
oç Toplulu¤u olarak 2006’da çok
önemli bir seneyi yafl›yoruz. Say›n
Vehbi Koç’un 1926’da temellerini

att›¤› Koç Toplulu¤u 80 yafl›nda. Avrupa
Birli¤i ile müzakerelere bafllad›¤›m›z ve
ekonomide çok uzun y›llardan sonra is-
tikrar sa¤lanan 2006, yaln›zca Koç Top-
lulu¤u için de¤il, Türkiye için de çok
önemli bir y›l. Biz de 2006’y› hem eko-
nomik dengeler, hem de Avrupa Birli¤i
ile iliflkileri aç›s›ndan Dünya Bankas›
Türkiye Direktörü Andrew Vorkink ile
birlikte de¤erlendirmek istedik.

“AB ç›tas›na dikkat”
Y›llard›r düzenli olarak sürdürdü¤ümüz
“Anadolu Buluflmalar›”n›n dokuzuncu-
sunu da Antalya’da gerçeklefltirdik. Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mus-
tafa V. Koç toplant›daki konuflmada, is-
tikrar›n sürdürülmesi için AB ile müza-
kere sürecinin öneminin alt›n› çizdi.
Mustafa V. Koç toplant›da  “Oyun Alan›-
m›z Dünya” diyerek Toplulu¤un  yeni
vizyonunu da bayilerimizle paylaflt›.

“Hedeflere 10 y›l erken ulaflt›k”
Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›
da 14. Bas›n ve Komuoyunu Bilgilendir-
me Toplant›s›’nda Toplulu¤un 2005 y›-
l›nda gerçekleflen rakamlar›n› ve 2006
hedeflerini anlatt›. 2001’de, 2010 y›l› için
öngördükleri ciro ve büyüme hedefinin,
2005’te gerçekleflti¤inin alt›n› çizen Bü-
lend Özayd›nl›, 2006 y›l› için ciro hede-

fini 36 milyar dolar olarak aç›klad›.
Özayd›nl›, bu rakamlarla  Koç Hol-
ding’in 2006’da dünyan›n en büyük 200
flirketi aras›na girece¤ini vurgulad›.

“Hayallerinizin peflinden koflun”
Yaz›m›n bafl›nda da belirtti¤im gibi Koç
Holding olarak 80. y›l›m›z› kutluyoruz.
Her platformda dile getirdi¤imiz “Türki-
ye’nin gelece¤ine inan›yoruz ve bu gele-
cek için çal›fl›yoruz” felsefemizle, 80. y›l
kutlama projelerinden ilkini de “Türki-
ye’nin gelece¤i çocuklara” arma¤an et-
tik. Ünlü karikatürist Salih Memecan’›n
“Sizinkiler” bant karikatürlerini tiyatroya
tafl›d›k. “Sizinkiler-Dünya Kaç Bucak”
çocuk müzikali fiubat’ta sahnelenmeye
baflland›. Önce ‹stanbul’da sonra da
Anadolu’da on binlerce çocu¤a ulaflacak
olan müzikalle “Hayallerinizin peflini b›-
rakmay›n” ça¤r›s› yap›yoruz.

E¤itime destek devam edecek
E¤itime verdi¤imiz deste¤i tüm gücü-
müzle sürdürüyoruz. Koç Holding, hem
Mesleki E¤itim Merkezi ve Sosyal Tesis-
ler Kompleksi’nin Koç E¤itmen E¤itimi
Binas›’n›n yap›m› ve donan›m›n›, hem
de Beyaz›t’ta deprem nedeniyle zarar
gören bir ilkö¤retim binas›n›n y›k›l›p ye-
niden inflas›n› üstlendi. 

Hasan Bengü
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve 
D›fl ‹liflkiler Baflkan›
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Türkiye’nin gelece¤i 
olan çocuklar›m›z için...
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Küresel Vizyon

Dünya Bankas› Türkiye
Direktörü  Andrew Vorkink,
Türkiye’deki makro ekonomik
geliflmeleri, cari aç›k tart›flmalar›n›
ve iflsizli¤in önlenmesi için
gereken yap›sal önlemleri 
de¤erlendirdi. Vorkink, cari
aç›ktan endiflelenmedi¤ini söyledi.

Anadolu Buluflmalar›’n›n
dokuzuncusu Antalya’da yap›ld›.
Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç, ekonomi
ve siyasette sa¤lanan istikrar›n
korunmas› gerekti¤ini 
vurgulad›.

Koç Holding CEO’su Bülend
Özayd›nl›, 14. Bas›n› ve
Kamuoyunu Bilgilendirme
Toplant›s›’nda Koç Holding’in
2005 y›l› gerçekleflen rakamlar›n›,
2006 y›l› hedeflerini ve yeni sat›n
al›mlarla sektörlerde beklenen
geliflmeleri anlatt›.  

‹çindekiler
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Ay›n Gündemi

Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç, ‹stanbul
Valisi Muammer Güler’le iki yeni
okulun yap›m›yla ilgili
protokol imzalad›.

Fiat’›n yeni arac› Grande Punto
Türkiye pazar›nda rekor k›rd›.

22

Birlikte Baflarmak
Antalya Arçelik ve Arstil Bayii

Topaylar Ticaret Yönetim Kurulu
Baflkan› Ömer Sami Topay, beyaz
eflya ve mobilyada art›k plaza
ma¤azac›l›¤›na geçilmesi gerekti¤ini
belirtti. Topay, tüm ev eflyalar›n›n bir
arada sat›lmas› gerekti¤ini söyledi.
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KÜRESEL
V ‹ZYON

ünya Bankas› Türkiye Direktörü
Andrew Vorkink, Türkiye’nin
Avrupa Birli¤i ile müzakerelere
bafllamas›yla çok daha önemli

bir platforma yükseldi¤ini söyledi. Ha-
len tart›fl›lan ödemeler dengesi aç›¤›
konusunda “endiflesi” olmad›¤›n› belir-
ten Vorkink, bankac›l›k sektöründeki
UniCredit-Koçbank, sanayide de Tofafl-
Fiat, Ford gibi istihdam art›r›c› yabanc›
sermaye iliflkilerinin Türkiye’nin hem
döviz aç›¤›n› finanse eden sa¤lam kay-
naklar ortaya ç›kard›¤›n› hem de istih-
dam art›r›c› yat›r›m yaratt›¤›n› vurgula-
d›. Vorkink, 2001’den bu yana uygula-
nan istikrar program›, Türkiye Avrupa
Birli¤i iliflkileri, ödemeler dengesi tart›fl-
malar› ve iflsizlik konusunda sorular›m›-
z› yan›tlad›.

Türkiye ekonomisinin bugünkü durumunu
özetleyebilir misiniz?
Türkiye ekonomisi oldukça iyi gidiyor.
2001 krizinden bu yana görülen iyilefl-
me oldukça önemli. Türkiye ekonomisi
krizden sonra güçlü bir s›çrama yapt›
ve 2004’te dünyan›n en h›zl› büyüyen

ekonomilerinden biri oldu. 2002-2004
süresinde y›ll›k büyüme oran› ortalama
yüzde 8 düzeyinde gerçekleflti ve hü-
kümetin  2005 için yüzde 5 olan büyü-
me hedefi de daha yüksek ç›kacak gibi.
‹hracat da bugün bu büyümeye katk›da
bulunuyor ve ihracatta yüksek katma

de¤erli ürünlerin büyüyen bir pay› var.
Ayr›ca yeni pazarlar da önem kazand›.
Enflasyonun kontrol alt›na al›nmas›nda
önemli geliflmeler meydana geldi. Mer-
kez Bankas› 2001’de tam ba¤›ms›zl›¤›n›
kazand› ve fiyat dengesi birincil hedef
olarak belirlendi. Dalgal› kur rejimi al-

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Andrew Vorkink:

Türkiye art›k “hasta” de¤il, 
“güçlü” ekonomiye sahip

D

Dünya Bankas› Türkiye Direktörü Andrew Vorkink, Türkiye
ekonomisinde 2001’den bu yana uygulanan programla, ekonomide

sa¤lanan istikrar›n politik alanda da sürdü¤ünü belirtti. Vorkink,
“Bugün kimse Türkiye’den hastal›kl› ya da ayn› yerde dönüp duran

bir ekonomi olarak söz etmiyor; bunun yerine, hakl› olarak Türkiyeli
ve yabanc› yat›r›mc›lar taraf›ndan büyük ölçüde arzu edilen bir

yat›r›m yeri haline geldi” dedi

t›nda fiyat dengesi para politikas›na
odakland›. 2001 y›l›ndan beri –mali
konsolidasyonda kararl› bir çaba sa¤la-
yan- aç›k enflasyon hedeflemesi be-
nimsendi. Para politikas› üzerindeki
mali bask› azald›. Dolay›s›yla ve geç-
miflteki baflar›s›z olmufl istikrar çabala-
r›n›n aksine enflasyondaki düflüfl göze
çarpar halde. Enflasyon 2001 krizi dö-
nemindeki yüzde 70 civar›ndan tek ha-
neli rakamlara geriledi. Enflasyon,
2004’te yüzde 9.4 ile 35 y›l sonra ilk
kez tek haneli rakamlara düfltü ve
2005’te de yüzde 7.7’ye geriledi.
Türkiye, reform program›n›n kararl› bir
biçimde yürütülmesiyle makro ekono-
mik durumunu önemli ölçüde iyilefltir-
di; karma politika ekonomiye güvenin
artmas›nda etkili oldu. Hükümetin AB
ile yürüttü¤ü kat›l›m müzakerelerinin
yolunu açmay› güvence alt›na alma ça-
balar› tüm ekonomik çerçeveyi destek-
ledi. Politik istikrar da önemli etkiye
sahip unsurlardan biri oldu.
2002’den bu yana, s›k› mali ve parasal
politikalar ve serbest kur rejimi teme-
linde izlenen para politikas›n›n yay›l-
mac› oldu¤u kan›tland›; çünkü pazarla-
ra güveni art›rd› ve hazine fonu kazanç
oran›nda prim riskini azaltt›. Aç›kças›
güçlü mali performans, ekonomik
program›n kilometre tafl› oldu. 2004’te-
ki  faiz d›fl› fazla, yüzde 6.5 oran›ndaki
hedefi aflt›. 2003’te bu oran yüzde 6.2
idi. Mali performans 2005’te sürdürül-
dü. Hedeflenen temel fazlay› yakala-
maktaki baflar› pazar beklentilerini
yükseltti ve yakalanaca¤›na inan›lan
makro ekonomik istikrar› oluflturmada
kilit bir rol oynad›. Kamu borçlar›n›n
GSMH’ye oran› düflerken floklara karfl›
dayan›kl›l›k artt›. Net kamu borcunun
GSMH’ye oran› 2001’de yüzde 91 iken
2004’te yüzde 64’e düfltü.
Yap›lacak daha çok ifl olsa bile Türki-
ye’nin geçti¤imiz birkaç y›lda ne kadar
ilerleme kaydetti¤ini ak›lda tutmak
önemlidir. Neredeyse hiç kimse art›k
bankac›l›k sektöründeki bafll›ca riskler
hakk›nda konuflmuyor. Nüfusun -yük-
sek bir enflasyon sarmal›nda dünyaya
gelmifl olan- yar›dan fazlas› için bu ka-
dar düflük bir enflasyon bilinmiyordu.
Bugün kimse Türkiye’den hastal›kl› ya

da ayn› yerde dönüp duran bir ekono-
mi olarak söz etmiyor; bunun yerine,
hakl› olarak Türkiyeli ve yabanc› yat›-
r›mc›lar taraf›ndan büyük ölçüde arzu
edilen bir yat›r›m yeri haline geldi. Ve
Türkiye’nin ekonomisi Avrupa’n›n geri
kalan›ndan üç-dört kat daha h›zl› bü-
yüyor. Türkiye büyümek için ve Avru-
pa’ya hayat vermek için müthifl bir po-
tansiyele sahip olan genç ve dinamik
bir ülke.

Reformlar sürdürülmeli
Bununla birlikte, beklemekte olan
önemli reformlar, elde edilen baflar›n›n
sürdürülebilmesi için hayati önem tafl›-
yor. Örne¤in, emekli reformu için te-
mel teflkil eden sosyal güvenlik yasas›-
n›n ve genel sa¤l›k sigortas›n›n Mart
2006’da geçmesi bekleniyor. Benzer
biçimde, devlet bankalar›n›n özelleflti-
rilmesinde ölçülü bir h›zda da olsa iler-
leme kaydediliyor. Her ne kadar bü-
yük iyileflme ve yap›sal cephedeki ba-
flar›lar Türkiye ekonomisinde riski
önemli ölçüde azaltsa da, risk hâlâ sü-
rüyor. Borç seviyesi hâlâ yüksek, hal-
buki vade hâlâ düflük; toplamda sabit
oranl› borç pay›ndaki büyümeye ra¤-
men kazanç oran› risklerinde ve ya-
banc› nakit floklar›nda zarar görme ih-
timali hâlâ ihmale gelmez. Dünya pa-
zarlar›ndaki yüksek petrol fiyatlar› ve
kazanç oranlar› art›fl ihtimali, ihracat
fazlas›n› geniflletmek için, ayn› zaman-
da büyüme için ve uzun süre yüksek

kalmaya devam ederse enflasyon için
hâlâ uluslararas› boyutta endifle kayna-
¤›. Ekonomideki h›zl› iyileflmeyle bir-
likte, ihracat aç›¤›ndaki büyük geniflle-
me endifle kayna¤› olmaya devam edi-
yor. 2004’te bu miktar gayri safi milli
gelirin (GSMH) yüzde 5.2’siydi ve
2005’te GSMH’nin yüzde 6’s›n›n üze-
rinde olmas› öngörülüyor. Bu aç›¤›n
tahammül edilemez oldu¤u söylene-
mez, ancak dikkatlice izlenmelidir.
Riskin yan› s›ra güçlükler de söz konu-
sudur. Daha genifl bir düzeyde, yüksek
büyüme oranlar›n›n sürdürülmesi ve
AB ülkelerindeki ortalama gelir seviye-
si ile buluflulmas›, Türkiye ekonomisi
için önemli güçlükleri temsil etmekte-
dir. Genel olarak yap›sal reformlara
devam etmek, sosyal güvenlik sistemi-
ni düzenlemek ve devlet bankalar›n›
özellefltirmek, bu güçlükleri karfl›lamak
ad›na önemli faaliyetlerdir. Ayn› za-
manda mali uyumun niteli¤ini gelifltir-
mek, büyümeyi art›ran harcamalara ve
daha düflük vergilere alan yaratmak
için gerekli olacakt›r. Ekonomik büyü-
me iflsizli¤i azaltmad›. 2005 y›l›nda ifl-
sizlik oran›nda bir iyileflme görülmedi
ve bu oran yüzde 10.3’te kald›. Yüksek
nüfus art›fl›, tar›mdaki istihdam ak›fl› ve
ifl gücünün oldukça düflük kat›l›m ora-
n› -ki iflgücü pazar› koflullar› geliflti¤in-
de bu oran›n yükselme potansiyeli var-
d›r- göz önüne al›nd›¤›nda, Türkiye
ekonomisi iflsizlik oran›nda düflüfl elde
edebilecek kadar ifl yaratam›yor. Bu,
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örne¤in yüksek ücret-d›fl› maliyetin dü-
flürülmesi gibi somut politik ad›mlar›n
at›lmas› gereken bir alan.

Mevcut kur oran› ve ihracat aç›¤› tart›fl-
mas› sürüyor. Kiflisel olarak Yeni Türk Li-
ras›’n›n fazla de¤erli oldu¤una ve ihracat
aç›¤›n›n bir tehlike oluflturdu¤una inan›-
yor musunuz?
Türk Liras›’n›n de¤eri pazar taraf›ndan
belirlendi¤i, yapay bir yolla gerçeklefl-
medi¤i için normalin üzerinde de¤er
kazand›¤›na inanm›yoruz. ‹hracat aç›-
¤›ndaki geniflleme bir risk olarak kal-
maya devam etse bile, bu yönetilebilir
bir risk; önümüzdeki dönemde ihracat
aç›¤›na iliflkin bir kriz beklemiyoruz.
Uluslararas› piyasada petrol fiyatlar›n-
daki art›fl ve yurtiçi talepteki önemli
büyüme, özellikle de temel mallara ya-
t›r›m›n büyümesi, mevcut ihracat den-
gesi durumunu desteklemektedir. Fa-
kat ihracat aç›¤›n›n finanse edilmesi bir
problem olmam›flt›r, olacak gibi de gö-
rünmemektedir; çünkü uzun vadeli ya-
banc› sermaye pay› ve borç yaratma-
yan girdiler artmaya devam etmektedir.
Turizm gelirleri de hâlâ güçlü. 2004’te
toplam net girdilerin yaklafl›k yüzde
53’ü (IMF kredileri ve hükümet rezerv-
leri hariç) k›sa vadeli girdiler biçimin-
deydi. 2005’te bu pay yüzde 41’e düfl-
tü; bu iyiye iflaret. Yabanc› yat›r›mlar
denklik girdileri ile net hata ve noksan
gibi borç yaratmayan girdiler 2005’te
ihracat aç›¤›n›n yüzde 71’ini kapl›yor-
du; bu da benim neden ihracat aç›¤›-
n›n mevcut koflullarda yönetilebilir ol-
du¤unu düflündü¤ümü gösteriyor. 
Her durumda, flu ana kadar elde edilen
güçlü mali konsolidasyon ve serbest
kur rejimi ile Türkiye, ihracat dengesiz-
likleri ile yüzleflmekte geçmiflte oldu-
¤undan çok daha iyi bir konumdad›r.
Dahas›, geçti¤imiz dört y›l içinde Tür-
kiye, ekonomik floklar karfl›s›ndaki in-
cinebilirli¤ini önemli ölçüde azaltm›fl-
t›r. Kamu sektöründeki genifl çapl› ya-
p›sal reformlarla birlikte güçlü bir mak-
roekonomik performansla, finansal pa-
zar ve ürün pazar› ekonomik k›r›lgan-
l›¤›n› oldukça azaltm›flt›r. Kamu borçla-
r›n›n GSMH’ye oran›ndaki keskin dü-
flüfl, reel kazanç oranlar›ndaki öngörü-
lenden büyük azalma ve yerel kurdan

belirlenmifl kamu borçlar›n›n büyüyen
pay›, borç sürdürülebilirli¤inin gelifl-
mesine katk›da bulunmufltur.
Bununla birlikte, ithalat-ihracat denge-
sindeki sürdürülebilirli¤i muhafaza et-
mek hem makroekonomik hem de ya-
p›sal politikalar için eflzamanl› bir güç-
lük yarat›r. Makro ekonomik cephede
hükümet, tasarruflar›n yat›r›m için ihti-
yaç duyulan hareketlili¤ini sa¤lamak
ve yeni aç›k enflasyon hedefleme reji-
mi ba¤lam›nda para politikas›n› des-
teklemek için, mali disiplin politikas›-
n›n yüksek bir temel bütçe fazlas› vas›-
tas›yla sürdürülmesine devam etmeli-
dir. Yap›sal cephede ise, uzun vadeli
yabanc› sermaye  biçiminde yabanc›
tasarruflar› çekmek için yat›r›m iklimini
güçlendirmek, ürün ve hizmet pazarla-
r›n› liberallefltirmeye devam etmek,
belli baz› sektörler için de¤il, herkes

için vergileri düflüren bir vergi sistemi-
ne geçmek ve dahas›, rekabet politika-
s›n› güçlendirmek, özellikle de ticari-
leflmemifl hizmetlerde maliyetin düfl-
mesini sa¤layacakt›r. Bu da enflasyo-
nun düflüflünü h›zland›r›r ve tüketici-
nin yarar›nad›r.

Daha iyi ekonomik koflullar için bir çare
olarak yabanc› sermaye yo¤unlu¤u art-
mad›.  Bu yo¤unlu¤u art›rmak için ne gibi
düzenlemeler yap›lmas› gerekiyor? 
Düflük yabanc› yat›r›mlar ve özellefltir-
melerdeki yavafl ilerlemeden sonra
2005’te yaflanan geliflmeler oldukça
umut vaadediyor. Genel makro ekono-
mik yaklafl›mdaki ve ifl çevrelerindeki
geliflmeler sayesinde 2005’te do¤rudan
yabanc› yat›r›m büyük ölçüde artt›. 

Özellefltirmeler umut veriyor
Türk Telekom gibi yüksek maliyetli
unsurlar›n özellefltirilmesi ve özellikle
de bankac›l›k sektöründeki yabanc› ya-
t›r›m, do¤rudan yabanc› sermaye girifli-
nin yükselifline katk›da bulundu ve bu
ba¤lamda 2005 y›l›, Türkiye’deki özel-
lefltirme tarihinde bir kilometre tafl›n›
temsil ediyor. 2005’te y›l boyunca ger-
çekleflen al›m-sat›mlar zemininde ya-
banc› yat›r›mlar 9.6 milyar dolara
(GSMH’nin yüzde 2.6’s›na) ulaflt›; aç›k-
ças› bu, 2004’teki 2.8 milyar dolarla k›-
yasland›¤›nda önemli bir büyüme.
Ba¤l›l›k temelinde, 2006’da gelecek
do¤rudan yabanc› sermayenin 19 mil-
yar dolar›n üzerinde olaca¤› tahmin
edilmekte. Bütün bu geliflmeler, Türki-
ye ekonomisine büyük bir güvenin sin-
yalini veriyor ve  hükümetin özellefltir-
me program›na ba¤l›l›¤›n› teyid ediyor.
Süren özellefltirme çabalar› kamu borç-
lar›n›n düflmesinde ve daha fazla istih-
dam yaratacak yat›r›m yapmak üzere
gelen yabanc› sermaye  girifliyle birlefl-
ti¤inde özellikle ihracat nedeniyle ar-
tan ödemeler dengesi aç›¤›n›n finanse
edilmesine yard›mc› olacakt›r. 

AB ile ekonomik olarak uyum içinde ol-
mak için ne gibi yap›sal önlemler gerek-
mektedir? 
Geçti¤imiz birkaç y›lda Türkiye’de, ka-
mu sektörünün düzenlenmesinde, fi-
nans sektörünün yeniden yap›land›r›l-
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mas›nda ifl çevrelerinde ve genel ola-
rak fleffafl›ktaki geliflme de dahil olmak
üzere hat›r› say›l›r bir ilerleme kayde-
dildi. Fakat büyümeyi sürdürmek, is-
tihdam› art›rmak ve Türkiye’nin AB’ye
kat›l›m›na destek olmak için afl›lmas›
gerekecek önemli güçlükler varl›¤›n›
sürdürmekte. Sosyal güvenlik reformu-
nun Meclis’te kabul edilmesi bekleni-
yor. Devlet bankalar›n›n özellefltirilme-
sinde, yak›n zamanda Vak›fbank faali-
yetlerinde oldu¤u gibi, yol al›n›yor ve
tamamlanmas› birkaç y›l sürecek gibi
görünüyor. 
Türkiye’nin kendisini AB üyeli¤ine ha-
z›rlamas› gerekiyor. AB üyesi ülkeler
ile aras›ndaki mevcut gelir aç›¤›n› ka-
patmas› için yap›sal reformlar gereki-
yor. Özellikle de Türkiye’nin genç ku-
fla¤›na daha iyi e¤itim sa¤lamak ve
iflgücünün beceri düzeyini yükseltmek
için, anaokulundan meslek içi e¤itime
kadar e¤itim sisteminde gerçeklefltire-
ce¤i büyük bir reform gerekiyor. Yap›-

sal cephedeki politik etkinliklerin iyi
sonuçlar do¤uraca¤› bir baflka önemli
alan ise yüksek iflsizli¤e iliflkindir. Bu-
na ba¤l› bir nokta da iflgücüne kat›l›-
m›n, özellikle de kad›nlar aras›nda dü-
flük olmas›d›r. Bize göre, ücretlerdeki
yüksek maliyetler, okullardan mezun
olanlarda beceri yetersizli¤i ve ayr›ca
iflgücü pazar›ndaki kat›l›k, düflük istih-
dam›n ortaya ç›kmas›nda rol oynamak-
tad›r. Gelecek birkaç y›lda öncelik, nü-
fus için daha fazla ve daha iyi ifller sa¤-
lamak üzere kapsaml› bir yaklafl›m be-
nimsemelidir.

Dünya Bankas›’n›n toplumsal destek ala-
n›nda pek çok projesi  oldu¤unu biliyoruz.
‹flsizlik ve yoksulluk için ne yap›labilir? 
Uluslararas› karfl›laflt›rmalar göstermifl-
tir ki Türkiye’nin istihdam performans›
Avrupa’daki k›yaslamaya uygun ülke-
lerinki kadar baflar›l› de¤il; özellikle de
2001 krizinden bu yana gerçekleflen
güçlü ekonomik büyüme düflünüldü-

¤ünde beklentilerimizin alt›nda kald›.
Bunu aç›klarken göz önüne al›nacak
pek çok unsur var; örne¤in geçmiflte
makroekonomik ölçüde yaflanan bek-
lenmedik durumlar, çok say›da vatan-
dafl›n tar›msal ve k›rsal alanlar› terk et-
mesi, iflgücü pazar›na pek çok gencin
girmesi, hizmetlerin nispeten yavafl bü-
yümesi, insana de¤il teknolojiye a¤›r-
l›kl› yat›r›m ve genel olarak ifl dünyas›
çevresi bunlar aras›nda. Dolay›s›yla
geçti¤imiz y›llarda baz› iflkollar›n›n ya-
rat›lmas› göze çarparken, bu yürüyüfl ifl
arayanlarla birlikte sürdürülemedi. Bu-
nun yan› s›ra iflgücü pazar› politikas›-
n›n, iflverenler için çal›flanlar›n maliye-
tini yükselten yönleri de var. Bu, özel-
likle de Türkiye’de kay›td›fl› istihdam
e¤ilimini anlamak için önemli. 
Önümüzdeki dönemde kay›td›fl› istih-
dam›n önlenmesine yönelik düzenle-
meler gerekecek. Bugünün aç›k eko-
nomik ikliminde ihtiyaç duyulan yakla-
fl›m, politikalar› ifli koruma alt›na al-
maktan, yani kat› ifl güvenli¤i kuralla-
r›ndan, daha iyi bir iflsizlik kazan›mlar›
sistemi, etkili e¤itim ve istihdam prog-
ramlar› vas›tas›yla iflçileri korumaya
do¤ru kayd›rmakt›r.
Esra Yener

“Türkiye AB üyesi
ülkeler ile aras›ndaki

gelir aç›¤›n›
kapatmak için

yap›sal reformlar›
yapmal›. Özellikle de

Türkiye’nin genç
kufla¤›na daha iyi

e¤itim sa¤lamak için,
anaokulundan

meslek içi e¤itime
kadar e¤itim

sisteminde büyük bir
reform gerekiyor”“Türkiye 

büyümek için 
ve Avrupa’ya 

hayat vermek için
müthifl bir 

potansiyele sahip
olan genç ve 

dinamik bir ülke”
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du¤unu belirten Mustafa V. Koç, “Siya-
si istikrar› bozabilecek bu tart›flmalar›n
zaman zaman ciddi krizler yaratt›¤›n›
görüyoruz. Avrupa Birli¤i karfl›tlar›n›n
ekonomik ve siyasi alanlarda elefltiri
dozunu aflan lobilerinin etkisi s›k s›k
karfl›m›za ç›k›yor. Ancak burada as›l
önemli olan, yöneticilerin, bu lobi faali-
yetleri karfl›s›nda kararl› durufllar›n›
kaybetmiyor olmalar›d›r” diye konufltu.

D›fl iliflkilere dikkat
Türkiye’nin iç meselelerinin yan› s›ra,
içinde bulundu¤u co¤rafyan›n önemi-
nin de alt›n› çizen Mustafa V. Koç, “Ya-
n› bafl›m›zda, yak›n zamanda sorunlar›-
n›n bitmeyece¤i belli olan Irak, yine ya-
n› bafl›m›zda, yeni bir sorun üretebile-
cek olan ‹ran. Çevremizdeki Ortado¤u
ülkeleri ise özellikle Filistin seçimleriy-
le birlikte yepyeni gerilimler getirebilir.
‹flte böylesine bir co¤rafyan›n ortas›nda
iken, ülkemiz aç›s›ndan kritik bir döne-
meçteyken, içerde siyas› istikrara, d›fla-
r›da ise AB flemsiyesine ne kadar çok
ihtiyac›m›z oldu¤u kendili¤inden orta-
ya ç›k›yor” dedi. Mustafa V. Koç, ko-
nuflmas›n› flöyle tamamlad›: 
“2006 y›l›nda kuruluflumuzun 80. y›ldö-
nümünü kutlayaca¤›z.

Koç Holding 80 yafl›nda
Say›n Vehbi Koç’un 1926 y›l›nda Anka-
ra’da küçük bir ticarethanede temelleri-
ni att›¤› Koç Toplulu¤u 80 yafl›nda.
0nun koydu¤u ilkeler, hedefler ve biz-
lere miras b›rakt›¤› vizyon do¤rultusun-
da, 80 baflar›l› y›l› geride b›rakt›k. 
Finans sektöründe, orta¤›m›z UniCredit
ile birlikte Yap› Kredi Bankas›’n› sat›n
alarak büyük bir hamle gerçeklefltirdik.
Perakendecilik sektöründeki liderli¤i-
miz Tansafl’›n da bünyemize kat›lmas›y-
la aç›k ara bir üstünlü¤e dönüfltü. K›sa
bir süre önce ise üçüncü büyük sat›n
al›m›m›z›n son aflamalar›n› gerçeklefltir-
dik. Tüprafl’›n Toplulu¤umuza devri
için imzay› att›k. Tüprafl’›n Koç ailesine
dahil olmas›n›n anlam› bizler için çok
büyük. Yüzy›l›m›z›n en büyük ve en
stratejik sektörü olan enerjide, Koç
Toplulu¤u önemli bir pozisyona sahip
oldu...

Koç Toplulu¤u olarak bir yandan mev-

cut ifllerimizi bizden beklenen flekilde

planl›, disiplinli ve dikkatli bir biçimde

büyütürken, bir yandan da yapt›¤›m›z

stratejik planlar do¤rultusunda s›çrama-

l› bir büyüme gerçeklefltirdik. Daha bir-

kaç y›l önce global pazarda etkin bir

dünya flirketi olma hayallerimiz, hedefi-

miz haline geldi. Bu hedefi; ‘Oyun ala-

n›m›z dünya diyerek özetliyoruz.” 

“Hedeflerimize ulaflt›k”
Mustafa V. Koç’un ard›ndan kürsüye
gelen Koç Holding CEO’su Bülend

Özayd›nl›, konuflmas›na, Türkiye’de-
ki son ekonomik durumu de¤erlendi-
rerek bafllad›. Avrupa Birli¤i ve IMF ile
iliflkilerde istikrar›n korunmas›n›n flart
oldu¤unu vurgulayan Özayd›nl›, bayi-
lere düflük enflasyon ortam›nda nas›l
çal›fl›laca¤›n›n iyi belirlenmesi gerekti-
¤ini söyledi. Özayd›nl›, ekonomideki
istikrara dikkat çekerek de, makro
ekonomik dengelerin korunmas› için
istikrars›zl›k yarat›lmamas› gerekti¤i-
nin alt›n› çizdi. Koç Holding’in 2005
y›l› tahmini gerçekleflmelerini ve 2006
y›l› hedeflerini de ayr›nt›l› tablolar ve-
rerek anlatan Bülend Özayd›nl›, flöyle
konufltu:
“Bildi¤iniz gibi uzun bir dönem yüksek
enflasyonla yaflad›k. Art›k önümüzde
düflük enflasyon dönemi var. Bu al›fl-
mad›¤›m›z ortam›n koflullar›na da al›fl-
mam›z gerekiyor. Önümüzdeki dönem-
de karfl›m›zda son derece güçlü bir re-
kabet ortam› olacak. Rekabet gücümü-
zü art›rmak için stratejik ortakl›klar ra-
hatl›kla olabilir. Büyümek, yat›r›m yap-
mak gerekiyor. Teknolojiye yat›r›m
yapmak gerekiyor. Ürünlerimizi çeflit-
lendirmemiz gerekiyor.”
Konuflmas›nda, Koç Toplulu¤u’nun ci-
ro, kâr, yat›r›m ve hedefleri konusunda
ayr›nt›l› bilgiler veren Bülend Özayd›n-
l›, Dan›fltay’›n Tüprafl’a iliflkin ald›¤› ka-
rarlara da aç›kl›k getirdi. 
Özayd›nl›, “Dan›fltay Tüprafl flartname-
sinin yürütülmesinin durdurulmas›na
yönelik talebi befle karfl› s›f›r oyla red-
detmifltir. Dan›fltay’›n alm›fl oldu¤u bu
red karar› ise temyiz mahkemesince
bozulmufltur. fiimdi bu konu yeniden
Dan›fltay’da esastan görüflülecektir. Gö-
rüldü¤ü gibi yasal süreç devam etmek-
tedir.” dedi.
Özayd›nl› daha sonra, 2005 ve 2006 ba-
fl›nda devirleri tamamlanan Yap› Kredi
Bankas›, Tansafl ve Tüprafl’›n ço¤unluk
hisselerinin al›m›na iliflkin aç›klama
yapt›. Bu üç sat›n al›mla finans, pera-
kende ve enerjide Topluluk içinde bü-
yük bir sinerji yarat›laca¤›n› belirten
Özayd›nl›, birçok bayiinin bu konudaki
sorular›n› da yan›tlad›. Özayd›nl› ayr›-
ca, Koç Toplulu¤u’nun sosyal sorumlu-
luk projeleri hakk›nda da ayr›nt›l› bilgi
verdi.
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oç Toplulu¤u taraf›ndan 1951 y›l›ndan bu yana, dü-
zenli olarak sürdürülen flirket bayi toplant›lar›n›n yan›
s›ra, bölgesel olarak tüm Koç Toplulu¤u bayileri ile bir
araya gelmek ve görüfl al›flveriflinde bulunmak ama-

c›yla bafllat›lan “Anadolu Buluflmalar›” toplant›lar›n›n doku-
zuncusu, 23 fiubat’ta Antalya’da gerçeklefltirildi.
Toplant›da, Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa
V. Koç ve CEO Bülend Özayd›nl›; Antalya, Osmaniye, ‹çel,
Hatay ve Isparta illerindeki Koç Toplulu¤u’na ait Arçelik, Ay-
gaz, Avis, Beko, ‹zocam, Demirdöküm, Ford Otosan, Tofafl,
Opet, Koç Allianz, Oltafl gibi flirketlerin bayilik ve temsilcilik-
lerini yürütmekte olan 850 kat›l›mc›yla bir araya geldi. 
Toplant›n›n aç›l›fl›nda bir konuflma yapan Koç Holding Yö-
netim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, sözlerine Türkiye’nin
siyasi, diplomatik ve ekonomik geliflmelerini de¤erlendirerek
bafllad›. Ülke olarak çok önemli bir dönemin geride b›rak›l-
d›¤›n›n alt›n› çizen Mustafa V. Koç flöyle devam etti: “Ama
daha önemli bir döneme girmifl bulunuyoruz. Geçti¤imiz y›l
Türkiye’nin birçok alanda ev ödevlerini yerine getirdi¤i ve
AB ile müzakere sürecini bafllatt›¤› bir y›ld›. Ayn› flekilde
ekonomik olarak da makro dengelerin kuruldu¤u, büyüme-
nin güçlü bir biçimde devam etti¤i, yabanc› sermaye ak›fl›n›n
h›zland›¤› bir y›l oldu. Önümüzdeki y›l ise, birçok aç›dan ge-
çen y›la oranla daha da iyi bir sene olaca¤›n› umut ediyorum.
Öncelikle bugüne kadar ülke olarak dengelerimizi oturtma
çal›flmalar›n› yürüttük. Bundan sonra ise geliflmifl ülkelerle
aram›zdaki mesafenin kapat›lmas› için çaba harcamam›z ge-
rekiyor. Özellikle ekonomik aç›dan kurmufl oldu¤umuz di-
siplin ve sistemi kararl›l›kla sürdürmemiz gerekiyor. Önümü-
ze ç›kacak baflka bir konu ise Avrupa Birli¤i ile müzakere sü-
recinde yaflamam›z muhtemel sorunlard›r. Hepimiz biliyoruz,
müzakere süreci zorlu geçecek. Bu zorlu süreçte yaln›zca
bürokratik ifllemlerin düzenlenmesi yeterli olmayacakt›r.
Tam tersine baz› alanlarda bütünüyle yap›sal dönüflüm sa¤-
lanmal›d›r.”                                                  

“AB iliflkilerine dikkat”
Tart›fl›lmas› gereken önemli di¤er bir noktan›n da, müzake-
relerin bafllamas›yla birlikte ortaya ç›kan siyasi tart›flmalar ol-
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Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç,
“Anadolu Buluflmalar›” çerçevesinde AAnnttaallyyaa’da bir araya
geldi¤i 850 bayiye hitaben yapt›¤› konuflmada, Türkiye’de

istikrar›n sürdürülebilmesi aç›s›ndan siyasi kararl›l›k ve Avrupa
Birli¤i müzakerelerinin öneminin alt›n› çizdi

“AB flemsiyesi kritik önemde”

“Önümüzdeki 
dönemde 

karfl›m›zda son derece 
güçlü bir rekabet 

ortam› olacak. 
Büyümek, yat›r›m 

yapmak 
gerekiyor. Teknolojiye

yat›r›m yapmak
gerekiyor. Ürünlerimizi 

çeflitlendirmeliyiz”
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Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›

Mustafa V. Koç, Koç Holding CEO’su

Bülend Özayd›nl› ve Koç Holding yöne-

ticileri Antalya’da sabah, Roma’da mey-

dana gelen kazada yaralanan Burdur

Ford Otosan Bayii Mehmet Meçiko¤lu

ve eflini ziyaret ettiler. Heyet daha son-

ra da Ekim ay›nda elim bir trafik kaza-

s›nda o¤ullar› Caner Saraço¤lu’nu kay-

beden Antalya Beko Bayii Çetin Sara-

ço¤lu ve efli Gülderen Saraço¤lu’na

(solda) baflsa¤l›¤› ziyaretinde bulundu-

lar. Heyet ard›ndan Antalya Ford Oto-

san Bayii Bilaller’e gitti.

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›

Mustafa V. Koç, Koç Holding CEO’su

Bülend Özayd›nl› ve Koç Holding yö-

neticileri Antalya Migros Al›flverifl

Merkezi ve Tansafl’a u¤rayarak incele-

melerde bulundular. Son olarak Bala-

banlar Otokar Bayii Bilgin Balabanlar’a

giden heyet, buradan Büyükflehir Bele-

diye Baflkan› Menderes Türel’i ziyaret

etti. Mustafa V. Koç, makam›nda ziya-

ret ettikleri Türel’e ‹znik Çini tabak

hediye etti. (Sa¤da)

9. Anadolu Buluflmalar› çerçevesinde Antalya’da bir araya gelen 850 bayi, 
2005 y›l›nda Koç Toplulu¤u’nun sat›n al›mlar›yla oluflan gücün kendilerine de 

büyük bir güven verdi¤ini belirtiyorlar

“Koç Toplulu¤u’ndan güç al›yoruz”
Nilüfer Sadullaho¤lu
Alanya Arçelik Bayii

‹LET‹fi‹M KOPUKLU⁄U 
ENGELLEN‹YOR

“Anadolu Buluflmalar›
Koç Grubu flirketlerini
daha iyi tan›mak, kay-
naflmak aç›s›ndan fay-
dal› bir toplant› oluyor.
Ayr›ca, sektör olarak
toplant› yap›l›p daha

detayl› bir flekilde sorunlar›n tart›fl›l-
mas› gerekiyor. Bu toplant›lar, iletiflim
kopuklu¤unu engelliyor. Anadolu Bu-
luflmalar› yöneticilerimizin ‹stanbul’da
oturup da Anadolu’yu görmezlikten
gelmesini engelliyor. 
Özellikle bugünlerde Koç Grubu flir-
ketlerine  dahil olman›n de¤eri daha
da çok anlafl›l›yor. Biz 1982’den beri
Arçelik bayiiyiz. O dönemler daha az
bayi vard›. Bayilik zor veriliyordu.
fiimdi yap› güçleflti, girmek de güçlen-
di ve bu yap›ya da kolay girilmiyor.
Dolay›s›yla bu bünyede bulunmak ay-
r›cal›k oldu.” 

Mümtaz Y›ld›z
Antalya Beko Bayii 

HEDEFLER‹M‹Z‹ DO⁄RU 
Ç‹ZEB‹L‹YORUZ

“Anadolu Buluflmalar›
güzel bir giriflim ger-
çekten. Tüm önemli
konulara de¤iniliyor.
Ekonomideki son ge-
liflmeleri ve hedefleri
ö¤renmemiz, bizim de

gelecek planlar›m›z› do¤ru yapma-
m›z› sa¤l›yor. Antalya’da da özellikle
bizim sektörümüz aç›s›ndan büyük
bir büyüme var. Büyük al›flverifl mer-
kezlerinin aç›lmas›yla buralarda
önemli f›rsatlar do¤du. Yeni yeni bir-
çok al›flverifl merkezi aç›l›yor. Nüfus
da h›zla art›yor. Bu noktada bizim
için yeni bir büyüme yönü ortaya ç›-
k›yor. Grubun genifllemesi de bizlere
önemli sinerjiler kat›yor. Grup büyü-
dükçe ürün segmentimiz de de¤ifli-
yor, elektronikte büyüyoruz. Bu da
hem sat›fllar›m›z› hem de itibar›m›z›
yükseltiyor.” 

Fatih Göçmeno¤ullar›
Türko¤lu Petrol – Opet Bayii

KEND‹M‹Z‹ GÜÇLÜ 
H‹SSED‹YORUZ

“Koç Toplulu¤u’nda
özellikle enerji sektö-
ründe, Tüprafl’›n al›n-
mas›yla beraber siste-
min daha iyi iflleyece-
¤ine inan›yorum. Ba-
na göre önemli bir si-

nerji sa¤layacak sektörümüze. Daha
önce kâr marjlar›m›z çok düflüktü.
Bunu yöneticilerimizle eski toplant›-
larda paylaflt›k. Daha sonra Koç Top-
lulu¤u da devreye girerek hükümet-
le yapt›klar› görüflmelerle bu konuda
biraz daha kâr marjlar›n›n yükseltil-
mesini sa¤lad›lar. Bu konu bizi biraz
rahatlatt›. 1999’dan beri Opet olarak
devam ediyoruz. 17-18 senedir de
Mogaz olarak Koç Toplulu¤u ile ça-
l›fl›yoruz, temsil ediyoruz. Koç Top-
lulu¤u’nun bayii olarak kendimizi
güçlü hissediyoruz. Her zaman ken-
dimizi güçlü hissediyoruz.”

Mehmet Özkaya
‹skenderun Arçelik Bayii

KOÇ TOPLULU⁄U ‹LE 
‹ST‹KBAL‹N‹Z‹ Ç‹ZERS‹N‹Z

“Arçelik bayii olmak çok
büyük bir mutluluk. Üç
tane evlad›m› Arçelikçi
yetifltirdim. Onlar ifli yü-
rütüyorlar flimdi. Kendi-
mizi Arçelik ailesinin

parças› gibi görüyoruz. Ben 50 y›lda
önemli bir ortam haz›rlad›m. Gerisi ço-
cuklar›ma kald›. Koç Grubu bayii ol-
mak istikbalinizi yeniden çizmek gibi-
dir. Gelece¤inize güvenle bakman›z›
sa¤lar. Çok uzun dönemli yat›r›mlar ya-
pabilir, gelece¤i kurabilirsiniz” 

Sad›k Biniciler
Antalya Arçelik Bayii

UFKU GÖRÜYORUZ
“Koç Grubu’nun bayii ol-
mak büyük güç veren bir
duygu. Özellikle kriz y›lla-
r›nda büyük bir avantaj
oluyor. Anadolu Buluflma-
lar›’na ilk kez kat›ld›m.
Çok etkilendim. Vizyonu

ve misyonu çok düzgün bir toplant›yd›.
Ben baflka alanlarda baflka firmalar›n da
bayili¤ini yap›yorum. Ancak ben flimdiye
kadar böyle bir bütünlü¤ü hiç görmemifl-
tim. Çok fl›k, çok güzel bir toplant› oldu.
Faydal› oldu¤unu zannediyorum.”

Ender Kökavflar
Antalya Dokuma Beko Bayii

www.kocbayi.com’UN
KAMPANYALARINDAN
YARARLANIYORUM

Anadolu Buluflmalar› bi-
ze çok önemli bir vizyon
sa¤lad›. Bu tür toplant›-
larda önümüzü görebili-
yoruz. Mutlaka kat›l›n-
mas› gerekti¤ini düflünü-

yorum ben. Benim için özellikle Beko
ve Arçelik konusundaki taleplerimizi
iletebilmemiz ve sorunlar›m›za çözüm
bulunaca¤› konusundaaki yan›tlar çok
önemliydi. Örne¤in, LCD televizyon-
lar›na flifre konmas› konusunu ilete-
bildik. 

Zehra Aflç›o¤lu:
Mersin Simtur Koç Allianz Bayii

S‹GORTADA S‹NERJ‹ BEKL‹YORUZ
Anadolu Buluflmalar›’nda
genel olarak oldukça
önemli bilgiler edinebili-
yoruz. Bu sene bizim için
biraz daha önemliydi. Ya-
p› Kredi Bankas› ve di¤er

finansal hizmet flirketlerinin Koç Top-
lulu¤u’na geçmesiyle birlikte bizim de
merak etti¤imiz çok fazla konu var
çünkü. Bugün biraz da olsa bu konuda
sorular›m›za yan›t bulduk. Yap› Kredi
Sigorta ile birlikte önemli bir sinerji el-
de edece¤imizi düflünüyorum. Bu ko-
nuda önümüzdeki dönemde bize net
bilgi aktaracaklar›n› belirttiler. 

Sabiha Canbolat
Mersin Canbolat Koç Allianz Bayii

SIGORTADA GENIfiLEYECE⁄‹Z
“Biz sigortac›lar için bu
Anadolu Buluflmas›’n›n
en önemli yan› sigorta
alan›nda Topluluk’ta ya-
p›lacak yeni düzenleme-
ler konusunda bilgi edin-

mekti. Biraz da olsa bilgi alabildik. An-
cak san›yorum son durumu önümüz-
deki dönemde bize anlatacaklar. Yap›
Kredi Sigorta’n›n çok büyük bir pazar
pay› var. Bence bu birliktelikle ürün
yelpazemiz geniflleyecek. 

Murat Camcu
Akpa Antalya Bölge Müdürü

TUR‹ZM’DE BEKO FARKI VAR
Anadolu Buluflmalar›’nda
Bülend Bey’in konuflma-
s›nda da dinledik. Turizm
sektöründeki vizyonumu-
zu anlatt› ki bu bizim için
çok önemli. Turizm sek-
törüne mal verince do¤-

rudan reklam yap›yorsunuz. Antal-
ya’da otel odalar›nda 130 bine yak›n
Beko televizyonumuz çal›fl›yor. Pazar›n
nereden baksan›z yüzde 70-80’ine sahi-
biz.

11
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oç Toplulu¤u’nun 2 Mart’ta dü-
zenledi¤i 14. Bas›n› ve Kamu-
oyunu Bilgilendirme Toplant›-
s›’nda, holding ve ba¤l› tüm ku-

rumlar›n 2005 y›l› gerçekleflmeleri ve
2006 y›l› hedefleri aç›kland›. Koç Hol-
ding CEO’su Bülend Özayd›nl›, Toplu-
luk olarak 2001’de planlad›klar› ve
2015 y›l›nda ulaflmay› hedefledikleri
büyümeyi 10 y›l erken gerçeklefltirdik-
lerinin alt›n› çizdi. Toplant›da, Türki-
ye’de yaflanan siyasi ve ekonomik ge-
liflmeler, Avrupa Birli¤i ile iliflkiler ko-
nusunda de¤erlendirmeler ve tüm flir-
ketlerdeki geliflmeleri de ayr›nt›l› olarak
anlatan Bülend Özayd›nl› özellikle
Tüprafl ihalesiyle ilgili Dan›fltay’da sü-
ren davalara dikkat çekerek, tüm taraf-
lar› huku¤a sayg›l› ve sa¤duyulu dav-
ranmaya ça¤›rd›
Konuflmas›na, 2005 y›l›n›n Koç Toplu-
lu¤u için birçok önemli projeye imza
at›lan, planl› çal›flman›n umut verici
meyvelerinin toplanmaya bafllad›¤› cid-
di bir yat›r›m y›l› oldu¤unu belirterek
bafllayan Özayd›nl›, “2005 y›l›nda ger-
çeklefltirmifl oldu¤umuz at›l›mlar ve
2006 y›l› için planlad›¤›m›z geliflmeler-
den cesaret alarak Avrupa’n›n lider flir-
ketleri aras›nda yer alma vizyonumuzu,

global oyuncu olma boyutuna tafl›mak
istiyoruz. Planlar›m›z›, stratejilerimizi ve
hedeflerimizi bunun üzerine kuruyo-
ruz. Bu nedenle de bugünkü toplant›-
m›z› “Oyun alan›m dünya” kavram›
içinde gerçeklefltiriyoruz cümlesiyle
sürdürdü ve flöyle devam etti: “Türkiye
ekonomisini uzun y›llard›r bask›s› alt›n-
da tutan bir sorunu art›k tümüyle geri-
de b›rakt›¤›m›z› söyleyebiliriz. 33 y›l-
dan sonra enflasyon nihayet tek haneli

düzeylere geriledi... Bütçe aç›¤›n›n
GSMH’ye oran›, y›llardan sonra ilk kez,
yüzde 3 olan Avrupa Birli¤i Maastricht
Kriteri’nin de alt›na indi ve 2005’te yüz-
de 2 olarak gerçekleflti. Konsolide büt-
çe son befl y›ld›r faiz d›fl› fazla veriyor...
Önümüzdeki iki y›l içinde reel faizler-
deki düflüfle paralel olarak genel bütçe-
nin de fazla vermesi bekleniyor. Bütün
bunlar birkaç y›l önce özlem ile bekle-
di¤imiz geliflmeler… Son befl y›ld›r

Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl› 2006 hedeflerini aç›klad›: 

Hedeflerimize 10 y›l erken ulaflt›k,
ciro hedefimiz 36 milyar dolar› aflt›
Koç Holding’in uygulamada 2005 tahmini konsolide cirosunun, 2010 için
öngörülen 18.7 milyar dolarl›k hedef seviyesinde gerçekleflti¤ini belirten
Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›, “2006 konsolide ciro beklentimiz
ise yaklafl›k 36 milyar dolarla, 2015 için hedefledi¤imiz düzeyin
üzerindedir. Bu sonuçla, Dünyan›n en büyük 200 flirketi aras›na girme
hedefimizi, planlanandan 10 sene önce gerçeklefltirmifl olaca¤›z” dedi

Türkiye ekonomisi ortalama yüzde
7’nin üzerinde bir büyüme kaydetti ve
dünyan›n en h›zl› büyüyen ilk üç eko-
nomisinden biri oldu.” 
Olumlu geliflmelerin sürmesi için mev-
cut istikrarl› yap›n›n ve ekonomik bü-
yümeyi sürekli k›lacak etkenlerin üze-
rine odaklan›lmas› gerekti¤ini belirten
Özayd›nl› flöyle konufltu: “Politik istik-
rar dedi¤imiz zaman, Türkiye’nin, ken-
di içinde istikrar› korumas›n›n yan› s›-
ra, global platformda da dengeleyici
bir rol üstlenmesi gere¤inden söz edi-
yoruz. Son yaflanan karikatür krizi, ge-
rek Bat›’yla gerekse ‹slam dünyas›yla
yak›n iliflkileri bulunan ülkemizin, h›z-
la de¤iflen küresel sosyal ve politik di-
namikler içerisinde ne kadar önemli bir
rol üstlenebilece¤ini gösterdi. Ancak,
bu tür ani krizlerin d›fl›nda da, Türki-
ye’nin, de¤iflen dünya flartlar›na uygun,
uzun vadeli bir vizyon çerçevesinde
yeni stratejiler ve politikalar oluflturma-
s›, aksiyon planlar› yapmas› zorunlu
gözüküyor.”
Önümüzdeki dönemin belirleyici fak-
törlerinden birinin de Avrupa Birli¤i
müzakere süreci olaca¤›n›n alt›n› çizen
Özayd›nl›, bu sürecin kolay geçmeye-
ce¤ini de tekrar an›msatt›. Özayd›nl›,
Avrupa Birli¤i müzakere sürecinin do¤-
ru de¤erlendirilmesi durumunda bir-
çok riskin asgari düzeye indece¤ini de
vurgulad›. 
Avrupa Birli¤i ile müzakere sürecinin
de etkisiyle Türkiye’ye olan güven art-
t›kça, do¤rudan yat›r›mlar›n deste¤iyle,
mevcut cari aç›¤›n ödemeler dengesi
problemine dönüflmeyece¤ini belirten
Özayd›nl›, “Cari aç›¤›n bugün için ko-
lay finanse ediliyor olmas›n›n rahatl›¤›
içine girmek de do¤ru olmaz. Yar›n ya-
banc› sermaye giriflindeki bir yavaflla-
ma ve güven ortam›nda zay›flama biz-
leri zor duruma düflürebilir. Bu neden
ile cari aç›¤›n azalt›lmas› için güven ve
istikrar ortam›n›n korunmas›nda sade-
ce hükümete de¤il hepimize görev dü-
flerken yap›sal önlemler al›nmas› da
kaç›n›lmaz olmaktad›r.”
‹stikrarl› büyüme ortam› için en önem-
li flart›n da IMF ile iliflkileri ayn› disip-
lin içerisinde yürüterek mali disiplini
sürdürmek oldu¤unu belirten Özayd›n-
l›, “seçim ekonomisi” uyar›s› yapt›. 
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Özayd›nl›, “Geçmifl dönemlerde al›fl›l-
m›fl oldu¤u gibi ‘seçim ekonomisi’ uy-
gulamas›na baflvurulmas›n›n istikrar›
onar›lmas› güç biçimde zedeleyece¤i-
nin alt›n› çizmekte de, 2007’nin seçim
y›l› olmas› nedeniyle yarar görüyoruz.
Popülist yaklafl›mlar›n güven ortam›n›
zedeleyece¤ini ve h›zla yitirilebilen bir
güven ortam›n›n ayn› h›zla iyilefltirile-
medi¤ini yine geçmifl deneyimlerimiz-
den hat›rlamam›z uygun olur” dedi. 

Hedefler 10 y›l erken yakaland›
Türkiye ile ilgili de¤erlendirmelerinin
ard›ndan Koç Toplulu¤u’nun 2005 y›l›
gerçekleflmelerini ve 2006 y›l› hedefle-
rini anlatan Özayd›nl›, 2001 y›l›nda ka-
muoyuna aç›klad›klar› ve 2015 y›l›na
uzanan hedeflere flimdiden ulafl›ld›¤›n›
belirterek flöyle konufltu:
“2001 y›l›nda hedefimizin dünyan›n en
büyük 200 flirketi aras›na girmek oldu-
¤unu, y›lda ortalama yüzde 14 büyü-
me h›z› ile bunu tahminen 2016 y›l›n-
da gerçeklefltirebilece¤imizi ifade et-
mifltik. Bu grafikte 2010 y›l› için hedef-
ledi¤imiz ciro 18.7 milyar dolard›. Uy-
gulamada 2005 tahmini konsolide ci-
romuz 2010 y›l› için öngördü¤ümüz
hedef seviyesinde gerçekleflmifltir.
2006 konsolide ciro beklentimiz ise
yaklafl›k 36 milyar dolarla, 2015 için

hedefledi¤imiz düzeyin üzerindedir.
Bu sonuçla, Dünyan›n en büyük 200
flirketi aras›na girme hedefimizi, plan-
lanandan tam 10 sene önce gerçek-
lefltirmifl olaca¤›z.
Geçti¤imiz dönemde kârl›l›kta ger-
çeklefltirdi¤imiz büyüme, ciro büyü-
memizin de üzerinde olmufltur.
Amortisman öncesi konsolide faaliyet
kâr›m›z 2005 y›l›nda 1.5 milyar dola-
ra ulaflm›flt›r. 2006’da yüzde 100 art›fl-
la 3 milyar dolara ç›kmas› hedeflen-
mektedir.”
Özayd›nl›, konuflmas›n›n sonunda
Toplulu¤un hedeflerini özetledi:
“Bu toplant›y› ‘Oyun Alan›m Dünya’
kavram› içinde gerçeklefltirdik...
2004 y›l› sonuçlar›m›za göre, dünya-
n›n 389. büyük flirketiyiz. 2006 y›l›
hedeflerimizi tutturdu¤umuz takdir-
de, dünyan›n en büyük 200 flirketin-

den biri olaca¤›z. Toplam gelirlerimiz
içinde, Türkiye d›fl›ndan sa¤lad›¤›m›z
gelirler önemli bir yer tutuyor...

Yurtd›fl› ifllerimizle büyüyece¤iz
Kârl› ve h›zl› büyümemizi sürdürmek
için, önümüzdeki dönemde tüm iflle-
rimizde yurtd›fl› büyümeye daha fazla
a¤›rl›k vermek zorunday›z. 2005 y›l›n-
da gerçeklefltirdi¤imiz yat›r›mlar›n da
katk›s› ile Türkiye’de ulaflt›¤›m›z bü-
yüklük, bize bunun için gerekli gücü
ve ivmeyi sa¤lamaktad›r. Bu deste¤i
de arkam›za alarak, stratejik plan›m›z
do¤rultusunda, Toplulu¤umuzu dün-
yan›n say›l› flirketlerinden biri haline
getirecek ad›mlar› atmaya devam ede-
ce¤iz. Bu yolla, yeni bir döneme gir-
mifl olan ülkemizin de ilerlemesine
katk›m›z› art›rarak sürdürece¤iz.”
Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›n-

l›, 14. Bas›n› ve Kamuoyunu Bilgilen-
dirme Toplant›s›’ndaki konuflmas›n›n
Koç Holding’in 2005 sonu geliflmeleri
ile 2006 y›l› beklentilerini anlatt›¤› bö-
lümünde, Toplulu¤un bulundu¤u sek-
törlerle ilgili de genifl bilgi verdi. 
Migros’un, perakendecilik sektöründe
Türkiye’nin öncü flirketi ve en büyü¤ü
olma özelli¤ini sektörün iddial› flirket-
lerinden Tansafl’› bünyesine katarak
daha da gelifltirdi¤ini belirten Özayd›n-
l› flöyle konufltu:

Perakendede zirve
“‹ki flirketin birlefltirilmesi ile ilgili ça-
l›flmalar› Haziran ay›nda tamamlamay›
hedefliyoruz. Daha önce de belirtti¤i-
miz gibi, Tansafl ve Macrocenter mar-
kalar› birleflmeden sonra da kullan›l-
maya devam edilecek, bu markalar
kimliklerini koruyacaklard›r. ‹ki flirke-
tin entegrasyonuyla sa¤lanacak verim-
lili¤in de katk›s› ile h›zl› büyümenin
sürmesi ve 2006’da yurtiçinde 70 yeni

ma¤aza aç›lmas› hedeflenmektedir. Bu
sektördeki öncülü¤ümüz ve liderli¤i-
miz bildi¤iniz gibi sadece Türkiye ile
s›n›rl› de¤il. Yurtd›fl›ndaki büyümemiz
de olanca h›z› ile devam ediyor.
2005’te 17 yeni ma¤aza ve 4 al›flverifl
merkezi aç›ld›. Rusya, Azerbaycan, Ka-
zakistan ve Bulgaristan’dan sonra 5. ül-
ke olan Makedonya’da faaliyete geçil-
di. 2006’da ise 31 yeni ma¤aza ile 7
al›flverifl merkezi daha açmay›, ülke
portföyüne Ukrayna’y› da eklemeyi ve
yurtd›fl› cironun 900 milyon dolar› afl-
mas›n› hedefliyoruz. 2007 y›l› hedefi-
miz ise 1.2 milyar dolard›r. Migros’un
ve Tansafl’›n 2005 yurtiçi ve yurtd›fl›
toplam cirosu 3.2 milyar dolard›r.
2006’da toplam ciro 3.7 milyar dolara
ulaflacak, organik büyüme ve flirket
al›m›yla sektördeki ciromuz iki y›lda
iki kat›na ç›km›fl olacakt›r.
Koçtafl da yat›r›mlar›n› h›zland›rd›.
2005’te açt›¤› fiiflli ma¤azas›na, 2006’da
2 tanesi 9 bin metrekarelik büyük ma-

Otomotiv sektöründe 2005 y›l›nda Koç
Toplulu¤u ad›na en önemli geliflmenin
Tofafl’›n Minicargo ve D-200 projelerini
bafllatmas› oldu¤unu belirten Koç Hol-
ding CEO’su Bülend Özayd›nl›, 14. Ba-
s›n ve Kamuoyunu Bilgilendirme Top-
lant›s›’nda flu de¤erlendirmeyi yapt›:
“2006 y›l› da, bu projeler ile ilgili yat›-
r›mlar›n gerçeklefltirilece¤i önemli bir

y›l olacakt›r. Üretim 2007 y›l›nda baflla-
yacakt›r. Ford Otosan, geçti¤imiz y›llar-
da oldu¤u gibi, 2005’te de Türkiye oto-
motiv pazar›ndaki liderli¤ini, Tofafl ise
üçüncülü¤ünü devam ettirdi. Toplam
araç üretimimiz yüzde 12 büyümeyle
430 bin adede ulaflarak en yüksek dü-

zeye gelmifltir. fiirketlerimiz iç piyasa-
daki güçlü konumlar›n› sürdürürken,
ürün gelifltirmedeki baflar›lar›n› Türkiye
s›n›rlar›n›n ötesine tafl›yacak projeleri
gerçeklefltirme aflamas›na gelmifllerdir.
Rusya’da Tofafl’ta üretilen ürünlerin
üretilmeye bafllanmas› ve Tofafl’›n Rus-
ya’ya yapaca¤› ihracat bu projelere bir
örnektir. 2005 y›l›nda otomotiv pera-
kendecili¤inde Birmot ve Otokoç flir-
ketlerimizin yönetimlerini birlefltirerek,
da¤›t›mda da Ferrari ve Maserati mar-
kalar›n›n distribütörlü¤ünü alarak at›-
l›mlar gerçeklefltirdik. 2006 y›l›nda mar-
ka portföyümüzü gelifltirmeye yönelik
çal›flmalar›m›z devam edecek.”

Otomotivde
Lider Grup
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¤azalar olmak üzere, 3 yeni ma¤aza
daha ekleyerek sektörün lideri olma
yolunda h›zla ilerliyor. Tat-Tarifl ortak-
l›¤›yla 18 milyon dolar yat›r›m yap›la-
rak Manisa Alaflehir’de kurulan rak›
üretim tesisimizin ürünleri, Mercan ve
Fas›l markalar›yla piyasaya girdi.”

Arçelik’te rekor yurtd›fl› sat›fl
Arçelik’in, Türkiye pazar›ndaki tart›flma-
s›z liderli¤inin yan› s›ra 2005’te 1 milyar
euro’yu aflan konsolide yurtd›fl› sat›fllar›
ve Avrupa’n›n dördüncü büyük ve dün-
yan›n en kârl› beyaz eflya üreticisi konu-
muna geldi¤ini belirten Koç Holding CE-
O’su Bülend Özayd›nl›, sektörle ilgili ko-
nuflmas›n› flöyle sürdürdü:
“Arçelik Rusya’da inflaat›na 2005 y›l›nda
bafllad›¤› üretim tesisini bu y›l devreye
alacak, toplam üretim kapasitesini y›lda
11 milyon adede ulaflt›racakt›r. Rusya’da-
ki tesis Arçelik’in Romanya’dan sonra
yurtd›fl›ndaki ikinci üretim tesisi olacak-
t›r. Üçüncüsünün Çin’de gerçekleflmesini
hedefliyoruz. Arçelik’in bu yöndeki çal›fl-
malar›n›n bu y›l içerisinde meyvesini ver-
mesini bekliyoruz. 
Üretim yat›r›mlar›n›n yan› s›ra Arçelik'i
baflar›ya götüren en önemli faktörlerden
biri de teknoloji ve yenilik yaratabilme
gücüdür. Son üç y›lda, ülkemizdeki pa-
tent baflvurular›n›n yüzde 13'ü, Türki-
ye'den Avrupa patent ofisine yap›lan
baflvurular›n da yüzde 28'i Arçelik tara-
f›ndan gerçeklefltirildi. Avrupa’n›n ikinci
büyük TV üreticisi olan Beko Elektronik,
2006 y›l›nda Rusya’da üretime geçecek.
Arçelik’in tesisi ile ayn› alanda yer alacak
fabrikada kapasite bafllang›çta y›lda 700
bin adet ürnetime denk olacak.
Rusya bizim için çok önemli potansiyeli
olan bir pazar… Perakendecilikten sonra
dayan›kl› tüketimde de Beko markas›yla
bu pazarda liderli¤i hedefleyecek olmak
bize heyecan veriyor. Grundig markas›-
n›n Almanya’daki performans› Beko
Elektronik sahipli¤ine geçtikten sonra
aflama kaydetmifl ve TV pazar pay› yüz-
de 3’lerden yüzde 9’lara yükselmifltir.
Grundig’in Almanya’da gösterdi¤i bu et-
kinli¤i, 2006 y›l›nda baflta Türkiye olmak
üzere di¤er ülkelerde de göstermesini
hedefliyoruz.”

2005 y›l›nda Yap› Kredi Bankas›’n›n ço-
¤unluk hisselerinin sat›n al›nd›¤›n› an›m-
satan Koç Holding CEO’su Bülend Özay-
d›nl› flöyle konufltu: “fiu aflamada Bankala-
r›m›z›n organizasyonel bütünlü¤ünü sa¤-
lamaya yönelik yap›lanma çal›flmalar›m›z
devam ediyor. Türkiye’nin en büyük fi-
nansal gruplar›ndan biri olarak, 7 milyonu
aflan müflterimize en üstün hizmeti suna-
bilmek için ekiplerimiz her gün yeni pro-
jeler üretiyor. Amac›m›z, YKB’nin güçlü
marka ve ürünlerini, Koç Toplulu¤u’nun
güçlü itibar›n› ve UniCredit’in küresel bankac›l›k tecrübesini birlefltire-
rek Koçbank ve YKB’yi büyüme ve de¤er yaratma alanlar›nda pazar li-
derli¤ine tafl›makt›r. Bu sat›nalmadan sadece toplulu¤umuz kazançl›
ç›kmad›. Ülke ekonomisinin k›r›lganl›ktan kurtulma sürecinde oldu¤u
bir dönemde, ülkenin en büyük bankalar›ndan birinde olumsuz bir ge-
liflme meydana gelme riskinin ortadan kalkmas›, bankac›l›k sektöründe
rahatlamaya yol açt›, belirsizli¤i ortadan kald›rd›, Türk bankac›l›k siste-
mine olan güvenin artmas›na neden oldu. Bankac›l›k sektöründe ger-
çekleflen yabanc› sermaye giriflinin bir anlamda önünü açt› ve tabii ki
bankan›n az›nl›k hissedarlar›na da sat›n alma için ödedi¤imiz bedelin
bankan›n içine girmesi ve hareketsiz konumdaki baz› aktiflerin nakde
çevrilmesi ile önemli bir kazanç sa¤land›.”

“Türk Bankac›l›k 
Sektöründe Güven 
Sa¤land›”

Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›,
14. Bas›n ve Kamuoyunu Bilgilendirme
Toplant›s›’nda enerji sektöründeki gelifl-
meleri de¤erlendirirken, Tüprafl’la ilgili
de ayr›nt›l› aç›klamada bulundu. “Bizim
Tüprafl’›, ihale tarihindeki ‹MKB fiyat›n›n
üzerinde bir bedelle sat›n almam›z, ülke-
mizin gelece¤ine duydu¤umuz güvenin
bir sonucudur” diyen Bülend Özayd›nl›,
ihalenin tamamlanmas›ndan sonra ge-
rekli her türlü yasal izinlerin al›nd›¤›n›,
hukuki süreçlerin ve yükümlülüklerin
yerine getirildi¤ini ve bütün ifllemlerin
tamamlanmas› üzerine de hisse devrinin
gerçekleflti¤ini an›msatt›. Özayd›nl› flöyle
konufltu: “26 Ocak’ta gerçekleflen hisse
devrinin hemen ard›ndan flirketin yeni
Yönetim Kurulu oluflturulmufl, Genel
Müdür ve di¤er üst düzey yönetim po-
zisyonlar›na atamalar yap›larak flirket,
yönetimimiz alt›na girmifltir. Faaliyetler-
de herhangi bir kesinti veya aksama ya-
flanmam›flt›r. Kapsam d›fl› personelin
kendi iste¤i ile ayr›lanlar ve emeklili¤i
gelenlerin bir k›sm› d›fl›nda tümü ile ça-
l›flmaya devam edilmektedir. Kapsam içi
personel görevini sürdürmektedir.”
Koç Holding’in çal›flan›n sendikalaflma
hakk›n›n sürekli yan›nda oldu¤unun alt›-
n› çizen Özayd›nl›, “Bugün çal›flan say›-
m›z 89 bin kifliye ulaflm›flt›r. Tüprafl da
bu kapsamda taraf›m›zdan kucaklanm›fl

bir flirketimizdir. Üstelik Tüprafl ihalesi-
nin flartnamesi gere¤i, sendikal› yani
kapsam içi çal›flanlar›n tüm haklar› ko-
runmufl olup tamam› ile çal›fl›lmaya de-
vam edilmektedir” dedi. 

“Tüprafl’› gelifltirece¤iz”
Sözlerine “Hedefimiz Tüprafl’›n faaliyet-
lerini gelifltirmektir. fiirketi mevcut piya-
sa de¤erinin üzerinde bedel ödeyerek
sat›n almam›z›n nedeni, yeni yat›r›mlarla
verimlili¤ini ve üretimi art›rarak, daha
fazla kaynak yaratabilece¤imize olan
inanc›m›zd›r” diyerek devam eden
Özayd›nl›, Tüprafl’ta devam etmekte
olan yat›r›mlar için 400 milyon dolar
kaynak ayr›lmas›na ve 2006’da yaklafl›k
25 milyon dolar tutar›nda çevre yat›r›m›
yap›lmas›na karar verildi¤inin alt›n› çiz-
di. Rafinerilere yap›lacak yat›r›mlar ko-
nusunda da tek tek bilgi veren Özayd›n-
l› flöyle devam etti: “Önümüzdeki aylar
içerisinde kapsam d›fl› ve kapsam içi
personel istihdam› yap›lmas› planlan-
maktad›r... Amac›m›z Tüprafl’› mevcut
konumundan daha iyi yerlere getirmek,
Avrupa çap›nda bir oyuncu yapmakt›r...
Dan›fltay’a bizim direkt muhatab› olma-
d›¤›m›z bir seri dava aç›lm›flt›r. Bu dava-
larla ilgili yürütmeyi durdurma talepleri-
nin tamam› reddedilmifltir. Tüprafl’›n
özellefltirilmesine karfl› aç›lan dava ile il-

gili yürütmeyi durdurma talebinin reddi
temyiz mahkemesinde de onaylanm›flt›r.
‹hale flartnamesinin iptaline iliflkin bir di-
¤er dava ile ilgili, Dan›fltay’ca daha önce
reddedilmifl olan yürütmeyi durdurma
talebi ise, flartnamede “yat›r›m ve üreti-
min süreklili¤i ve hisselerin sat›lmamas›
gibi flartlar koyulmayarak kamu yarar›
gözetilmemifltir” gerekçesi ile temyiz
mahkemesince bozulmufltur. Davalar›n
esastan görüflülmesine devam edilmek-
tedir. Yasal süreçlerin devam etti¤i bir
ortamda taraf olmad›¤›m›z halde içine
çekilmek istendi¤imiz polemiklere
bugüne kadar kat›lmad›k, bundan sonra
da kat›lmayaca¤›z; ancak bu olayda tüm
taraflar›n ayn› hassasiyeti ve yasal sürece
ayn› sayg›y› göstermelerini bekliyoruz.
Koç Toplulu¤u olarak hukuk d›fl›nda ha-
reket etmemiz söz konusu olamaz. Tüp-
rafl’› tamamen hukuka uygun flekilde,
bütün yükümlülüklerimizi yerine getire-
rek devralmam›zdan itibaren ticari kural
ve esaslara göre basiretli bir tacirden
beklenecek ticari esaslar çerçevesinde
yönetmekteyiz; ve yönetmeyi sürdüre-
rek, di¤er sektörlerde ülke ekonomisine
nas›l katk› sa¤l›yor isek, bu sektörde de
katk› sa¤lamay› sürdürece¤iz... Tüprafl
ülke için önemli bir varl›kt›r. Gelinen
noktada her kesimin sa¤duyu içinde ha-
reket etmesi gerekir.”

“Tüprafl’ta herkesi sa¤duyuya ça¤›r›yoruz”
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sürpriz dünya seyahatinde Asya’dan Av-
rupa’ya, Amerika’dan Afrika’ya dünyan›n
farkl› kültürleriyle tan›fl›yor ve bafl dön-
dürücü bir gezinin büyüsüne kap›l›yor.
BKM Oyuncular› taraf›ndan sahnelenen
“Sizinkiler-Dünya Kaç Bucak” adl› çocuk
tiyatrosunun galas›, çocuklar›n a¤›rl›kl›
oldu¤u yaklafl›k bin kiflilik davetlinin ve
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç’un kat›l›m›yla 19 fiubat
Pazar günü gerçeklefltirildi. 
Çocuklar›n büyük coflkuyla kat›ld›¤› oyu-
nun galas›nda bir konuflma yapan Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Musta-
fa V. Koç, küçük konuklara flöyle seslen-
di:

“‹stikbal sizin elinizde”
“Bildi¤iniz gibi bu sene Koç Toplulu-
¤u’nun 80. senesi. Bizim için çok önem-
li bir sene. De¤iflik etkinliklerle bütün
seneyi inflallah hep beraber kutlayaca-
¤›z. Ama bizim için böyle bir senenin et-
kinliklerine siz çocuklarla, küçüklerimiz-
le bafllamak bizim için çok büyük bir
önem arz ediyor. Çünkü bu memleketin
istikbali de sizlerin elinde. O bak›mdan
bu bizim için özellikle büyük anlam ta-
fl›yor. fiimdi size tekrar hofl geldiniz di-
yorum ve bu güzel gösteriyi hep beraber
izlemeyi, keyifli bir flekilde izlemeyi
öneriyorum.”
“Sizinkiler-Dünya Kaç Bucak” çocuk mü-
zikali 13 May›s’a kadar her hafta sonu,
cumartesi günleri saat 12.00 ve 15.00’da,
pazar günleri de saat 11.00’da ‹stanbul
BKM’de ücretsiz olarak izlenebilecek.
Müzikal daha sonra da Anadolu’nun 16
flehrinde sahnelenecek ve yaklafl›k 100
bin çocu¤a ulaflacak. Davetiyeler ‹stan-
bul’da BKM giflesinde da¤›t›l›yor. 
BKM taraf›ndan sahnelenen müzikali
Can Y›lmaz senaryolaflt›rd›. Özer

18 19

Koç Toplulu¤u, 80. y›l kutlamalar›na “Türkiye’nin gelece¤i olan çocuklar”a
verdi¤i arma¤anla bafllad›. Koç Toplulu¤u, Türkiye’deki tüm 

çocuklar› “Sizinkiler-Dünya Kaç Bucak” adl› oyunu izlemeye ve 
“Limon” ile “Zeytin”’le birlikte s›n›rs›z hayaller kurmaya ça¤›r›yor. Tüm

çocuklar müzikali ücretsiz izleyebiliyor

oç Toplulu¤u, 2006’da kutlad›¤›
80. y›l› çerçevesinde toplumun
tüm kesimlerine sosyal sorumlu-
luk projeleri ile ulaflmay› hedefli-

yor. Koç Holding, çeflitli projelerle kutla-
yaca¤› 2006 y›l›nda ilk olarak çocuklara
“Sizinkiler-Dünya Kaç Bucak” isimli ço-
cuk müzikalini arma¤an etti.
Ünlü karikatürist Salih Memecan’›n
1991’den bu yana yay›nlanan ve tüm ço-

cuklar›n tutkuyla takip etti¤i, her ailenin
kendisinden bir fleyler bularak keyifle iz-
ledi¤i “Sizinkiler”in çizgi kahramanlar›,
5-12 yafl aras› çocuklar›n geliflimine kat-
k›da bulunabilmek amac›yla ve Koç Hol-
ding’in deste¤iyle, BKM Oyuncular› ta-
raf›ndan  “Dünya Kaç Bucak” isimli mü-
zikli çocuk oyunu ile sahneye tafl›nd›.
“Sizinkiler Ailesi”nin uslu k›z› “Limon”,
yaramaz arkadafl› “Zeytin”, tüm aileyi

birbirine ba¤layan anne “Ç›tç›t” ve evin
tonton ve tembel babas› “Babiflko”
oyunun kahramanlar›. 
“Sizinkiler Ailesi”’nin, evin küçük k›z› Li-
mon’un dünya seyahati kazanmak için
yar›flmaya baflvurmas›yla bafllayan mace-
ralar›, s›cak, esprili ve sevgi dolu mesaj-
lar›yla çocuklara oldu¤u kadar büyükle-
re de mutlu bir saat yaflatmay› hedefli-
yor. Tüm çocuklar, “Sizinkiler Ailesi”nin
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Koç Toplulu¤u’ndan 80. y›lda çocuklar için...

K

“Sizinkiler”le birlikte
dünya bir oyun alan› oluyor... 

Sizinkiler Çocuk Müzikali Program›

25 fiubat-16 Nisan Cumartesi ‹stanbul Befliktafl BKM 2
Pazar ‹stanbul Befliktafl BKM 1

17 Nisan Pazartesi ‹stanbul Beylikdüzü Münir Özkul Sah. 2
18 Nisan Sal› ‹stanbul Akatlar MKM 2
19 Nisan Çarflamba ‹stanbul Yeni Bosna AREL Koleji 2
20 Nisan Perflembe ‹stanbul Kartal Hasan Ali Yücel K.M. 2
21 Nisan Cuma ‹stanbul Bayrampafla Kaymakaml›k K.M. 2
22 Nisan Cumartesi ‹stanbul Ataköy Kültür Koleji 2
23 Nisan Pazar ‹stanbul Bostanc› Bostanc› Gösteri Mrk. 1
29 Nisan-14 May›s Cumartesi ‹stanbul Befliktafl BKM 2

Pazar ‹stanbul Befliktafl BKM 1
20 May›s Cumartesi Eskiflehir Merkez Anadolu Ünv. Sin. Anadolu 2
21 May›s Pazar Bursa Merkez Bar›fl Manço K.M. 2
22 May›s Pazartesi Bursa Merkez Bar›fl Manço K.M. 2
23 May›s Sal› ‹zmir Merkez ‹smet ‹nönü K.M. 2
24 May›s Çarflamba ‹zmir Merkez Bar›fl Manço K.M. 2
25 May›s Perflembe Denizli Merkez EGS Park 2
26 May›s Cuma Antalya Merkez AKM Büyük Salon 2
27 May›s Cumartesi Antalya Merkez AKM Büyük Salon 2
28 May›s Pazar Ankara Merkez Anatolia K.M. 2
29 May›s Pazartesi Ankara Merkez Anatolia K.M. 2
31 May›s Çarflamba Kayseri Merkez Kültür Merkezi 2
1 Haziran Perflembe Adana Merkez Belediye fiehir Tiyatrolar› 2
2 Haziran Cuma Adana Merkez Belediye fiehir Tiyatrolar› 2
3 Haziran Cumartesi Gaziantep Merkez Devlet Tiyatrosu 2
4 Haziran Pazar fianl›urfa Merkez DS‹ Konferans Salonu 2
5 Haziran Pazartesi Diyarbak›r Merkez Kaplan Gösteri Merkezi 2
7 Haziran Çarflamba Van Merkez Devlet Tiyatrosu 2
9 Haziran Cuma Erzurum Merkez AKM Ana Salon 2
10 Haziran Cumartesi Trabzon Merkez KTÜ Kültür Merkezi 2
11 Haziran Pazar Giresun Merkez ‹l Özel ‹dare Salonu 2
12 Haziran Pazartesi Samsun Merkez AKM Ana Salon 2
13 Haziran Sal› Samsun Merkez AKM Ana Salon 2

Tarih fiehir Semt Salon Oyun

Salih Memecan’›n “Sizinkiler” bant karikatürü, Koç Toplulu¤u’nun 80. y›l kutlamalar›
çerçevesinde Koç Holding Kurumsal ‹letiflim Bölümü taraf›ndan BKM ile görüflülerek çocuk
müzikali haline getirildi.
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Can Y›lmaz senaryolaflt›rd›. Özer
Atik’in müziklerini haz›rlad›¤›, Ayçin
Tar’›n renkli dekor ve kostümleriyle bü-
yülü bir dünya yaratt›¤› müzikalin kore-
ografisini ise Anadolu Atefli yapt›.
1991 y›l›nda Sabah gazetesinin arka say-
fas›nda Salih Memecan’›n çocuklar için
haz›rlad›¤› bant karikatür olarak yay›n-
lanmaya bafllayan “Sizinkiler”, aradan
geçen 15 y›lda ailelerin tutkusu haline
geldi. Gerçek ve do¤al karakterleriyle
okurlarla özdeflleflen, bu nedenle de
özellikle çocuklarla güçlü bir iliflki ve
iletiflim kurabilen “Sizinkiler”, ön plana
ç›kan sevgi dolu ve s›cak bir aile tablo-
su ile yaln›zca çocuklar›n de¤il, anne ve
babalar›n da keyifle takip etti¤i bir  bant
karikatürü oldu.  

Hediye Disney gezisi 
Türkiye’nin en popüler “bizden” kahra-
manlar›ndan olan “Sizinkiler”in çizgi ka-
rekterleri, 1995’ten bu yana da kitaplafl-
t›r›larak çocuk geliflimi ve e¤itimi dün-
yas›na girdi. Bugüne kadar 15 “Sizinki-
ler” albümü, 7 süper albüm, 16 boyama
kitab›, 4 oyun kitab›, 12 cep kitab›, 5 ‹n-
gilizce kitap ve 5 Türkçe hikâye kitab›
olarak yay›nland›. Müzikali izleyip, bi-
letteki kuponu doldurarak çekilifle kat›-
lanlardan 20 çocuk Paris’te Euro Dis-
ney’e gitmeye hak kazanacak.

20

Koç Holding, ‹stanbul’daki Çocuk
Esirgeme Kurumu’na ba¤l› çocuk
yuvas› ö¤rencileri için özel bir gös-
teri haz›rlayarak, 400 çocu¤u müzi-
kali izlemek üzere BKM’ye davet et-
ti. Sekiz çocuk yuvas›ndan 400’e ya-
k›n çocu¤un kat›ld›¤› oyun büyük
nefle içerisinde geçerken, miniklere
Divan’dan çikolata ve SEK’in mey-
veli sütleri ikram edildi. “Sizinkiler”
oyununu izlemeye davet edilen ço-
cuk yuvalar› flöyle: Emrullah Turan-
l› Çocuk Yuvas›, Küçükyal› Çocuk
Yuvas›, Kas›mpafla Çocuk Yuvas›,
fieyh Zayed Çocuk Yuvas›, Yakac›k
Çocuk Yuvas›, Eyüp Çocuk Yuvas›,
Bahçelievler Çocuk Yuvas›, Fatih
Çocuk Yuvas›, Göztepe Semiha fia-
kir Çocuk Yuvas›”. 

Çocuk yuvas› 
ö¤rencilerine 
özel davet
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“S›n›rs›z hayal kurmaya ça¤›r›yoruz”

oç Holding Kurumsal ‹letiflim
Koordinatörü Oya Ünlü K›z›l,
“Sizinkiler-Dünya Kaç Bucak”

oyunuyla verilmek istenen mesaj› ve
oyunun Koç Toplulu¤u aç›s›ndan
önemini flöyle özetledi: “Biliyorsunuz,
Koç Toplulu¤u’nun her zaman vurgu-
lad›¤› en önde gelen vizyonunu,
“Türkiye’nin gelece¤ine inan›yoruz ve
bu gelecek için çal›fl›yoruz” ilkesi
oluflturuyor. Çocuklar›m›z da Türki-
ye’nin gelece¤i. Çocuklar›n e¤itimi,
zihinsel geliflimi ve onlar› gelece¤i
düflünen bireyler olarak yetifltirmeyi
hedefleyen projeler de bizim için ilk
s›rada yer al›yor. Koç Toplulu¤u’nun
80. y›l etkinlikleri kapsam›nda hayata
geçirdi¤i ilk proje de “Sizinkiler-Dün-
ya Kaç Bucak” müzikali oldu. Bu mü-
zikalle, çocuklar›n hem zihinsel hem
de kültürel geliflimlerine katk›da bu-
lunmay›, hayal dünyalar›n› gelifltirme-
lerini sa¤lamay› amaçl›yoruz.  80. y›l›-
m›zda alt›n› çizdi¤imiz di¤er bir hede-
fimiz de “Oyun alan›m›z dünya” kon-
septi. 80. y›l kutlamalar›nda, bugünün
ve gelece¤in Türkiye’sine arma¤an et-

ti¤imiz müzikalle çocuklar› hem dün-
yay› tan›maya, hem de s›n›rs›z hayal-
ler kurmaya, keyifli bir maceraya ka-
t›lmaya, k›saca hayallerinin peflinden
koflmaya davet ediyoruz. Çünkü hayal
gücü, insan›n yaflam hedeflerini ger-
çeklefltirmesi, coflkulu ve mutlu bir bi-
rey olabilmesi için en gerekli hazine-
dir. ‹flte bu yüzden toplumumuzun
ilerlemesinde, hayallerini gerçe¤e dö-
nüfltürmesinde çocuklar bizim için
çok de¤erli. Bu nedenle oyunu olabil-
di¤ince çok çocu¤a izletelim istiyoruz. 
Koç Holding olarak ülke içindeki sos-
yal sorumluluk projelerimizin yan› s›-
ra Türkiye’yi uluslararas› platformda
tan›tmay› amaçlayan projelerimize de
h›z verece¤iz. Yurtd›fl›ndaki projeleri
Türkiye’nin itibar›n› art›racak, arzula-
nan siyasi ve ekonomik geliflmelerin
h›zlanmas›na destek olacak flekilde,
bir çat› alt›nda toplamay› planl›yoruz.”
Oya Ünlü K›z›l, 80. y›l kutlamalar›nda
gençlere ve e¤itime yönelik de heye-
can verici projeler bulundu¤unu,
bunlar› da zaman› geldikçe kamuo-
yuyla paylaflacaklar›n› söyledi.

K

alaya kat›lan “Sizinkiler” çizgi ka-
rekterlerinin yarat›c›s› karikatürist
Salih Memecan, çizdi¤i karakter-

leri sahnede izlemenin kendisini çok
etkiledi¤ini vurgulad›. “Sizinkiler” bant
karikatürü arac›l›¤›yla çocuklarla baflla-
yan iliflkisinin kendisini çok etkiledi¤ini
ve büyüklere yapt›¤› çizimlere oranla,
çocuklarda daha fazla titizlendi¤ini be-
lirten Memecan, “Çocuklar hatay› affet-
miyor. Karikatürleri çok dikkatli okuyor
ve takip ediyor. Hatal› mesajlar› hemen
uyar›yorlar. Çocuklara ulaflmak çok da-
ha önemli” dedi. “Sizinkiler” karikatür-
lerindeki evin uslu çocu¤u “Limon” ile
yaramaz arkadafl› “Zeytin” tiplemeleri-
nin tüm çocuklar›n sentezi oldu¤unu
ve bu yüzden de büyük be¤eni toplad›-
¤›n› belirten Memecan, “Sizinkiler”in
oyunla çok daha genifl kitleyle tan›fla-
caklar›n› anlatt›. Memecan, flu de¤er-
lendirmeyi yapt›: 
“Oyunu esas›nda ben yazmad›m. Oyu-
nun karakterlerini ben sa¤lad›m, kon-
septini ben sa¤lad›m. Oyunu Can Y›l-
maz yazd›. Çok heyecanl›, öncelikle
çok stresli bir ifl. Fakat flimdi çok gurur
duydu¤um, rahatlad›¤›m bir olay. ‘Si-
zinkiler’ benim için çok farkl› bir çizim
Burada çocuklara ulafl›yorsunuz. Bu
çok önemli. Benim en ciddi okurlar›m

esas›nda çocuklar. Onlar› ciddiye al-
mak zorundas›n›z. Çünkü onlar k›r›ld›
m› k›r›l›yor. Onlar sizi idare etmiyorlar
ve onlar sizi çok ciddiye al›yorlar. Do-
lay›s›yla siz de onlar› çok ciddiye almak
zorundas›n›z. Bu oyun o bak›mdan çok
iyi oldu; yani onlara ulaflabilmem, daha
kolay ulaflabilmem için. Karakterleri
böyle sahnede olunca insan gurur du-
yuyor, hofluna gidiyor.”
“Sizinkiler”deki karekterleri canland›r›r-
ken  yaflam›n içinde ne varsa onu de-
¤erlendirdi¤ini anlatan Memecan flöyle
konufltu: “Çocuklara hitap etmek çok
keyifli bir duygu. Bunu çok ciddi söy-
lüyorum. Büyüklere hitap etmek, yani
siyasi karikatür yapmak da hofl ve
önemli bir fley ama çocuklara yapt›¤›-
n›z ifli be¤endirdi¤iniz zaman çok bü-
yük bir haz duyuyorsunuz; ve daha
gerçek.” Memecan, Koç Grubu’nun 80.
y›l› dolay›s›yla böyle bir destek verme-
si sayesinde projeyi gerçeklefltirebildik-
lerini belirterek, “Böyle bir oyunu tüm
çocuklar›n seyretmesini sa¤layacak bu
büyüklükteki bir destek çok önemli. Bu
bence bir hizmet ve bafllang›ç yarata-
cak. Çok önemli bir karar böyle bir
oyuna destek olmak. Kendilerine can›
gönülden teflekkür ediyorum.” 

“Tüm çocuklara ulaflaca¤›z”

G
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oç Holding Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Mustafa V. Koç, ‹stanbul
Valisi Muammer Güler ile iki
önemli e¤itim projesi için proto-

kol imzalad›. 
24 fiubat’ta ‹stanbul Valili¤i’nde düzenle-
nen törenle imza at›lan protokollere göre
iki yeni e¤itim yuvas› Koç Holding tara-

f›ndan infla ettirilecek. Koç Holding, pro-
tokoller kapsam›nda ‹stanbul Sanayi
Odas› Vakf› (‹SOV) taraf›ndan yap›m›na
bafllanan ve 2006–2007 Ö¤retim Y›l›’nda
hizmete aç›lacak olan Mesleki E¤itim
Merkezi ve Sosyal Tesisler Kompleksi’nin
Koç E¤itmen E¤itimi Binas›’n›n yap›m› ve
donan›m›n› 1 milyon dolar ba¤›flla ta-

mamen üstleniyor. Bu projeye göre, infla
edilecek Anadolu Meslek Lisesi’nde yak-
lafl›k 500 ö¤renci e¤itim görecek. Ayr›ca,
Türkiye’deki tüm meslek lisesi ö¤retmen-
lerinin, son teknolojileri ve branfllar›nda-
ki geliflmeleri düzenli takip etmeleri için
her y›l verilecek e¤itimler ve bilimsel ça-
l›flmalar Koç E¤itmen E¤itim Binas›’nda
yürütülecek. 
Koç Holding ayr›ca, ‹stanbul Beyaz›t’ta
deprem sonras› zarar gören bir  ilkokulu
y›karak yeniden infla ettiriyor. Ford Oto-
san taraf›ndan infla edilecek ikö¤retim
okulu da 2006–2007 Ö¤retim Y›l›’na ye-
tifltirilecek.
Vehbi Koç Vakf›’n›n 2006 y›l›ndaki bir di-
¤er e¤itim projesi de Diyarbak›r’da yeni-
den infla edilecek olan Vehbi Koç ‹lkö¤-
retim Okulu. 
Vehbi Koç Vakf›’n›n misyonu çerçevesin-
de, geliflmeye aç›k üç temel alandan biri
olan e¤itime yönelik bu üç proje için,
Koç Holding ve Vehbi Koç Vakf› önemli
miktarda kaynak ay›r›yor. Koç Toplulu¤u,
destekledi¤i di¤er e¤itim vak›flar›n›n yan›
s›ra, halen Vehbi Koç Vakf› bünyesinde
verdi¤i burslar ve ayn› bünyede hizmet ve-
ren Koç ‹lkö¤retim Okulu, Lisesi ve Koç
Üniversitesi d›fl›nda, Türkiye’nin çeflitli böl-
gelerinde bulunan 13 tane ilkö¤retim oku-
lunu  topluluk flirketleri taraf›ndan destek-
leyerek, e¤itim konusunda çal›flmalar›n› da
art›rarak sürdürüyor. Koç Holding ve Veh-
bi Koç Vakf› ayr›ca, Ad›yaman’da geçen y›l
Haziran’da temelleri at›lan bir üniversite bi-
nas›n› bu y›l hizmete açacak.
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Koç Holding 80. y›l›nda da 
e¤itim yat›r›mlar›na devam ediyor

AYIN
GÜNDEM‹

K

‹stanbul’da yap›lacak Mesleki E¤itim Merkezi ve Sosyal Tesisler
Kompleksi’nin E¤itmen E¤itimi Binas›’n›n yap›m› üstlenen Koç
Holding, Beyaz›t’ta deprem nedeniyle hasar gören bir ilkokulu 
yeniden infla ettiriyor. Diyarbak›r’da da bir okul tamamen onar›lacak
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ürkiye pazar›na 15 fiubat tarihinde
sunulan Fiat Grande Punto, 15
Mart’ta Akatlar Spor Komplek-
si’nde gerçeklefltirilen muhteflem

bir törenle ifl, sanat ve e¤lence dünyas›-
n›n önde gelenleri ile bulufltu. Geceye,
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç, Koç Holding CEO’su
Bülend Özayd›nl›, Fiat Marka Direktörü
Luca De Meo ve Tofafl CEO’su Alfredo
Altavilla, Koç Toplulu¤u’nun üst düzey
yöneticileri ile seçkin bir davetli toplulu-
¤u kat›ld›. Lanse edildi¤i ‹talya, Fransa,
Almanya ve ‹spanya pazarlar›nda büyük
be¤eni toplayan Grande Punto, Türki-
ye’de de rekor sat›fla ulaflt›. Grande Pun-
to, bir ayda 2 bininci sipariflini ald›. 
Gecede bir konuflma yapan Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç
“Avrupa’da büyük bir be¤eni ile karfl›la-
nan Grande Punto’nun Türkiye’de de ay-
n› ilgiyi görece¤ine inanc›m sonsuz” söz-
leriyle bafllad›¤› konuflmas›n› flöyle sür-
dürdü: “Bu kusursuz arac›n, tasar›m›, gü-
cü ve güvenlik standartlar› ile ciddi bir re-

kabetin sürdü¤ü otomotiv sektöründe ra-
kiplerinin önüne aç›k farkla geçece¤ine
inan›yorum... Koç Toplulu¤u olarak, pek
çok alanda oldu¤u gibi otomotiv sektö-
ründe de güçlü ve lider konumumuzu
pekifltiren verimli bir y›la imza att›k. Bu
baflar›da kuflkusuz Fiat ve Koç Toplulu¤u
aras›ndaki güçlü iflbirli¤inin de rolü bü-
yüktür. Türkiye otomotiv sektörünün li-
der flirketlerinden biri olan Tofafl; Fiat ve
Koç birlikteli¤inin güçlü markalar›ndan
biri olarak bu y›l da gurur kayna¤›m›z ol-
du. Bu hakl› gururun en önemli nedenle-
rinden biri de, Fiat'›n dünyadaki dört bü-

yük üretim merkezinden birini Tofafl’›n
oluflturmas› ve binek araç segmentinde
üretimini her y›l daha da art›rmas›d›r. To-
fafl da otomotiv sektöründe yeni ve dina-
mik yaklafl›m›n temsilcisi olarak Türkiye
pazar›ndaki pay›n› her geçen y›l ileriye
tafl›yor.” 
Mustafa V. Koç sözlerine flöyle devam et-
ti: “Bulundu¤umuz sektörde lider olmak,
Topluluk olarak hedeflerimiz içinde en
önemlilerinden biri. Fiat-Koç ortakl›¤›n-
dan ald›¤›m›z güç ve enerji de 2006’da
daha büyük hedeflere koflma arzumuzu
kamç›l›yor. Genifl ölçekte bakt›¤›m›zda
da, Koç-Fiat ortakl›¤›n›n Türk otomotiv
sektörüne sa¤layaca¤› katk› ülke ekono-
misinin geliflimine önemli bir etki yapa-
cak ve Topluluk olarak bizi ‘global oyun-
cu” olma hedefimize bir ad›m daha yak-
laflt›racakt›r.”
Altavilla da gecede yapt›¤› konuflmada,
“Grande Punto, henüz bir ay gibi bir sü-
re geçmifl olmas›na ra¤men Türkiye pa-
zar›nda da büyük ilgi ve heyecan uyan-
d›rm›fl durumda” dedi.
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Grande Punto rekora kofluyor
Fiat’›n yeni yüzü
Grande Punto
Türkiye’de piyasaya
ç›kt›¤› ilk ayda 2 bin
adetle sat›fl rekoru
k›rd›. Koç Holding
Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V.
Koç, “Bu baflar›da Fiat
ve Koç Toplulu¤u
aras›ndaki güçlü
iflbirli¤inin rolü
büyüktür” dedi
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oçtafl’›n sekizinci ma¤azas› Kufla-
das›’nda aç›ld›. 2 bin metrekarelik
alan üzerine kurulu Koçtafl Kufla-
das› ma¤azas›, evlerini güzellefltir-

mek isteyenlere çok say›da seçene¤i bir
arada sunuyor. Ma¤azada dekoratif ürün-
lerden inflaat malzemelerine, ev tekstili
ürünlerinden bahçe mobilyalar›na, ayd›n-
latma ürünlerinden genç odas›na, haz›r
perdeden hal›ya, boyaya ve parkeye ka-
dar binlerce ürün yer al›yor. 
Koçtafl Genel Müdürü Levent Çak›ro¤-
lu, ürün ve hizmetlerini yeni açacaklar›
ma¤azalar ile Türkiye geneline yayg›nlafl-
t›rmay› hedeflediklerini belirtti. Çak›ro¤lu
flunlar› söyledi: “Ürün ve hizmetlerimizi
Edremit’in ard›ndan sekizinci ma¤azam›-
z› açt›¤›m›z Kufladas›’na sunuyoruz. Bu
bölgede ve çevresinde yaflayanlar, ma¤a-
zam›zda sunaca¤›m›z binlerce çeflit ürü-
ne, çok uygun fiyatlar ve ödeme koflulla-
r›nda sahip olabilecek. Ürünlerimiz ve
uzman dan›flmanlar›m›zla, evini güzellefl-
tirmek amac›yla ma¤azam›za gelen ziya-
retçilerimizin hayatlar›nda fark yarataca-
¤›m›za inan›yoruz. Yat›r›mlar›m›z›, Türk
ekonomisindeki güçlü büyüme ivmesi ve
Türk insan›n›n modern yaflam standartla-
r›na ulaflma yolunda att›¤› ad›mlar parale-
linde sürdürece¤iz. Y›l sonuna kadar ma-
¤aza say›m›z› 10’a, önümüzdeki befl y›l
içinde ise 35’e ç›karmay› hedefliyoruz.
Böylelikle pazardaki konumumuzu güç-
lendirecek ve daha fazla evin güzellefl-
mesine katk›da bulunaca¤›z.”
Koçtafl’›n Kufladas› d›fl›nda, ‹stanbul Kar-

tal ve fiiflli’de,  ‹zmir Bornova ve Balço-
va’da, Antalya, Bodrum ve Edremit’te ol-
mak üzere yedi ma¤azas› bulunuyor. Ku-
rulufl, güçlü yerel tedarik zinciri sayesin-
de, Türkiye’de tan›nm›fl çok say›da mar-
kan›n ürünlerini uygun fiyat ve kolay
ödeme avantaj›yla tüketicilere sunuyor. 

Binlerce ürün Koçtafl ma¤azalar›nda 
“Aray›n Getirelim!” ad›n› verdi¤i sistem
ile telefonla siparifl dönemini bafllatan
Koçtafl, Türkiye’nin tüm il ve ilçelerine
ürün teslimat› yap›yor. Siparifller 0216
454 10 10 numaral› Telefon Siparifl Hat-
t›’ndan ya da Koçtafl’›n web sitesinden
kolayl›kla verilebiliyor. Koçtafl’›n “Aray›n

Getirelim!” sistemi, bilgisayar veya inter-
net ba¤lant›s›na sahip olmayan tüketiciler
ile Koçtafl Ma¤azas› bulunmayan illerde-
ki tüketicilere kolayl›k sa¤l›yor.
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Koçtafl’›n sekizinci ma¤azas›
Kufladas›’nda aç›ld›
Farkl› flehirlerdeki yeni aç›lan ma¤azalarla h›zl› büyümesini sürdüren
Koçtafl, Kufladas›’nda da hizmete girdi. 2 bin metrekarelik alan üzerinde
faaliyet gösterecek olan Koçtafl Kufladas› ma¤azas›, genifl ürün yelpazesini
Ege Bölgesi’ne uygun fiyatlar ve ödeme koflullar› ile sunacak
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yüzden  hamlelerimizi o müflteri profilini
memnun edecek, onlara çekici gelebile-
cek flekilde yavafl yavafl de¤ifltirmek isti-
yoruz. Bu yüzden de toplant›lar bizim
için çok önemli. Kongre ve Konferans
Merkezi gerçekten kapasitesiyle belki
Antalya’da en iyi lokasyonlardan biri. Tur
operatörleriyle diyaloglar› gelifltirerek,
otele daha çok gelir getirebilecek toplant›
segmentinde büyümek istiyoruz. Kongre
ve Konferans Merkezi 1500 kapasiteli
konferanslar için çok önemli bir komp-
leks. Antalya’daki akademi ve ifl çevrele-
rinin toplant›lar›n›n burada yap›lmas›n›
planl›yoruz. Hedefimizi bunun üzerine
infla ettik. 

Divan Oteli denince müflteri ne beklemeli?
Divan Oteli denince, bizim misyonumuz
misafirlerimize en üstün hizmeti vererek
onlar›n beklentilerini aflmak ve hayat bo-
yu Divan keyfini onlara sunabilmek. Di-
van deyince tabii ilk baflta akla keyif ve
bir tat geliyor, Divan tad› geliyor. O yüz-
den misafirlerimize de sunmak istedi¤i-
miz; keyifli tatlarla beklentileri daha da
aflmak. Gerçekten, Divan’›n da kendini
yenilemesi laz›m. 50. y›la girerken önem-
li bir  miras devral›nd›. Biz de bu miras›
daha da ileriye götürerek misafirlerimizin
önüne çok daha yeni ürünlerle, yeni ser-

vislerle, yenilenmifl ürünlerle ç›kaca¤›z.

Otelcilikte gelinen ellinci y›lda hedefleriniz
nelerdir?
En son yapt›¤›m›z Divan A.fi’nin vizyon
ve misyon toplant›s›nda, oteller k›sm›
olarak 2010 y›l›na kadar 25 yeni otel diye
bir hedef konuldu. 25 otel de, otellerin
binalar›na yat›r›m yapmayarak Divan City
modelinde oldu¤u gibi “management
contract”larla büyümek. Yani bir kira be-
deli karfl›l›¤› sadece otellerin yönetimini
alarak, baflka yat›r›mc›lar›n otellerini iflle-
tmek hedefi koyduk.  Bunun çerçevede
Ankara City Eylül ay›nda
Güniz Sokak’ta aç›lacak. Ondan sonra
da üstünde çal›flt›¤›m›z birçok proje var.
‹stanbul Anadolu taraf›nda bir otel plan-
lan›yor. Ayr›ca ekonomisi düzelen, iyi
olan, hareketli Anadolu flehirlerinde, Ga-
ziantep, Denizli gibi yerlerde de, ‹z-

mir’de, K›br›s’ta da projelerimiz var. Tabii
ki buradaki hedef de ifladamlar›.  Çünkü
operasyonel marjlara da bakt›¤›m›z za-
man bizim için avantajl› olan o; yani en
çok kâr gördü¤ümüz oteller; mesela Di-
van City çok baflar›l›. Yat›r›m›m›z›n az ol-
du¤u, ancak kâr›n yüksek oldu¤u oteller.
Yani büyüme resort tipinde de¤il de fle-
hir otelcili¤inde olacak; hedef o.
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ivan Antalya Talya kentin en eski befl
y›ld›zl› oteli. Bu anlamda Divan Tal-
ya’n›n Antalya’da nas›l bir misyonu
var? Divan Talya’da ne gibi de¤iflik-

likler ve yat›r›mlar planl›yorsunuz?
Divan Talya Antalya’n›n ilk befl y›ld›zl›
oteli. Bu yüzden Antalya turizmine refe-
rans verilirken Talya öncesi ve Talya son-
ras› diye tan›mlamalara bile rastl›yoruz.
Hem Antalya halk› için, hem de burada
turizmle ilgilenen herkes için çok önemli
bir yeri var Talya’n›n. 
Divan Grubu 2006’da 50. y›l›n› kutluyor.
Talya da burada ilk olman›n avantajlar›
ve dezavantajlar›n› yafl›yor. ‹lk oldu¤u-
nuz zaman  eski ama yafll› oluyorsunuz.
Talya 1975’de yap›lm›fl. Birkaç renovas-
yon görmüfl ancak en son renovasyon
1988 senesinde yap›lm›fl. Bu y›l içinde al-
t›nc› kat› tamamen yenileyece¤iz. Ayr›ca
di¤er katlarda da, oda koridorlar›ndaki
hal›lar ve duvar kâ¤›tlar› de¤iflecek. Ote-
lin bütün televizyonlar› de¤ifliyor. Alt›nc›
katta ve di¤er süitlerde, bir de corner ro-
om’larda LCD televizyonlar gelecek. Di-
¤erleri Beko’nun 55 ekran otel tipi tele-
vizyonu olacak. Fitnes’ta ve spa’da yeni
bir iflletmecimiz var. Onunla beraber bir
yat›r›m da orada yapaca¤›z. Aletlerin ye-
nilenmesi, yerin biraz daha güzellefltiril-
mesi sa¤lanacak. Ondan sonra, otelin d›-
fl› baya¤› iyi bir tamirat görecek bu sezon.

Bizim amac›m›z, Talya’ya yaln›zca turist-
leri de¤il, Antalyal›lar› çekmek. Zaten bu
grup eskiden beri Talya’ya geliyor. Biz
bu kitleyi daha da geniflletmek istiyoruz. 

Antalyal›lar Talya’y› nas›l görüyor? Gün için-
de otelin sosyal aktiviteleri oluyor mu? Bu
yönde yeni yat›r›mlar düflünüyor musunuz? 
Amac›m›z Antalyal› bir ev kad›n›n›n da
aktivite merkezi haline getirmek Talya’y›.

Fitnes’a, akflam üstü oturmaya, havuza
girmeye Talya’ya getirtmeye çal›fl›yoruz.
Normalde bizim müflteri profilimize ba-
k›ld›¤› zaman, 20–25 y›ld›r düzenli olarak
Talya’ya gelen turistleri görüyoruz. Biz
art›k, biraz da gençleflmek istiyoruz. Ay-
r›ca bizim konum olarak bir özelli¤imiz
var. Biz bir flehir oteliyiz de. O yüzden
asl›nda büyümek istedi¤imiz segmenti de
toplant›lar ve ifladamlar› oluflturuyor. O

D

AYIN
GÜNDEM‹

AY IN
GÜNDEM‹

“En son yapt›¤›m›z 
Divan A.fi’nin 

vizyon ve misyon 
toplant›s›nda, oteller k›sm›

olarak 2010 y›l›na 
kadar 25 yeni otel 
hedefi konuldu”

Antalya’n›n ilk befl y›ld›zl› oteli Divan Talya, özellikle
bir flehir oteli olarak Antalyal›lara ve kongre turizmine
yönelik bir dizi projeye imza atacak. Divan Antalya
Talya Müdürü Murat Gün sorular›m›z› yan›tlad›

Antalya’da Talya devri
yeniden bafllayacak

Divan Antalya Talya, hem kentin
merkezinde yer alan hem de deniz
kenar›nda "özel plaj›" olan, Antal-
ya'n›n ilk ve tek befl y›ld›zl› oteli.
Körfeze hakim bir falez üstünde
yükselen Divan Antalya Talya, Bey
Da¤lar›'n›n eflsiz manzaras›na karfl›
mükemmel konumu ile büyüleyici
bir atmosfer içinde yer al›yor. Divan
Antalya Talya sadece befl Y›ld›zl› bir
otel de¤il; kongre, konferans ve in-
centive programlar›ndan en yüksek
verimin al›nd›¤›, ifl dünyas›n›n seç-
kin buluflma adreslerinin bafl›nda ge-
liyor. Talya 22 y›ll›k yerel ve ulusal
deneyim birikimi ile Antalya ve çev-
resine benzersiz f›rsatlar sunuyor.
Divan Antalya Talya Oteli Kongre ve
Konferans Merkezi üstün profesyo-
nel anlay›fl› ve detaylar› önemseyen
dikkatiyle 2000'li y›llar›n teknolojisini
de sunuyor.

Antalya Divan Talya
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neldik. Buray› afla¤› yukar› 1000 metre-
kareye ç›kard›k. Ayr›ca Arstil’i satmaya
bafllad›k. fiu anda burada sergiliyoruz
mobilyalar›. Beyaz eflya sektörü ve mo-
bilya, ikisi bir arada olunca katl› ma¤a-
zac›l›k laz›m. fiu anda Çall›’da sekiz kat-
l› bir plaza yapt›r›yoruz. 

Mobilya ve beyaz eflya için sekiz  katl› bir
plaza kuruyorsunuz. Nas›l bir sat›fl ve na-
s›l bir sergi sistemi bekliyorsunuz? Nas›l
bir sistem kurmay› planl›yorsunuz?
Ben Çall›’daki ilk Arçelik ma¤azas›n› al-
d›¤›m zaman, o zaman tek ma¤azaya
sahiptim. Arçelik’in yan› s›ra tencere ve
tava gibi mutfak eflyalar› da pazarl›yor-
dum. O y›l içerisinde Türkiye’de en faz-
la satan perakende bayi bizmifliz. Arçe-
lik Genel Müdürü Gündüz Özdemir
ya da di¤er yönetici arkadafllar da, “Bir
evde ne laz›msa tamam›n› biz verelim
bayilere” sistemini güdüyorlar. Dolay›-
s›yla onlar bu zihniyet yap›s›nda ise biz
de bunlara yönelip altyap›y› yapmam›z
laz›m. fiu anda benim edindi¤im izle-
nim, Arstil’in yan› s›ra mutfak eflyas›na
girecekler, hal›ya girecekler yani eve ne
laz›msa müflteriye hemen hemen hepsi-
ni verece¤iz. Yani çeyiz için bize geline-
cek ve bir eve gerekli olan her fley al›-
n›p ç›k›lacak. 
Biz ayr›ca, 1999’da ilk defa bir toplant›-
da mobilya gündeme getirilince, 10 kat-
l› bir bina sat›n ald›k. Sekiz katl› binam›-
z›n yan› s›ra 10 katl› binay› da plaza ola-
rak çal›flt›rmay› planl›yoruz. Arstil sata-
cak olanlar›n genifl ma¤azaya sahip ol-
mad›ktan sonra baflar› flanslar› yoktur.
Çünkü konsepte uygun genifl ma¤azala-
r› olacak, genifl nakitleri olacak ve bu ifle
ay›racak vakitleri ile personelleri olacak.

Antalya’da y›lda ne kadar mal sat›l›yor?
Büyüme potansiyelini nas›l görüyorsu-
nuz?
Çok yeni bir istatistiki araflt›rmada, ya-
n›lm›yorsam 2015 y›l›nda Antalya nü-
fusunu 6 milyon olarak tahmin ediyor-
lar. fiu anda 1.5-2 milyon aras›nda,
Türkiye’de en fazla büyüyen flehir ol-
maya aday. Türkiye’nin turizm yat›r›m›
olarak gözbebe¤i olan bir yer. Dolay›-
s›yla genç nesil turizmi seviyor. Rahat
ifl bulurum diyerek de Antalya’y› tercih
sebebi yap›yorlar. Aileden birkaç kifli

geldi¤i zaman, ailenin tamam›n›n An-
talya’ya tafl›nma olas›l›¤› da yüksek; ki
bunu görüyoruz. Dolay›s›yla büyüyen
bir flehir. ‹fl potansiyeli oldu¤u, nüfus
da artt›¤› sürece de bizim de sat›-
fllar›m›z mutlaka artacakt›r. 

Plazalaflma sürecindeki hedefiniz ne?
Hangi mallar› satmak ve ne kadarl›k dö-
nem için hedef çizdiniz kendinize?
Yurtd›fl›na gitti¤iniz zaman görüyorsu-
nuz; beyaz eflya satan ma¤azalar genel-
de mobilya ve ev tekstilinin tamam›n›
birlikte pazarlayabiliyorlar. Zaman içeri-
sinde Avrupa ile uyum sa¤layabilece¤i-
mize göre biz de mecburen katl› ma¤a-
zac›l›¤a geçmek zorunday›z. fiu anda bi-
zim tüm yat›r›mlar›m›z o yönde. Yani

belirli bir zaman içerisinde katl› ma¤a-
zac›l›k ihtiyac› oldu¤u anda, biz aç›kta
kalmayaca¤›z. Bizim yat›r›mlar›m›z ta-
mamen o yöne do¤ru flekillendi. Önü-
müzdeki dönemde elektronik ve beyaz
eflya daha fazla geliflecek. Çünkü geç-
mifl dönemlerde biz cironun yüzde
80’ini beyaz eflyadan yaparken yüzde
20’sini elektronikten yap›yorduk. fiu an-
da elektronik rakam› yüzde 40’a yaklafl-
t›. Bir de elektroni¤i yenileme h›z› çok
daha fazla. Benim kafamdan geçen
olay, ma¤azan›n belirli bir k›sm›n› tama-
men elektroni¤e ay›rmak, her fleyi ser-
gilemek. 

Koç Toplulu¤u ile iliflkinizi soral›m. Koç
Holding’in bayisi olmak ne demek?
Koç amblemi Türkiye’de hakikaten ayr›
bir standartt›r. Bana göre ayr› bir üst
kimliktir. Bugün flirketten gelen arka-
dafllara da ayn› fleyi söylerim; bizim d›-
flar›daki Arçelik levhas›n› kald›r›n, To-
paylar ismi o kadar etkili olmayabilir
ama Arçelik’in alt›nda Topaylar çok et-
kilidir. Bizim için önemli olan oradaki
levhad›r. O da Koç’un bir nimetidir.

Y›ll›k sat›fl  rakamlar›n›z› verebilir misiniz?
Perakendede Antalya pazar›n›n afla¤›
yukar› yüzde 26-27’si bize ait. Antal-
ya’da toplamda 21 bayiyizdir. 21 bayi-
nin üç tanesi zaten  bize ait.  Pazarda da
yüzde 26-27 düzeyinde paya sahibiz.
Hedefimiz yüzde 30’u yakalamak.
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lk ma¤zan›z› ne zaman açt›n›z?
‹lk ma¤azam› 1990’da Çal›’da aç-
t›m.  90 metrekare bir ma¤azayd›.
‹ki y›l içinde yetmemeye bafllad› ve

asma kat eklettik. Asma kattan sonra bi-
rinci kattaki daireyi ald›k, oray› katt›k
ama yine yetmedi. Sonuç olarak 1994
krizi geldi. Bu kriz esnas›nda yan›lm›-
yorsam tüm bayiler küçülmek duru-
munda kald›. Biz ise yüzde 40 büyümü-
flüz. Bunun üzerine bize ikinci bir ma-
¤azay› vermeyi uygun gördüler. So¤uk-
su’da bir ma¤aza açt›m. Aradan iki y›l
geçti, 1996 y›l›nda merkezdeki ma¤aza-
y› açt›k. Ama buradaki ma¤azay› ben
üçüncü bir ma¤aza olarak istedim. 2004
y›l›nda da ayn› dükkan›n ikizini ald›k.
fiu anda bulundu¤umuz yer iki dükkan-
d›r. fiu andaki kullan›m alan›m›z afla¤›
yukar› 900 metrekarenin üzerindedir,
1000 metrekareye yak›nd›r.

Ne zaman flirket oldunuz?
1992 y›l›nda. Biz üç kardefliz, üç ma¤a-
zam›z var. Her ma¤azayla birimiz ilgile-
niyor. Ama bunun yan›nda devaml› ola-
rak ma¤azalar› geniflletme hesab›na yö-

‹

Arstil ve Arçelik’te plaza
ma¤azac›l›¤›na do¤ru

B‹RL ‹KTE
BAfiARMAK

B‹RL ‹KTE
BAfiARMAK

“Yurtd›fl›na gitti¤iniz 
zaman beyaz eflya satan 

ma¤azalar genelde
mobilya, ev tekstilinin

tamam›n› 
birlikte pazarlayabiliyorlar. 

Zaman içerisinde Avrupa
ile uyum

sa¤layabilece¤imize göre 
biz de mecburen katl› 
ma¤azac›l›¤a geçmek 

zorunday›z.”

Antalya Arçelik ve Arstil Bayii Topaylar Ticaret Yönetim Kurulu
Baflkan› Ömer Sami Topay,  beyaz eflya, elektronik, mobilya ve
di¤er tüm ev ihtiyaçlar›n› karfl›layacak bir plaza kurduklar›n›
belirtti. Topay, infla ettirdikleri plaza ve Antalya ekonomisi
hakk›ndaki sorular›m›z› yan›tlad›
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tanbullu ö¤renciler beraberinde tek tip bir
ö¤renci profilini de getiriyordu. Yat›l›l›k
çeflitlili¤in getirdi¤i zengin bir ö¤renci pro-
filini de karfl›m›za ç›kard›. Çocuklar da bu-
na çok güzel cevap veriyorlar. Birbirlerine
sayg›, birbirlerine getirdikleri farkl›l›klar›
tan›ma, okulda daha de¤iflik ve zengin bir
kültür yarat›yor. Yap›lan aktivitelerde bile
yat›l› ögrencilerin yak›n arkadafll›klar› ol-
du¤u için fikirler daha çabuk ç›k›yor. Bu
da üretkenli¤i do¤rudan etkiliyor.”
Yedi gün yat›l› ö¤renciler, derslerinde de
son derece baflar›l›lar. Füsun Ersoy, elde-
ki istatistiklerin de bunu destekledi¤ini
belirtiyor: “Yedi gün yat›l›ya ö¤rencileri-
miz zaten son derece baflar›l› olarak geli-
yorlar. Okuldaki baflar›lar› da son derece
yüksek. Örne¤in haz›rl›k s›n›flar›nda, dö-
nemin baflar›s›n› ciddi oranda yukar›ya
çektiklerini görüyoruz.” 
Jale Onur da bu baflar›da bir arada çal›fl-
man›n büyük pay› oldu¤unu söylüyor ve
ekliyor: “Ne de olsa birbirleriyle yard›mla-
fl›yorlar. Di¤er yandan nöbetçi ö¤retmen-
lerimiz var. Etüd öncesinde bu ö¤retmen-
lere istediklerini sorabiliyorlar. Büyük s›-
n›flarla da sürekli görüflme olanaklar› olu-
yor. Yat›l›da büyük s›n›flar da her konuda
daha alt s›n›ftakilere yard›mc› oluyorlar”. 

Ö¤renciler de memnun
Koç Özel Lisesi’nde görüfltü¤ümüz yedi
gün yat›l› ö¤renciler de uygulamadan son
derece memnunlar. Yat›l› olman›n hem

arkadafll›¤› pekifltirdi¤ini hem de pek çok
avantaj› beraberinde getirdi¤ini düflünü-
yorlar. ‹flte ö¤rencilerden baz›lar›n›n dü-
flünceleri: 
Kübra Çürüksulu: “Ortaokuldayken
gündüzlüydüm. Bugün bakt›¤›mda o za-
man gerçekten okullu de¤ilmiflim gibi ge-
liyor. Arkadafll›klar, birbirimize olan ba¤l›-
l›¤›m›z çok farkl›.” 
Tu¤çe Ersöz: “Hafta sonlar› ödev ve pro-
jelerle dolu geçiyor. Ancak arkadafllarla
birlikte oldu¤umuz için çal›flmalarda bu
bize çok yard›mc› oluyor. Okulda pek çok
sosyal aktivite olmas› bu aç›dan çok
önemli. Di¤er yandan her yer yeflil ve
özellikle iyi havalarda çok iyi zaman geçi-
riyoruz.” 
Bircan Bu¤dayc›: “Yat›l› olman›n en bü-
yük avantajlar›ndan biri gündüzlü arka-
dafllar›n sahip olmad›¤› kimi olanaklara
sahip olmam›z. Buras› büyük bir yaz kam-

p› gibi asl›nda. Yatakhanede afla¤› yukar›
sizinle ayn› yaflta 100-120 kifliyle birlikte
yafl›yorsunuz. Üç y›l boyunca her hafta
sonu Eskiflehir’e trenle gidip geldim. Dör-
düncü y›l›n yar›s›nda bir arkadafl›mla Ata-
flehir’de ev tuttum, geri kalan sürede bir
ö¤retmenimin evinde kald›m. fiu anda
çok rahat›m ve hayat›m daha düzenli.”. 
Erdem fiahin: “‹stanbul’da yaflayan gün-
düzlü arkadafllar›n yolda ve trafikte geçir-
dikleri zaman› kaybetmiyoruz. Bu çok bü-
yük bir avantaj. Ders çal›flma olana¤›m›z
ve birbirimizle yard›mlaflmam›z çok daha
fazla. Bu elbette dersleri olumlu etkiliyor.
Özellikle s›nav öncesi akflamlar, yatakha-
nede çok önemlidir. Konuyu iyi bilenler
herkesi çevresine toplar ve anlat›r. Bu el-
bette derslerimizde büyük bir avantaj
sa¤l›yor bize.” 
Elif Parlak: “Yedi gün yat›l› özellikle bafl-
ka flehirlerden gelenler için çok büyük bir
rahatl›k oldu. Yat›l› okulda insanlar› çok
daha fazrkl› tan›yorsunuz. Belki normal
hayatta olmayaca¤›n›z kadar yak›n olabili-
yorsunuz. fiu anki oda arkadafl›mla ayn›
odada kalmasayd›k, bu kadar yak›n olma-
y› bir kenara b›rak›n muhtemelen birbiri-
mizi tan›mazd›k bile”. 
Burak Baflo¤ul: “Benim için yat›l›l›¤›n tek
zorlu¤u var. Bugüne dek ne çamafl›r y›ka-
d›m, ne de ütü yapt›m. Ama yat›l› olunca
bunlar›n tamam›n› ö¤renmek durumunda
kal›yorsunuz. Bunun d›fl›nda hiçbir zorlu-
¤u yok aç›kças›”. 
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ehbi Koç Vakf› Koç Özel Lisesi’nde
geçmifl y›llarda faaliyet gösteren ye-
di gün yat›l› program› bu ö¤retim
y›l› bafl›ndan itibaren yeniden haya-

ta geçirildi. Özellikle ‹stanbul d›fl›ndan ge-
len ö¤renciler için büyük bir avantaj sa¤-
layan bu sistem, ö¤rencilerin haftan›n ye-
di günü okulda kalabilmesine olanak sa¤-
l›yor. Toplam 129 yat›l› ö¤rencinin e¤itim
gördü¤ü Koç Özel Lisesi’nde bu y›l e¤itim
gören yedi gün yat›l› ö¤renci say›s› 23.
Okulda halen dört yatakhane bloku var.
‹ki blokta ikifler kiflilik, iki blokta da dör-
der kiflilik odalar var. Ö¤renciler genelde
s›n›f seviyelerine göre konakl›yorlar. K›z-
lar ve erkekler olmak üzere lise haz›rl›k,
dokuzuncu ve onucu s›n›flar birer blokta,
11 ve 12. s›n›flar da ikifler kiflilik odalar›n
oldu¤u di¤er bloklarda yer al›yor. Üniver-

site s›nav›na haz›rlananlar›n daha sakin bir
ortamda kalmalar› için böyle bir yerleflim
uygulan›yor. 
Yedi gün yat›l› ö¤renciler, ö¤renim y›l› bo-
yunca neredeyse tüm zamanlar›n› okulda
geçirdikleri için, okul d›fl› faaliyetlerle ilgi-
li kimi çal›flmalar da yap›l›yor. Yat›l› Mü-
dür Yard›mc›s› Erkan Güçtekin, okul
içindeki spor tesisleri ve kütüphane gibi
sosyal tesislerin hafta sonu belli saatlerde
ö¤rencilerin kullan›m› için aç›ld›¤›n› belirt-
ti ve flunlar› söyledi: “Say›m›z›n flu anda 23
olmas›na karfl›n, evci ç›kanlar ya da
dershaneye gidenler oldu¤u için baz› haf-
ta sonlar› okulda 12-13 kifli kal›yor. Bu ne-
denle topluca bir etkinlik yapmam›z, ör-
ne¤in hafta içinde yat›l› ö¤rencilerle dü-
zenledi¤imiz turnuvalar› hafta sonuna tafl›-
mam›z pek mümkün olmuyor. Ancak ö¤-
rencilerden özellikle kültürel aktivitelere
kat›lmak konusunda önemli bir talep var.
Bize son derece yak›n oldu¤u için Saban-
c› Üniversitesi Gösteri Merkezi’ndeki akti-
viteleri kaç›rmamaya, spor karfl›laflmala-
r›n› izlemeye çal›fl›yoruz”. 
Her ö¤retim y›l› bafl›nda; Koç Özel Lise-
si’ne yeni gelen yat›l› ö¤renciler için bir
oryantasyon turu yap›l›yor. Bu tur çerçe-
vesinde ö¤renciler ‹stanbul’un neredeyse
her yerini gezip tan›yorlar. Önümüzdeki
y›l hayata geçecek önemli bir proje de
mentorluk. Bu proje çerçevesinde üst s›-
n›flar›n yeni gelen ö¤rencilere mentorluk
yapmas›n› planlan›yor. Yeni bir yat›l› ö¤-
renci geldi¤inde mentoru belli olacak ve
mentor yeni ö¤renciye bir y›l boyunca her
konuda destek olacak. 

Önemli bir olanak 
Yedi gün yat›l› program› ‹stanbul d›fl›ndan
Koç Özel Lisesi’ne gelmek isteyen ö¤ren-
ciler için önemli bir f›rsat. Koç Özel Lisesi
Direktörü Füsun Ersoy, yedi gün yat›l›
program›n› hayata geçirene dek uzun bir
dönem üzerinde çal›flt›klar›n› belirtti ve
ekledi: “Burada daha önceki dönemlerde
de yedi gün yat›l› varm›fl. Bu uygulamada-
ki en büyük etken ‹stanbul d›fl›nda ikamet
eden ve yüksek puan almas›na karfl›n
okulumuza gelemeyen ö¤rencilere bir
olanak yaratmakt›. Özel okullar s›nav›
Anadolu’da her y›l daha fazla ilde yap›l›-
yor. Oradaki çocuklara ulaflabilmek için
yedi gün yat›l› program›n› uygulamaya ge-
çirdik. Fiziksel olarak binan›n de¤iflmesi-
nin de etkisi çok büyük. Dört y›ll›k lise
program› tam kapasite ile çal›flmaya baflla-
y›nca okul binas› içindeki yat›l› katlar›
derslik olmak zorunda kald›. Bunun sonu-
cunda d›flar›ya yatakhane yapmam›z ge-
rekti ve bu yeni binalarda ortak kullan›m
alanlar› yarat›ld›. Bu da yedi gün yat›l› fik-
rini perçinlemifl oldu.” 
Daha önceki yedi gün yat›l› döneminde
de okulda görev yapan Genel Direktör
Yard›mc›s› Jale Onur ise bu uygulaman›n
özellikle okul ruhunu pekifltirdi¤i görü-
flünde: “‹lk mezunlar›m›z okula ve Me-
zunlar Derne¤i’ne geldiklerinde okul ru-
hunun yat›l›l›kla pekiflti¤ini söylüyorlard›.
Yedi gün yat›l›l›k ile bunun bambaflka bir
boyuta ulaflt›¤›na inan›yoruz. Sadece ‹s-

V Yedi gün yat›l› 
ö¤renciler de 

uygulamadan son 
derece memnunlar. 
Yat›l› olman›n hem 

arkadafll›¤› pekifltirdi¤ini
hem de pek çok 

avantaj› beraberinde 
getirdi¤ini düflünüyorlar

VKV Koç Özel Lisesi’nde uzun bir aradan sonra
yeniden faaliyete geçen yedi gün yat›l› program›,
özellikle ‹stanbul d›fl›ndan gelen ö¤renciler için
büyük bir avantaj. Ö¤renciler bu sayede 
yedi gün boyunca sadece arkadafllar›yla
birlikte olmakla kalm›yor, ayn› zamanda

derslerinde de daha baflar›l› oluyorlar

Onlar›n evi okulda
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ygaz’›n 1997 y›l›ndan bu yana ya-
y›mlad›¤› kültür ve tarih eserleri-
nin sekizincisi, Doç. Dr. Hülya
Tezcan’›n haz›rlad›¤› “Osmanl›

Saray›n›n Çocuklar›: fiehzadeler ve Ha-
n›m Sultanlar›n Yaflamlar›, Giysileri” adl›
kitap, tarihseverlerin be¤enisine sunuldu.
Topkap› Saray› Müzesi’nin katk›lar›yla
haz›rlanan kitapta, alt› yüzy›l› aflk›n süre
dünya tarihine yön veren Osmanl› saray-
lar›nda büyüyen, çocuk yaflta büyük
önem ve güce kavuflan flehzade ve ha-
n›m sultanlar›n yaflam› farkl› bir aç›dan
ele al›n›yor.
“Osmanl› Saray›n›n Çocuklar›: fiehzadeler
ve Han›m Sultanlar›n Yaflamlar›, Giysile-
ri”, 15. yüzy›ldan 20. yüzy›l›n bafllar›na
kadar süren dönemde, Osmanl› saray ço-
cuklar›n›n do¤umlar›ndan aile içindeki
statülerine, e¤itim, dü¤ün gibi sosyal ya-
flam olgular›na, giyim kuflamlar›na, portre
foto¤raf ve tablolardan mühür gibi kiflisel
eflyalar›na kadar pek çok konuya de¤ini-
yor. 250’den fazla foto¤raf›n yer ald›¤› ki-
tap, Osmanl› saray yaflant›s›n›n tarih
kitaplar›nda çok ifllenmemifl bir yö-
nünü sunuyor.
Topkap› Saray› Müzesi’nin ko-
leksiyonu çerçevesinde haz›rla-
nan kitab›n çekirde¤ini, 27 y›l
boyunca müzenin “Padiflah Elbi-
seleri Bölümü”nün küratörlü¤ü-
nü yürüten Doç. Dr. Hülya Tez-
can’›n 1990’da, onar›m› tamamla-
nan sultan kostümlerinin yer al-
d›¤› geçici sergi için haz›rlad›¤›
makalesi oluflturuyor. 

Tezcan, sergiden sonraki 16 y›l süresince
yurtiçinden ve yurtd›fl›ndan kurum ve
akademisyenlerin makaleye katk›lar›
do¤rultusunda çal›flmas›n› geniflletti. Dö-
nemin tarihlerine, arfliv belgelerine, sur-
nâmelere, veladatnâmelere, teflrifat def-
terlerine ve araflt›rmalara bakarak, ad› ge-

çen malzemeleri Topkap› Saray› Mü-
zesi’nin ve di¤er müzelerin arflivle-
rinden tespit ederek inceleyen ve
görüntüleyen Tezcan, derledi¤i
bilgileri tarihi bir arka plan üzeri-
ne yerlefltirerek kitaplaflt›rd›. 
fiehzade ve han›m sultanlar›n Os-
manl› hanedan›n›n yönetim politi-
kas›ndaki yerini anlatarak bafllayan

kitap daha sonra, hanedan›n aile içi
iliflkilerinden, do¤um ve ölüm du-
rumlar›ndaki geleneklerden bahse-

diyor. Osmanl› saray çocuklar›n›n tüm
e¤itim süreçlerini; sanca¤a ç›k›fl, kafes
hayat› ve tahta ç›k›fl gibi önemli olaylar›n
ak›fl›n› aktaran kitapta, han›m sultanlar›n
vak›flar› ve saraydaki evlilik ve sünnet
dü¤ünleri de ayr›nt›lar›yla anlat›l›yor.
fiehzadelerin, han›m sultanlar›n giyim ku-
flam› ile tu¤ra, mühür ve hatemleri de in-
celeyen kitab›n sonunda portre ve foto¤-
raflardan oluflan bir bölüm yer al›yor. 
Sat›fl fiyat› 135 YTL olarak belirlenen ki-
tap; Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Antalya, Bur-
sa, Bart›n, Mersin gibi flehirlerdeki seçkin
kitapevlerinde sat›fla sunuluyor.
“Osmanl› Saray›n›n Çocuklar›: fiehzadeler
ve Han›m Sultanlar›n Yaflamlar›, Giysile-
ri”nin tan›t›m› için Aygaz Genel Müdür-
lük’te düzenlenen davette Aygaz Yöne-
tim Kurulu Baflkan Vekili ve Koç Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer M. Koç,
“Osmanl› hanedan› mensuplar›n›n aile,
günlük hayatlar› hakk›nda maalesef bü-
yük bir bilgi eksikli¤i söz konusudur” de-
di.  Bu konular›n gereken flekilde araflt›-
r›lmad›¤›n›n alt›n› çizen Ömer M. Koç,
“Bilhassa Topkap› Saray›’nda günlük ha-
yata dair çok say›da eflya olmas›na ra¤-
men, bu nesnelerin büyük bir k›sm›n›n
ciddi bir araflt›rma içinde ele al›nmam›fl
olmas› esef vericidir. Kanaatimce Do¤u-
’da hat›rat gelene¤inin yak›n döneme ka-
dar var olmay›fl› bu noksan› pekifltirmifl-
tir” diye konufltu. 
Aygaz Genel Müdürü Mehmet Ali Neyzi
ise Aygaz’›n kültür ve sanat alan›nda
önemli projeleri hayata geçirmeye çal›fl-
t›¤›n› vurgulad›. 

“Osmanl› Saray›n›n Çocuklar›: fiehzadeler ve Han›m
Sultanlar›n Yaflamlar›, Giysileri”

A

Doç. Dr. Hülya Tezcan’›n haz›rlad›¤› “Osmanl› Saray›n›n Çocuklar›:
fiehzadeler ve Han›m Sultanlar›n Yaflamlar›, Giysileri” adl› kitap
Aygaz taraf›ndan tarih ve sanatseverlerin be¤enisine sunuldu

Aygaz’dan bir kültür eseri daha

KÜLTÜREL
V ‹ZYON
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bitiren Sumru Yavrucuk; 1982 y›l›ndan
bu yana ‹stanbul Devlet Tiyatrosu sanat-
ç›s›.
“Macbeth”, “Abdülcanbaz”, “Yaflar Ne
Yaflar Ne Yaflamaz”, “Yedi Kocal› Hür-
müz”, “Kad›nlardan Konuflal›m” ve hala
oynad›¤› “Leenane'in Güzellik Kraliçesi”
onun rol ald›¤› en tan›nan oyunlar› ara-
s›nda. Sumru Yavrucuk tüm bu oyunlar›
aras›nda 10 y›l boyunca "Sessiz Tiyatro"
adl›, iflitme engellilerin oluflturdu¤u top-
lulu¤u da yönetmifl. Beyaz Perde’de ise
“Yorum Yok”, “Seni Seviyorum Roza”,
“Ç›plak”, “S›r”  filimlerinin baflrollerinde
oynayan Yavrucuk, halen Eskiflehir Ana-
dolu Üniversitesi'nde de drama dersleri
veriyor. Tiyatroda üç kez Avni Dilligil, iki
kez Afife Jale ödüllerini kazanan sanatç›-
n›n sinemada Alt›n Portakal, Alt›n Koza
ve Alt›n Objektif ödülleri var. Ancak
Sumru Yavrucuk, en büyük korkusunun
ödül ald›ktan sonra konuflma yapmak
oldu¤unu belirtecek kadar da mutevazi.
Y›llard›r ‹stanbul Devlet Tiyatro’sunda
kapal› gifle oynad›¤› “Leenane'in Güzel-
lik Kraliçesi” eseri  için de ‹rlanda dans›
ö¤renen, piyano çal›yormufl gibi yapma-
y› reddedip ders alarak Schubert çalar
hale gelen Sumru Yavrucuk flu aralar di-
zi ve bu oyunun yan›s›ra Genco Erkal’la
Dostlar Tiyatro’sunda da çal›fl›yor. Gen-
co Erkal’la her ay bir hafta oynad›klar›
“Fay Hatt›” oyunu da Sumru Yavrucuk
aç›s›ndan oldukça keyifli bir deneyim ol-
mufl. Sumru Yavrucuk, 20 y›ll›k sanat
hayat›na iliflkin sorular›m›z› yan›tlad›.

Önce Ankara Devlet Konservatuar› Tiyatro
Bölümüne giriflinizle bafllayal›m sohbete. 
Tiyatro okumak istedi¤imi anlad›ktan
sonra konuyu aileme açt›m. Daha do¤ru-
su bildirdim. Bizim ev devlet dairesi gibiy-
di. Konular önce anneye aç›l›r, sonra bek-
leme süresi bafllar, babam›n karar› da bi-
raz zaman geçtikten sonra gelirdi. Ancak
tiyatro okumak istedi¤imi anneme bildir-
di¤imde babamdan yan›t hemen geldi:
“Hay›r”... Hep evde çok zor yürüyen o
bürokratik süreç, bu kez aniden h›zland›.
Nitekim olumsuz cevab› ald›m. Bir süre
bekledim. ‹ki ay kadar sonra yineledim
teklifimi, "Konservatuara girmek istiyo-
rum."  Bu kez daha net cümleler geldi ba-
bamdan: “fian bölümü olabilir, ama tiyat-
ro olmaz...” Hayat zordu yani. Babama
göre flan daha zarars›z, daha yak›flan, da-
ha derli toplu, disiplinli bir bölümdü. Ön-
ce flan bölümüne girdim. Ama gönlüm ti-
yatrodayd›. Zaten s›navlara da babam›n
bir seyahatini duyunca baflvurdum. ‹stan-
bul’da oturuyorduk. Babam yine bir ifl se-
yahatine ç›k›yordu. Sabah beraber kah-
valt› yapt›k, çok güzel bir kahvalt›yd›. Ba-
bam bir hafta Kanada’ya gidecekti. Ben
de o s›rada Ankara’da konservatuar›n s›-
nav›na girecektim. Annemin, kad›nca¤›-
z›n paras›n› ald›m, yol paras› verdi falan.
Babam evden ç›kar ç›kmaz, ben de ç›kt›m
atlad›m Ankaraya gittim. Konservatuar s›-
nav›na girdim, kazand›m. Bu arada ba-
bam pasaportta problem olunca tekrar
eve gelmifl. Annem kap›y› açm›fl. Babam
“Sumru nerede?" diye sormufl, Yan›t  "An-
karaya gitti" olunca babam ç›ld›rm›fl ve
"Delirtmeyin beni, daha iki saat önce bir-
likte kahvalt› yapt›k, böyle bir fley hiç ko-
nuflulmad›" diye ba¤›rmaya bafllam›fl,  an-
nem de düflüp bay›l›vermifl... Yani “Feri-
de” rolünde hiç zorlanmad›m. Dilini çöz-
mek için oldukça fazla e¤itim ald›m, ama
karekter çok tan›d›kt›.  Mesela annem y›l-
larca babam› “Sumru flan bölümünde
okuyor” diye idare ettikten sonra, babam
tiyatro bölümünde okudu¤umu ö¤renin-

ce okulu basm›flt›. Ancak ilk oyunumda
en ön s›rada oturuyordu ve yan›ndaki ka-
d›na "Bu benim k›z›m" dedi. Onun sesini
duydum, muhteflem bas sesi vard›. 

Peki dizi, tiyatro ve sinema. Hangisi sizin
için vazgeçilmez?
Asl›nda dizinin çekimlerinde sette bana
yer yer, kamera seyircinin nefesi gibi ge-
liyor. ‹kisinin birbirine kesinlikle çok kat-
k›s› oluyor. Yani ikisinin de çok faydas›n›
görüyorum. Tiyatroda oynad›¤›m zaman
da televizyonun çok katk›s›n› görüyorum.
Televizyonda oynad›¤›m zaman da kon-
santrasyon aç›s›ndan tiyatronun çok fay-
das›n› görüyorum. Elbette oyunculuk çok
baflka bir tarz ama tiyatro çok farkl› bir di-
siplin istiyor, o çok uzun bir yol bir mara-
ton. Orada sürekli bir disiplin içinde ol-
man›z gerekiyor. Tiyatro baflka bir fley
kald›rm›yor, o yüzden dizi çekti¤im za-
man kendimi yaramaz çocuklar gibi his-
sediyorum. Yani "yemek yiyebilirim; fle-
kerim düflse ne olur? Amaaan, yar›m saat
sonra kendime gelirim" gibi. 

Tiyatro seyircisini nas›l etkiledi Yabanc›
Damat dizisi. 
Benim y›llard›r kemik bir seyircim var za-
ten tiyatroda. fiimdi seyircim biraz de¤iflti.
Dizi seyircileri de gelmeye bafllad›. Beni
canl› performansta görmek istiyorlar. Oy-
nunda ise çok asi bir k›z› oynuyorum. ‹r-
landal›, evde kalm›fl bir k›z› oynuyorum.
K›z›n çeliflkileri var. Evlenmemifl, y›llard›r
annesiyle yaln›z yaflamak zorunda kalm›fl,
yafl› geçmifl ve âfl›k oluyor. Aflk›n› m›
sahiplenecek, annesine mi bakacak? Soru
iflaretleri aras›nda kal›yor ve sonunda an-
nesini öldürüyor o noktaya geliyor. Seyir-
ciler ise önce benim “Feride” olmad›¤›m›
anlamakla geçiriyor zamanlar›n›. Ondan
sonra o yeni kad›na adapte olmaya çal›fl›-
yorlar...  

Yeni projeleriniz var m›?
fiu anda “Yabanc› Damat” doludizgin gi-
diyor; reytinglerimiz çok iyi durumda. O
nedenle sezonun sonuna kadar “Yabanc›
Damat” devam edecek. Akl›mda bir proje
var. Bir süreden beri oynad›¤›m “Leen-
ane'in Güzellik Kraliçesi” oyunundaki ‹r-
landal› kad›n rolünü sinemaya geçirme-
ye çal›fl›yorum. 

36 37

“Yabanc› Damat” dizisinde “Feride” rolüyle aileyi birarada tutan
denge unsuru kad›n› canland›ran ünlü oyuncu Sumru
Yavrucuk, Frans›zca bilen, vals yapan annesinin de, birçok
zaman ev içinde kendisinin de “Feride” rolünü üstlendi¤i
anlat›yor. Sumru Yavrucuk’a göre, Türkiye’de aile içindeki
dengeleri ‘kad›nlar’ kuruyor

abanc› Damat dizisinde, “benim”
diyen Gaziantepli bir kad›na tafl
ç›karan “Feride” rolündeki perfor-
mans›yla tan›nan, flivesinden, mi-

miklerine tipik bir Türk kad›n›n›n evde-
ki denge rolünü karikatürize etti¤i tiple-
mesiyle özellikle kad›nlar›n gönlüne taht
kuran Sumru Yavrucuk’la Harbiye Di-
van Pub’da sohbet ettik. Dizi ile Tiyatro
sahnesi aras›nda koflturan Sumru Yavru-
cuk, evdeki rolünü ise “klasik kad›n”
olarak tan›ml›yor. Koç Holding deyince
akla ilk gelen marka tabii Arçelik oluyor,
bir de Migros. Türkiye’deki her evde ol-
du¤u gibi onun için de Arçelik markas›
bir anlamda “hayat› kolaylaflt›ran amb-
lem” olmufl. Yo¤un çal›flma hayat›n› ise
keyifle anlat›yor Sumru Yavrucuk. 
Yabanc› Damat dizisindeki “Feride” as-
l›nda 20 y›ll›k bir tiyatro tecrübesinin
ürünü. 14 yafl›nda gözünü k›rpmadan
“evden kaçarak” girdi¤i Ankara Devlet
Konservatuar› S›navlar›’nda baflar›l› oldu-
¤undan bu yana sahne tozu hayat›n›n en
önemli parças› olmufl Sumru Yavru-
cuk’un. Yavrucuk, asl›nda “Yabanc› Da-
mat” dizisindeki “Feride” karakterinin
“Frans›zca bilen, vals e¤itimi alan, kültür-
lü annesinin” Gaziantepli orta s›n›f kad›n
modelini oynad›¤›n› belirtiyor. O neden-
le flive ve biraz da mimik sorunu d›fl›nda
rolü benimseme konusunda hiç s›k›nt›
çekmemifl. Ankara Devlet Konservatuar›
Tiyatro Yüksek Bölümü'nü birincilikle

Y
“Kad›n” dengenin rolüdür

D‹VAN
SOHBETLER‹

D ‹VAN
SOHBETLER‹

“Tiyatroda oynad›¤›m zaman televizyonun
çok katk›s›n› görüyorum. Televizyonda oy-
nad›¤›m zaman da konsantrasyon aç›s›n-
dan tiyatronun çok faydas›n› görüyorum. 

“
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inyal programc›s›n›n yap›mc›s›
Ahmet Özgüne yeni Ford Fusi-
on’u motorundan bagaj›na, iç

hacmine kadar bütün yönleriyle uzun
uzun inceledi ve daha sonra sorular›-
m›z› yan›tlad›. 

Uzun y›llard›r otomobillerle içiçesiniz.
Bu sevda nereden kaynaklan›yor?
Yedi yafl›mdan beri hayat›m› otomobil-
den kazan›yorum. Yafl›m 35; yani 28
y›ld›r hayat›m› otomobillerden kazan›-
yorum. Otomobil y›kayarak bafllad›k.
Daha sonra yedi yafl›mda, kardefllerim
ve iki arkadafl›mla mahallede bir oto y›-
kama flirketi kurduk. Mahalledeki bü-
tün otomobillerin yedek anahtarlar›
bizdeydi. O y›llarda otomobil y›kayarak

hayat›m›z› kazanmaya bafllad›k. Yurtd›-
fl›nda her zaman otomobillerle aflinay-
d›k. Zaten üçümüzün de en büyük ho-
bisi otomobillerdi. Otomobil al›p modi-
fiye etmeyi çok severiz, yar›fl otomobi-
li al›p tamir etmeyi severiz. Babam da
zaten mühendisti, belki bu tutku ondan
geliyor. Üniversiteye geldi¤im zaman,
çok büyük bir üretici firman›n yedek
parça deposunda çal›flt›m. Üniversite
param› öyle ç›kard›m. Kardeflim oto-
mobil kiralayarak üniversite paras›n› ç›-
kard›. Daha sonra otomobil programla-
r› yaparak bu tutku devam etti. Çocuk-
ken ilk oyunca¤›m›z otomobildi, o
günden bugüne hiç b›rakmad›k.
Evet, otomobil kullanmay› çok seviyo-
rum. Ama trafikte risk alarak, delilik

yaparak otomobil kullanmay› hiç sev-
mem; böyle kullan›lmas›ndan da hofl-
lanmam. Yurtd›fl›nda her zaman, gün-
lük 30 dolar vererek yar›fl pistlerine gi-
rip otomobil kullanabiliyorsunuz. Tür-
kiye’de ne yaz›k ki bu yok. Yar›fl pis-
tinde h›zl› kullanmay› çok seviyorum.
Bu çok keyifli. Go-kart›m var. Burada
kategorisi olmad›¤› için yurtd›fl›nda ya-
r›fl›yorum. Onu kullanmak da büyük
keyif veriyor. Otomobil mekani¤ine
çok merakl› olmama karfl›n standart
parçalardan hofllanm›yorum. Mutlaka
bir modifiyesi olmal›. Daha büyük disk
frenler varsa onlar› kullanmay› tercih
ederim. Otomobilleri modifiye etmek
için uzun y›llar harcad›k. Kardeflimle
gece gündüz garajda bunu yapard›k.

Favori rotalar, güzergahlar var m›?
En sevdi¤im ‹stanbul Park rotas›. Ora-
da kimi test günleri oldu. O günlerde
bu pistte otomobil kulland›m, birkaç
kez Formula 1 pilotlar›n›n yan›na otur-
dum, onlar›n nas›l otomobil kuland›k-
lar›n› gördüm. En sevdi¤im parkur ora-
s›. ‹kincisi ‹zmit Körfez Yar›fl Pisti,
üçüncüsü de ‹zmir P›narbafl› Yar›fl Pis-
ti. fiehirleraras› yollardan bahsedersek
en sevdi¤im yerlerden bir tanesi Ça-
nakkale’deki milli park. Gelibolu’dan
Seddülbahir Köyü’ne kadar giden yol
en sevdi¤im güzergâht›r esas›nda.

Yurtd›fl›ndaki otomobil kullan›fl al›flkan-
l›klar›yla Türkiye’yi karfl›laflt›rabilir misi-
niz?
Yurtd›fl›nda herkes çok defansif oto-
mobil kullan›yor; ama Türkiye’de kim-
se korkmuyor. Halbuki yeni kanunla-
r›n insanlar› nas›l s›k›flt›rd›¤›n› bilseler
kimse böyle agresif otomobil kullan-
maz. ‹hmalden kaynaklanan, ölümle
sonuçlanan trafik kazalar›n›n cezalar›
üç y›ldan bafll›yor. Ama bizim halk›-
m›zda hiç korku yok. ‹nsanlar›n her-
hangi bir durumda en ufak bir kazada
içine girecekleri durumu gözlerinin
önünden geçirmeleri gerekiyor; ama
Türkiye’de kimsenin umurunda de¤il.
Sürekli bir inatlaflma var; herkes biraz
daha h›zl› gideyim, biraz daha risk ala-
y›m diye düflünüyor. ‹nsanlar stresleri-
ni trafikte at›yorlar. Trafikte s›k›fl›kl›k-
tan dolay› stres var. Ama inan›n bu s›-

k›fl›kl›k Amerika’da da var. Sabah yedi-
de Los Angeles’ta 30 kilometre otoban-
da gitmeye çal›fl›n, ‹stanbul’dan hiçbir
fark› yok. Ya yar›m saat erken kalka-
caks›n›z ya da bu strese katlanacaks›-
n›z. Ama bunu direksiyon bafl›na yan-
s›tmamak gerekiyor. Paris’te Londra’da
durum farkl› de¤il. ‹stanbul bu dünya-
da tek de¤il. Ama dünyada herkes bu
durumun fark›nda ve buna ra¤men de-
fansif kullan›yor. Çünkü herkes bir ka-
zaya girerse ya ehliyetinin al›naca¤›n›n
ya büyük bir ceza alaca¤›n›n ya da
hapse girece¤inin gayet fark›nda. 

Uzun bir süredir “Sinyal” program› de-
vam ediyor. Program nas›l gidiyor?
Program on y›ld›r yay›nda. Zaten biz
yurtd›fl›ndan “Sinyal” program›n› yap-
mak için geri döndük. Her y›l çizgimi-
zi de¤ifltirerek devam ediyoruz. fiu an-
da da e¤lendirerek e¤itim vermek için
elimizden geleni yap›yoruz.

Türkiye’de otomobil çok seviliyor ama
buna karfl›n otomobil programlar› çok
az. Sizce bunun nedeni ne?
Son bir kaç haftad›r neredeyse bütün
televizyon kanallar›n›n bir otomobil
program› yapmaya haz›rl›kl› oldu¤unu
gördüm. Dergilerdeki yo¤unluk yak›n-
da televizyonlara s›çrayacak. Ama bir
otomobil program› yapmak gerçekten
de kolay de¤il. Çok uzun saatler al›yor.
Bir otomobili test etmek için üç gün
kullan›yorsunuz, iki gün çekim yap›-
yorsunuz, sonra montaj› ancak yay›na

yetifltiriyorsunuz. Üstelik 30 dakikal›k
program›n yedi dakikas› ç›k›yor. Bu ifli
güzel yapmak istiyorsan›z genifl bir
kadroyla çal›flmak zorundas›n›z. 

Geçti¤imiz y›l Türkiye ilk kez bir Formula
1 yar›fl›na ev sahipli¤i yapt›. Bu yar›fl
Türkiye’de neleri de¤ifltirdi?
Ben yar›fla gittim. Bütün tribünler do-
luydu. Yan›mda bir baba ile k›z› oturu-
yordu. Ellerinde Ferrari bayraklar› var-
d›. Eminim ki hayatlar›nda evlerinde
hiç yar›fl seyretmemifllerdir, o otomobi-
lin teknik özelliklerini ya da pilotlar›n;
ama gelmifller ve o keyfi tatmak istiyor-
lar. Bu nedenle ben Formula 1’in oto-
mobil tutkusuyla ilgili bir k›v›lc›m ol-
du¤unu düflünüyorum. Ondan sonraki
yar›fllarda tribünler dolmad›. Özellikle
Formula 1’in otomobil sevgisi konu-
sunda lokomotif organizasyon oldu¤u-
na inan›yorum. Ülkemiz için çok bü-
yük katk›s› oldu. Yabanc› dergilerde
sürekli Türkiye’den bahsediliyor.

Sizin “Sinyal” program› d›fl›ndaki bir
baflka ifliniz de bir otomobil simülasyon
merkezi. Biraz bundan bahseder misiniz?
Speed City ad›ndaki bu simülasyon
park›n› biz birkaç ay önce açt›k. Dün-
yada bunun bir efli benzeri yok. Oto-
mobille insanlar›n sokaklarda yar›fl-
mas› yerine gelip simülatörlerde yar›fl-
mas›n› istedik. Bunlar standart yar›fllar
de¤il. Bowling gibi oturup keyifli ve
rahat bir flekilde zaman geçirebilece-
¤iniz bir yer de¤il. Buraya geldi¤iniz
zaman biraz heyecanlanman›z ve ag-
resifleflmeniz gerekiyor. Agresif sürü-
flü direkt buraya tafl›man›z gerekiyor.
Dört tane Formula 1 arac›m›z var.
Dört pilot ayn› anda pistte birbirleriy-
le yar›flmaya bafllad›klar›nda ben de
mikrofonu al›yorum ve yar›fl› anlatma-
ya bafll›yorum. Oraya oturmak sahne-
ye ç›kmak gibi bir fley oluyor. ‹nsan-
lar bu stresi sevmeye bafllad›. Orada
sadece Formula 1 yok. Üç tane ralli
arac›m›z var. K›sa bir süre sonra dört
araç olacak. Ralli araçlar› da t›pk› For-
mula 1 araçlar› gibi birbirlerine kilitli
ve birbirleriyle yar›flabiliyorlar. Rallici-
lerin, go-kartç›lar›n ve pist yar›flç›lar›-
n›n büyük bir k›sm› gelip orada yar›-
fl›yor ve çok fazla stres yap›yorlar. Di-
¤er insanlar gibi de¤iller.

S

3938

‹L
E

 Y
O

L
L

A
R

D
A

‹L
E

 Y
O

L
L

A
R

D
A

‹L
E

 Y
O

L
L

A
R

D
A

‹L
E

 Y
O

L
L

A
R

D
A

‹L
E

 Y
O

L
L

A
R

D
A

‹L
E

 Y
O

L
L

A
R

D
A

‹L
E

 Y
O

L
L

A
R

D
A

‹L
E

 Y
O

L
L

A
R

D
A

‹L
E

 Y
O

L
L

A
R

D
A

‹L
E

 Y
O

L
L

A
R

D
A

‹ L E  YOLLARDA ‹LE  YOLLARDA ‹LE  YOLLARDA ‹LE  YOLLARDA ‹LE  YOLLARDA ‹LE  YOLLARDA ‹LE  YOLLARDA ‹LE  YOLLARDA

On y›ld›r kesintisiz yay›nlanan otomobil dünyas›n› anlatan “Sinyal”
program›n›n yap›mc›s› Ahmet Özgün ile yeni Ford Fusion’a binip
Dolmabahçe’ye do¤ru uzand›k. Konumuz elbette otomobiller oldu

Ya¤murlu bir günde Dolmabahçe’de...
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üflteri memnuniyeti ve sadakati-
ni yaratarak kurum kârl›l›¤›n›
artt›rmay› hedefleyen Setur, ça-
l›flmalar›n› sürdürdü¤ü CRM’i

2006 y›l› boyunca Koç Grubu flirketleriy-
le yürütece¤i birçok ortak kampanya ile
desteklemeye ve müflterileriyle do¤ru
iliflkiler kurarak baflar›s›n› pekifltirmeye
devam edecektir. 
Setur; Ekim 2005 itibar›yla bafllatt›¤›
kampanya çerçevesinde Opet  Kart  ve
Migros Club Kart sahiplerine, nakit veya
taksitli al›flverifllerde binde 5 oran›nda
puan kazanma imkan› sunuyor. 
Say›lar› 4,2 milyona ulaflan Migros Club
Kart ve  700 bine  yaklaflan Opet Kart
kullan›c›lar›, Paro podlardan kartlar›n›
geçirerek Setur’dan puan kazanabiliyor
ve kazand›klar› puanlar ile hem Opet ‹s-
tasyonlar›’ndan ücretsiz akaryak›t  veya
promosyon  alabiliyor hem de Migros
Ma¤azalar›’ndan bedava al›flverifl yapabi-
liyorlar.
Uygulaman›n bafllang›c›ndan 2006 Mart
ay›na kadar Opet Kart ve Migros Club
Kart ile toplam 1266 adet ifllem gerçek-
lefltiren müflterilerin yaratt›¤› ciro 1
milyon 822 bin 926 YTL ve kazand›klar›
puan 9 bin 116 YTL’ye ulaflt›.
Sadece Setur acentelerinde geçerli olup,
yetkili acenteleri kapsamayan puan uy-
gulamas›, yurtiçi turlar, yurtd›fl› turlar,
The Cruise Line, yurtiçi araç kiralama,
yurtiçi ve yurtd›fl› uçak bileti ürünlerinde
geçerli. Puan uygulamas›n›n yap›ld›¤›
Setur ofisleri ile ilgili detayl› bilgiye
www.setur.com.tr internet adresinden
ulafl›labiliyor.
CRM çal›flmalar›na etkin bir flekilde de-
vam eden ve bu do¤rultuda turizm ala-
n›ndaki rekabet gücünü art›rmay› hedef-
leyen Setur, 2006 y›l›n›n ilk aylar›nda
sektördeki profesyonel Koç Grubu flir-

ketleriyle çok yönlü ortakl›k anlay›fl›n›
devam ettirecek çapraz kampanyalar he-
defliyor. 
2005 y›l› sonlar›na do¤ru dünyan›n en
büyük markalar›ndan biri olan Costa
Cruises’›n Türkiye’deki tek temsilcili¤ini
alm›fl bulunan Setur, Aygaz dökmegaz
müflterilerine Costa Cruises ile yapacak-
lar› seyahatler için %10 ve 100 euro indi-
rim imkan›n› sunmaktad›r.
Yine 2006 y›l›n›n ilk aylar›nda, Ford Club
Prestige üyelerinin Uluda¤ Hotel Monte
Baia’da Ocak ve Mart aylar› aras›ndaki
konaklamalar› için geçerli olacak %10 in-
dirim kampanyas› da gerçeklefltirilmifltir.
Setur Sat›fl ve Pazarlama Müdürü Gök-
han Dedeo¤lu, yap›lan CRM çal›flmalar›-
n› flöyle de¤erlendiriyor:
“Müflterimizin beklentilerine daha fazla
odaklanarak daha do¤ru strateji ve çö-
zümler gelifltirerek, ürün ve hizmetleri-
mizi bu yönde flekillendirmek istiyoruz.
Müflterilerimizi de¤er, davran›fl, ihtiyaç
ve di¤er benzeri karakteristik özellikleri
temelinde ayr›flt›rarak, flirket müflterile-
rinden pasifleflenlerin geri kazan›lmas›n›
ve yüksek potansiyellilerin sad›k müflte-
rimiz haline gelmelerini, Koç Grubu’nda-
ki di¤er flirket müflterilerinin kazan›lmas›
yoluyla yeni müflteri elde edilmesini he-
deflemekteyiz. Profesyonel, konusunda
uzman bir ekipten dan›flmanl›k ald›¤›m›z
için önceki senelerde yapt›¤›m›z çal›flma-
lar›n verimini 2006’da görebilmeyi umu-
yoruz. Bu y›l müflterilerimize de¤erli ve
özel olduklar›n› daha çok hissettirmeyi
amaçl›yoruz, bunun sonucunda müflteri
memnuniyeti ve sadakati ile birlikte ciro
ve kârl›l›k art›fl› sa¤layaca¤›m›z› düflünü-
yoruz’’

SSeelleenn  SSöözzeerr
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Setur’da CRM çal›flmalar› devam ediyor, 
müflteri sadakati art›yor
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ulundu¤um damdan afla¤›s› bir
stadyum bugün... Hava aç›k, ha-
vada uçuflan küfürler havadan
daha aç›k! Zemin futbol oyna-

maya müsait görünse de kimsenin ne
futbol oynamaya, ne futbol seyretmeye
ne de futbol maç› yönetmeye niyeti var
gene!.. Seyirci-Futbolcu-Hakem’den
oluflan “Futbol fieytan Üçgeni” Kartlar
Vadisi’ndeki yerini alm›fl, bir futbol sa-
vafl› daha bafllamak üzere... Madem
futbol denen güzelli¤i “savafl” vaziyeti-
ne çevirdik, o zaman bu iflin de belli
standartlar› olmal› dedim ve Damdaki
Mizahç› Standartlar Enstitüsü Baflkan›
olarak flu yeni standartlar› getirdim:

1- Bir maç s›ras›nda hakeme edilecek
küfürlere de acilen standart getirilmeli-
dir. Aile fertlerine küfür yasa¤› getiril-
melidir. Maçtan önce hakemin bu ko-
nuda görüflü al›nmal› ve; “Kimlere kü-
für edilmesi gerekti¤i” kendisine sorul-
mal›d›r. Hakem bu noktada, aras›n›n
aç›k oldu¤u, sevmedi¤i, nefret etti¤i
baz› yak›nlar›n›n/akrabalar›n›n isimle-
rinin listesini yapabilir ve hakemin ver-
di¤i bu listedeki isimlere maç s›ras›nda
küfür edilebilir. Böylece hem seyirci
rahatlam›fl olur, hem de hakemin ren-

cide edilmesi engellenmifl olur. Hatta
hakem bile bu küfürlere kat›l›p ayn› ki-
flilere a¤z›na geleni söyleyebilir

2- Bir orta hakemin ve ona ba¤l› olarak
da tabii ki yan hakemlerin herhangi bir
maçta verece¤i yanl›fl kararlar›n stan-
dart bir say›s› olmal›d›r. Liglerimizin
haline bak›lacak olursa bu bir an önce
uygulanmas› gereken bir standartt›r.
Zira Türk orta ve yan hakemli¤i orta
yerde kalm›fl, yan çizen bir görüntü
sergilemektedir. ‹flte bu nedenle bir or-
ta hakem ve iki yan hakemin bir maç-
ta en fazla 9 yanl›fl karar vermesi stan-
dard› getirilebilir. Hani penalt› için var
olan 9 kusurlu hareketten yola ç›karak,
gerçi sonra bu say› 10 oldu ya, neyse
biz 9 diyelim hakemlerimizin aya¤›,
pardon düdü¤ü al›fls›n. Yani bir maçta
dokuzdan fazla hata yapt›¤› saptanan
bir hakemin derhal hakemlik standard›
iptal edilmeli ve kendisine Standart
Liege maçlar›nda top toplama görevi
verilmelidir.

3- Hakemlerin kural hatas› yapmas› ül-
kemiz liglerinde sanki bir âdet haline
gelmifltir. E¤er böyle bir âdetimiz varsa
bu âdete sahip ç›kmak toplumun vazi-

fesi olmal›d›r. Bu nedenle kural hatas›
TSE standard› haline getirilerek bir
âdet-gelenek-görenek statüsüne al›na-
bilir. Tabii burada fanatik taraftarlar›n,
“Kural hatas› bizim töremizdir” diyerek
bir süre sonra kural hatas› cinayetleri
ifllemeye bafllama tehlikesi de var, bu-
nu da unutmayal›m!.. 

4- Bir maçta hakemin kafas›na at›lacak
maddelere de bir standart getirmek ar-
t›k flart olmufltur. Daha yumuflak mad-
deler at›lmas› için seyirci teflvik edilme-
lidir. Örne¤in stat girifllerinde hakeme
atmak için “yast›k” sat›labilir. Hatta ha-
keme at›lacak yast›klar kaza anlar›nda
aç›lan hava yast›klar›ndan da olabilir.
Ayr›ca her maçta koltuklar› söküp sa-
haya atan seyircileri (!) belediyeler y›-
k›m ekiplerine al›p çal›flt›rabilirler.

5- Gol atan futbolcunun biraz fazla se-
vinç göstermesi rakip tak›m›n taraftar-
lar›n› tahrik etmekte, olaylar ç›kmakta-
d›r. Bu yüzden gol atan futbolcu golü
att›ktan sonra gayet a¤›rbafll› ve vakur
bir flekilde, herhangi bir sevinç ifadesi
olmadan, son derece ciddi bir durufl
sergilemeli hatta ve hatta gol att›¤› için
gidip hemen rakip tak›mdan özür dile-
meli, onlar›n ac›s›n› paylaflmal›d›r!..

6- Futbol maçlar›nda sürekli olarak;
“Ölmeye ölmeye ölmeye geldik” diye
bö¤üren seyirciler aras›ndan seçilen ifl-
siz gençlerin bir an önce “Mezarl›klar
Müdürlü¤ü”nde geçici personel olarak
ifle al›nmas› sa¤lanmal›d›r!.. Bu zat-›
ölümseverler, bu sayede en az›ndan
ölmüfllere hizmet eder, belki de ölmek
için futbol maç›na gitmenin ne denli
anlams›z oldu¤unu fark ederler, belli
mi olur?.. Gelecek aya dek dam üstün-
den gülekal›n!..

Kartlar Vadisi’nde futbol!

Damdaki Mizahç›
Cihan Demirci
cihandemirci@yahoo.com
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