ihracat ve çal›ﬂan say›s› ile uzun y›llard›r Türkiye’nin lider grubuyuz. Bu sonuçlara sizlerle birlikte imza att›k.”

Kemal Kaya: “Bayilerimize

Toplant›n›n konuk konuﬂmac›s› Koç
Finansal Hizmetler CEO’su ve Yap› Kredi
Bankas› Genel Müdürü Kemal Kaya’yd›.
Kaya önümüzdeki dönemde Koç Grubu
bayileriyle daha yak›n iﬂbirli¤i içinde olacaklar›n› belirterek ﬂu görüﬂleri dile getirdi:
“Özellikle sadece banka de¤il, bünyemizde bulunan tüm finansal ﬂirketlerimiz kanal›yla, sizlerin tüm finansal ihtiyaçlar›n›za cevap verecek hizmet kapasitesine
sahibiz. Size özel haz›rlad›¤›m›z ürünlerimizle, sizlerle olan çal›ﬂmalar›m›z› kazankazan ilkesine dayal› olarak belirledik.
Bir yandan, cazip koﬂullarla sizlere destek verirken özel kredi hizmetlerimizi sizlere sunmay› hedefliyoruz ve ayn› zamanda tan›t›m ve reklam faaliyetlerinde
iﬂbirli¤i yaparak hem kurumumuzun hem
de sizlerin kârl›l›¤›na ve büyümenize katk› sa¤lamak niyetindeyiz.
Geçti¤imiz sene Koçbank’ta oluﬂturdu¤umuz bayi paketimiz ﬂimdi de Yap› Kredi arac›l›¤› ile sizlere sunulmaktad›r. Bu
paketin içinde özellikle ücretsiz hizmetler, indirimli hizmetler ve ﬂubelerde öncelik imkân› bulunuyor. Ayn› ﬂekilde tedarikçi ve yan sanayi için de oluﬂturdu¤umuz hizmet paketlerimiz var. Nakit
destek kredimiz, mevcut ma¤aza ve iﬂyerinizin dekorasyon, tadilat gibi ihtiyaçlar›n› gidermek amac›yla kullanabilece¤i-

en avantajl› hizmeti sunaca¤›z”

niz bir hizmetimiz. Bu imkân› iﬂletme
sermayesi ihtiyaçlar›n›z için kullanabilece¤iniz gibi, bu hizmetle sundu¤umuz 24
aya kadar vadeli seçenekleri ve indirimli
faiz oranlar›n› de¤erlendirebilirsiniz. Ayn›
ﬂekilde kullan›ma haz›r iﬂyeri kredisi de
mevcut iﬂyerini geniﬂletmek ya da yeni
iﬂyeri açmak amac›yla 60 aya kadar vadeli ve indirimli faiz oranlar›n› içeren bir
baﬂka hizmetimiz.
Özellikle otomotiv sektöründe faaliyet
gösteren bayilerimiz için taﬂ›t kredisi
bayi bilgisayar ba¤lant›s› kuruldu. ﬁu
günlerde gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤umuz
teknolojik dönüﬂümden dolay› k›smi aksama yaﬂasak da yapaca¤›m›z iyileﬂtirmelerle siz bayilerimize daha kârl›, daha
h›zl›, daha rekabetçi hizmet verecek. Bu
konu özellikle kredi hacmini daha fazla
büyütecek bir imkân oldu¤u için gece
gündüz çal›ﬂarak, bu hizmet taban›m›z›
iyileﬂtirip, önümüzdeki ay itibariyle mükemmelleﬂtirece¤iz.
TRIO kredi kart›m›z ticari amaçla sunmuﬂ oldu¤umuz, Yap› Kredi ile ülkemize
kat›lan ve önemli özelli¤i olan bir baﬂka
hizmetimiz. Tüm VisaMaster kart üye iﬂyerlerinde kullan›lan ve ayn› zamanda bütün World üye iﬂyerlerinde gerek taksitle al›ﬂveriﬂ gerekse World puan avantajlar›n› size getiren en önemli ürünlerimizden bir tanesi.
Bildi¤iniz üzere Yap› Kredi’nin en güçlü
alanlar›ndan bir tanesi de kredi kartlar›
ve üye iﬂyerlerinde olan tart›ﬂmas›z sektör liderli¤i. Prensibimiz Koç Grubu perakende firmalar›n› VIP müﬂteri statüsünde görmek ve ayn› ﬂekilde bayileri de
stratejik iﬂ orta¤› olarak de¤erlendirmek. Bu çerçevede, Koç Grubu perakende firmalar›na ve bayilerine, içinde bulunduklar› sektörlerdeki di¤er firmalara
k›yasla en avantajl› fiyatlamalar ile hiz-

met vermeyi arzu ediyoruz. World Card
bugün Türkiye’de en yayg›n kullan›lan,
beﬂ milyonun üzerinde kullan›c›s› olan ve
en be¤enilen kredi kart›d›r. Koç Grubu
ﬂirketleriyle en avantajl› kampanyalar›
yapmak ana prensiplerimizden bir tanesidir. Bütün sene boyunca Koç Grubu
ﬂirketleriyle gerek puan avantaj› getiren
gerekse vade avantaj› getiren birçok
kampanya yapt›k ve yapmaya devam ediyoruz. Bu kampanyalarla birlikte sizlerin
sat›ﬂ ve kârlar›n›za katk›da bulunmay›
arzu ediyor, ayn› zamanda tan›t›m faaliyetlerinize de katk›da bulunuyoruz.
World Card’›n özellikle Koç Grubu bünyesine geçmesinden sonra, yine Koç Grubu’nda bulunan di¤er kartlar›n benzer
özelliklerine sahip olmas›n› sa¤l›yoruz.
Bu çerçevede tüm World Card üyelerine
Migros Club Card ve Opet Card özelliklerini tan›tm›ﬂ bulunuyoruz ve bu kart sahiplerinin Opet ve Migros’ta ayn› avantajlardan yararlanmas›n› sa¤l›yoruz.
Önümüzdeki günlerde yine Koç Grubu
ﬂirketleriyle önemli iﬂbirli¤i imkânlar›
oluﬂturmay› hedefledi¤imiz ‘Paro’ özelli¤ini de getirerek, beﬂ milyonun üzerindeki karta ‘Paro’ özelli¤i yükleyerek yine ayn› avantajlar› bu kart üzerinden sunmay›
hedefliyoruz.
Ana prensibimiz tabii ki hissedarlar›m›za, müﬂterilerimize, çal›ﬂanlar›m›za de¤er yaratmak. Bunun yan› s›ra yüksek
kalitede hizmet sunmak ve Koç Grubu
içindeki tüm firmalar›m›zla ve tüm çal›ﬂanlar›m›zla maksimum iﬂbirli¤i sa¤lamak. Yap› Kredi olarak nihai hedefimiz
istikrarl› büyüme ile Türk bankac›l›k sektörünün lideri konumuna gelmek. Bu
noktaya gelmek için çal›ﬂ›rken ise en
önemli arzumuz Koç Grubu ﬂirketleri ile
hep birlikte bu yolda ilerlemek. Bunu ise
ancak beraber yapabiliriz.”
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AKTÜEL V‹ZYON

“Düﬂük kükürtlü yak›tta
“Euro 5
spesifikasyonunda
ürün üretimine
Avrupa’daki birçok
ülkeden önce
geçmiﬂ olaca¤›z”
diyen TÜPRAﬁ
Genel Müdürü
Yavuz Erkut
sorular›m›z›
yan›tlad›

T

Türkiye’nin akaryak›t ürünü
ihtiyac›n›n yüzde 70’ini karﬂ›layan TÜPRAﬁ’›n giriﬂti¤i
yeni yat›r›mlarla, de¤iﬂen
ürün paralelinde ihtiyaçlara
daha büyük oranda yan›t
verece¤ini belirten Genel
Müdür Yavuz Erkut, uzun
vadede siyah ürünleri beyaz ürünlere
çevirmeye yönelik ilave dönüﬂümleri
gerçekleﬂtireceklerini söyledi. Bizden
Haberler’in sorular›n› yan›tlayan Erkut,
ithalat serbestisi nedeniyle rekabetin
daha da artt›¤›na iﬂaret etti ve dünyada
ham petrol fiyatlar›n›n önümüzdeki y›l
da yüksek düzeyde seyretmesinin beklendi¤i görüﬂünü dile getirdi...

Dünya petrol piyasas›ndaki geliﬂmeler ne yönde seyrediyor? Önü-
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müzdeki bir y›l içinde ham petrol
fiyatlar›n›n yeniden 80 dolar s›n›r›na gelmesini bekliyor musunuz? Bu
çerçevede en büyük risk olarak neyi görüyorsunuz?
Eylül 2006 tarihinden baﬂlayarak halen
dünyan›n içinde bulundu¤u konjonktür
devam ederse, petrol fiyatlar› 2007 y›l›
içinde varil baﬂ›na 60-70 Amerikan Dolar› aral›¤›nda seyredecek gibi görünüyor. Bu konuda belirleyici faktörlerin
baﬂ›nda ABD ekonomisinin seyri, Çin
ve Hindistan'›n ekonomik büyümesi ve
bununla birlikte enerji ihtiyac› ve özellikle ham petrol talebi art›ﬂ› gelmektedir. Ayr›ca, OPEC'in son toplant›s›nda 1
Kas›m 2006 itibariyle OPEC üyesi ülkelerin toplam ham petrol üretimini 1.2
milyon varil azaltma karar› alm›ﬂ olmas›
ile daha önce 22-28 dolar/varil aral›¤›n-

TÜPRAﬁ’›n durumu nedir?
Geçmiﬂ dönemde akaryak›t ürünü fiyatlar›, önemli ölçüde ham petrol arz›nda do¤abilecek darbo¤azlardan etkilenirdi. Son
y›llarda ise ürün talebindeki art›ﬂ ve kaliteli ürün üretme bask›s› nedeniyle fiyatlar›n yukar›da kald›¤›n› görmekteyiz. Di¤er bir deyiﬂle belli kalitede ürün üretebilecek rafineri kapasitelerindeki darbo¤azlar nedeniyle özellikle ürün ve onun ba¤lant›s› olarak ham petrol fiyatlar› yükselmiﬂtir. Türkiye’deki rafineri kapasitelerine bakt›¤›n›zda Türkiye’nin tek rafineri
ﬂirketi olan TÜPRAﬁ, ülkemizin akaryak›t
ürünü ihtiyac›n›n yaklaﬂ›k yüzde 70’ini
karﬂ›lamaktad›r. Bir ülkenin akaryak›t
ürünü ihtiyac›n›n tamam›n›n rafinerilerden karﬂ›lanmas›n› beklemek de çok do¤ru de¤ildir. Özellikle üç taraf› denizlerle
çevrili olan ülkemizin co¤rafi avantajlar›ndan dolay› komﬂular›m›zdaki rafinerilerden bize, bizden komﬂular›m›za ürün
hareketlerinin olmas› do¤ald›r. Dolay›s›yla ülkemizin bugünkü ürün talebi ve önümüzdeki dönemlerde benzer trendin sürmesi durumunda TÜPRAﬁ’›n kapasitesi
orta vadede ideal bir kapasite olarak gözükmektedir. Bu çerçevede, son y›llardaki ürün tüketimleri de¤iﬂimini inceledi¤imizde, Avrupa paralelinde benzin ve siyah ürün tüketimlerinin düﬂtü¤ünü,
“middle destilate” dedi¤imiz orta kat

yeni bir rafineri yat›r›m›ndan çok, siyah
ürünleri beyaz ürünlere çeviren ilave dönüﬂüm ünitelerine ihtiyaç oldu¤unu söyleyebiliriz. TÜPRAﬁ’›n Yat›r›m Master
Plan› çerçevesinde yap›lan motorin kükürt giderme ünitelerinden ‹zmir Rafinerisi Dizel Kükürt Giderme Ünitesi geçti¤imiz y›l sonunda devreye girdi, ‹zmit Rafinerisi Yeni Reformer ve Dizel Kükürt Giderme Ünitesi’nin 2007 y›l›n›n ilk çeyre¤inde, K›r›kkale Rafinerisi’ndeki Dizel
Kükürt Giderme ve CCR Reformer Ünitesi’nin ise 2008’in ortas›nda devreye girmesini planl›yoruz.
Türkiye, akaryak›t ürünlerinin
standard› konusunda Avrupa ülkeleri ile k›yasland›¤›nda nerede duruyor? Standart konusundaki ﬂikâyetleri hakl› buluyor musunuz?
ﬁu anda 2005 y›l›nda Avrupa’da yürürlü¤e giren “Euro 4” olarak tan›mlanan ürün
spesifikasyonlar›nda üretim yap›yoruz.
Özellikle 50 ppm (miligram/kg) motorin
Türkiyenin bütün bölgelerinde bulunabilir durumda. ‹zmit ve K›r›kkale rafinerilerimizde devam eden dizel kükürt giderme yat›r›mlar›n›n 2007 ve 2008 y›llar›nda
tamamlanmas› ile birlikte 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle Avrupa’da yürürlü¤e girecek olan “Euro 5” spesifikasyonunda
ürün üretimine (10 ppm kükürtlü) Avru-

Avrupa’n›n
önünde olaca¤›z”
da tutulmas› planlanan OPEC basket
varil fiyat›n›n da 50-55 dolar/varil band›na çekilece¤i sinyallerini veriyor. Ancak petrol piyasalar›n› oldu¤u kadar
dünya siyasetini de olumsuz yönde etkileyebilecek ve politik risk oluﬂturabilecek ‹ran ya da Suriye'den kaynaklanabilecek gerginlikler düﬂünülünce, petrol fiyatlar›n›n tekrar t›rman›ﬂa geçebilece¤i ihtimali de ortaya ç›kmaktad›r.
Akaryak›t fiyatlar›n›n yüksek seviyede seyretmesinde rafineri kapasitelerinin yetersiz olmas› bir gerekçe midir? Bu çerçevede genelde
Türkiye’deki rafinerilerin, özelde

ürünleri olan motorin ve jet yak›t› tüketiminin artt›¤›n› görüyoruz. TÜPRAﬁ’›n ﬂu
anki üretim yelpazesine bakt›¤›n›zda
üretmiﬂ oldu¤u benzinlerin yar›s›n›, fueloil’in de üçte ikisini ihraç etti¤ini görüyoruz. Dolay›s›yla önümüzdeki süreçte
bu ürünlerin tüketiminin artmas› pek olas› gözükmemektedir. Ancak önemli miktarda motorin talebinin artt›¤›n› gözlüyoruz. Türkiye son 10 y›ld›r net motorin ithalatç›s› bir ülke. Önümüzdeki dönemde
de motorin tüketiminin artaca¤›n› dikkate ald›¤›m›zda uzun vadede TÜPRAﬁ’›n
siyah ürünleri, beyaz ürünlere çevirme
yönündeki yat›r›mlara a¤›rl›k verece¤i
aç›kt›r. K›sacas› önümüzdeki dönemde

pa’daki birçok ülkeden önce geçmiﬂ olaca¤›z. Dolay›s›yla bu dönemi geçiﬂ süreci
olarak de¤erlendirirsek, “Euro 4” kalitesindeki yak›tlar ülkemizde var ancak tam
bir uyumun sa¤lanmas› aç›s›ndan zamana
ve altyap› düzenlemesine ihtiyaç duyulmaktad›r. Ülkemizde 50 ppm kükürtlü
motorinin vergisi, yüksek kükürtlü motorinin vergisinden daha fazla oldu¤u için
tüketiciye cazip gelmemektedir. Gerek
Maliye Bakanl›¤› gerekse di¤er kamu kuruluﬂlar› ile yapt›¤›m›z görüﬂmelerle, düﬂük kükürtlü motorinin vergisinin düﬂürülüp yüksek kükürtlü motorinin vergisinin yükseltilerek piyasan›n düﬂük kükürtlü motorini kullanmas› yönünde ted-
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birler al›nacakt›r. Benzinler aç›s›ndan konuyu de¤erlendirdi¤imizde bu sene TÜPRAﬁ’› devrald›ktan sonra yap›lan ihaleler
sonucunda benzin iyileﬂtirme ile ilgili ‹zmit ve ‹zmir’de iki ünitenin yat›r›mlar›na
baﬂlanm›ﬂ, 2008 ortalar›nda devreye girmesi planlanm›ﬂt›r.
TÜPRAﬁ’›n Türkiye akaryak›t piyasas›ndaki pay› nedir? Orta vadede
pazar pay›n› de¤iﬂtirecek projeleriniz var m›?
Yurtiçi tüketiminde kullan›lan ürünlerin
tamam› dikkate al›nd›¤›nda TÜPRAﬁ’›n
pay› yaklaﬂ›k yüzde 76 civar›ndad›r. Ancak Akaryak›t Da¤›t›m Kuruluﬂlar›’n›n
piyasaya sunmuﬂ oldu¤u beyaz ürünler
a¤›rl›kl› piyasa dikkate al›nd›¤›nda pay›m›z benzinlerde yüzde 75, motorinde
yüzde 66 seviyesinde seyretmektedir.
Pazar pay›n› art›rmak aç›s›ndan sat›ﬂ politikalar›m›z› daha dinamik hale getirmeye çal›ﬂ›yoruz. Geçmiﬂteki koruyucu k›s›tlar›n ortadan kalkmas› nedeni ile piyasan›n talebini dikkate alarak, her ne kadar TÜPRAﬁ tek üretici olarak gözüküyor ise de ithalat›n serbest olmas› nede-

nüyorum. BTC ile baﬂlayan ve do¤algaz
boru hatlar›yla devam eden bu süreçte,
geliﬂmelerin Bo¤az trafi¤ine olumlu
katk›s› da göz önüne al›nd›¤›nda, ülkemiz için önemle takip edilmesi gereken
bir konu olarak de¤erlendiriyorum.
Ayr›ca bu projeler, Türkiye’nin bölge ülkeleri içerisindeki mevcut stratejik önemini fazlas›yla ortaya ç›karm›ﬂ ve Türkiye, 21. yüzy›la girerken Hazar Bölgesi
enerji kaynaklar›n›n dünya pazarlar›na
naklinde istikrarl› ve güvenilir bir ülke konumunda olmas› dolay›s›yla, Do¤u-Bat›
Enerji Koridoru üzerinde stratejik bir rol

“

TÜPRAﬁ, ham
petrolü ülke ihtiyac› olan petrol ürünlerine
dönüﬂtürerek ülke ekonomisine yüksek
katma de¤er sa¤lamaktad›r

niyle geçmiﬂten daha fazla bir ﬂekilde rekabetin içinde olmas›n› gerektiriyor.
BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan) ile birlikte, Türkiye’nin dünya üzerinde
önemli bir enerji koridoru haline
geldi¤i de¤erlendirmeleri var. Bu
de¤erlendirmeyi hangi argümanlarla ortaya koyabiliyoruz ya da tabloyu biraz abart›yor muyuz?
Son 15 beﬂ y›lda konvansiyonel petrol
ihraç bölgelerinde ortaya ç›kan siyasi
ve askeri karmaﬂalar, yeni bir petrol ihraç kayna¤› olarak geliﬂen Kafkaslar ve
Orta Asya bölgelerinde üretilen petrol
ve do¤al gaz›n, güvenli bir ﬂekilde tüketim bölgelerine ulaﬂt›r›lmas›n› son derece önemli bir konu olarak ön plana ç›karm›ﬂ ve bu çerçevede Türkiye sahip
oldu¤u jeopolitik konum sayesinde tercih edilen bir geçiﬂ ülkesi durumuna
gelmiﬂtir. Bu anlamda enerji koridoru
deyiminin çok yerinde oldu¤unu düﬂü-
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üstlenmiﬂ bulunmaktad›r. Türkiye, Güney Kafkasya ve Orta Asya’y›, Türkiye ve
Akdeniz’e ba¤lamas› planlanan “Do¤uBat› Enerji Koridoru” olarak adland›r›lan
sa¤lam bir güvenlik koridoru oluﬂturmak
ve bu sayede Bat›’n›n çok önem verdi¤i
bir mesele olan “enerji arz güvenli¤i” aç›s›ndan pozisyonunu netleﬂtirmiﬂtir. BTC
ile jeopolitik pozisyonunu sa¤lamlaﬂt›racak olan Türkiye, ayr›ca bo¤azlardaki aﬂ›r› trafik yükünden kaynaklanan geçiﬂ
risklerinin en aza indirilmesi yönünden
de aç›k ve önemli bir avantaj sa¤lam›ﬂt›r.
Türkiye’de araç say›s›n›n art›ﬂ›na
paralel olarak akaryak›t tüketimi
(resmi verilere göre) ayn› oranda
artm›yor. Buradan hareketle, ülkeye giren kaçak akaryak›t›n boyutu
ile ülkemizin ve sektörün kay›plar›na iliﬂkin neler söyleyebilirsiniz?
Bu konuda çeﬂitli veriler gündemde.
Geçmiﬂteki ürün art›ﬂ trendleri dikkate

al›nd›¤›nda günümüz rakamlarlar› ile
devletimizin 2.5 milyar dolar vergi kayb›n›n söz konusu oldu¤u düﬂünülüyor.
Ancak geçti¤imiz y›llara göre, yap›lan
yeni düzenlemelerle birlikte denetimlerin art›r›lmas› ile kaça¤›n bir miktar
azald›¤›n› hissediyoruz. Uygulamalar›n
geniﬂletilmesi ile daha iyi sonuçlar›n al›naca¤› inanc›nday›m.
Di¤er taraftan son günlerde gündemde
olan EPDK taraf›ndan Da¤›t›m Kuruluﬂlar›’na kesilen cezalar ile bu konuyu kar›ﬂt›rmamakta fayda var. Maalesef kamu oyunda bu konu sanki bozuk veya
kaçak ürün satan da¤›t›m kuruluﬂlar›na
ve bayilere kesilmiﬂ cezalar gibi alg›land›. Cezalar›n bu konuyla hiçbir alakas›
yoktur. Yeni Petrol Piyasas› Kanunu’nun uygulamaya geçiﬂinde, bayilerin
lisans al›m›ndaki gecikmelerden kaynaklanm›ﬂ bir olayd›r. O gün için lisans›
yetiﬂmeyen bayilerin birço¤u bugün lisansl› olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Konu yarg›ya intikal etmiﬂ
olup, do¤ru sonucun hukuk baz›nda bulunaca¤›na olan inanc›m›z› koruyoruz.
TÜPRAﬁ Avrupa’n›n yedinci büyük
rafinerisi. Bu kadar büyük bir kuruluﬂun Türk ekonomisine getirdi¤i üç önemli katk›y› s›ralamak istersek, neleri sayars›n›z?
Birincisi ikmal güvencesi; dünyada ekonomik krizlerin yaﬂand›¤› dönemleri hepimiz hat›rl›yoruz. TÜPRAﬁ gerek yüksek
üretim kapasitesi gerekse bulundurdu¤u
yüksek stok miktarlar› sayesinde ülkemizin petrol ürünleri ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas›nda arz güvenli¤ini sa¤lamaktad›r. Sadece toplam üretim kapasitesi olarak de¤il, ayr› ayr› büyüklükleri itibariyle de Avrupa’n›n say›l› rafinerilerinden olan TÜPRAﬁ’›n üretim tesisleri, yerli ve ithal ham
petrolü ülke ihtiyac› olan petrol ürünlerine dönüﬂtürerek ülke ekonomisine yüksek katma de¤er sa¤lamaktad›r. Ayr›ca
ﬂirketimizin ham petrol al›m anlaﬂmalar›
ile ülkeler aras› ticaret hacmini art›r›c› ve
tarihsel ba¤lar› güçlendirici bir unsur olarak y›llard›r süregelen bölgesel ekonomik
iliﬂkilerine önemli katk› sa¤lad›¤› inanc›nday›m. ‹kincisi, devletler direkt vergi gelirlerini akaryak›t üzerinden tahsil etmektedirler. ﬁirketimiz devletin vergi tahsildarl›¤›n› da yapmakta olup, Türkiye’nin
toplam vergi gelirlerinin yaklaﬂ›k yüzde
15’i TÜPRAﬁ arac›l›¤› ile maliye hazinesine aktar›lmaktad›r. Üçüncü önemli husus
ürün standartlar› ve kalitelerinin geliﬂtirilmesidir.
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En iyi fabrikalar

Ford Otosan’›n
Ford Üretim Sistemi de¤erlendirmeleri sonucunda
Ford Otosan fabrikalar› “en iyi” seçildiler; Kocaeli
Fabrikas› “En ‹yi Araç Üretim Tesisi”, Eskiﬂehir ‹nönü
Fabrikas› da “En ‹yi Motor Üretim Merkezi” oldu
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ord’un üretim merkezleri aras›nda arka arkaya
beﬂ y›ld›r en yüksek notu biz al›yoruz. Tüm baﬂl›klardan tam not ald›k.”
Bu sözler Ford Otosan
Kocaeli Fabrikas› Müdürü Nuri Otay’a ait. “Ford
art›k bizi ölçemiyor.
Çünkü 10 tam puan ald›k. Ford, bizim
gibi fabrikalar› ölçmek için yeni bir sistem üstünde çal›ﬂ›yor.” Nuri Otay’› destekleyen bu sözler de Ford Otosan ‹nönü Fabrikas› Müdürü Burak Gökçelik’in.
Her iki müdürün de sözünü etti¤i 10 puan nedir? Neler oluyor bu fabrikalarda?

Karne notlar› pekiyi
Ford Avrupa FÜS (Ford Üretim Sistemi) ofisinin 11 denetçisi taraf›ndan gerçekleﬂtirilen birer haftal›k 2006 y›l› FÜS
de¤erlendirmesinde, her iki üretim üssü
de üstün baﬂar› elde ettiler. 2002 y›l›ndan bu yana bu baﬂar›y› elde eden Ford
Otosan Kocaeli Fabrikas›, 2005 y›l›nda
8.4 olan seviyesini bu y›l 9.8 seviyesine
ç›kararak beﬂinci y›l üst üste Ford'un
dünyadaki en iyi araç üretim fabrikas›
olma baﬂar›s›n› gösterdi. Denetimler neticesinde ‹nönü Fabrikas› da 2005 y›l›
sonunda 9.8 olan seviyesini 10 tam puana taﬂ›rken, Valencia fabrikas› ile Ford
dünyas›ndaki en iyi motor üretim merkezi haline geldi. Biz de FÜS’ün ne oldu¤unu merak ettik. Nuri Otay bize bu konuda ﬂunlar› söyledi: “Dünyadaki tüm
Ford fabrikalar›nda denetimler, “iﬂ güvenli¤i”, “çevre”, “liderlik”, “çal›ﬂma

gruplar›”, “istasyonda proses kontrol”,
“Ford toplam üretken bak›m”, “imalat
mühendisli¤i”, “eﬂzamanl› malzeme ak›ﬂ›”, “endüstriyel malzeme” ve “kalite” olmak üzere, toplam 10 konu içinde yap›l›r ve 11 Ford oditörü taraf›ndan gerçekleﬂtirilir. Biz Kocaeli Fabrikas› olarak
dokuzundan tam skor elde ettik.”
Tüm baﬂl›klardan tam puan alan ‹nönü
Fabrikas› Müdürü Burak Gökçelik
“Ford’un motor üretim merkezleri aras›nda Valencia fabrikas› ile birlikte bir
numaraya oturduk” diyor. Bu arada
önemli bir nokta daha var: Her iki fabrika da kalite konusunda 8 üzerinden 8
alarak bugüne kadar Ford fabrikalar›
içinde en yüksek seviyeye ulaﬂt›lar. Her
iki fabrika yöneticisine bunun ne anlam
taﬂ›d›¤›n› sorduk. Transit ve Transit
Connect araçlar›n›n montaj›n›n yap›ld›¤›
Kocaeli Fabrikas› Müdürü Nuri Otay
“Bu, dünyada Ford’un üretikm merkezleri içinde kaliteden iﬂ güvenli¤ine kadar
en iyi üretim merkeziyiz demek.
Ford’un üretim merkezlerini de¤erlendirdi¤i tek bir sistem var: Üretim yal›n
olmak zorunda ve o da tüm bu baﬂl›klar›
taﬂ›yan üretim biçimi olmak zorunda.
FÜS’ü uygulayan en iyi fabrika da iﬂte
buras›” diyor. Cargo kamyon montaj› ile
Transit araçlar›n motor, ﬂanz›man ve arka arks imalat›n›n gerçekleﬂtirildi¤i ‹nönü Fabrikas›’n›n Müdürü Burak Gökçelik ise bu soruya ﬂöyle yan›t verdi: “Seviye 10, bizim göreceli olarak di¤er Ford
fabrikalar›ndaki yerimizi belirler. Mükemmel oldu¤umuzu kesinlikle söylemez çünkü iyileﬂtirmenin sonu yoktur.

‹nönü Ford Otosan’da (üstte) Cargo kamyon montaj› ile Transit araçlar›n
motor, ﬂanz›man ve arka aks imalat›, Kocaeli Ford Otosan’da ise (üstte
solda) Transit ve Transit Connect araçlar›n montaj› yap›l›yor.
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Ford Otosan Kocaeli Fabrikas› Müdürü Nuri Otay, ilk üretilen ve herkesin
imzalad›¤› arac›n önünde... Montaj hatt›nda bir Connect (sa¤da)

Valencia ve bizim gibi fabrikalar› ölçmek
için yeni bir sistem üstünde çal›ﬂ›yor art›k Ford. O da global rakiplerle mukayeseye gitmek. Kamyonda 16 vites vard›r.
Bizim de hedefimiz 16. Ford art›k bizi ölçemiyor biz kendimizi 16 olarak ölçece¤iz dedik ve bunun için sistem geliﬂtirece¤iz” diyor biraz da ﬂakayla.

Baﬂar›lar›n s›rr›
Nuri Otay bu kadar baﬂar›l› olman›n
s›rr›n›n detaylarda yatt›¤›n› belirterek

ﬂunlar› söylüyor: “Tüm bu konu baﬂl›klar›n›n içinde uzmanlar yetiﬂtirdik.
Bu uzmanlar da ekiplerini yetiﬂtirdi.
Bütün ekiplere destek ve motivasyon
olmas› için ödüllendirmeler koyduk.
Öneri sistemleri geliﬂtirdik. Öneri getirenlere ödüller koyduk. ‹nsanlar da zaten bu sistemi uygulad›klar›nda daha
baﬂar›l› sonuçlar elde ettiklerini gördüler. Y›l sonunda denetçiler taraf›ndan bize bu not verildi. Ancak bu notu
al›rken uygulamalar›n›za da bak›yor-

Yal›n üretim çal›ﬂma
Çal›ﬂma gruplar› yal›n üretim sisteminde GKTMMC’yi içeren konularda iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› yap›yorlar. ‹ﬂte Ford Otosan ‹nönü Fabrikas›’ndaki gruplar›n çal›ﬂmalar›ndan örnekler.
Faruk Manavo¤lu: Puma Motor
Montajda Çal›ﬂma Grup Lideri
Endüstriyel malzeme ve çevresel

22

lar. Biz bu y›l iki araç projesi devreye
ald›k. Transit’in yeni modelini Nisan’da, Connect’in de yeni modelini A¤ustos’ta devreye ald›k. Üretti¤imiz her
iki arac›n da müﬂteri memnuniyeti,
Ford’un bugüne kadar devreye ald›¤›
araçlar›n içinde en yüksek müﬂteri
memnuniyetine sahip. Kocaeli Fabrikam›zda yeni üretti¤imiz Transit araç
2007’de Avrupa’n›n En ‹yi Ticari Arac›
seçildi. Connect ise ﬂu anda tüm Ford
fabrikalar›nda üretilen modeller ara-

grubu örnekleri

at›klar› azaltma konusunda bir iyileﬂtirmeyle iki hedefimizi birden
destekledik. Motorlar›n temizli¤inde kullan›lan güderilerin maliyetlerinin çok fazla oldu¤unu gördük.
Bunlar› y›katarak acaba verimli hale getirebilir miyiz dedik. Bir firma
çevresel at›klara ar›tma tesisleriyle katk›da bulunarak bize baﬂar›l›
bir çal›ﬂma yapt›. Art›k güderileri
y›kat›yoruz. On tane tabakan›n y›kanmas› 10 milyon lira. Hem çevresel olarak at›lm›yor hem de geriye dönüp kullan›labiliyor. Fabrikam›za y›lda 16 bin euro’luk bir katk›da bulunduk. At›klar›m›zda da
450 kg yerine 40 kg at›kla kazanç
sa¤lad›k.

Nermin Tümer: Kamyon Montaj
Trim Hatt› Çal›ﬂma Grup Lideri
‹ç müﬂteri ve d›ﬂ müﬂteri ﬂikâyetlerimiz vard›. Kamyonlar›m›zda, çamurluk montajdan sonra çatl›yordu. Önce bu bölgelerde numune
çal›ﬂmalar› yap›ld›. Yap›lan çal›ﬂma
sonucunda da çatlayan bölgelerdeki et kal›nl›klar› art›r›ld›. Numune
üzerinde yap›lan bu çal›ﬂmalar kal›p üstüne de aktar›larak standart
hale getirildi. Montaj yapt›ktan
sonra da bu sorunun tamamen
kalkt›¤›n› gördük. Bu kalite problemimizin s›f›ra inmesini sa¤lad›.
Hurda ve tamir iﬂçili¤ini s›f›rlayarak hem maliyetimizi düﬂürdük
hem de kalitemizi art›rd›k.

Ford Otosan ‹nönü Fabrikas› Müdürü Burak Gökçelik’in odas› Vehbi Koç ve Atatürk’ün foto¤raflar›yla
donanm›ﬂ (üstte). 2007’de Avrupa’n›n En ‹yi Ticari Arac› seçilen Transit’in ödülü (altta).

s›nda müﬂteriye teslimde hatas›zl›k
oran› en yüksek araç. Bu da Connect’in baﬂar›s›. Bizim karnemiz iyi de
uygulamalar›m›z da iyi.” Burak Gökçelik baﬂar›lar›n›n temelinde iki konu
yatt›¤›n› belirtiyor. “Bir tanesi liderlik.
Baﬂtaki liderler ya da lider kadro inanm›yorsa baﬂar› olamaz. ‹kincisi de çal›ﬂanlar›n motivasyonu. Çal›ﬂanlar inanacak ve yapacak. Ben size liderlik
yapmaya haz›r›m ama sizin de düﬂünüp fikirlerinizi getirmeniz gerekli.
E¤itim vereceksiniz, yetkilendireceksiniz ve liderlik yapacaks›n›z. Bunlar
bizim art›lar›m›z” diyor. Ayr›ca her iki
yönetici de di¤er Ford fabrikalar›ndan
ekip ruhu, organizasyon ve tak›m yaratmak konusunda önde olduklar›n›
belirtiyorlar. Bu da baﬂar› için önemli
bir etken.

‹ﬂin ruhu
yal›n üretim
FÜS, yal›n üretim sistemini benimsiyor. Yal›n Üretim Sistemi, k›saca müﬂterilerin
kalite, maliyet ve teslimat süresi beklentilerini tam olarak karﬂ›layan, birlikte ö¤renmeyi esas alan ve
güvenlik kurallar›
içerisinde birlikte
çal›ﬂan, yetenekli ve
yetkilendirilmiﬂ çal›ﬂanlar taraf›ndan “s›f›r
hata ve s›f›r israfla, en az
envanter ve en düﬂük

maliyetle” üretim yapmay› esas al›yor.
Burak Gökçelik “Bu sistemi özetleyen
alt› madde var: GKTMMC diyoruz biz.
Yani iﬂ güvenli¤i, kalite, teslimat, maliyet, motivasyon ve çevre. Hedefler ﬂelale gibi aﬂa¤›ya do¤ru yay›l›r. Müdürler kendi ﬂeflerine, ﬂefler çal›ﬂma grubu liderlerine hedefleri yayar. Çal›ﬂma
grubu liderleri de iﬂçilerle birlikte çal›ﬂ›r. Benim de direkt olarak çal›ﬂma
grubu liderleriyle toplant›lar›m olur.
Odamdaki tabloda hedefler ve sonuç-

yapmalar› olmazsa olmaz kural. ‹ﬂte bu
yüzden yal›n üretim sistemini uygulayan her iki fabrikada da çal›ﬂma gruplar› oluﬂturulmuﬂ. Her hafta yar›m saat
çal›ﬂma gruplar› bir araya geliyor ve
GKTMMC’yi içeren konularda iyileﬂtirme önerilerini, hedeflerini paylaﬂ›yor
ve hatta uygulamaya sokuyorlar. Yani
“iﬂ nas›l daha yal›n ve eksiksiz yap›labilir”in aray›ﬂ› sürüyor fabrikalarda. Bu
durum elbette iﬂçilerin de çok hoﬂuna
gidiyor. ‹nönü Fabrikas›’nda çal›ﬂma

“

Nuri Otay: Ekip ruhu, organizasyon
ve tak›m yaratmak konusunda di¤er
fabrikalardan öndeyiz.
Burak Gökçelik: Baﬂar›m›zda iki önemli
konu var: Liderlik ve motivasyon
lar ne ise 1600 kiﬂinin tamam› bunu görebilir”
diyor.
‹ﬂçilerden bu sistemde sadece kol gücü
de¤il beyin gücü de
isteniyor. ‹ﬂçilere
“Düﬂünün, gözlemleyin, fikirlerinizi söyleyin, onlar›n aras›ndan
daha iyisini birlikte bulal›m” deniyor. Yani iﬂçilerin
sisteme kat›lmas› ve gördükleri iyileﬂtirmeleri

”

grubu liderlerinden Faruk Manavo¤lu
“Bu sistemde insanlar dinleniyor. Projelerde katk›da bulunmam›z için hedef
belirleniyor, yol gösteriyorlar ve bizi de
iﬂin içine kat›yorlar” derken yine ayn›
fabrikadan Faruk Ata ise “‹nsanlar
yapt›klar› iﬂten dolay› takdir edilmek
isterler. Bu ﬂekilde iyileﬂtirme yapmam›za olanak sa¤lan›yor ve hata pay› da
azal›yor” diyor. ‹ﬂte her iki fabrikan›n
uygulad›¤› ve motivasyonu çok yükselten yal›n üretimin s›rr› kat›l›mda yat›yor. Hal böyle olunca da baﬂar› kaç›n›lmaz oluyor.
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AYIN GÜNDEM‹

Fiat’›n 1.1 milyar
euro’luk yat›r›mla
üretti¤i üçüncü nesil
Ducato, Türkiye
pazar›na sunuldu.
Tofaﬂ CEO’su Ali
Pand›r, ticari araç
pazar›nda hakim
oyuncu olmay›
hedeflediklerini söyledi

En büyük Ducato
Türkiye yollar›nda
iat ürün gam›n›n ticari araç
segmentindeki temsilcisi ve
Avrupa’da en çok tercih edilen modellerden Fiat Ducato
tamamen yenilendi. Ducato’nun Türkiye yollar›na merhaba demesi nedeniyle geçti¤imiz günlerde hem Rahmi
M. Koç Müzesi’nde hem de Türker ‹nano¤lu Maslak Gösteri Merkezi’nde (T‹M)
arac›n lansman› yap›ld›. ‹lk olarak ticari
araçlar›n en büyük hedef kitlesini oluﬂturan filo müﬂterilerine tan›t›lan Yeni Ducato, önce çarp›c› reklam filmiyle nab›zlar›
yoklad› ve hareketli müzi¤i ve h›zl› kurgusuyla filo müﬂterilerinden tam not ald›.

F

Yeni Ducato
Yeni Ducato verimli, kullan›m› kolay
ve dayan›kl›, ayr›ca ‹talyan tasar›m›yla da son derece çarp›c›. Ticari
araç sahiplerinin en çok üzerinde
durdu¤u, daha az harcayarak daha
çok yük taﬂ›ma görevini baﬂar›yla
yerine getiren Yeni Ducato, Fiat’›n
yeni yüzünün ticari araç s›n›f›ndaki
en yeni temsilcisi. Ayr›ca daha fazla
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Yeni Ducato’nun bayilere tan›t›m› için
T‹M’de düzenlenen etkinlikte, Tofaﬂ CEO’su Ali Pand›r bayilerle ilk kez bir araya
geldi. Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›’n›n da kat›ld›¤› etkinlikte Ali Pand›r,
“18 y›l aradan sonra yeniden Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinden birinde görev almak
ve Tofaﬂ’›n yönetiminde olmak benim için
gurur verici” diyerek sözlerine baﬂlad›, ve
özetle ﬂunlar› söyledi: “26 y›ld›r aral›ks›z
olarak otomotiv sektöründe olsam da
aç›kças› yeni görevim beni çok heyecanland›r›yor. Türkiye’nin en tecrübeli ve geniﬂ sat›ﬂ teﬂkilat›n› oluﬂturan Tofaﬂ kurumu ve Fiat markas›n›n son zamanlarda
yakalad›¤› ivmeyi daha da yukar› çekme

hacim ve 4 tona kadar taﬂ›ma kapasitesi mevcut. Büyük ölçüleriyle kasa, sürüﬂ ve yükleme-taﬂ›ma iﬂlemlerinin kolayl›kla yap›lmas›na olanak
veriyor. Yeni Ducato, s›n›f›n›n zirvesinde güvenlik donan›m›na sahip. Bu
s›n›fta çok az modelde bulunan
ABS, EBD, sürücü hava yast›¤› gibi
yeniliklerin yan› s›ra “Maxi” modelinde çekiﬂ kontrol sistemi (ASR) standart olarak sunuluyor.

Bülend Özayd›nl› ve Ali Pand›r
(sa¤da) Yeni Ducato’nun lansman›nda

konusunda iddial›y›z. Türk otomotiv tarihine geçecek olan yat›r›mlar›m›z ve yepyeni modellerimiz yarat›lan h›zlanmay›
devam ettirip hedeflerimize ulaﬂmam›z›
sa¤layacakt›r. Tofaﬂ’› sadece Türkiye’nin
de¤il, dünyan›n en baﬂar›l› otomotiv ﬂirketlerinden biri haline getirme konusunda 5 bin kiﬂilik aileye duydu¤um güven
tam. Ürünleri yenileme ve üretilen yeni
ürünleri h›zl› biçimde pazara sunma stratejimizin bir gere¤i olarak, Yeni Fiat Ducato’yu, Avrupa’daki lansman›ndan birkaç ay sonra Türkiye’de sunuyoruz. Yeni
Ducato’yu sad›k müﬂteri kitlemizle aram›zdaki en köklü köprü olarak görüyoruz.
Ticari araçlar art›k rüﬂtümüzü ispat etti¤imiz bir alan. Sektörün liderli¤ini elimize
geçirmenin zaman› geldi. 2007’de bunun
için var gücümüzle çal›ﬂaca¤›z.”

FOTO RÖPORTAJ

Beko fabrikas›nda bir
televizyonun her ﬂeyiyle
üretimi 2.5 saat sürüyor.
Bu öykü bir bak›r levhayla
baﬂl›yor. Bu bak›r levhan›n
izini sürerek Grundig
Lenora 32” LCD
televizyonun öyküsünü
görüntüledik

2

1

Televizyonun
naklen öyküsü
5

8
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3

4

1- Grunding Lenora LCD’nin üretiminin ilk aﬂamas›, Bask› Devre Atölyesi’nde haz›rlanan televizyonun besleme kart›n›n
ﬂasisi. Daha sonra ﬂasiye, komponentlerin (çip, entegre kondansatör, direnç) dizilmesi için delikler aç›l›yor.
2- Bu deliklere, otomatik dizgi dijital atölyesinde komponentlerin yap›ﬂmas› için önce ﬂasiye lehim sürülüyor. Sonra
birinci ve ikinci dizgi makinelerinde daha küçük çipler, üçüncüsünde entegre tipi malzemeler ﬂasinin üstüne diziliyor.
3- Baz› komponentler de elle dizildikten sonra televizyonun besleme kart› bitmiﬂ oluyor. Daha sonra ﬂasi, lehim
potas›na gönderiliyor.
4- Potadan ç›kt›ktan sonra k›sa devre kontrolleri ve ayarlar› yap›l›yor. Yükleme bölümünde ses, harici giriﬂ,
çözünürlü¤ü sa¤layan programlar yükleniyor ve tüm bunlar›n kontrolleri yap›l›yor.

6
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5- Montaj atölyesinde ön çerçeve kontrolünden sonra panel vidalan›yor.
6- 13 istasyondan oluﬂan montaj atölyesinde; kumanda al›c› gözü, tuﬂ tak›m›, hoparlör ve ﬂasi gibi malzemeler yerleﬂtiriliyor.
7- Yine montajda kablolar toparlan›yor, koruyucu metalle kapat›l›yor, arka kapak ve ayak tak›l›yor. Televizyon art›k ayara gidiyor.

Beko
fabrikas›nda
günde 25 bin
televizyon
üretiliyor.
Bunlar›n 17 bin
adedi tüplü,
7 bin 500 adedi
LCD ve 500
adedi de plazma.
Y›lda ise
yaklaﬂ›k 5.5
milyon televizyon
üretiliyor.

9
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8- Montaj iﬂleminden sonra, televizyonlara 220 volt verilerek çal›ﬂt›r›l›yorlar ve ›s› band›nda yaklaﬂ›k
20 dakika kadar çal›ﬂ›r vaziyette b›rak›l›yorlar. Görüntü ve yüksek gerilim kontrolünün ard›ndan tüm
hatalar› görmek için son bir kontrol daha yap›l›yor.
9- S›f›r piksel, vibrasyon kontrolü ve kozmetik kontrolün ard›ndan LCD naylonlan›yor.
10- Kullan›m k›lavuzu gibi kullan›c› için gerekli malzemeler eklendikten sonra televizyon kutulan›yor.
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SOSYAL SORUMLULUK

‹zmir’den Erzurum’a

Ülkem ‹çin
Koç Toplulu¤u’nun 80. y›l›nda, baﬂlat›lan
“Ülkem ‹çin” projesi kapsam›nda 81 ilde 223
sosyal sorumluluk çal›ﬂmas› hayata geçirildi.
Dergimiz arac›l›¤›yla bu çal›ﬂmalar› sizlerle
paylaﬂmaya devam ediyoruz
önüllü kat›l›m esas›na dayanan “Ülkem ‹çin” projesi ile
Koç Toplulu¤u çal›ﬂanlar›, bayileri ve ﬂirketleri kurumsal
sosyal sorumluluk bilincini
dalga dalga tüm Türkiye’ye
yay›yorlar. Bu duygu ülkemizin dört bir yan›nda paylaﬂ›l›yor ve kâh
bir bilgisayar laboratuvar› kâh bir çeﬂme ya da kütüphane olarak ç›k›yor karﬂ›m›za. Bu ayki sayfalar›m›z›n konuklar›
‹zmir E¤itim Uygulama Okulu ve ‹ﬂ E¤itim Merkezi ile ﬂimdilerde Güzel Sanatlar Lisesi olarak kullan›lan Erzurum
Kongresi’nin yap›ld›¤› bina. Önce ‹zmir’e gidiyoruz. Arçelik bayii Galeri Caneri’nin sahibi Olcayto Caneri, ma¤azas›na girdi¤imizde, bizi büyük bir konukseverlikle karﬂ›l›yor.
Olcayto Caneri’den kendisinin koordi-

G
28

natörlü¤ünde ildeki Koç Toplulu¤u bayilerinin destekleriyle ‹zmir E¤itim Uygulama Okulu ve ‹ﬂ E¤itim Merkezi’ne
mutfak iﬂli¤i, televizyon odas› yapt›r›larak Atatürk büstü hediye edildi¤ini;
‹zmir ‹hsane Tuna Gravac›o¤lu ‹lkö¤retim Okulu’na da kütüphane yapt›r›ld›¤›n› ö¤reniyoruz. Burada bir parantez açal›m. ‹zmir’deki 93 Arçelik, 97 Beko, 14
Aygaz, 9 Opet ve 9 Birmot, toplam 222
Koç Toplulu¤u bayiinin katk›lar›yla
Uﬂak Fen Lisesi’ne teknoloji ve konferans salonu; Manisa Vicdan Karaosmano¤lu ‹lkö¤retim Okulu’nun d›ﬂ cephe
tadilat›, boya badana, do¤rama iﬂleri;
Turgut Köyü/Marmaris Turgut ‹lkö¤retim Okulu’nun d›ﬂ cephe boya-çat› onar›m›, bahçe duvarlar› yap›lm›ﬂ; Marmaris
De¤irmenyan› ‹lkö¤retim Okulu’nun d›ﬂ
cephe boyas›, kap› ve do¤rama de¤iﬂimi

yap›lm›ﬂ. ‹ﬂte bu 222 Koç Toplulu¤u
bayiinin kat›l›m›yla oluﬂturulan havuzdan sa¤lanan desteklerle ‹zmir’de de,
Caneri’nin koordinatörlü¤ü ile parantezi
açmadan önce sözünü etti¤imiz okullardaki çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂ.
Olcayto Caneri bu projelerden bize heyecanla söz ettikten sonra, birlikte ‹zmir E¤itim Uygulama Okulu ve ‹ﬂ E¤itim Merkezi’nin yolunu tutuyoruz. Caneri’nin heyecan› iﬂte bu okul ve bayilerin burada yapt›klar› çal›ﬂmalardan kaynaklan›yor. Proje tamamlanm›ﬂ olsa bile
proje sahipleri bu okulla ba¤lar›n› kes-

Erzurum’da tarihi kongre
binas› boyand›

Olcayto Caneri koordinatörlü¤ünde (solda) ‹zmir E¤itim Uygulama Okulu ve ‹ﬂ
E¤itim Merkezi’ne mutfak iﬂli¤i, televizyon odas› ve Atatürk büstü yapt›r›ld›.
Projeye katk› sa¤layan Erzurum’daki bayiler, Erzurum Kongresi’nin yap›ld›¤›
binan›n önünde (sa¤da üstte). Binan›n 1923 y›l›ndaki hali (sa¤da).

memiﬂler; s›k s›k okula gidip çocuklarla
bir arada oluyorlar. “Okula gitti¤imizde
nedenini siz de anlayacaks›n›z” diyor.
‹zmir E¤itim Uygulama Okulu ve ‹ﬂ E¤itim Merkezi’nde çeﬂitli yaﬂ gruplar›nda
zihinsel engelli çocuklar e¤itim görüyor.
Elbette ki özel bir e¤itim onlar›nki. Örne¤in Koç Toplulu¤u bayilerinin yapt›rd›¤›
ve m›s›r patlatma makinesinden f›r›na
kadar tüm gereçlerini sa¤lad›klar› mutfak
iﬂli¤inde su kaynatmas›n›, m›s›r patlatmas›n› ya da çay demlemesini ö¤reniyorlar. Biz de iﬂlikte onlarla birlikte oluyoruz
ve ö¤retmenin direktifleri do¤rultusunda
Onur bize m›s›r patlat›yor. Söz Olcayto
Caneri’de: “Buraya her geldi¤imde, iyi bir
iﬂ yapt›¤›m›za tekrar tekrar inan›yorum.
Zihinsel engellilere imkân› olan herkesin
yard›m etmesi gerekli. Her birimiz daha
ne yapabiliyorsak yapaca¤›z.” Koç Toplulu¤u’nun baﬂlatt›¤› “Ülkem ‹çin” projesine çok müteﬂekkir oldu¤unu vurgulayan

Caneri “Çünkü böyle bir proje olmasayd›
bu dünya ile tan›ﬂmayacakt›k. 15
kilometre uza¤›m›zda duruyor olacakt›
ve fark›nda olmayacakt›k. Biz art›k bu iﬂe
konsantre olaca¤›z, problemlere el ataca¤›z ve de takipçisi olaca¤›z” diyor.
Arçelik Mutfak ve yine Arçelik markal›
ürünlerle donanm›ﬂ mutfaktan ç›k›yoruz ve bayilerin yapt›rd›¤› televizyon
odas›na gidiyoruz. Çocuklar “Sar› Zeybek” belgeselini seyrediyor. Biri hemen
Olcayto Caneri’nin yan›na geliyor, sar›l›yor. Hepsi bizim bilmedi¤imiz dünyalar›nda çok mutlu. Olcayto Caneri de
böyle bir projede koordinatörlük yapt›¤› için çok mutlu. Okuldan ç›karken
okulun müdürü Hikmet Dereli bizi durduruyor ve “Engelli bireylerimizin topluma kazand›r›lmas› için yapt›¤›m›z çal›ﬂmalara verdikleri maddi ve manevi
destek için, ilgili kiﬂi ve kurumlara çok
teﬂekkürler” diyor.

Bilindi¤i gibi Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919’da tek katl› bir ilkokul binas›nda topland›. 62 delegenin kat›ld›¤›
kongre 14 gün devam etti ve 7 A¤ustos
1919’da Kongre çal›ﬂmalar›n› tamamlad›.
Mustafa Kemal Paﬂa’n›n baﬂkanl›k etti¤i
Erzurum Kongresi, Türk tarihinde önemli bir dönüm noktas› oldu. Türk Kurtuluﬂ
Savaﬂ›’n›n ilk temellerinin at›ld›¤› Erzurum Kongresi memleketin bütününü ilgilendiren tarihi kararlar›yla, kendisinden
sonra geliﬂecek tüm olaylar› büyük ölçüde etkilemiﬂti. Sonuçlar› aç›s›ndan son
derece önemli olan Erzurum Kongresi
için Mustafa Kemal Paﬂa, “Tarih bu
kongremizi ﬂüphesiz büyük ve ender bir
eser olarak kaydedecektir” demiﬂtir. ‹ﬂte
bu önemli olaya ev sahipli¤i yapan tarihi
ilkokul binas› ﬂimdi Erzurum’da Güzel
Sanatlar Lisesi olarak kullan›l›yor. Binan›n iyileﬂtirilmesi çal›ﬂmalar› ise Ford bayileri Muammer Cindilli-Hanifi Cindilli
koordinasyonunda gerçekleﬂti. Binan›n
iyileﬂtirilmesinin ilk aﬂamas›nda boyama
çal›ﬂmalar› bitirildi. Muammer Cindilli
“Ülkem ‹çin” projesi kapsam›nda bu binay› seçmelerinin nedenini ﬂöyle aç›klad›: “Hem 23 Temmuz Kongresi’nin topland›¤› yer hem de kent merkezindeki
nadir tarihi binalardan biri oldu¤u için bu
binay› seçtik.”

“Ülkem ‹çin Günü” kapsam›nda gerçekleﬂtirilen projeler ayr›nt›l› olarak her say›m›zda yer almaya devam edecek.
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KÜLTÜREL V‹ZYON

Leonardo

sizi ça¤›r›yor

Bir mimar, mühendis, ressam,
anatomist, müzisyen, heykelt›raﬂ ve
mucit, k›sacas› gerçek bir dahi: Leonardo
da Vinci. Rahmi M. Koç Müzesi bu
dahinin makineleriyle tan›ﬂt›r›yor bizleri.
31 Aral›k’a dek sürecek olan bu sergiyi
Cumhuriyet Bilim Teknik Yay›n Yönetmeni
Orhan Bursal› gezdi ve yazd›...
ahmi Koç Müzesi’ne misafir
gelen “Evrensel Deha” Leonardo, hepimizi kendisine
ça¤›r›yor. Leonardo’nun 500
y›l önce çizdi¤i, nas›l yap›laca¤›na ve çal›ﬂaca¤›na iliﬂkin
notlar yazd›¤› 40 kadar “mekanik” cihaz
çal›ﬂ›r duruma getirildi ve ç›kt›¤› dünya
turunda ‹stanbul Haliç k›y›lar›nda nefes
almaya baﬂlad›.
O Haliç ki, Leonardo da Vinci, üzerinde
iki tane köprü kurmay› hayal etmiﬂ ve
çizimlerini de Fatih’in o¤lu II. Bayezit’a
bir mektupla göndermiﬂti.
Leonardo, her parma¤›nda bir sanat ve
ayn› zamanda do¤a bilimci bir dahi, ölümünden 500 y›l sonra ‹stanbul’la buluﬂuyor. Çizimlerini hayata geçirmek için
y›llar boyu çal›ﬂan bir uzmanlar grubu-
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nun haz›rlad›¤›, dokunaca¤›n›z, çal›ﬂt›raca¤›n›z mekanik objelerden oluﬂan bir
sergi ile üstelik...

Nas›l çal›ﬂ›yor?
Leonardo, bize neyi ça¤r›ﬂt›r›r? ﬁüphesiz en baﬂta, efsanevi gülüﬂüyle seyredenleri büyüleyen Mona Lisa’y›. O, tüm
zamanlar›n bir numaral› büyüleyici tablosunu. Baﬂka? Çok yönlü bir sanatç›y›... Mimar, mühendis, heykelt›raﬂ...
Kendisi bu niteliklerine “müzisyenli¤i”
de ekler. Ama dikkat, bütün bu s›fatlar
eksiktir! Leonardo ba¤r›nda, kayal›klar›
ve oluﬂumlar›n› araﬂt›ran bir yerbilimciyi taﬂ›r. Keskin gözlemcili¤i ve büyük
merak›yla, bir do¤a bilimcisi vard›r karﬂ›m›zda. “Nas›l çal›ﬂ›yor?” sorusunun
peﬂinde koﬂup duran... Nas›l çal›ﬂ›yor?

Leonardo’nun bu sorusundan hiçbir ﬂey
kaçamam›ﬂt›r neredeyse. ‹nsan bedeni
üzerine çizimlerini inceledi¤inizde, kas,
kemik ve yap›lar›n› ve bunlar›n nas›l çal›ﬂt›¤›n› inceleyen ve kavrayan bir anatomi ressam› durmaktad›r.
Bu soru, bütün bilimlerin temel sorusudur. Evren, dünya, do¤a, yapraklar, kayalar, insanlar... Bütün bunlar “nas›l çal›ﬂ›yor?” Bütün Nobel bilim ödülleri, bu soruya bulunan en önemli yan›tlara verilir!
Leonardo, bu aç›dan, mekanik biliminin
de önde gelenlerindendir. “Nas›l çal›ﬂ›yor?” sorusuna buldu¤u yan›tlar›, bu
defa, binlerce çizime dökmüﬂ, ça¤›n›n
birkaç yüz y›l ilerisine koﬂarak, mekanik
biliminin uygulamal› örneklerini vermiﬂtir. Do¤an›n mekanizmalar›n› kavray›ﬂ›,
bu defa yüzlerce makine ürününe ve

“Leonardo:Evrensel Deha” sergisinde en eski bisiklet modellerinden biri (üstte). Orhan Bursal› bir “makineyi” incelerken (solda).

makine düﬂüne dönüﬂmüﬂ olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r: Nas›l çal›ﬂmal›, nas›l uçmal›, nas›l döndürmeli, nas›l kald›rmal›, nas›l savaﬂmal›, nas›l yüzmeli,
nas›l kesmeli, nas›l inceltmeli, nas›l kilitlemeli, gücü nas›l iletmeli, nas›l tahrik
etmeli, nas›l dönüﬂtürmeli, nas›l?...
Leonardo sergisi, bu ola¤anüstü insan›n
d›ﬂa vurumudur.
Ürettiklerini ve düﬂlediklerini hayata
geçirecek bir ortam o zamanlar ne yaz›k
ki yoktur. Yüzy›l, iki yüzy›l daha olmayacakt›r...
Ne yaz›k ki, insanl›k, Leonardo’nun keﬂiflerini, yeniden keﬂfetmek zorunda
kalacakt›r... bir bir... zaman› gelince!
Leonardo, kendi toplumunda, çevresinde yaln›zd›r. Elleri, ayaklar›, bedeni,
kendi düﬂ gücüne ayak uyduramayan,

düﬂünceleri kendi fiziksel varl›¤›ndan
bile hayli önde koﬂan bir beyin var karﬂ›m›zda!
Sadece ﬂapka ç›kart›p “Merhaba Leonardo!” demek, sadece 500 y›l önceki
düﬂlerine dokunmak için bile, Haliç k›y›lar›na gidiniz.

Sergiyi gezerken
Serginin tasar›mc›lar›, büyük dahinin
binlerce çizimi aras›nda 40 tane seçmiﬂ
ve bunlar› beﬂ guruba ay›rm›ﬂlar. ‹lk
grup, mekani¤in çal›ﬂma ilkelerini, mekanizmalar›n› anlatan ürünlerden oluﬂuyor. Di¤erlerini de, “Toprak, Su, Hava
ve Ateﬂ” konular›na denk gelen makinelerden oluﬂturmuﬂlar.
Edinmenizi önerece¤im sergi kitapç›¤›ndaki yaz›s›nda, sanat tarihçisi M. A.

Rogan diyor ki: “Toprak grubunda tamamen insan gücüne dayanarak bir iﬂ
veya üretim yapan makineler yer al›yor.
Su grubunda bulunan makineler, sudan
enerji üretir ve insanlar›n suyun içinde
hareketini kolaylaﬂt›r›r. Hava grubunda
da Vinci’nin gökyüzünü fethetmek için
muhteﬂem gayretiyle tasarlad›¤› uçan
makineleri yer al›r. Ateﬂ grubunda, Leonardo’nun tasarlamakla görevlendirildi¤i askeri araç ve silah örnekleri sergilenmektedir.”
Ana giriﬂ d›ﬂ›nda, bu gruplaﬂmalar birbiri ard›na geliyor; izleyici bu cihaz gruplar›n› fark etmeyebilir, ama bu gözle ve
bilgiyle sergiyi gezmek gerekir. Makinelerin büyük ço¤unlu¤u interaktif, yani
çal›ﬂt›r›labilir nitelikte. Makinelerin hemen hepsi, özel haz›rlanm›ﬂ ahﬂap yap›-
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m›. Bir zengin düﬂ gücü. 500 y›l öncesinden günümüze uzanan bir zaman tüneli. Bir robot insan. Bir ya¤ presi. Bask› makinesi. Bugünün t›pk›s› gibi bir döner vinç. A¤›r taﬂ sütunlar› kald›rma
makinesi. Günümüzde bile kullan›lan
bir metal haddeleme makinesi. Gidilen
yolu ölçmek için yol (kilometre!) sayac›!
Otomatik beslemeli hidrolik testere.
Günümüzdeki vidalar›n Leonardo imzal› atalar›, Arﬂimed Vida. Nem ölçer. Paraﬂüt! Yatay ve dikey bisiklet. Rüzgâr
ölçer. Kanatlar! Planör. Ve savaﬂ araçlar›, makineli tüfek, tank vb...
Size önerim: Sergiye gitmeden önce, ‹nternet’te kendi baﬂ›n›za veya ailenizle
bir Leonardo turu yap›n. Resimlerini,
heykellerini, fresklerini inceleyin. Leonardo “yüklenmiﬂ” olarak sergiyi gezin!.. O zaman sergiyi düﬂüncelerinizde
daha bir yerli yerine oturtacaks›n›z!..

Siz bu sergiyi gezedurun, ben yine ‹stanbul’a döneyim.

‹stanbul ve Leonardo
Leonardo do¤duktan bir y›l sonra Fatih
‹stanbul’u ald›. Tarihi an›msayal›m:
1453. O zaman Bizans’›n bilim ve sanat
insanlar›ndan büyük ço¤unlu¤u, ‹talyanlar›n ça¤›rmas› üzerine ‹stanbul’dan
göç etti. Bülent Atalay, “Matematik ve
Mona Lisa” kitab›nda (Albatros Yay›nlar›), bu bilginlerin ‹talya’da, uygarl›¤›n o
muhteﬂem giriﬂimini, Rönesans hareketini h›zland›rd›klar›n› yazar.
Tarihin cilvesine bak›n ki, bu defa Mustafa Kemal ve arkadaﬂlar›, bilim ve eleﬂtirel ak›l temelinde kurmaya giriﬂtikleri
Türkiye Cumhuriyeti’nin ça¤daﬂ uygarl›¤a yakalaﬂabilmesi için, bu defa d›ﬂar›dan beyinleri ülkeye ça¤›r›rlar. Einstein
dahil! 1933’te, 30 bilim insan›n›n ülkemize geliﬂ anlaﬂmas›n›n imza töreninde,
dönemin Milli E¤itim Bakan› Reﬂit Galip

ﬂöyle diyecektir:
“Bugün emsalsiz bir iﬂin yap›ld›¤› çok
önemli bir gündür. 500 y›l önce ‹stanbul
fethedildi¤inde Bizansl› bilim adamlar› ‹stanbul’u terk etmiﬂlerdir. Buna mani olunamam›ﬂt›. Bunlar›n ço¤u ‹talya’ya gitti.
Bunun sonucunda da Rönesans ‹talya’da
do¤du. Bugün bunun tam tersi olarak Avrupa’dan bilim adamlar›n›n ‹stanbul’a gelmelerinin anlaﬂmas›n› imzalad›k.”
Düﬂünüyorum da, acaba Leonardo’nun
iste¤i, Sultan II. Bayezit taraf›ndan kabul edilmiﬂ olsayd›, da Vinci, Topkap›
Saray›’n›n bir mühendisi, bir ressam›,
bir mimar›, bir do¤a bilimcisi, bir mekanik aletler tasar›mc›s› ve üreticisi olarak
‹stanbul’da yaﬂasayd›... ‹stanbul bugün
Avrupa’n›n ak›n etti¤i bir Rönesans baﬂkenti olur muydu, olmaz m›yd›?
Bugün bile onun yapt›¤› köprüler üzerinden geçecektik, sanat eserlerini görmek için milyonlar ‹stanbul’a gelecekti.
Ve belki de Mona Lisa!

“

Makinelerin hepsi özel haz›rlanm›ﬂ
ahﬂap yap›m›. Bir zengin düﬂ gücü. 500
y›l öncesinden günümüze uzanan bir
zaman tüneli. Bir
robot insan. Bask›
makinesi...

”

O müthiﬂ ifadeli, tüm zamanlar›n en ünlü kad›n›!
Çünkü Leonardo, Mona Lisa tablosunu
yapt›ktan sonra 15 y›l hiç yan›ndan
ay›rmam›ﬂ, gitti¤i her yere götürmüﬂtü.
Son nefesini verdi¤i Fransa’ya da!.
Kral 1. François, Leonardo’ya kucak açm›ﬂ ve ona bir ﬂatoyu, yaﬂamas› ve üretmesi için tahsis etmiﬂti. Leonardo üç y›l
sonra bu ﬂatoda ölecek ve Mona Lisa da
krala arma¤an veya miras olarak kalacakt›! Bugün milyonlarca insan Paris Louvre Müzesi’nde bu tabloyu görebilmek
için uzun kuyruklar oluﬂturuyor!
Merhaba Leonardo da Vinci!

‹LET‹ﬁ‹M B‹LG‹LER‹
Rahmi M. Koç Müzesi

Serginin de¤iﬂmez misafirleri ö¤renciler (solda). Da Vinci’nin icat etti¤i
mekanizmalardan örnekler (sa¤da). Iﬂ›k sadece replikalar› ayd›nlat›yor (üstte).
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Hasköy Cad. No: 27 Hasköy
Tel: 0212-369 66 00
www.rmk-museum.org.tr
www.the-genius-of-leonardo.com

Ankara’n›n unutulmaz

geceleri

“Ankara Palas’›n Unutulmaz Gecelerinden
Sahneler” isimli sergide, Cumhuriyet Ankaras›’n›n
sosyal tarihine ›ﬂ›k tutan gece elbiseleri, fraklar,
smokinler, aksesuvarlar sergilendi
endimizi zaman makinesinde gibi hissedece¤imiz bir sergiden
söz edece¤iz ﬂimdi sizlere. Geçti¤imiz günlerde Ankara’da aç›lan serginin ismi “Ankara Palas’›n Unutulmaz Gecelerinden Sahneler”. Vehbi Koç ve Ankara Araﬂt›rmalar› Merkezi (VEKAM) ve D›ﬂiﬂleri Mensuplar› Eﬂleri Dayan›ﬂma Derne¤i’nin
(DMEDD) düzenledi¤i sergi 19241969 aras›na götürdü izleyenleri. Serginin aç›l›ﬂ›n›, Baﬂbakan Yard›mc›s› ve
D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah Gül’ün eﬂi,
DMEDD Onursal Baﬂkan› Hayrünnisa
Gül ile Koç Holding Yönetim Kurulu
Üyesi ve Vehbi Koç Vakf› ‹cra Kurulu
Baﬂkan› Semahat Arsel ile birlikte yapt›. Sergide, baﬂta Ankara Palas olmak
üzere baﬂkentin mutena mekânlar›nda
giyilen 70’i aﬂk›n bindall›, tuvalet, gece
elbisesi, frak, smokin ile 50’yi aﬂk›n aksesuvar yer ald›. Sergilenenler aras›n-

K

da kimlerin elbiseleri yoktu ki... ‹ﬂte
baz› örnekler:
Zekiye Aksoy’a ait koyu mavi saten tuvalet; 1934 y›l›nda Ankara Palas’ta
Cumhuriyet Balosu’nda giyilmiﬂ.
Suat Meseretçio¤lu, sergi için verdi¤i
k›yafeti 1938 y›l›nda kendi niﬂan töreninde giymiﬂ.
Cumhuriyet’in eski Milli E¤itim Bakanlar›ndan Hasan Âli Yücel’in eﬂi Refika
Yücel’e ait olan siyah ipek tuvalet, 29
Ekim 1940’ta Ankara Palas’taki Cumhuriyet Balosu’nda giyilmiﬂ.
Sergide, Cumhuriyet’in eski D›ﬂiﬂleri
Bakan›, Senato Baﬂkan› ve Cumhurbaﬂkan› Vekili, ‹hsan Sabri Ça¤layangil’in
eﬂi Firuzande Ça¤layangil’in 1965
y›l›nda Ankara Palas’ta verilen çeﬂitli
davetlerde giydi¤i beﬂ adet gece k›yafeti de bulunuyordu. Bunun yan› s›ra da
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’ün eﬂi Latife Han›m’a,

Hayrünissa Gül ve Semahat Arsel
aç›l›ﬂta kurdeleyi birlikte kestiler.

‹kinci Cumhurbaﬂkan›m›z ‹smet ‹nönü’nün eﬂi Mevhibe ‹nönü’ye, Cumhuriyetimizin bakanlar›na, onlar›n eﬂlerine
ve k›zlar›na, senatörleri, diplomatlar›,
Cumhuriyet’e gönül vermiﬂ Ankaral›lara ait k›yafetler Cumhuriyet Ankara’s›n›n soyal tarihine de ›ﬂ›k tutuyor. Bu
sergide yer alanlar aras›ndan seçilen
30’u aﬂk›n k›yafeti ve 40’a yak›n aksesuvar› içeren “Ankara Palas’›n Unutulmaz Gecelerinden Sahneler: Seçkiler”
sergisi de 30 Kas›m’a kadar Türk Amerikan Derne¤i'nde izleyicinin be¤enisine sunuluyor.

Beﬂparmak Da¤lar›ndan K›r›m’a
‹stanbulluysan›z ya da yolunuz
k›ﬂ mevsiminde bu ﬂehre düﬂerse kültürel hayat›n›z çok renklenecek demektir. Segiler, konserler, filmler, fuarlar›n hangisini
takip edece¤inizi bilemezsiniz.
Vaktiniz yetmeyebilir. Ancak, ne
olursa olsun bu mevsim mutlaka gezmeniz gereken sergiler önerece¤iz sizlere. Bu sergilerden ilki Vehbi Koç
Vakf› Sadberk Han›m Müzesi’nde izleyicilerle buluﬂtu. “Latmos Da¤lar›ndan
Tarih Öncesi Kaya Resimleri Foto¤raf
Sergisi”nin konusunu, antik ça¤da Latmos olarak bilinen Beﬂparmak Da¤lar›nda 1994 y›l›nda yap›lan arkeolojik
yüzey araﬂt›rmalar› s›ras›nda ilk kez
keﬂfedilen kaya resimleri oluﬂturuyor-

‹

du. Sergi yirmi y›ld›r Latmos Projesi’nin baﬂkanl›¤›n› yürüten Dr. Annelise Peschlow ve ‹stanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü iﬂbirli¤i ile haz›rland›.
Antik ça¤a ait kaya resimlerinin motifleri k›rm›z›n›n de¤iﬂik tonlar› kullan›larak oluﬂturulmuﬂ; ana motifi de insan.
Bu müzedeki ikinci sergi ise, “K›r›m
Savaﬂ›’n›n 150.Y›l› Sergisi”. Ekim
1853-Ocak 1856 y›llar› aras›nda a¤›rl›kl› olarak K›r›m Yar›madas›’nda gerçekleﬂen K›r›m Savaﬂ›, 19. yüzy›lda
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun siyasi ve
ekonomik geliﬂmelere damgas›n› vurmuﬂ en önemli olay olarak kabul ediliyor. ‹ﬂte sergi de, bu büyük savaﬂ›n,
beraberinde meydana gelen siyasi
olaylar›n, etkin konumdaki ﬂahsiyetle-

rin ve bölgenini co¤rafi ve etnografik
özelliklerinin tüm dünyadaki yans›malar›n› ortaya koymas› aç›s›ndan de¤er
taﬂ›yor. Büyük bir bölümü Ömer M.
Koç koleksiyonlar›ndan seçilerek sergilenen orijinal eserler aras›nda çeﬂitli
ressamlar›n çal›ﬂmalar›, döneme ait
çok nadir kitaplar, dönemin önemli
ﬂahsiyetlerinin cephelerden orijinal
mektuplar› ve foto¤raflar› yer al›yor.
Sergi 25 ﬁubat 2007’ye kadar aç›k.

‹LET‹ﬁ‹M B‹LG‹LER‹
Vehbi Koç Vakf› Sadberk Han›m Müzesi
Piyasa Cad. No: 27/29 Sar›yer
Tel: 0212-242 38 13-14
www.sadberkhanimmuzesi.org.tr
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“Ekme¤imi de

kendim yapt›m”
Hürriyet gazetesinde yaﬂam ve yemek kültürü üzerine yaz›lar
yazan Figen Batur, dostlar› taraf›ndan çok baﬂar›l› bir aﬂç›
olarak da tan›mlan›yor. Batur’un mutfa¤›nda “Arçelik Ekmekçim”
ile ekmek piﬂirirken hayat›n›, zevklerini, iﬂlerini konuﬂtuk
igen Batur hayattaki duruﬂunu ve zevkini destekleyen bir evde, Yeniköyde’ki bir yal›n›n muazzam
manzaral› ve incelikle döﬂenmiﬂ en üst kat›ndaki
dairede oturuyor. Yemekle yak›ndan ilgilenen Figen Batur’la buluﬂmam›z›n nedeni Arçelik Ekmek Yapma Makinesi “Ekmekçim”i onun mutfa¤›nda denemek ve
marifetlerini birlikte gözlemlemek.
‹çeri girdi¤imizde, biz gelmeden çoktan haz›rlanm›ﬂ oldu¤unu, mutfak önlü¤ü ile bizi karﬂ›lamas›ndan anl›yoruz. Mutfa¤›nda Bo¤az’› gören camlardan birinin önündeki masaya oturup ve Arçelik Ekmekçim ile neler piﬂirdi¤ini sordu¤umuzda uzun bir
yorum yap›yor: “Beyaz ekmek, kepek
ekme¤i ve muslili ekmek piﬂirdim.
Hepsi de çok güzel oldu. Edindi¤im
tecrübe sonucunda ﬂu kanaate vard›m; ben bu makineyi daha çok yazl›k
evimde kullanmak isterim. Bodrum’da
kald›¤›m yaklaﬂ›k 5 ay boyunca her zaman lezzetli ekmekler bulam›yorum.
Bu makine ile yazl›kta ekme¤i akﬂamdan haz›rlar›m, gece piﬂer ve sabah
kahvalt›s›nda sevdiklerim ile paylaﬂabilirim. Makineden taptaze ekmek ç›k›yor. Piﬂerkenki kokusu bile iﬂtah›n›z› açmaya yeterli. Kilo probleminiz ya
da bir hastal›¤›n›z varsa uygun ekme¤i
evde kendiniz yapabilirsiniz. Geçen
gün kepek ekme¤i yapt›m mesela.”

F

Ekmek yapman›n hazz›
Figen Batur Hürriyet gazetesinde yaﬂam ve yemek kültürü üzerine yaz›lar
yaz›yor. Dostlar›n›n deyimi ile ayn› za-
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Figen Batur, Arçelik Ekmekçim ile çeﬂit çeﬂit ekmek yap›yor. ‹stedi¤i
malzemelerden hamur haz›rl›yor ve Ekmekçim’in haznesine koyuyor. Hepsi bu!

manda çok baﬂar›l› bir aﬂç›. Güzel yemek yapabilmek yetenek ve tecrübe
iﬂi. Ama ekmek piﬂirmek biraz daha
farkl›. Bu yüzden ekmek piﬂirmenin
kendisine ne hissettirdi¤ini soruyoruz.
Masaya biraz daha yaklaﬂ›yor ve gözlerindeki p›r›lt› ile düﬂüncelerini ﬂöyle
aç›kl›yor: “‹nsan, ekmek piﬂiren kad›n›n sanki hayattaki bütün yemekleri
yapabilirmiﬂ, hatta öyle ki her yeme¤i
mükemmel yaparm›ﬂ duygusuna kap›l›yor. ‘‹ﬂte ekme¤imi de kendim yapt›m’ diyor. Bunun ayr› bir hazz› var.
‘Çocuklar, ekme¤i evde yapt›m’ demek ilgi çekici. Haz›rlamas› da çok
zevkli.” ‹ﬂte bu cümleyi söyledikten
sonra, bir tane de bizim yan›m›zda yapmas›n› istiyoruz. Bizi k›rm›yor ve dolaplardan gerekli malzemeleri ç›kar›yor. 10 dakika geçmeden makinede
piﬂmeye b›rak›lm›ﬂ bir ekmek hamurumuz oluyor. Masaya geri döndü¤ümüzde, piﬂti¤inde tad›na bakaca¤›m›z ekme¤i bir süreli¤ine unutup, Figen Batur’un hayat›ndaki önemli duraklarda
gezintiye ç›k›yoruz.
Tak› tasar›mc›l›¤› yapt›¤› dönemde Kapal›çarﬂ›’da çal›ﬂman›n kendisi için çok
önemli bir durak oldu¤unu ve burada
yapt›¤› ticaretin hayat›ndaki duruﬂa katk›s›n›n çok büyük oldu¤unu söylüyor. Ço¤unlukla erkeklerin çal›ﬂt›¤› bu iﬂte kazand›¤› baﬂar›lar, onun art›k hiçbir iﬂten
korkmamas›na ve güç kazanmas›na yol

açm›ﬂ. Figen Batur, hayat›ndaki ikinci
önemli dura¤›n, edebiyat e¤itimi almas›
oldu¤unu düﬂünüyor. Henüz 19 yaﬂ›nda
evlenerek eﬂi ile birlikte Fransa’ya yerleﬂti¤i için Haccettepe Üniversitesi ile eﬂzamanl› olarak Paris’te Frans›z Dili ve Edebiyat› bölümünde okumuﬂ; daha sonra da
“Karﬂ›laﬂt›rmal› Edebiyat” bölümünde...
Edebiyat›n duygusal zekâs›n› geliﬂtirdi¤ine, bu sayede insan iliﬂkilerinde
de baﬂar›l› oldu¤una inan›yor.

Otuz beﬂ farkl› iﬂ
Batur, hayat›n› ﬂekillendirecek önemli
bir karara henüz 20 yaﬂ›ndayken var-

da girmeden edemedim. Her zaman
da renkli bir hayat› olsun diye iﬂ de¤iﬂtirmez insan. Bazen hayat size bir ﬂeyi
diretir ve siz de yapars›n›z. Ancak geriye dönüp bakt›¤›n›zda, çok renkli
günler yaﬂam›ﬂ›m dersiniz.”
Hürriyet gazetesindeki köﬂesinin baﬂlama öyküsünü soruyoruz. Özkök’ün gazetede yemek kültürü üstüne yaz›lar
yazma teklifine baﬂta olumlu yan›t vermemiﬂ Figen Batur. Ertu¤rul Özkök de
köﬂenin çerçevesini hayli geniﬂletmiﬂ.
Bu gün, yemekten sanata, yaﬂamdan
müzi¤e kalemini özgürce kullanabiliyor.
Figen Batur’un zevkle bir kanaviçe gibi

“

‹nsan, ekmek yapabilen kad›n›n her
türlü yeme¤i mükemmel yaparm›ﬂ hissine
kap›l›yor. Üstelik
haz›rlamas› da
çok zevkli

”

m›ﬂ. Baﬂkas›n›n yan›nda de¤il, kendi
baﬂ›na çal›ﬂmay› seçmiﬂ.
Böyle olunca da her istedi¤i iﬂi yapabilme imkân›na sahip olmuﬂ. Tak› tasar›mc›l›¤›ndan imaj maker’l›¤a, dekoratörlükten antikac›l›¤a kadar yaklaﬂ›k
otuz beﬂ farkl› iﬂte çal›ﬂm›ﬂ. Bu rakam›
duydu¤umuzda ﬂaﬂk›nl›¤›m›z› gizleyemiyoruz. Batur ﬂöyle bir aç›klama yap›yor: “Benim yapt›¤›m iﬂler, dantel iﬂlerken zincir çekmeye benzer. Dantelde zincir çekerken bir sonraki zincir
bir öncekine ba¤l›d›r ve kendinden
sonra gelecek yeni bir zincir daha vard›r. Bir baﬂka deyiﬂle bir kap›dan girdi¤imde, içeride aç›lan baﬂka kap›lara

iﬂlenmiﬂ hayat›n›, yemek kültürü üzerine bizlere verdi¤i önerileri dinlerken ekmek makinesindeki hamurun piﬂti¤ine
dair uyar› sesi yükseliyor. Figen Batur,
hayat›ndaki her ﬂeye katt›¤› zevki, ekme¤i bize servis ederken de gösteriyor.
Tepsiye haz›rlad›¤› ekmekleri kuru elma
ile süsleyip, yan›na kamamber peyniri ve
haz›rlad›¤› pateyi ekliyor. Sonra da, piﬂirdi¤i ekme¤e tereya¤› sürüp üzerine
peynir ekleyerek bize ikram ediyor.
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SPOR V‹ZYON

Migros Bayan
Basketbol Tak›m›

maçlar›na bekliyor

Türkiye Bayan Basketbol Ligi’nin gelecek vaat eden tak›mlar›ndan
biri olan Migros’u, antrenmanlar› öncesinde ziyaret ettik. Baﬂar›ya
kilitlenmiﬂ, h›rsl› ve genç bir tak›m ç›kt› karﬂ›m›za
asketbol, dünyan›n her yerinde milyonlarca seyircisi
olan popüler bir spor dal›.
Bireysel mücadelenin yetersiz kald›¤› bu sporda,
baﬂar›ya giden yol tak›m
oyunundan geçiyor. Basketbol maçlar›nda gördü¤ümüz; oyuncular, antrenörler, saha,
basketbol topu ve maç›n sonunda kazanan ve kaybeden tak›mlardan ibaret.
Maç bitti¤inde perde kapan›yor adeta .
Oysa geride; yo¤un antrenmanlarla geçen günler, spor u¤runa yap›lan tercih-
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ler, bir sonraki karﬂ›laﬂmay› düﬂünen
oyuncular, sporcular›n›n her sorunuyla
ilgilenen yöneticiler, h›rs, mücadele, sevinç, kimi zaman hüzün, hep ama hep
kazanma iste¤i vard›r. Basketbolun
perde arkas›ndaki bu yönünü görebilmek için, Bayan Basketbol Ligi’nde mücadele eden Migros’u ziyaret ettik.
‹lk olarak, Kartal’daki Pamuk Spor tesisinde bizi karﬂ›layan Genel Menajer Talat
Öztoprak’tan Migros Bayan Basketbol
Tak›m› ile ilgili temel bilgileri al›yoruz.
1998 y›l›nda kurulmuﬂ, yeni ve çok genç
bir tak›m Migros. Öztoprak, tak›m›n ligde

baﬂar› sa¤lamas›n›n yan› s›ra Tükiye’deki
bayan basketboluna oyuncu yetiﬂtirmek
amac›nda oldu¤unu da söylüyor. Mesela
ﬂimdi A Milli Tak›m formas›n› giyen ve
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde oynayan
Birsel Vardarl›, Migros Bayan Basketbol
Tak›m›’n›n alt yap›s›ndan yetiﬂmiﬂ. Öztoprak çevredeki okullar ve Anadolu’daki
yetenekli ö¤rencileri bulup, kulüp bünyesine katt›klar›n› ve bu seneki tak›m›n
büyük k›sm›n›n Anadolu’dan gelerek altyap›dan yetiﬂen oyunculardan oluﬂtu¤unu söylüyor. Tak›mdaki dört yabanc›
oyuncuyu ise Amerika’dan getirmiﬂler.

Tak›m
Özlem

Kaptan›
Nergis:

Kuruldu¤u y›ldan
beri Migros Bayan Basketbol Tak›m›’nda oynuyor
Özlem
Nergis.
Basketbol oynamaya küçük yaﬂlarda baﬂlam›ﬂ. Evin
tek çocu¤u oldu¤u için “paylaﬂmay›”
bilmedi¤ini fark eden ailesi tak›m
oyununun önemini anlamas› için onu
basketbol okuluna göndermiﬂ. Daha
sonra da basketboldan kopmam›ﬂ.
Marmara Üniversitesi Beden E¤itimi
Ö¤retmenli¤i bölümü mezunu olan
tak›m kaptan›, Migros ve Koç Toplulu¤u’ndaki bütün çal›ﬂan ve bayilere
maçlarda tak›m› aileleriyle birlikte
destekleme ça¤r›s›nda bulunuyor.

Enjoli

Baﬂar› tak›m oyunu ile gelir
Tak›m›n antrenörü Bilal Duru’dan geçti¤imiz sezonun özetini ve bu sene için
hedeflerini bizimle paylaﬂmas›n› istiyoruz. Geçen sene Türkiye Kupas›’nda final oynad›klar›n› hat›rlatan Duru, ligde
ise baz› ﬂanss›zl›klar yaﬂad›klar›n› ve istedikleri sonuçlar› alamad›klar›n› söylüyor. Bu sene tak›m›n ligi daha iyi bir
yerde bitirmek istedi¤ini belirten Bilal
Duru, bayan basketbolunun Türkiye’de
gün geçtikçe güçlendi¤ini ve ileriye gitti¤ini düﬂünüyor. Tak›mlarda dört yabanc› oyuncuya izin verilmesinden
sonra, yabanc› oyuncu seçiminin önemi artm›ﬂ. Bu sene tak›mda yer alan
dört oyuncu da Migros’a yeni dahil olmuﬂlar. “Basketbolcu de¤il sporcu olmak laz›m” diyen
Bilal Duru, baﬂar›n›n tak›m oyunu
ile
gelece¤ini,
Migros baﬂta olmak üzere Koç
Toplulu¤u’ndaki
tüm ﬂirketlere iyi
haberler vermek
Tak›m antrenörü
için çal›ﬂt›klar›n›
Bilal Duru
söylüyor.

Isador:

1.85 m boyundaki Isador, geçen sene Türkiye’ye ilk defa
gelmiﬂ ve Erdemir Spor’da oynam›ﬂ. Tak›m›n›n küme düﬂmesi sonucu, Migros’a
gelen basketbolcu, Amerika’ya dönmek istememiﬂ. “Türkiye için içimde
eksik kalan bir ﬂeyler vard›. Eski tak›m›m›n küme düﬂmesi beni çok üzmüﬂtü ve iyi bir sezon geçirmek için
bu tak›ma geldim” diyor. Erkek kardeﬂleri basketbol oynarken onlara
özenen Isador, bir süre sonra basketbolu profesyonel olarak oynamaya karar vermiﬂ.

Tak›m›n en küçü¤ü Deniz Eskici:
18 yaﬂ›nda olan Eskici, kulübe 14
yaﬂ›nda dahil olmuﬂ. Basketbola babas›n›n deste¤i ile baﬂlayan Eskici,
baﬂar›l› bir basketbol oyuncusu
olmak istiyor. Deniz Eskici’nin Bir
baﬂka hayali de
Marmara Üniversitesi Spor Akademisi’ne gitmek.

Görkem

Ertaﬂ:

‹zmir’den gelen
Ertaﬂ Migros’un
bayan basketbolcular için tahsis
etti¤i evde kal›yor. Sporcu olmaya henüz 14
yaﬂ›nda
karar
vermiﬂ. Ege Üniversitesi Spor Akademisi’nde okuyor fakat derslere ve
s›navlara antrenmanlar yüzünden
kat›lam›yor. Bu yüzden ‹stanbul’daki
bir üniversiteye yatay geçiﬂ yapmak
istiyor. Görkem Ertaﬂ’›n en büyük
hayali milli forma giymek ve Avrupa
kupalar›nda oynamak.

Kübra
Siyahdemir:
Spora ‹zmit’te atletizmle baﬂlayan
Siyahdemir, boyu
uzun oldu¤u için
basketbola yönelmiﬂ. Migros’un
sporcular›na tahsis etti¤i evde kalan Siyahdemir, uykusuna ve beslenmesine dikkat ediyor. Ayr›ca
antrenmanlardan önce kendini yormamak için d›ﬂar›da fazla vakit geçirmiyor. Kübra Siyahdemir basketbolu hayat›n›n vazgeçilmez bir parças› olarak görüyor.

Yard›mc› Antrenör Emre
Demirmen:
Tak›mdaki dört
yabanc› ile iletiﬂimin sa¤lanmas›na
yard›mc›
olan ve yard›mc›
antrenörlük görevini yerine getiren Emre Demirmen, ‹ngilizce, Frans›zca ve ‹spanyolca biliyor. 25 yaﬂ›na kadar profesyonel basketbol oyunculu¤u yapan Emre Demirmen, geçirdi¤i sakatl›k sonucu basketbol oynamay›
b›rakm›ﬂ ama basketboldan kopamam›ﬂ. Galatasaray Üniversitesi’nde Avrupa Birli¤i yüksek lisans›
yap›yor.
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Otomobil
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bir rüyad›r
‹ki neﬂeli
televizyoncu,
alanlar› ekonomi.
Otomobil
konuﬂurken söz
dönüp dolaﬂ›p
ekonomiye geliyor
do¤al olarak.
Esra Tümen ve
Emin Çapa ile
otomobilleri ve
ekonomimizi
konuﬂtuk

u ay “Ford Yollarda” sayfam›z›n
konuklar› CNN Türk Ekonomi
Müdürü Emin Çapa ve ayn› kanal›n Ekonomi D›ﬂ Haberler
Editörü Esra Tümen, çok meﬂgul insanlar, vakitleri k›s›tl›. O
yüzden arabam›z FordFiesta ST’yle yak›n bir yerlere gitmeliyiz. Trafi¤ini bir
yana b›rak›rsak Niﬂantaﬂ› ya¤murlu havalarda bir baﬂka güzel olur. Öyle yap›yoruz buluﬂtuktan sonra FordFiesta ST
ile Niﬂantaﬂ›, Maçka, Taﬂl›k’ta geziyoruz
ya¤murlu bir ‹stanbul gününde.
Ya¤muru da, k›s›tl› zamanlar› da art›k
unutuyoruz. Konuklar›m›z çok neﬂeli.
Bu görüﬂme ve yolculuk güzel geçecek;
hissediyoruz.

B

Arkan›n sesi kesildi
Hep tek konu¤umuz olurken neden bu
ay iki kiﬂiyi a¤›rlad›¤›m›z› merak etmiﬂsinizdir. Emin Çapa ﬂehir d›ﬂ›nda yapt›¤› bir kaza sonucunda otomobil kullanmay› on y›l önce b›rakm›ﬂ. O yüzden
bize çok güzel bir sürücü eﬂlik ediyor.
Ayn› zamanda çok da h›zl› ve seri... Esra Tümen’i CNN Türk’te dünya piyasalar› hakk›nda yapt›¤› yorumlardan tan›yorsunuz. Buluﬂtuktan sonra derhal

arabaya biniyoruz. Esra Tümen, uzun
zamand›r düz vites kullanmad›¤›n› söylüyor ama en ufak bir tekleme yapmadan Abdi ‹pekçi Caddesi’nden Taﬂl›k’a
do¤ru bir yolculu¤a ç›kar›yor. Onlar
önde biz arkada güle oynaya yolumuza
devam ederken Taﬂl›k’tan Dolmabahçe’ye inerken bir depar at›yor Esra Tümen. Birden h›zlan›yoruz, sanki rallideyiz. “‹vmelenmesi çok iyi” diyor Tümen. “Arkadakilerin sesi kesildi. Korkmay›n Esra çok h›zl›, seri ama çok güvenilir bir ﬂofördür” diye aç›klama getiriyor Emin Çapa. Eh, hal böyle olunca
hemen FordFiesta ST’yi nas›l buldu¤unu soruyoruz Tümen’e: “Son derece
kullan›ﬂl›, rahat, kompakt, frenleri kuvvetli. Vites aralar› k›sa vitesi de çok
yumuﬂak. Kullan›rken kendimi çok rahat hissettim. Tam bir ﬂehir arabas›”
diyor. Esra Tümen, trafi¤e ra¤men otomobil kullanmay› sevenlerden. H›z› da
sevdi¤i belli. Yar›ﬂmak istiyor ama zamans›zl›ktan bu iste¤ini gerçekleﬂtiremedi¤ini söylüyor. Bir kere Serkan Yaz›c›’ya, ralliye haz›rlan›rken co-pilotluk
yapm›ﬂ; çok zevk alm›ﬂ. Ayr›ca otomobillerden de anl›yor. Otomobillerinin
kaputunda ve motorunda (güçlendire-
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rek) de¤iﬂklikler yapt›rd›¤›n› söyleyesunda karamsar de¤ilsiniz?” diyoruz
özgürlüktür, diye düﬂünüyor her iki
rek “Araba zevki olan arabayla ilgihemen büyük bir heyecanla.
konuk da. Çapa, ayr›ca önümüzdeki
lenmeli diye düﬂünüyorum” diyor.
y›l otomobil al›m›n›n artaca¤›n› da
Emin Çapa o talihsiz kazadan sonra
Önemli olan AB süreci
ilave ederek Türkiye ekonomisi hak“Hay›r, hiç de¤ilim. Ben son derece
otomobil kullanmam›ﬂ ama zannetk›nda insan›n içini açan bir tablo çiziiyimserim. Bundan üç beﬂ y›l önce
meyin ki otomobillere ilgisini yitirmiﬂ.
yor. ﬁimdi söz onda:
“Türkiye’de kiﬂi baﬂ›na gelirin 10 y›l
enflasyonda ç›lg›n rakamlardan söz
Tasar›m ve endüstriyel anlamda yaiçinde 10 bin dolar olaca¤›n› göreceediyorduk. ﬁimdi tek haneye indik;
k›ndan ilgileniyor otomobillerle. Oto¤iz. Benim kendi hesab›m bunun 8-9
9.98. Ben Türkiye ekonomisinin bir
mobil sahibi olan hemen herkes gibi
y›l içinde olaca¤›n› gösteriyor. Türkiç›¤ gibi yuvarland›¤›n›, Kemal Deronun da Ford markas›yla ilgili hat›raye’nin milli geliri de toplamda 1 trilviﬂ’in Türkiye’ye bir hediyesi olan yalar› var. “Babam iﬂi için bir station
yon dolara ulaﬂacak 10-12 y›l içinde.
p›sal reformlar›n önemli bir k›sm›n›n
wagon Ford alm›ﬂt›. On sekiz yaﬂ›mda
Bu ﬂu demek: Otomobil sahipli¤inin
tamamland›¤›n› görüyorum.”
ehliyetimi ald›ktan sonra onu kullan“AB’ye üye olup olmamam›z›n hiçbir
düﬂük oldu¤u bir pazarda biz çok bümaya baﬂlad›m. Art›k 10 y›ld›r hiç kulönemi yok, bu yolculu¤a ihlanm›yorum. Kullan›rtiyac›m›z var bizim” diye yaken de ﬂehir d›ﬂ›nda
n›tl›yor Çapa ve kendimize
kullanmay› ye¤liyorfarkl› bir aç›dan bakmam›z›
dum. Benim arkeoloji
sa¤layacak baﬂka bir penceve sit alanlar› tutkum
re aç›yor bize. “Bizim motive
var. Buralara çok gidiolaca¤›m›z, mikro ve makro
yorum. ‹ﬂte bu geziler
düzeyde yap›sal reformlar›
s›ras›nda otomobil kulyapaca¤›m›z bir hedef laz›m.
lanmamak
handikap
O hedef AB. On y›l sonra
oluyor. Allahtan 17 yabelki AB bize yalvaracak
ﬂ›nda bir o¤lum var.
durgun ekonomilerini canOna gelecek sene bir
land›rmak için. Çünkü böyleotomobil al›p ﬂoför olasine 80 milyonluk (hele de
rak kullanmak niyetinkiﬂi baﬂ›na düﬂen milli gelir
deyiz. Her zaman Esra
10 bin dolar olursa) yap›y›
gibi güzel bir ﬂoför bulAvrupa’da hayal edemezsimak mümkün de¤il ne
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Wall Street’
söz ederek, Türkiye’de
tersi bu süreç içinde yap›lan
otomobil
üstündeki
çal›ﬂmalar Türkiye’ye önemli
vergilerin çok a¤›r olkatk›lar sa¤layacak.” Emin
yük gelecek görece¤iz. Bu kadar bandu¤unu belirtiyor. Tümen de “Buna
Çapa tam da bu noktada Norveç’in iki
kan›n gelmesinin nedeni nedir? Tükera¤men otomobil al›m› var” diyor.
kez hay›r dedi¤ini, ‹sviçre’nin ihtiyac›
tici kredisi ya da KOB‹ kredisi verNeden? Otomobilde asl›nda baﬂka
olmad›¤› için AB’ye üye olmad›¤›n› vurmek. Pazarda ﬂimdi iyi konumlanan
hiçbir üründe olmayan bir ﬂey var.
guluyor hemen: “Biz ‹sviçre olduktan
firmalar bunun meyvelerini 10-15 y›l
Otomobil bir rüyad›r. Otomobil sahisonra AB’ye girip girmemenin bir önesonra toplayacaklar.”
bi olmak küçüklü¤ümüzden beri var
mi yok. Önemli olan Türkiye’nin gele“O zaman siz Türkiye ekonomisi konuolan bir rüyan›n gerçekleﬂmesidir;
ce¤ine kilitlenmek.”
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Nemrut’un ﬂehrinde

iki Koç bayii

Beldeyama
Ad›yaman Bayii
S›r Otomotiv’in
sahibi Hakan
Öncel ile Beko
Bayii Çilda¤’›n
sahipleri Mehmet
Da¤tekin ve Emin
Çil ayn› noktada
birleﬂiyorlar: Koç
bayii olmak güven
ve etikettir

lkemizin bat›s›nda yaﬂayanlar, do¤u bölgelerini
bambaﬂka ﬂekilde hayal
ederler; bu yaklaﬂ›m asl›nda önyarg›l›d›r. Bu önyarg›lar› k›rman›n en iyi yolu da
oralara gitmektir. Bu durumda “çok
gezen bilir” argüman› daha do¤ru oluyor. Ad›yaman’› turistik aç›dan bir yana b›rakacak olursak ﬂehirde son y›llarda bir dinamizm yaﬂan›yor. Fabrikalar aç›l›yor, yat›r›mlar yap›l›yor, yeni iﬂ
sahalar› yarat›l›yor. Ad›yamanl›lar bu
dinamizmi Koç Toplulu¤u’nun yaratt›¤›n› düﬂünüyorlar.
ﬁehir, Koç Toplulu¤u’yla eskilerden beri tan›ﬂ›yor asl›nda. Örne¤in Ad›yaman’da S›r Otomotiv’in sahibi Hakan
Öncel, üçüncü kuﬂak Koç Toplulu¤u bayii. 32 yaﬂ›ndaki Öncel’in dedesi ve babas› da Tofaﬂ (1972’den 2002 y›l›na kadar), Türk Traktör ve Arçelik bayilikleri yapm›ﬂ. Dedesinin Türk Traktör
bayili¤i 1960’l› y›llardan 2000 y›l›na kadar sürmüﬂ. Hakan Öncel de ﬂimdi babas› ve kardeﬂi ile birlikte Beldeyama

Ü
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Beldeyama Bayii Hakan Öncel Ad›yaman’da motosiklete çok talep oldu¤unu
söylüyor. Kendisi de iflah olmaz bir motosiklet tutkunu.

Ad›yaman Bayii olarak S›r Otomotiv’de
hizmet veriyor.
Ad›yaman Beko Bayii Çilda¤’›n Koç
Toplulu¤u ile tan›ﬂmas› ise henüz çok
yeni. Ortaklar Mehmet Da¤tekin ve
Emin Çil, üç y›ld›r Beko bayili¤ini yürütüyorlar. Mehmet Da¤tekin, “Daha yeniyiz ama ilk y›l›m›zda en çok ciro yapan
bayiler aras›na girdik. Geçen sene de
Ad›yaman, Osmaniye ve Maraﬂ illerinin
en çok ciro yapan Beko bayii olduk” diyor gururla. Tabii, hemen bu baﬂar›lar›n›n s›rr›n› soruyoruz Da¤tekin’e. “Koç
Holding’in prensiplerine çabuk adapte
olduk ve iyi uygulad›k diyebilirim. Bayili¤i al›r almaz önce Can K›raç Bey’in
‘An›lar›mla Patronum Vehbi Koç’ ‹simli
eserini okuduk. Bu iﬂleri nas›l yapm›ﬂ,
hangi konularda dikkatli davranm›ﬂ;
bunlar› ö¤rendik ve dikkat etmeye çal›ﬂt›k. ‹kincisi de Koç Holding markay› öyle bir oluﬂturmuﬂ ki, bizim çok fazla u¤raﬂmam›za gerek kalm›yor. Beko, nas›l
Rusya’da birinci marka olduysa, Ad›yaman’da da birinci olabilir” diye yan›tl›yor
Mehmet Da¤tekin. Vehbi Koç’un “Memleketim varsa ben de var›m” sözünün
kendilerinin en büyük yol göstericisi oldu¤unu da söyleyen Da¤tekin ﬂunlar› da
ekliyor: “Suna K›raç’›n ‘Ömrümden
Uzun ‹deallerim Var’ isimli kitab›n› da
okudum. Bu ve benzeri kitaplar sayesinde aileyi daha fazla tan›yorsunuz ve parasal boyutun d›ﬂ›nda size bir enerji geliyor. ‘Kurumumla birlikteyim, kendim
d›ﬂ›nda da yükseltmem gereken de¤erlerim var’ diyorsunuz.”

Vehbi Koç’lu an›lar
Tam da bu noktada Hakan Öncel söze
giriyor: “Dedem Mustafa Öncel bize an›lar›n› anlat›rd›. Mesela bir bayiler toplant›s›nda, Vehbi Bey en önde oturuyormuﬂ, bayiler de arkas›nda. Arkadaﬂ›m›z›n biri sunum yap›yormuﬂ. ‹leride boﬂuna yanan bir ›ﬂ›k varm›ﬂ, Vehbi Bey
oturdu¤u yerden kalk›p gitmiﬂ ve o ›ﬂ›¤›
kapat›p geri gelip oturmuﬂ. Vehbi Bey
elbette o ›ﬂ›¤›n paras›ndan çekinecek
de¤ildi; ama ondaki israfa karﬂ› olma durumu güzel bir ﬂey. Bu gibi olaylar bize
yol gösterici oldu. Vehbi Koç ölmeden
önce Mehmet Ali Birand ile bir röportaj
yapm›ﬂ. O bizim elimize geldi; y›l›n belli
zamanlar›nda ç›kart›p izlerim. Ve inan›n
hâlâ çok ﬂey ö¤reniyorum. Babam ise
Rahmi Bey için, Vehbi Bey'in izinden
gitti¤ini, insana önem verdi¤ini, önyarg›n›n ticarette do¤ru olmad›¤›n› söyledi¤ini, her zaman kaliteli ürün satman›n

Çilda¤ Beko Bayii ortaklar› Mehmet Da¤tekin (solda) ve Emin Çil geçti¤imiz y›l
Ad›yaman, Osmaniye ve Maraﬂ illerinin en fazla ciro yapan Beko bayii oldular.

do¤ru oldu¤unu söyledi¤ini anlat›r.”
Konuﬂman›n bu noktas›nda Da¤tekin ve
Öncel Koç Toplulu¤u bayii olman›n ne
ifade etti¤ini anlat›yorlar ayr› ayr›. Öncel
bu konuda “Koç bayii olmak en baﬂta
güven ve etikettir. Ayr›ca ilimizde Koç
bayii olman›n tan›nm›ﬂ esnafa katk›s›
daha büyük” derken Mehmet Da¤tekin
de onu destekleyerek “Türkiye’nin en
büyük holdinginin temsilcisi olmak,
yaklaﬂ›mlar› de¤iﬂtiriyor” diyor. Elbette,
burada bayiliklerini yapt›klar› markalar
da art› de¤er kazan›yor. Hakan Öncel
“Beldeyama’da kalite, hizmet, iﬂin arkas›nda durmak gibi özellikleri var. Bu bana müﬂteri kazand›r›yor. ‹ﬂin arkas›nda

Motosikletsiz asla
Hakan Öncel, Beldeyama motosikletlerinden söz etmek için sab›rs›zlan›yor. Ve
ailece neden ürün de¤iﬂikli¤ine gittiklerini ﬂöyle anlat›yor: “Ekonomik olarak
ilimiz çok üst düzeyde bir yer de¤il. Burada insanlar›n yüzde 50-60’› iﬂçi, köylü
ve memur. Dolay›s›yla otomobil almaya
güçleri yok. O zaman ne yap›yor, 1-2
milyara bir motosiklet al›p iﬂine, tarlas›na gidiyor. Motosiklet sat›ﬂlar›n›n artmas›nda mevsimsel olarak y›l›n 8-9 ay›n›n güneﬂli olmas›n›n etkisi büyük.
Akaryak›t›n ülkemizde çok pahal› olmas› motosikleti tercih ettiriyor. Ayr›ca ﬂehir içi trafik çok yo¤un oldu¤u için mo-

“

Mehmet Da¤tekin: Türkiye’nin en
büyük holdinginin temsilcisi olmak
yaklaﬂ›mlar› de¤iﬂtiriyor
Hakan Öncel: ‹limizde Koç bayii olman›n
esnafa katk›s› çok büyük

durdu¤unuz zaman, iki sene sonra herhangi bir aksakl›kta karﬂ›s›nda bir sat›c›
ya da servisi gördü¤ü zaman daha rahat
oluyor insanlar”.
Koç Toplulu¤u’nun verdi¤i e¤itimlerden
her iki bayinin sorumlular› son derece
memnun. Hakan Öncel, yeni çal›ﬂmaya
baﬂlad›¤› y›llarda, insanlarla nas›l konuﬂacaklar›n›, nas›l sat›ﬂ yapacaklar›n›, nas›l insan kazanacaklar›n› ö¤rettiklerini
belirterek, “Buras› sonuçta k›rsal bir kesim. Zaman›nda da e¤itimimizi tamamlayamam›ﬂt›k. O yüzden bunlar›n çok
art›s› oldu bize” diyor.

”

tosiklet kullan›l›yor. Motosiklet insan
için öyle bir adrenalin kayna¤› ki buna
al›ﬂan bir insan arabas› da olsa vazgeçmez. Hevesi olmayan insanlar için de bu
art›k bir mecburiyet günümüzde.”
Kad›nlar›n da art›k Ad›yaman’da motosiklet kulland›klar›n› söyleyen Öncel de
ﬂehirde motosiklet kullan›yor. Peki Beko
konusunda Ad›yaman’da durum nedir?
Ad›yamanl›lar›n markan›n en çok beyaz
eﬂya grubunu talep ettiklerini söyleyen
Da¤tekin “Ama Beko demek elektronik
eﬂya ve televizyon demektir. Bu heyecan› da yakalayaca¤›z” diye de ekliyor.
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Cihan Demirci
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Fransa’dan yeni

akla ziyanl›klar
ulundu¤um dam›n üstünden gözüm ta uzaklara, Paris’e, Fransa’ya düﬂüyor. Y›llar önce, 1.5
y›l kadar hayat›m›n en güzel
günlerini geçirdi¤im o ﬂehre ve
ülkeye dal›yor gözlerim… Osmanl› ‹mparatorlu¤u ile Ermeniler aras›nda bundan tam 91 y›l önce yaﬂanm›ﬂ
bir olaya, bunca y›l sonra d›ﬂardan maydanoz olarak kar›ﬂan Fransa’n›n Ekim
ay› içinde mecliste evet diyerek, senatoya yollad›¤› yasay› biliyorsunuz. O
Fransa ki, 1789 Frans›z ‹htilali’yle baﬂ-

B
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layan süreçte insan haklar›n›n, düﬂünce
özgürlü¤ünün bir numaral› adresi olmuﬂtu dünya üzerinde. Bu mösyöler
ﬂimdilerde bizi mi örnek al›yorlar nedir,
anlam›ﬂ de¤ilim!.. Malum, Fransa bugünlerde, “Ermeni soyk›r›m› yoktur” diyeni susturup, para ve hapis cezas› verme peﬂinde. Bugün bu akla ziyan yasay› mecliste onaylayan Fransa, yar›n akla ziyan hangi abukluklar› yapabilir diye
dam üstünden ak›l yordum ve bak›n neler neler ç›kt›…
Türklerin s›k s›k kulland›¤›, “Sen de
her ﬂeye gene Frans›z
kald›n birader” ﬂeklindeki aﬂa¤›lama cümlesinin Fransa s›n›rlar›
içersinde Türkler taraf›ndan kullan›lmas›
a¤›r para ve hapis cezas› getirecektir.
“Benim Cüneyt Ark›n’›m Gerard Depardieu’yü döver” demenin cezas› 65 bin
euro’dur. Gerard Depardieu’nün yerine
Alain Delon ad› kullan›l›rsa bu ceza daha da
artacak tam 125 bin
euro’ya ç›kacakt›r!
Zinedine Zidane
için “O sizin soyk›r›m
yapt›¤›n›z Cezayir’den
de¤il mi” diyen e¤er
bir Türk’se, o Türk’ün
alaca¤› ceza ﬁampiyonlar Ligi maçlar›ndan 3 y›l uzaklaﬂt›rmad›r!
Mona Lisa’ya gülümsemiyor ﬂeklinde
yorum yapmak yasakt›r. Bu yorumda bulunan Türk vatandaﬂla-

r›na Louvre Müzesi’nin hapishanesinde
6 aydan, 3 y›la kadar hapis cezas› verilecektir.
Napolyon Bonapart’›n boyunun k›sal›¤›yla ya da “Para Para Para” demesiyle ilgili yorumda bulunan Türkler
hakk›nda da para ve hapis cezas› uygulanacakt›r. Napolyon kimdir diye soruldu¤unda bir Türk’ün ç›k›p da “O
‘Para para para’ diyen adam de¤il mi?”
demesi kendisine 85 bin euro’ya patlayacakt›r.
“Modan›n kalbi Paris’te de¤il, Niﬂantaﬂ›nda atar” ﬂeklinde görüﬂ belirten
Beyaz Türkler için 60 bin euro’dan, hapis cezas›na kadar giden cezalar uygulanacakt›r.
Victor Hugo’nun “Sefiller” adl› roman›na bundan böyle sadece “Sefiller”
demek de ceza kapsam›ndad›r. “Sefiller” demekle asl›nda bu romana da sefil
bir roman denmiﬂ kabul edilecek ve gereken ceza verilecektir.
Hayatlar›nda ilk kez Frans›z usulü
öpüﬂen Türk vatandaﬂlar›n›n cezas› 135
bin euro’dur. Bu öpüﬂmenin tekrarlanmas› halinde 8 aya kadar hapis cezas›
gündeme gelecektir.
Frans›z topraklar› içerisinde “Mirelle Mathieu, Sezen Aksu’dan daha iyi bir
ﬂark›c› de¤ildir” demenin cezas› da 3
aydan 1 y›la kadar hapis olarak de¤iﬂecektir.
Fransa s›n›rlar› içindeki restoranlarda ya da barlarda “Türk ﬂaraplar› Frans›z ﬂaraplar›n›n kalitesini yakalad›” ﬂeklinde görüﬂ belirtmenin cezas› da 40 bin
avrodur ve bu ceza Türk müﬂterinin hesab›na eklenecektir!
Sarayburnu’ndan görülen ‹stanbul
manzaras›n›n Eyfel Kulesi’nden görülen
Paris manzaras›ndan daha güzel oldu¤unu söyleyen Türk turistler hemen s›n›r d›ﬂ› edilecek ve bu kiﬂiler bir daha
Fransa’ya asla giremeyeceklerdir!..

