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Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakan› Murat Baﬂesgio¤lu, sosyal
güvenlik sisteminde yap›lacak
reformlar› ve Koç Holding’in
imzalad›¤› Birleﬂmiﬂ Milletler
Küresel ‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas›’n›n
çal›ﬂma hayat› için önemini
de¤erlendirdi.
Koç Holding’in 42. Genel Kurulu
topland›. Koç Holding’in
konsolide cirosu 24.3 milyar
YTL’ye ulaﬂt›. Koç Holding ﬁeref
Baﬂkan› Rahmi M. Koç, 2005’in
Topluluk tarihindeki en önemli
y›llardan biri oldu¤unu belirtti.
Koç Holding toplumsal
sorumluluk çerçevesinde e¤itim
yat›r›mlar›ndan birini daha
gerçekleﬂtirdi. Koç Holding
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa
V. Koç’un da kat›l›m›yla Sakarya’da
160 okulda “Koç Biliﬂim S›n›flar›”
aç›ld›.
Ay›n Gündemi
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Maliye Bakan› Kemal
Unak›tan, 2005 y›l› Gelir Vergisi
s›ralamas›nda ‹stanbul’da ikinci
olan Koç Holding Yönetim Kurulu
Üyesi Semahat Arsel ile Ankara
birincisi olan Koç Holding ﬁeref
Baﬂkan› Rahmi Koç’a plaket verdi.
Birlikte Baﬂarmak
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Koç Toplulu¤u Spor
ﬁenlikleri’nin 18’incisi 29 Nisan’da
Koç Üniversitesi’nde start ald›. Koç
Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›,
4 Haziran’a kadar sürecek ﬂenlikte
Koç çal›ﬂanlar›n›n dürüst ve
düzgün rekabeti yaﬂayacaklar›n›
söyledi.

oç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç’un geçen ay
imzalad›¤› Birleﬂmiﬂ Milletler Küresel ‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas› (Global Compact)
ve sosyal güvenlik alan›ndaki reform çal›ﬂmalar›n› bu konudaki en yetkin kiﬂi
olan Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan›
Murat Baﬂesgio¤lu ile konuﬂtuk.
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24.3 milyar dolar ciro
25 Nisan’da Koç Holding’in 42. Genel
Kurul Toplant›s›’n› gerçekleﬂtirdik. Genel
Kurul’da aç›klanan 2005 y›l› rakamlar›na
göre, Koç Toplulu¤u 2010 için hedefledi¤i 18 milyar dolarl›k ciro hedefini beﬂ y›l
erken gerçekleﬂtirdi. 2005 sonu itibar›yla
Koç Holding konsolide cirosu 24.3 milyar YTL’ye yükselirken, y›l sonu konsolide net kâr› 600 milyon YTL’ye ulaﬂt›.

Ulu Önder’e sayg›
Londra Madame Tussauds Müzesi’nde
sergilenen ve asl›na uygun olmayan Atatürk’ün balmumu heykelini Koç Holding
olarak 10 Kas›m 2005’te yenilemiﬂtik.
Türk halk›n›n yo¤un talebi üzerine heykelin bire bir eﬂ örne¤ini de haz›rlatt›k.
Ulu Önder’in balmumu heykeli 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›’nda
An›tkabir Müzesi’nde sergilenmeye baﬂland›.
Toplumsal sorumluluk alan›nda aral›ks›z
süren çal›ﬂmalar›m›z› yeni bir projeyle de
tüm yurda yay›yoruz. Bu y›l ilkini kutlayaca¤›m›z “Ülkem ‹çin Günü”nde 81 ilde Koç Toplulu¤u ve bayileri olarak saB‹ZDEN HABERLER
KOÇ HOLD‹NG A.ﬁ.
AYLIK YAYIN ORGANI
Yönetim Yeri: Bizden Haberler
Nakkaﬂtepe, Azizbey Sok. No: 1
81207 Kuzguncuk-‹stanbul
Tel: (0 216) 531 03 86
Faks: (0 216) 343 15 37
‹nternet: http://www.koc.com.tr
e-mail: bizdenhaberler@koc.com.tr
Yay›n Türü: Yerel Süreli
May›s 2006 Say›: 338

y›s›z sosyal sorumluluk projesine imza
atmaya haz›rlan›yoruz.

Çocuklar›m›z ve gençlerimiz için
Koç Holding, Türkiye’nin gelece¤ini
oluﬂturacak çocuk ve gençlere yönelik ilke olarak benimsedi¤i toplumsal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi.
Sakarya’da 160 okulda toplam 3 bin 381
bilgisayardan oluﬂan “Koç Biliﬂim S›n›flar›” aç›ld›. Bu s›n›flarda tam 66 bin çocuk e¤itim görecek.
Koç Toplulu¤u’nun 80. y›l›nda çocuklara
arma¤an etti¤i “Sizinkiler-Dünya Kaç
Bucak” oyunu da Anadolu turnesine
baﬂlad›. Topluluk olarak Türk gençli¤inin
bizi daha yak›ndan tan›mas›n› sa¤lamak
ve onlarla kampüs ortam›nda birlikte e¤lenmek için “KOÇFEST-Üniversite Festivalleri”ni baﬂlatt›k. Türkiye’nin 11 ilinde
üniversite gençlerine yönelik düzenlenen
KOÇFEST’i, Koç Toplulu¤u ﬂirketleri, düzenleyecekleri aktiviteler ile heyecanl› bir
ﬂenlik havas›na dönüﬂtürüyor.

“Do¤ru ve düzgün rekabet”
Koç Toplulu¤u Spor ﬁenli¤i’nin 18’incisi
29 Nisan’da start ald›. Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›, iﬂ hayat›ndaki
dürüst ve düzgün rekabetin ﬂenlikteki
karﬂ›laﬂmalarda da kendisini gösterece¤ini vurgulad›.
Hasan Bengü
Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim ve
D›ﬂ ‹liﬂkiler Baﬂkan›
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Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakan› Murat
Baﬂesgio¤lu,
uygulanacak yeni
sosyal güvenlik
reformuyla, Türkiye’de
hem toplumsal adalet,
hem de bütçe aç›s›ndan
büyük bir yara olan
sistemin yeniden
düzenlenece¤ini
söyledi

“Sosyal güvenlik ve çal›ﬂma hayat›nda
yeni bir dönem baﬂlayacak...”
ürkiye’de gündemdeki en önemli
konular›n baﬂ›nda olan sosyal güvenlik sistemindeki sorunlar ve
haz›rlanan reform paketini Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Murat
Baﬂesgio¤lu ile konuﬂtuk. Baﬂesgio¤lu,
Türkiye’de halen hem sosyal güvenlik
sistemindeki emekli-çal›ﬂan dengesindeki bozuklu¤u, hem de sistemin finansman› aç›s›ndan en büyük aç›¤› oluﬂturan
kay›t d›ﬂ› istihdam sorununun, ancak
Koç Holding gibi hem kurumsal yap›s›
çok güçlü, hem de Birleﬂmiﬂ Milletler
Küresel ‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas›’n› (Global

T
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Compact) imzalayan büyük kurumlar›n
öncülü¤ünde önlenebilece¤ini vurgulad›. Baﬂesgio¤lu, Küresel ‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas›’n›n çal›ﬂma hayat›ndaki kay›t d›ﬂ› istihdam›n kay›t alt›na al›nmas›, çal›ﬂma
bar›ﬂ› ve toplumsal adelet aç›s›ndan çok
önemli bir ad›m oldu¤unun alt›n› çizdi.
Baﬂesgio¤lu, sosyal güvenlik reformu konusunda sorular›m›z› yan›tlad›.
Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin sorunlar›n› özetleyebilir misiniz?
Türkiye’nin en temel amaçlar›ndan olan
sosyal adaletin sa¤lanmas› ve ekonomik

istikrar›n gerçekleﬂtirilmesi yolunda sosyal güvenlik reformu çok önemli bir yere sahip. Sosyal güvenlik sistemlerinin en
önemli amac› göreli ve mutlak yoksullu¤u azaltmak. Ülkemizdeki duruma bak›ld›¤›nda ise, mevcut sosyal güvenlik sistemimizin bu amac› yeterince gerçekleﬂtiremedi¤ini görüyoruz. Sosyal yard›m ve
hizmetler de dahil olmak üzere, ülkemizde sosyal güvenlik kurumlar›n›n 2004 y›l›ndaki toplam harcamalar›n›n milli gelire oran› yüzde 11.7 gibi yüksek bir düzeyde olmas›na karﬂ›n, mevcut sistem
yoksullu¤u önlemek konusunda yeterin-

KÜRESEL
V‹ZYON

ce etkili de¤il. Bugün mevcut üç sosyal
güvenlik kurumunun kapsad›¤› nüfusa
bak›ld›¤›nda, bütün vatandaﬂlar›m›z›n
sosyal güvenlik kapsam› alt›nda olmad›¤›n› görüyoruz. Sosyal güvenlik sistemi
içinde olan vatandaﬂlar›m›z aras›nda ise,
sahip olduklar› haklar ve yükümlülükleri
aç›s›ndan birçok farkl›l›klar mevcut. Erken emeklilik uygulamalar› hem mali,
hem de aktif/pasif dengesi aç›s›ndan sisteme zarar vermiﬂ. Günümüzde SSK’dan
emeklilerin yüzde 62’sinin yaﬂ›n›n asgari
emeklilik yaﬂ› olan 58-60 yaﬂ›n alt›nda olmas›, erken emeklilik sorunun boyutunu
aç›kça ortaya koyuyor.
Di¤er taraftan, sosyal güvenlik sisteminin
yaﬂad›¤› finansman sorunu, kamu finansman› üzerinde yaratt›¤› bask› dolay›s›yla,
baﬂta enflasyon olmak üzere, di¤er temel
ekonomik göstergeleri de olumsuz etkilemekte. Son 10 y›ld›r bizzat sosyal güvenlik sisteminin kendisi ülke ekonomisinde
istikrars›zl›k yaratan ana sebeplerden biri
haline gelmiﬂ. Kamu bütçesinden sosyal
güvenlik kurumlar›n›n aç›klar›n› kapatmak için söz konusu kurumlara yap›lan
transferlerin milli gelir içindeki pay› yüzde 4.5’e ulaﬂm›ﬂ durumda.
Sosyal güvenlik alan›nda faaliyet gösteren çok say›da kurumun bulunmas›,
norm birli¤i ve eﬂgüdüm sa¤lanmas›n›
önlüyor. Di¤er taraftan, mevzuat›n karmaﬂ›kl›¤›, aﬂ›r› bürokratik iﬂlemler, bilgi
iﬂlem altyap›s›n›n yetersizli¤i ve personele iliﬂkin sorunlar sosyal güvenlik kurumlar›n›n etkin çal›ﬂmas›na engel oluyor.
Bunun sonucunda, emekli ayl›¤› ba¤lanmas›ndan, sa¤l›k raporu al›nmas›na ve
sa¤l›k hizmetine eriﬂime kadar bir çok iﬂlemin süresi uzuyor. Bütün bu sorunlar›n
yan› s›ra, Türkiye’nin nüfus yap›s›nda
önümüzdeki 20-30 y›lda bir de¤iﬂim ger-

çekleﬂecek ve Türkiye h›zla yaﬂlanacak.
Mevcut genç nüfus yap›s›na ra¤men bu
kadar büyük sorunlar yaﬂayan bir sosyal
güvenlik sisteminin, yaﬂl› nüfus sorunu
yaﬂanmaya baﬂland›¤›nda sürdürülmesi
mümkün olmayacak. Bundan 20-30 y›l
sonra al›nmas› gereken önlemlerse, bugün almakta oldu¤umuz önlemlerden
çok daha a¤›r olacak.
Genel sa¤l›k sigortas› sistemiyle, çal›ﬂanlar ve emeklilere nas›l daha iyi hizmet sa¤lanacak?
Reform paketiyle Türkiye’de yaﬂayan
herkes için koruyucu sa¤l›k hizmetleri
ilk defa kapsama al›n›yor. SSK’l› hastalar
ve devlet memurlar› için mahkeme karar›yla sa¤lanan yard›mc› üreme yöntemleri kanunla kapsam alt›na al›n›yor. Ayr›ca,
Yeﬂil Kart’l› hastalar yard›mc› üreme
yöntemlerinden ilk defa yararland›r›l›yor. Yol giderleri, gündelikler ve refakatçi giderleri tüm sigortal›lara verilmekte. SSK’l› hastalar›n refakatçileri için aranan 15 yaﬂ ﬂart›n› kald›r›yoruz. Sadece
kontrol muayeneleri için gündelik ve yol

giderlerinden yararlanan Ba¤-Kur’lular
için bu kapsam geniﬂletiliyor ve art›k
sa¤l›k muayeneleri için yap›lan sevklerde de bu refakatçi giderleri ile birlikte bu
giderler kapsam alt›na al›n›yor. Yeﬂil
Kart’l›larda muayene veya tedavi için il
d›ﬂ›na yap›lan sevklerde yol paras›, gündelik ve refakatçi giderleri ilk defa kapsam alt›na al›n›yor.
Ayr›ca, reformla yurtd›ﬂ›nda tedavi imkân› getiriliyor. SSK’l›lar için 90 gün ve
SSK’l›lar›n bakmakla yükümlü olduklar›
kiﬂiler için 120 gün, Ba¤ – Kur’lular için
yeni baﬂlayanlarda 240 gün, tekrar sigortal› olanlarda 120 gün olan sa¤l›k sigortas› primi ödemiﬂ olma ﬂart›, art›k 30 güne indirilmekte. Bu yeni sistemle devlet
memurlar›ndan da ilk defa sa¤l›k sigortas› primi al›nacak.
Bu sistemle Ba¤-Kur’lu hastalar prim
borcu olsa dahi acil sa¤l›k yard›mlar›ndan yararland›r›lacak. Kat›l›m pay› kiﬂinin geliri ile iliﬂkilendirilerek adil hale
getiriliyor. Kat›l›m pay› al›nmayan haller
geniﬂletilmekte. Hekim ve hastane seçme serbestisini yayg›nlaﬂt›r›yoruz.

Hedef adil hizmet
Sosyal güvenlik sisteminde finansman aç›¤› konusu çok önemli bir sorun olarak karﬂ›m›zda duruyor. Bu konuda nas›l önlemler
al›nmas› planlan›yor.
Reform sonras›nda sosyal güvenlik alan›ndaki aktüeryal dengenin orta vadede
düzelme göstermesi beklenmekte. Fakat
unutulmamal›d›r ki reform ile ulaﬂ›lmak
istenen temel hedef, yap›lacak parametrik de¤iﬂiklikler ile elde edilmek istenenlerin ötesinde, kurumsal kültürü de¤iﬂtirerek vatandaﬂlara eﬂit, adil ve standart
hizmet sunan yeni bir kurumsal yap›n›n
oluﬂturulmas›. Bu anlamda mevcut sos-
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“Reform paketiyle öncelikle vatandaﬂlara eﬂit, adil ve
standart hizmet sunan bir sistem oluﬂturulmaya çal›ﬂ›l›yor.
Yüzü vatandaﬂa dönük emeklilik, sa¤l›k ve sosyal yard›m
sistemlerini oluﬂturmaya önem ve öncelik veriyoruz”
yal güvenlik kurumlar›n›n aktüeryal
dengelerini düzeltmeyi amaçlayan çal›ﬂmalara oldu¤u kadar, sa¤l›kl› iﬂleyen,
bilgi sistemlerine dayanan, denetim yap›s› güçlendirilmiﬂ ve yüzü vatandaﬂa
dönük emeklilik, sa¤l›k ve sosyal yard›mlar sistemlerini oluﬂturmaya önem ve
öncelik veriyoruz. Mevcut yap›dan kaynaklanan sorunlar›n çözümü de ancak
yeni bir anlay›ﬂ›n yerleﬂmesi ile mümkün olabilecektir. Bilgi sistemlerine dayanan, denetim yap›s› güçlendirilmiﬂ,
personel kalitesi ve verimlili¤i art›r›lm›ﬂ
bir sosyal güvenlik kurumunun hem gider azalt›c› önlemleri, hem de gelir art›r›c› uygulamalar› hayata geçirme ﬂans›n›n daha yüksek olaca¤› yads›namaz bir
gerçek.
Reform durumuyla ilgili yapt›¤›m›z projeksiyonlar ise, bu denli kapsaml› de¤iﬂikliklerin bile emeklilik sistemimize yapaca¤› katk›n›n ne kadar uzun dönemde
gerçekleﬂece¤ini göstermekte. Yapt›¤›m›z projeksiyonlara göre, reform sonras›nda emeklilik sistemi aç›¤›n›n art›ﬂ e¤ilimi yavaﬂlayacak; ancak 2040’l› y›llarda
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sistemin aç›¤› gayri safi milli gelirin
binde 2’si düzeyine gerileyecek ve bu
düzeylerde kalacakt›r. 2004 y›l› itibar›yla
1.6 olan aktif/pasif sigortal› oran›, reform
sonras›nda uzun dönemde 2.6’ya yükselecektir. Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan yürütülmekte olan “Sa¤l›kta Dönüﬂüm
Program›” ile birlikte uyguland›¤›nda,
Genel Sa¤l›k Sigortas›’n›n toplam maliyeti 2025 y›l›nda gayri safi yurtiçi has›lan›n yüzde 6.6’s›, Genel Sa¤l›k Sigortas›
finansman aç›¤›n›n ise yüzde 3.7’si ile s›n›rl› kalaca¤› tahmin edilmekte.

Önce do¤ru sa¤l›k hizmeti
Mevcut duruma k›yasla bütün vatandaﬂlar›m›z›n sa¤l›k sigortas› güvencesine kavuﬂaca¤› dikkate al›nd›¤›nda, reformun
GSMH’nin binde 5’i kadar ilave bir kamu
aç›¤›yla gerçekleﬂmesi mümkün gözükmekte. Elbette burada, Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program›’n›n baﬂar›s› ve özellikle
ülkemizde sevk zincirinin etkin bir ﬂekilde yerleﬂmesi ve sa¤l›k hizmeti sunumunda sa¤lanmas› beklenen verimlilik
art›ﬂlar› kritik önem taﬂ›yor.

18 yaﬂ›n alt›ndaki çocuklar›n sa¤l›k harcamalar›n› devlet mi karﬂ›layacak?
Sa¤l›k hizmeti sunucusuna baﬂvuruldu¤u tarihten önceki son bir y›lda toplam
30 Genel Sa¤l›k Sigortas› prim ödeme
gün say›s›n›n olmas› ve primlerini kendileri ödemekle yükümlü olanlar›n prim
borcunun olmamas› ﬂart›, 18 yaﬂ›na kadar çocuklar›n tedavilerinde aranmayacak. Tasar› ile k›z ve erkek çocuklar sa¤l›k hakk› bak›m›ndan 25 yaﬂ›ndan sonra
anne ya da babalar›n›n vesayetinden ç›kar›larak, eriﬂkin olan bu bireyler kendi
adlar›na Genel Sa¤l›k Sistemi kapsam›na
al›nmaktalar. Tasar› ile sa¤l›k hakk› bak›m›ndan, k›z ve erkek çocuklar aras›nda
eﬂit olmayan uygulamaya da AB normlar›na uygun olarak son veriliyor. Anne ya
da babas›n›n sosyal güvencesi olmayan
çocuklar, mevcut uygulamada sa¤l›k güvencesine sahip de¤ilken, reformla ilk
defa sa¤l›k güvencesine kavuﬂturuluyor.
Tasar› ile sadece lise ve dengi okullar
de¤il, ç›rakl›k e¤itim ile iﬂletmelerde
mesleki e¤itim görenler de bu e¤itimleri
süresince ilk defa anne ya da babalar›n›n
üzerinden sa¤l›k hakk›ndan yararland›r›lacak. Genel Sa¤l›k Sigortas› bak›m›ndan
hiçbir vatandaﬂ›m›z›n kapsam d›ﬂ›nda
bulunmas› mümkün olmad›¤› gibi, Türkiye’de belli süre yaﬂayan yabanc›lar ve
hatta s›¤›nmac›lar bile Genel Sa¤l›k Sigortas›’n›n zorunlu olarak kapsam› alt›ndad›rlar.

Herkesi kapsayan sa¤l›k sistemi
Genel Sa¤l›k Sigortas› herkesi kapsayan
bir sistem, bu sistemde prim ödeme gücü olan kimseler kendileri Genel Sa¤l›k
Sigortas›’n› ödeyecekler; e¤er prim ödeme güçleri yoksa bunlar›n primlerinin tamam›n› ise devlet ödeyecek.
Türkiye’nin en önemli sorunlar›n›n baﬂ›nda
gelen kay›td›ﬂ› istihdam konusunda nas›l
bir önlem paketi düﬂünüyorsunuz?
Türkiye’de kay›t d›ﬂ› istihdam›n temel
nedenleri aras›nda yüksek iﬂsizlik oranlar›, tar›m kesiminde yo¤unlaﬂan ve e¤itimsiz olan iﬂgücü gibi sosyal ve ekonomik nedenler, karmaﬂ›k bürokratik yap›
ve yetersiz denetim mekanizmas› gibi
yasal nedenler ve çal›ﬂanlar›n haklar›n›
bilmemeleri ve baz› kötü niyetli uygulamalar say›labilir.
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Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) 2005
Y›l› Hane Halk› Anketi sonuçlar›ndan da
anlaﬂ›laca¤› üzere Türkiye’de istihdam
edilenlerin yüzde 48’i yani 10 milyondan
fazla çal›ﬂan kiﬂi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluﬂuna “sigortal›” olarak kay›tl› de¤ildir. Kay›td›ﬂ›l›¤›n en yo¤un
görüldü¤ü kesim ücretsiz aile iﬂçileri
olarak çal›ﬂan kiﬂilerdir. Bu kesimdeki
kay›td ›ﬂ›l›k yüzde 95.4’tür. Bunun yan›nda yevmiyeli iﬂçi olarak çal›ﬂanlar
için bu oran yüzde 91.5, kendi nam ve
hesab›na çal›ﬂanlar için yüzde 66.3, iﬂverenler için yüzde 25.7, ücretli kesim
için yüzde 23.7’dir. Ücretsiz aile iﬂçileri,
yevmiyeliler ve kendi nam ve hesab›na
çal›ﬂanlar toplam kay›t d›ﬂ› istihdam›n
yüzde 72’sini oluﬂturmaktad›rlar. Bu rakamlar›n yan›nda kay›t d›ﬂ›l›¤›n en çok
görüldü¤ü kesimler için yoksulluk
oranlar›n› vermekte de fayda var. Yevmiyeli çal›ﬂanlarda yüzde 43, ücretsiz
aile iﬂçilerinde yoksulluk oran› yüzde
39, kendi nam ve hesab›na çal›ﬂanlar
için yüzde 32.

“Sosyal güvenlik sistemlerinin en önemli amac›
göreli ve mutlak yoksullu¤u azaltmak. Mevcut
sosyal güvenlik sistemimizin bu amac› yeterince
gerçekleﬂtiremedi¤ini görüyoruz”

Düﬂük gelirliler için önlem
Durumun genel bir analizini yapmak gerekirse, kay›t d›ﬂ› istihdam›n yan› s›ra
yoksulluk oran›n›n da yüksek oldu¤u
yevmiyeli kesim ile ücretsiz aile iﬂçilerinin mevcut mevzuata göre sigortal› olabilme yollar› oldukça s›n›rl›. Bu kiﬂiler
isteseler dahi sosyal güvenlik ﬂemsiyesi
alt›na girememekteler. Kendi nam ve
hesab›na çal›ﬂanlar için ise sigortal› olma
ve belirli bir basama¤a kadar basamak
artt›rma zorunlulu¤u, belirli bir düzeyin
alt›nda geliri olan kiﬂilerin sistemden
kaçmas›na neden oluyor. Bunun yan› s›ra etkin bir denetim mekanizmas›n›n olmamas› da sistemde kay›t d›ﬂ›l›¤› art›rmakta. Haz›rlad›¤›m›z reformla birlikte;
belirli bir gelirin alt›nda olan kiﬂiler için
sigortal› olma zorunlulu¤u ortadan kald›r›lacak ve bu kiﬂilere iste¤e ba¤l› sigortal›l›k imkân› tan›nacak. Böylece gelir düzeyi düﬂük olan kiﬂiler primlerinin
devlet taraf›ndan ödenmesiyle ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› kapsam›na al›nmas›yla
birlikte kay›t d›ﬂ›l›¤›n önlenmesi aç›s›ndan önemli bir ad›m at›lm›ﬂ olacak. Memurlar›n, iﬂçilerin ve ba¤›ms›z çal›ﬂanlar›n sosyal güvenli¤ini sa¤layan Emekli
Sand›¤› Genel Müdürlü¤ü, SSK Baﬂkan-

l›¤› ve Ba¤-Kur Genel Müdürlü¤ü ile 506
say›l› Yasa’n›n Geçici 20’inci Maddesi’ne
dayan›larak kurulan sand›klar Sosyal
Güvenlik Kurumu Baﬂkanl›¤› çat›s› alt›nda birleﬂtirilerek mevcut da¤›n›k yap›ya
son verilecek. Yerel denetimden daha
etkili sonuçlar do¤urabilecek sistem denetimi anlay›ﬂ›na geçilecek. Sigortal› bilgilerinin eksiksiz yer ald›¤› merkezi bir
veri taban› kurulacak. Etkin ve h›zl› bir
biçimde çal›ﬂacak olan bu sistem di¤er
kurumlarla çapraz kontrollere olanak
sa¤layarak kay›t d›ﬂ› çal›ﬂanlar›n tespitini
kolaylaﬂt›racakt›r. Kendi mevzuatlar›na
göre kay›t ve tescil yapan kurum, kuruluﬂ, birlik ve vergi daireleri kendi ad›na
ve hesab›na ba¤›ms›z çal›ﬂanlar›n sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesini düzenleyerek 15
gün içinde Kuruma gönderecekler.

Kay›t d›ﬂ› istihdama
karﬂ› denetim art›r›l›yor
Bankalar ve kamu kurumlar›, sigortal›l›kla ilgili bir iﬂlem yapm›ﬂlarsa, bu kiﬂilerin sigortal› olup olmad›¤›n› bilgisayardan kontrol edecek ve sigortal› olmad›¤›n› tespit ettikleri kiﬂileri kuruma bildi-

receklerdir. Denetimin cezaland›r›c› yönünden ziyade rehberlik ve e¤itim yönü
öne ç›kar›lacak. Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlüklerinde, sosyal güvenlik mevzuat›n›n uygulanmas›na iliﬂkin tespit, denetim ve taramalarda görevlendirilmek
üzere mevcut durumda 326 olan yoklama memurlar›n›n say›s› 3 bin 400’e ç›kar›lacak ve kademeli bir denetim sistemi
oluﬂturulacak. Tüm nüfus Genel Sa¤l›k
Sigortas› kapsam›na al›naca¤› için bütün
vatandaﬂlar›n adres ve kimlik bilgileri sigorta kurumunun veri tabanlar›nda olacak. Bunun yan›nda fakir olanlar›n, primi devlet taraf›ndan ödenecek ﬂekilde
kapsam alt›na al›nmas› için, bu kiﬂilerin
mali durumlar› araﬂt›r›lacak. Kiﬂiler hastanelere baﬂvurduklar› zaman sa¤l›k kuruluﬂlar› bu kiﬂilerin Genel Sa¤l›k
Sigortas› kapsam›nda olup olmad›klar›n›
tespit etmek ve tespit ettikleri Genel
Sa¤l›k Sigortas› kapsam› d›ﬂ›ndaki kiﬂileri kuruma bildirmekle yükümlü olacaklar. Bürokratik iﬂlemlerin say›s›n›n azalt›lmas› ve basitleﬂtirilmesi de kay›tl›l›¤›
teﬂvik edecek unsurlar›n baﬂ›nda
gelecek.
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Koç Holding 2010 için belirledi¤i 18 milyar dolarl›k ciro hedefini beﬂ y›l erken
gerçekleﬂtirdi. 2005 sonu itibar›yla Koç Holding konsolide cirosu 24.3 milyar
YTL’ye yükselirken, y›l sonu konsolide net kâr› 600 milyon YTL’ye ulaﬂt›.
Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç, “2005 senesi, Toplulu¤umuz
tarihinde yapt›¤›m›z en büyük at›l›mlara sahne oldu” derken, Koç Holding
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç da “2005’teki ayn› dinamizm ve
hedeflerle 2006’y› da at›l›mlar y›l› haline getirece¤iz” ﬂeklinde konuﬂtu

2005 y›l›: Kayda de¤er
ilerleme sa¤lad›¤›m›z bir y›l

K

oç Holding’in 42. Hesap Y›l›
Ortaklar Genel Kurul Toplant›s›
25 Nisan’da yap›ld›. Genel Kurul’da yay›nlanan Faaliyet Raporu’nda 2005 y›l›n› de¤erlendiren
Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M.
Koç, Toplulu¤un 80. y›l›n› kutlaman›n
gururu ve sevincini yaﬂad›klar›n› belirterek, “Geçti¤imiz y›l gerçekleﬂtirdi¤imiz hedefler her bak›mdan kayda de¤er bir ilerleme yapt›¤›m›z› göstermektedir” dedi. Rahmi M. Koç ﬂöyle
devam etti: “Ülkemizde siyasi istikrar›n devam›, ekonomik verilerin müspet yönde geliﬂmesine zemin haz›rlam›ﬂt›r. Uzun y›llar çok partili iktidarlar›n ve buna ba¤l› çalkant›lar›n yaratt›¤› olumsuzluklar bu devirde tek parti
iktidar›n›n kararl› ve istikrarl› tutumu
ile ortadan kalkm›ﬂt›r. Geleneksel ola-
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rak ülkemiz ekonomisindeki olumlu
geliﬂmelerden daima daha fazla performans gösteren Toplulu¤umuz, bu
sefer de ayn› baﬂar›y› tekrarlam›ﬂt›r.”
Ekonomide bir önceki y›l sa¤lanan
yüzde 9.9 oran›ndaki büyümeden sonra geçen y›l için daha düﬂük bir geliﬂme öngörülmüﬂken elde edilen yüzde
7.6 oran›ndaki büyüme ve buna ba¤l›
di¤er olumlu ekonomik rasyolar›n takdir edilmesi gerekti¤ini vurgulayan
Rahmi M. Koç, “Her ne kadar ekonomilerdeki h›zl› büyümelerin ard›ndan
ciddi bir yavaﬂlama beklense de hükümetin ayn› disiplin ve titizlikteki tutumu devam etti¤i sürece olumlu göstergelerin muhafazas› sa¤lanabilecektir”
de¤erlendirmesini yapt›.
Geçen y›l ekonomideki olumlu geliﬂmelerin ve iç piyasadaki canlanman›n
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Yat›r›m Harcamalar›n›n 2005 Y›l›nda Sektör Baz›nda Da¤›l›m›*
Finans %1,5

Dayan›kl›
Tüketim %23,9

Di¤er %15,0

Enerji %17,4

G›da ve
Perakende %20,3

Otomotiv %21,9

*ﬁirket sat›nalmalar› hariç

Koç Toplulu¤u’nun y›l sonu bilançolar›na da yans›d›¤›n› vurgulayan Rahmi
M. Koç, sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
“‹hracat›m›zda ve yurtd›ﬂ› faaliyetlerimizde de önemli geliﬂmeler olmuﬂtur.
Bunun bir kan›t› da en yüksek ihracat› sa¤layanlar›n s›ralamas›nda a¤›rl›kl›
olarak ﬂirketlerimizin yer almas›d›r.
2005 senesi, Toplulu¤umuz tarihinde
yapt›¤›m›z en büyük at›l›mlara sahne
oldu. Bir taraftan mevcut faaliyetlerimizi geniﬂletirken di¤er taraftan Yap›
Kredi Bankas›, Tüpraﬂ ve Tansaﬂ ﬂirketlerini bünyemize katt›k. Önümüzdeki y›llarda bu ﬂirketlerin yönetimimiz alt›nda daha da geliﬂeceklerine ve
Topluluk sonuçlar›na katk›da bulunacaklar›na inan›yorum.”

“Disiplin ayn› h›zla
sürdürülmeli”
Ulaﬂ›lan olumlu ortam›n zedelenmemesi ve daha da ileriye götürülebilmesi için, hükümete ve iﬂ dünyas›na
önemli görevler düﬂtü¤ünün alt›n› çizen Rahmi M. Koç, “Ekonomik disiplinin ayn› titizlikle sürdürülmesine devam edilmelidir. Bunun yan›nda ülke
tarihinin en önemli dönüm noktalar›ndan birisi olan AB üyelik sürecinin dinamik bir ﬂekilde gündemde tutulmas›
elzemdir. Gerçekleﬂen baﬂar›l› sonuçlarda AB adayl›k müzakerelerine baﬂ-

“2005 senesi,
Toplulu¤umuz
tarihinde yapt›¤›m›z
en büyük at›l›mlara
sahne oldu. Bir
taraftan mevcut
faaliyetlerimizi
geniﬂletirken di¤er
taraftan Yap› Kredi
Bankas›, Tüpraﬂ ve
Tansaﬂ ﬂirketlerini
bünyemize katt›k”

lanmas›n›n büyük rolü vard›r. Bu sürecin baﬂlamas›yla bile gerek ülkemiz
kamuoyunda gerekse d›ﬂ ekonomik
çevrelerde olumlu ve umutlu bir beklentiye girildi¤i, bu beklentinin sekteye u¤rat›lmamas›n›n büyük önem taﬂ›d›¤› unutulmamal›d›r” uyar›s›nda bulundu.
Rahmi M. Koç de¤erlendirmesini ﬂöyle tamamlad›: “Geçti¤imiz y›l›n sonuçlar›ndan ald›¤›m›z cesaretle bu y›l iﬂlerimizi daha da büyütmek, kârlar›m›z›
art›rmak, üzerimize düﬂen sosyal so-

rumluluklar› fazlas›yla yerine getirmek
amac›nday›z. Bu suretle Koç Toplulu¤u ülkemiz ekonomisindeki lider ve
sürükleyicili¤ini devam ettirirken,
uluslararas› bir Türk ﬂirketi olarak
emin ad›mlarla ilerleyecektir. Toplulu¤umuzun bugünlere gelmesinde ve
baﬂar›l› sonuçlar almas›nda çok de¤erli katk›lar› olan müﬂterilerimize, bayilerimize, iﬂ ortaklar›m›za, idarecilerimize ve çal›ﬂanlar›m›za candan teﬂekkür ederim.”

Kritik dönemeç: 3 Ekim
Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa V. Koç da Genel Kurul’da
Faaliyet Raporu’ndan okunan de¤erlendirmesinde ki sözlerine, 2005 y›l›ndaki ekonomik ve politik geliﬂmelerle
baﬂlad›. “Ekonomik ve politik geliﬂmeler aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde
2005 y›l›, Türkiye aç›s›ndan son derece baﬂar›l› oldu. IMF ve AB çabalar›n›n da etkisiyle temel ekonomik göstergelerde iyileﬂmeler gelece¤e yönelik ekonomik ve politik de¤erlerlendirmelerin çok daha güvenli yap›labilmesini sa¤lad›” diyen Mustafa V. Koç,
ﬂöyle devam etti: “Hükümetin IMF ile
imzalad›¤› anlaﬂmayla, mali istikrar›
koruma ve yap›sal reformlar› gerçekleﬂtirme sorumlulu¤u üstlenilerek 10
milyar dolarl›k taze para giriﬂi sa¤lan-
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d›. Bir miktar h›z kaybetmesine ra¤men enflasyon gerileme e¤ilimini korumaya devam etti. Özelleﬂtirme alan›nda ise parlak sonuçlar elde edildi.
K›sacas› 2005 y›l›ndaki olumlu makro
ekonomik geliﬂmeler Türkiye’yi AB
kriterlerine biraz daha yaklaﬂt›rd›. 3
Ekim 2005 hepimiz için tarihi bir gün
olarak haf›zalar›m›zda yer ald›... Ekonomik ve politik istikrar›n sa¤lanmas›yla ekonomideki k›r›lganl›k azald›, iç
ve d›ﬂ ﬂoklara karﬂ› nispeten güçlü bir
yap›ya kavuﬂuldu... En önemlisi ise
ekonomik canlanma ve verimlilik art›ﬂlar›na destek vererek özel sektör
odakl› ve yap›sal reformlarla güçlenen
bir büyüme modeline yol açt›.
Bu geliﬂmeler AB ile entegrasyon yolunda at›lan uygun ad›mlarla birlikte
ülkemizi yabanc› sermaye aç›s›ndan
en cazip ülkelerden biri haline getirdi.
Do¤rudan yabanc› yat›r›mlar 90’l› y›llarda y›lda 600-940 milyon dolar aras›nda iken 2001-2004 aras› y›lda 2 milyar dolara yükseldi. 2005’te de rekor
seviyeye ulaﬂarak 9 milyar dolara ulaﬂt›. AB ile müzakere sürecinin baﬂlamas›n›n di¤er aday ülkelerde do¤rudan
yabanc› yat›r›m üzerinde çok olumlu
etkileri oldu¤u biliniyor. Dolay›s›yla
ülkemizde istikrarl› ekonomik ve politik ortam›n ve AB müzakere sürecindeki olumlu geliﬂmelerin sürmesi do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n artarak devam etmesi sonucunu do¤urabilecek-
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Konsolide Gelirler
milyon YTL

24.353

leﬂtirme gelirleri, 1984’ten bu yana elde edilen toplam gelirlerin üzerinde
gerçekleﬂti. Son üç y›lda özelleﬂtirmelerden toplam 9.7 milyar dolarl›k gelir
sa¤land›.”

22.264

“Ciromuz iki kat›ndan
fazla artt›”

17.648
14.667

2002

2003

2004

2005

tir. Ülkemiz bir yandan stratejik konumu nedeniyle ihracata dönük bölgesel bir üretim ve hizmet üssü olma
potansiyeli taﬂ›rken di¤er yandan
genç nüfusu ve birçok ülkeden hâlâ
düﬂük olan yayg›nl›k oranlar› nedeniyle güçlü bir pazara sahiptir. Özelleﬂtirme konusu ülkemiz aç›s›ndan
geçti¤imiz y›la damgas›n› vuran en
önemli gündem maddelerinden biri
oldu. Baﬂar› ile gerçekleﬂtirilen büyük
ve önemli özelleﬂtirmeler neticesinde
sadece son üç y›lda elde edilen özel-

2005 y›l›nda Türkiye’nin gösterdi¤i baﬂar›l› ekonomik performansa paralel
olarak Koç Toplulu¤u’nun da parlak
bir y›l geçirdi¤inin alt›n› çizen Mustafa
V. Koç ﬂöyle devam etti:
“Enerji, perakende ve bankac›l›k sektörlerinde yap›lan üç önemli sat›n alma neticesinde Toplulu¤umuz sadece
toplam aktiflerini ve cirosunu iki kat›ndan fazla büyütmekle kalmad›, net
kâr›n›n da¤›l›m›n›n beﬂ ana sektör aras›nda çok daha eﬂit ve sürdürülebilir
bir yap›ya kavuﬂmas›n› sa¤lad›. Bankac›l›k alan›nda Yap› Kredi gibi köklü
ve büyük bir kuruluﬂu bünyemize katm›ﬂ olmam›z›n sadece Toplulu¤umuza
de¤il Türk bankac›l›k sektörüne de
önemli bir fayda sa¤lad›¤› inanc›nday›z. Perakendecilik sektöründe ise
Tansaﬂ’›n bünyemize kat›lmas›yla birlikte birincilik pozisyonumuz aç›k ara
liderli¤e dönüﬂtü. Migros ve Tansaﬂ’›n
bir araya gelmesi ile sa¤lanacak sinerji ve verimlilik art›ﬂ›ndan hem Toplulu¤umuz, hem tüketici, hem de organize perakende sektörü kazançl› ç›kacakt›r. Tüpraﬂ’›n Koç Toplulu¤u’na ka-
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t›lmas›n›n anlam› ise çok büyük. Ça¤›m›z›n en stratejik sektörü olan enerjide Koç Toplulu¤u pozisyonunu güçlendirirken Tüpraﬂ da Akdeniz bölgesinin enerji alan›ndaki en büyük aktörlerinden biri olacakt›r. Bu sat›n almalarla birlikte uluslararas› rekabet gücüne sahip oldu¤umuz sektörlerdeki konumumuzu, odaklanmam›z› pekiﬂtirmiﬂ olduk. Global oyuncu olmak iddiam›z› ekonomik olarak gerçekleﬂtirirken hiç kuﬂkusuz bunu topluma karﬂ›
sorumluluk ve evrensel iﬂ yapma standartlar› alanlar›nda da sürdürmek zorunday›z. 80 y›ll›k Holding kültürümüz içinde kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili çal›ﬂmalar›m›z› Topluluk
olarak içselleﬂtirmemiz sonucunda bu
çal›ﬂmalar bizim iﬂ yap›ﬂ tarz›m›z›n do¤al bir süreci haline geldi. Bu anlay›ﬂtan hareketle Birleﬂmiﬂ Milletler Genel
Sekreteri Kofi Annan ile birlikte Küresel ‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas›’n› imzalad›k.
Bu sözleﬂme insan haklar›, çal›ﬂma koﬂullar›, çevre koruma ve yolsuzlukla
mücadele gibi konularda geliﬂtirilmiﬂ
olan 10 temel prensip çerçevesinde
ortak mücadele vermek için Birleﬂmiﬂ
Milletler öncülü¤ünde oluﬂturulmuﬂ
bir platformdur... Koç Toplulu¤u olarak kurumsal sosyal sorumluluk ve
toplumsal sorumluluk gere¤i süregelen duyarl›l›¤›n resmi ve uluslararas›
boyutta bir ifadesi olan bu imza ile
birlikte kendi co¤rafyam›z içinde sözleﬂmedeki ilkelerin yayg›nlaﬂt›r›lmas›
konusunda bölgesel önder olaca¤›z.”

“Hedefler 5 y›l
erken yakaland›”
Mustafa V Koç de¤erlendirmesini ﬂöyle tamamlad›: “Topluluk olarak çok
baﬂar›l› bir y›l geçirmenin mutlulu¤unu ve huzurunu tüm yat›r›mc›lar›m›zla
paylaﬂ›rken önümüzdeki dönemin daha da iyi geçece¤ini gönül rahatl›¤› ile
vaat edebiliyorum. Son 4-5 y›ldaki
enerjimiz ve stratejilerimizi uygulamadaki kararl›l›¤›m›z bizi uzun dönemli
hedeflerimize beﬂ y›l önce ulaﬂt›rd›.
Ayn› dinamizm ve enerji ile 2006’y› da
at›l›mlar y›l› haline getirece¤iz. 80 y›l›m›z› geride b›rak›rken Toplulu¤umuzun kurucusu say›n Vehbi Koç’un

bizlere miras b›rakt›¤› öncü olma anlay›ﬂ› ile dünyan›n en büyük ﬂirketleri
aras›nda üst s›ralarda yer alman›n mücadelesini veriyoruz. Bu mücadele
Türkiye’nin uluslararas› arenadaki ilerleyiﬂine de h›z verecektir.”

Net Kâr
milyon YTL

598
508

Yurtd›ﬂ› ciroda büyük art›ﬂ
Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl› da Faaliyet Raporu’ndaki aç›klamas›nda, Koç Toplulu¤u’nun konsolide cirosunun dolar baz›nda son üç y›lda y›ll›k ortalama yüzde 40 düzeyinde
büyüdü¤ünü belirterek, 2010 y›l› için
hedeflenen 18.7 milyar dolarl›k cironun beﬂ y›l erken, 2005 y›l› itibar›yla
yakaland›¤›n› anlatt›. Özayd›nl›, “Türkiye geçen y›l ciddi bir s›çrama yapt›.
Uygulanan do¤ru politikalar taviz verilmeden sürdürülürse, bir zamanlar

Rakamlarla Koç Holding’in
2005 görünümü

435

53

2002

2003

2004

2005

kader gibi görünen yüksek enflasyonh›zl› büyüme-ekonomik kriz döngüsü
geçmiﬂte kalacakt›r” dedi. Koç Holding’in 1999’da 1 milyar dolar olan
yurtd›ﬂ› cirosunun geçen y›l 8 milyar
dolara ulaﬂt›¤›n› belirten Özayd›nl›,
“2006’da bu rakam› 12 milyar dolara
ç›karmay› hedefliyoruz. Komﬂu ülkelerde ve Avrupa’da birçok üründe ve
sektörde en önemli oyuncular aras›nday›z” dedi.

Tüm sektörlerde
s›çrama yaﬂand›

25 ülkede faaliyet
121 ﬂirketiyle sanayi ve
ticarette lider
82 bin kiﬂilik istihdam
8 milyar $ yurtd›ﬂ› ciro
430 bin adet araç üretimi
260 bin araç ihracat›
Son üç y›lda, y›ll›k ciro
art›ﬂ› ortalama %40

Koç Holding’in 2005 y›l› Faaliyet Raporu’nda da yer alan verilere göre,
Topluluk ve halka aç›k iﬂtirakleri, sermaye piyasas› arac›l›¤›yla yeni yerli ve
yabanc› yat›r›mc›lar›n en çok ilgi duydu¤u Türk ﬂirketleri aras›nda yer almay› sürdürdü. Koç Holding ve halka
aç›k olan 21 adet iﬂtirakinin 31 Aral›k
2005 tarihindeki toplam piyasa de¤eri
‹MKB’de iﬂlem gören tüm ﬂirketlerin
piyasa de¤erlerinin yüzde 16’s›n› temsil etti. Genel Kurul’da verilen bilgilere göre, Koç Toplulu¤u 80. y›l›na yaklaﬂ›rken kurumsal tarihinin en büyük
at›l›mlar› aras›nda yer alacak projelere
imza att›. Yap› Kredi, Koç Finansal
Hizmetler bünyesine kat›ld›.Türkiye’nin büyük stratejik öneme sahip sanayi kuruluﬂu Tüpraﬂ sat›n al›nd›.
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2005 y›l›nda Tansaﬂ’›n sat›n al›m›yla
Koç Toplulu¤u perakendecilik sektöründeki liderli¤ini daha da pekiﬂtirdi.

24.3 milyar YTL konsolide ciro,
598 milyon YTL net kâr
Koç Holding’in 2005 y›l› kombine cirosu yüzde 16 art›ﬂla 44 milyar 73 milyon YTL’ye ulaﬂt›. Bu rakamlar uluslararas› muhasebe standartlar›n›n müﬂterek yönetime tabi ortakl›klara uygulanmas› sonucunda 11 milyar 234 milyon YTL ve konsolidasyon gere¤i yap›lan düzeltmeler nedeniyle 8 milyar
486 milyon YTL’nin düﬂülmesi sonucunda ulaﬂ›lan Koç Holding net konsolide cirosu ise 24 milyar 353 milyon
YTL olarak gerçekleﬂti. Koç Holding’in
2005 y›l› konsolide net kâr› bir önceki
y›la göre yüzde 18 art›ﬂla, 598 milyon
YTL olarak gerçekleﬂti. Koç Holding’in

Otomotiv

Baﬂl›ca ﬁirketler
Ford Otosan* / Tofaﬂ* / Türk Traktör*
Döktaﬂ* / Otokar* / Otoyol / Otokoç / Birmot
Konsolidasyona Giren ﬁirket Say›s›
Yurtiçi: 12
Uluslararas› Ortakl›klar
Fod Motor Co. / Fiat Auto S.P.A.
Case New Holland / Iveco / Yamaha
Topluluk D›ﬂ› Sat›ﬂlar ‹çindeki Pay›
%23,2
Faaliyet Kâr› ‹çindeki Pay›
%30,9
Çal›ﬂan Say›s›
19.127
‹ç Piyasa Pozisyonu
Binek Otoda 1’inci
Ticari araçlarda 1’inci
Traktörde 2’nci
Toplam otomotivde 1’inci
Otomotiv perakendecili¤inde 1’inci

*Halka aç›k ﬂirketler
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“Toplulu¤umuz üç önemli sektörde sat›n al›mlara
imza atarken, di¤er sektörlerimiz de planlanm›ﬂ
organik büyüme ile toplam büyüme ve
kârl›l›¤›m›za önemli katk›larda bulundu”
Dayan›kl› Tüketim

Baﬂl›ca ﬁirketler
Arçelik* / Beko* / Türk Demir Döküm*
Arçelik - LG / Arctic / Elektra Bregenz
Grundig
Konsolidasyona Giren ﬁirket Say›s›
Yurtiçi: 6
Yurtd›ﬂ›: 31
Uluslararas› Ortakl›klar
LG Electronics / Alba Plc
Topluluk D›ﬂ› Sat›ﬂlar ‹çindeki Pay›
%26,0
Faaliyet Kâr› ‹çindeki Pay›
%33,3
Çal›ﬂan Say›s›
17.220
‹ç Piyasa Pozisyonu
Buzdolab›, çamaﬂ›r makinesi, bulaﬂ›k makinesi,
f›r›n, klima, kombi, su ›s›t›c›lar› ve
›s› ürünlerinde 1’inci
Televizyonda 2’nci

G›da ve Perakende

Baﬂl›ca ﬁirketler
Migros* / Tansaﬂ* / Ramenka / Koçtaﬂ
Tat* / Düzey
Konsolidasyona Giren ﬁirket Say›s›
Yurtiçi: 8
Yurtd›ﬂ›: 5
Uluslararas› Ortakl›klar
Kagome Sumitomo / Kaneka Seeds / B&Q
Topluluk D›ﬂ› Sat›ﬂlar ‹çindeki Pay›
%14,9
Faaliyet Kâr› ‹çindeki Pay›
%9,3
Çal›ﬂan Say›s›
18.795
‹ç Piyasa Pozisyonu
H›zl› tüketim mallar› perakendecili¤inde 1’inci
Yap› marketçili¤inde 1’inci

KÜRESEL
V‹ZYON

toplam varl›klar› Yap› Kredi ve Tansaﬂ’›n sat›n al›nmas›n›n da etkisiyle,
2005 y›l›nda yüzde 93 art›ﬂla 36 milyar
682 milyon YTL’ye ulaﬂt›. Koç Holding’in, 2004 y›l›nda 4 milyar 156 milyon YTL olan, öz sermaye toplam› ise
elde edilen dönem kâr› ve y›l içerisinde gerçekleﬂtirilen bedelli sermaye art›r›m› sonucunda 2005 y›l› sonunda 4
milyar 837 milyon YTL’ye ulaﬂt›. 2004
y›l›nda yüzde 13.9 olan özsermaye
verimlili¤i 2005 y›l›nda yüzde 14.1
olarak gerçekleﬂti.

yan›kl› tüketim ve otomotiv sektöründeki kapasite art›ﬂ›, yeni model ve
modernizasyon yat›r›mlar›, g›da ve
perakende sektöründe yeni ma¤aza
yat›r›mlar›, enerji sektöründeki istasyon ve terminal yat›r›mlar› olarak
özetlendi.

22 bin 413 yeni çal›ﬂan

Koç Holding 2005 y›l›nda 1 milyar 177
milyon YTL tutar›nda yat›r›m harcamas› gerçekleﬂtirdi. Yap› Kredi ve Tansaﬂ
sat›n almalar›n›n içinde bulunmad›¤›
bu yat›r›mlar; Faaliyet Raporu’nda, da-

Genel Kurul’da ayr›nt›l› sunulan bilgilere göre, Koç Holding 2005 y›l›nda
da uluslararas› sat›ﬂlar›n›n pay›n› yükseltmeyi sürdürdü. Koç Holding iﬂtiraklerinin uluslararas› pazarlarda 2005
y›l›nda gerçekleﬂtirdi¤i kombine sat›ﬂlar›n toplam tutar›, bir önceki y›la göre yüzde 14 artarak 8.5 milyar dolara
ulaﬂt›. Koç Toplulu¤u yurtd›ﬂ› gelirlerinin yaklaﬂ›k yüzde 75’i otomotiv,
dayan›kl› tüketim ve perakende sektörlerinde gerçekleﬂtirildi. Koç Hol-

Finans

Enerji

ﬁirket sat›n al›mlar› hariç
1 milyar YTL’yi aﬂan yat›r›m

Baﬂl›ca ﬁirketler
Koç Finansal Hizmetler / Koçbank
Yap› Kredi Bankas›* / Koç Allianz Sigorta
Koç Allianz Hayat ve Emeklilik / Yap› Kredi
Sigorta* / Yap› Kredi Emeklilik / Koç Finans
Konsolidasyona Giren ﬁirket Say›s›
Yurtiçi: 18
Yurtd›ﬂ›: 7
Uluslararas› Ortakl›klar
UniCredit / Allianz / Tokyo Marine
Topluluk D›ﬂ› Sat›ﬂlar ‹çindeki Pay›
%9,8
Faaliyet Kâr› ‹çindeki Pay›
%21,4
Çal›ﬂan Say›s›
16.772

Baﬂl›ca ﬁirketler
Aygaz* / Opet* / Entek / Tüpraﬂ**
Konsolidasyona Giren ﬁirket Say›s›
Yurtiçi: 10
Yurtd›ﬂ›: 5
Uluslararas› Ortakl›klar
Statoil
Topluluk D›ﬂ› Sat›ﬂlar ‹çindeki Pay›
%19,5
Faaliyet Kâr› ‹çindeki Pay›
%11,5
Çal›ﬂan Say›s›
5.608
‹ç Piyasa Pozisyonu
LPG da¤›t›m›nda 1’inci
Akaryak›t da¤›t›m›nda 4’üncü

ding ve iﬂtiraklerinin toplam istihdam›
da bir önceki y›la göre 22 bin 413 kiﬂi
artarak 2005 y›l› sonunda 81 bin kiﬂiye
ulaﬂt›. Sektörler itibar›yla bak›ld›¤›nda
toplam istihdam›n yüzde 88’i, s›ras›yla
otomotiv, g›da ve perakende, dayan›kl› tüketim ile finans sektörlerinde gerçekleﬂti. 2005 y›l› içerisinde üç ﬂirket
toplam 6 bin 400 iﬂçiyi kapsayan toplu iﬂ sözleﬂmesi imzalad›.

Büyümeyle gelen dinamizm
Koç Holding 2005 Faaliyet Raporu’ndaki verilere göre, Koç Holding
ile; “Otomotiv”, “Dayan›kl› Tüketim”,
“G›da ve Perakende”, “Finans”, “Enerji” ve “Di¤er” olmak üzere alt› ana
grup baﬂkanl›¤›na ba¤l› iﬂtirakleri, geçen y›l da büyümeyi sürdürdü. Topluluk ﬂirketlerinin toplam ihracat›
2005’te 6 milyar dolar› aﬂt›.

Di¤er

Baﬂl›ca ﬁirketler
Kofisa / Ram / Koç Sistem / Koçnet / Setur
Mares* / ‹zocam* / RMK Marine
Konsolidasyona Giren ﬁirket Say›s›
Yurtiçi: 17
Yurtd›ﬂ›: 2
Topluluk D›ﬂ› Sat›ﬂlar ‹çindeki Pay›
%6,4
Faaliyet Kâr› ‹çindeki Pay›
%(6,4)
Çal›ﬂan Say›s›
4.404
‹ç Piyasa Pozisyonu
Yal›t›m malzemelerinde 1’inci
Seyahat acenteli¤i ve uçak bileti sat›ﬂ›nda 1’inci

‹ç Piyasa Pozisyonu
Bankac›l›kta 3’üncü (özel sektör bankalar›
aras›nda, aktif büyüklü¤üne göre)
Kredi kartlar›nda 1’inci
Sigortac›l›kta 1’inci
Yat›r›m fonlar›nda 1’inci
Leasing ve faktoringde 1’inci
**Toplulu¤a 2006 y›l›nda kat›lm›ﬂ olup, yukar›daki rakamlara dahil de¤ildir.
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AB’nin istikrar
aç›s›ndan Türkiye
için önemli bir ç›pa
oldu¤unun alt›n›
çizen Koç
Üniversitesi–TÜS‹AD
Ekonomik
Araﬂt›rmalar Forumu
Direktörü Faik
Öztrak “Çok önemli
parametrelerden bir
tanesi de hiç
ﬂüphesiz ki siyasi
istikrar. Siyasi
istikrar›n seçime
yaklaﬂma sürecinde
çok iyi yönetilmesi
gerekiyor” dedi

konomide özellikle cari aç›k, iﬂsizlik ve mali disiplin konular›n›
ve seçime yaklaﬂ›rken siyasi istikrar konusunu Hazine eski Müsteﬂar›, Koç Üniversitesi-TÜS‹AD Ekonomik Araﬂt›rmalar Forumu Direktörü Faik Öztrak’la konuﬂtuk.

E

Ekonomideki öncelikli tart›ﬂma konular›n› sormak istiyorum. Cari aç›ktaki yükselme konusunda ne düﬂünüyorsunuz?
Benim Türk ekonomisi ile ilgili yapt›¤›m çal›ﬂmalar›m cari aç›¤›n her zaman
sorun oldu¤unu göstermiﬂtir. Burada
özellikle ekonomi yönetimi taraf›ndan
dillendirilen bir husus var. Deniyor ki;
“AB’ye yeni giren ülkeler için, özellikle
Do¤u Bloku’ndan ayr›l›p AB’ye kat›lan
ülkeler için, üyelik müzakerelerine ilk
baﬂlad›klar›nda cari aç›klar› son derece
yüksekti. Dolay›s›yla AB süreci böyle
bir soruna yol aç›yor; çünkü çok yüksek sermaye giriﬂi oluyor AB sürecine
ba¤l› olarak. O da kur üzerinde belli bir
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“2007 seçim y›l›...
‹stikrara dikkat!”
bask› yarat›yor, bu nedenle de cari aç›klar büyüyor ama bunlar›n finansman›nda sorun ç›km›yor.” Benim burada tabii
temelde bir itiraz›m var. Onlar›n baﬂlad›¤› nokta ile bizim baﬂlad›¤›m›z nokta
son derece farkl›. Onlar tümüyle bir
merkezi planl› ekonomiden piyasa ekonomisine dönüﬂerek baﬂlad›lar. Ellerindeki devlete ait olan çok ciddi varl›klar› ç›karmak suretiyle de yüksek cari
aç›klar› telafi edebildiler. Ama bize dönüp bakt›¤›n›z zaman bizde böyle bir
durum yok. Biz senelerden beri piyasa
ekonomisini uygulayan bir ülkeyiz.

Büyüme istihdama yans›m›yor
Ayr›ca dönüp bakt›¤›n›z zaman, onlar›n
istihdama iliﬂkin demografik yap›lar›yla
bizim demografik yap›m›z aras›nda çok
ciddi farkl›l›klar var. Yani onlar›n çal›ﬂabilir nüfuslar›n›n toplam nüfusa oranlar› artm›yor, bizimkisi art›yor. Bu ayn›
zamanda cari aç›k bir ﬂekilde d›ﬂar›dan
ithalata dayanan bir büyüme modelini

de içerdi¤i için istihdam yaratmaktan
çok ülke içinde verimlili¤i art›rmaya dayanan bir büyüme stratejisinin izlendi¤ini gösterir. E¤er sizin iﬂ bulabilece¤iniz,
iﬂ bulman›z gereken çok yüksek bir
genç nüfus yoksa bu stratejiyi uygulaman›z gerekir. Çünkü zaten iﬂgücünü
seferber etmek suretiyle büyümeyi sa¤layamayaca¤›n›za göre verimlili¤i art›rarak sa¤layacaks›n›z. Türkiye böyle de¤il. Türkiye’nin çal›ﬂmayan çok ciddi bir
at›l iﬂ gücü var. Bunun bir k›sm› iﬂgücü
piyasas›na girmiyor, bir k›sm› da iﬂsiz.
‹ﬂ gücü piyasas›na girmeyenlerin oran›na bakt›¤›n›z zaman, yani çal›ﬂabilir nüfus içinde ne kadar kiﬂi iﬂgücü piyasas›na giriyor diye bakt›¤›n›z zaman Türkiye’de bu oran yüzde 45’ler civar›nda ki
AB’de bu yeni giren ülkelere göre de,
15 eski Avrupa ülkesine göre de son
derece düﬂük bir oran. ‹ﬂsizli¤imiz de
onlara göre son derece yüksek. Dolay›s›yla bunlara iﬂ bulman›z laz›m. Bu aç›lardan bakt›¤›n›z zaman Türkiye yüksek
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cari aç›k veren bir büyüme stratejisini
izleyemez. Aksine Türkiye d›ﬂa aç›k, ihracata dayal› bir büyüme stratejisi ile
yola ç›kmak zorundad›r ki bu yüksek
iﬂsizler grubuna istihdam yaratabilsin.
Dolay›s›yla cari aç›k, Türkiye’de özellikle neden oldu¤u yüksek iﬂsizli¤e de
ba¤l› olarak sürdürülebilir bir durum
de¤ildir. Hem finansman aç›s›ndan, bu
gelen paralar›n bir anda kesilmesi nedeniyle ortaya ç›kabilecek bir s›k›nt›
vard›r; art› bence ondan daha önemlisi
yaratt›¤› iﬂsizlik nedeniyle ve buna ba¤l› olarak ortaya ç›kacak sosyal huzursuzluklar nedeniyle de sürdürülebilir
de¤ildir. Benim görebildi¤im s›k›nt› bu
cari aç›kla ilgili.
Türk Liras›’n›n aﬂ›r› de¤erli oldu¤u vurgulan›yor. Serbest kur rejiminde bu de¤er
art›ﬂ› sizce sürecek mi?
Dünyada bu tür döngüleri s›k s›k yaﬂ›yoruz. 2002 y›l›na kadar bakt›¤›m›z zaman dünyada likidite daralmas›n›n hakim oldu¤u bir döngü yaﬂ›yorduk. 2002
y›l›ndan sonra, 2003 y›l›ndan itibaren
de bak›n bütün rakamlara, göreceksiniz
dünyada yeniden likiditenin çok bollaﬂt›¤› bir döngüye girdik. Önemli olan bizim gibi yükselen piyasa ekonomileri
aç›s›ndan bu döngülerde ekonomiyi iyi
yönetebilmek. ﬁimdi benim kendi kanaatim burada bizim bir sorunumuz
var. Yani artan uluslararas› sermaye hareketlerine karﬂ› tedbir almazsan›z,
bunlar› iyi yönetemezseniz o zaman
baﬂka yerde ciddi k›r›lganl›k yarat›yorsunuz. K›sa vadede bu Türkiye’de, geliﬂmekte olan ekonomilerde çok ciddi
bir bolluk, çok ciddi bir coﬂku yarat›yor
ama uzun vadede aﬂ›r› sermaye giriﬂinin rekabet gücü üzerindeki olumsuz
etkisine ba¤l› olarak daralan büyüme,
artan iﬂsizlik sendromu ile karﬂ› karﬂ›ya
kal›yorsunuz. Yani yaﬂad›¤›n›z iyileﬂme
sürdürülebilir de¤ildir. Bunun için mali
disiplinin çok dikkatli sürdürülmesi gerekiyor. Oysa bu bolluk döneminde yöneticiler de rahatl›yor ve mali istikrar
konusunda esnek davran›yor. Türkiye’nin iç borcu, kamu borcu ve d›ﬂ borcu geliﬂmekte olan ülke standartlar›na
göre hâlâ yüksektir, yüzde 40’›n üstündedir. Dolay›s›yla dünya bir daralma
döngüsüne girdi¤i andan itibaren Tür-

“‹yi yönetilemeyen
bir seçim süreci ve
dünya
konjonktüründe olas›
bir daralma döngüsü
Türkiye’yi çok ciddi
s›k›nt›larla karﬂ›
karﬂ›ya b›rakabilir.
Bu nedenle
seçime yaklaﬂma
sürecinin ya da
seçim sath› mahaline
girme sürecinin çok
iyi yönetilmesi
gerekiyor”

kiye bu döngüyü dengeleyebilecek, yani daha da büyük bir iﬂsizli¤i ve ekonomide daralmay› önleyebilecek maliye
politikas› esnekli¤ine daha kavuﬂmam›ﬂt›r.

“Seçim süreci iyi yönetilmeli”
Türkiye seçim y›l› olan 2007’de ciddi bir
siyasi döneme de girecek. 2007’deki siyasi geliﬂmeleri düﬂündü¤ünüzde, AB müzakerelerini de konuya dahil etti¤imizde,
riskler neler ve bu riskler sizce nas›l yönetilmeli?
Öncelikle Avrupa Birli¤i ile ilgili istek
ve heyecan› her iki tarafta da azaltmamal›. Karﬂ› tarafta da bu azalmamal›,
bizde de azalmamal›. Ben bu konuda
endiﬂeliyim. Belki bunun nedeni Türkiye’de bir seçim dönemine yaklaﬂ›yor
olmam›z. Bir de Avrupa’da anayasa oylamas›ndan sonra yaﬂanan bir gevﬂeme
var. Her iki tarafta da heyecanda bir
aﬂa¤› do¤ru gidiﬂ var, azalma var. Ama
nereden bakarsan›z bak›n tabii ki Avrupa Birli¤i yap›sal reformlar›n sürmesi
bak›m›ndan hem ekonomide hem siyaset alan›nda Türkiye için önemli bir ç›pa. Onun d›ﬂ›nda önemli katk›da bulunan parametrelerden bir tanesi de hiç
ﬂüphesiz ki siyasi istikrar. Yani Türkiye

özellikle 2002’deki seçimlerden sonra
tek parti iktidar› ile önemli bir geliﬂme
kat etti siyasi istikrar konusunda. Ama
tek parti iktidar›nda da siyasi istikrars›zl›klar›n yaﬂanabilece¤ini görebiliyoruz.
Dolay›s›yla bu seçime yaklaﬂma sürecinin ya da seçim sath› mahaline girme
sürecinin bence çok iyi yönetilmesi gerekiyor. ﬁunu söyleyeyim, bugün bakt›¤›n›z zaman, siyaseten söylenen siyaseten yap›lan iﬂlerin büyük bir k›sm› ekonomiye bu bizim 2001-2002 y›llar›nda
oldu¤u kadar yans›m›yor. Bunun da
nedeni biraz önce konuﬂtu¤umuz gibi
dünya konjonktürünün çok iyi olmas›ndan kaynaklan›yor. Ama bak›n iyi yönetilemeyen bir seçim süreci ve de
dünya konjonktüründe bir daralma
döngüsünü birlikte yaﬂad›¤›m›z andan
itibaren Türkiye çok ciddi s›k›nt›larla
karﬂ› karﬂ›ya kalabilir. Çünkü daralma
döngülerinde uluslararas› sermaye için
risk alma iﬂtah› biter, ülkenin kendi
ﬂartlar› yani çekici faktörler ön plana
geçer. Dönüp bakt›¤›n›zda o ülkede iyi
yönetilemeyen bir seçim süreci görürse
yabanc› sermaye ç›kar. Yani istikrar›n
devam etmesi için söz verilen yap›sal
yasal düzenlemelerin sürdürülmesi çok
önemli.
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Sakarya’da 66 bin çocuk için
“Koç Biliﬂim S›n›flar›” aç›ld›
Koç Holding, kurumsal toplumsal sorumluluk
projelerinde e¤itim yat›r›mlar›na bir yenisini daha ekledi.
Sakarya’da 160 okulda, toplam 3381 bilgisayardan
oluﬂan “Koç Biliﬂim S›n›f›” aç›ld›
oç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç, Milli E¤itim
Bakan› Hüseyin Çelik ile birlikte, Sakarya’da 160 “Koç Biliﬂim
S›n›f›”n› törenle hizmete açt›.
Koç Holding, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n
“Bilgisayarl› E¤itime Destek” projesi çerçevesinde yürüttü¤ü kampanya kapsam›nda, 1999 y›l› depreminde en fazla hasar gören illerden biri olan Sakarya’da,
160 okulda her biri 21 kiﬂilik “Koç Biliﬂim S›n›f›” açt›. “Koç Biliﬂim S›n›flar›”nda
toplam 3381 bilgisayar› Sakarya’daki yaklaﬂ›k 66 bin genç ve çocu¤un kullan›m›na sunan Koç Holding, e¤itim ile ilgili
yat›r›mlar›na bir halka daha ekledi.
“Koç Biliﬂim S›n›flar›”n›n aç›l›ﬂ› çerçevesinde, 12 Nisan’da Sakarya Karaman 17
A¤ustos ‹lkö¤retim Okulu’nda bir tören
gerçekleﬂtirildi.
Törende bir konuﬂma yapan Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V.
Koç, nüfusunun yar›s›ndan ço¤unun
genç oldu¤u Türkiye’nin en öncelikli konusu olan e¤itime destek çerçevesinde
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n yürüttü¤ü “Bilgisayarl› E¤itime Destek” kampanyas›
için Sakarya’da bulunduklar›n› belirterek
ﬂöyle konuﬂtu:
“E¤itim, bizim aç›m›zdan, Koç Toplulu¤u
olarak büyük önem verdi¤imiz ve kuruluﬂumuzdan bu yana sosyal yat›r›mlar›m›z› yo¤unlaﬂt›rd›¤›m›z bir alan. Bu nedenle Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n baﬂlatt›¤›
‘Bilgisayarl› E¤itime Destek Kampanyas›’na büyük bir heyecan ve görev bilinci
ile kat›ld›k ve Topluluk olarak, Sakarya’da 160 ilkö¤retim okulunu bilgisayar
s›n›flar›yla donatt›k.

K

16

Sakarya ili içinde, 160 okulda, 160 s›n›fta, 3381 adet bilgisayarla, yaklaﬂ›k 66 bin
ö¤renciye bilgi teknolojilerini sunmak ve
onlara yepyeni ufuklar açacak olmak beni gerçekten çok heyecanland›rd›, gururland›rd›.”
Günümüz dünyas›nda e¤itim ve teknolojinin birbirinden ayr›lamaz iki önemli
kavram oldu¤unun alt›n› çizen Mustafa
V. Koç, “Bilgi ça¤›n›n gereklerine uygun
olarak Türkiye’yi gelece¤e taﬂ›yacak kuﬂaklar›n yetiﬂmesinde nitelikli, kaliteli
e¤itimin gereklili¤ine inan›yoruz” diye
konuﬂtu. Bilgi teknolojisinde her geçen
gün bir baﬂka yenilik, bir baﬂka geliﬂme

yaﬂand›¤›n› ve ülke olarak bu yeniliklere
ayak uydurulabilmenin en önemli koﬂullar›ndan birinin, öncelikle çocuklara e¤itim yoluyla sa¤lam bir altyap› o sa¤lamak oldu¤unu belirten Mustafa V. Koç,
ﬂöyle devam etti: “Bu nedenle, e¤itim sisteminde yepyeni bir dönemin baﬂlang›c›n› oluﬂturacak ve çocuklar›m›za farkl›
ufuklar açacak olan bilgisayarl› e¤itime
geçiﬂ kampanyas›nda yer almaktan, Koç
Toplulu¤u ve ﬂahs›m ad›na büyük mutluluk duyuyorum. Bugün dünyada olup
biten her ﬂey hakk›nda en h›zl› biçimde
bilgilenme olanaklar› mevcut. Türkiye,
bilgi ve iletiﬂim teknolojisi aç›s›ndan çok
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önemli hamleleri gerçekleﬂtirmeye haz›rlan›yor. Tüm bu geliﬂmeleri yakalayabilmemiz için e¤itimdeki ekipmanlar› h›zla
yenilemek, altyap› aç›s›ndan gerekli donan›m› sa¤lamak Toplulu¤umuz ad›na
önemli bir ödev. Türkiye’nin bu alanda
kat etmesi gereken önemli bir mesafe
var; ancak unutmayal›m ki bu tür uzun
soluklu mesafeleri kat etmenin bir ﬂart›
da seçti¤iniz hedefte tutarl› bir biçimde
ilerlemektir.” Mustafa V. Koç, konuﬂmas›n›, salonda bulunan ö¤rencilere yönelik
olarak verdi¤i mesajla tamalad›: “Sözlerimi bitirmeden önce, sevgili ö¤rencilerimize seslenmek istiyorum. Sevgili çocuklar; gelece¤in Türkiye’sini kurmak üzere
ilerlerken, bizler yapt›¤›m›z her iﬂte sizleri düﬂünüyor ve Türkiye’nin gelece¤i oldu¤una inand›¤›m›z sizler için çal›ﬂ›yoruz. ‹leriye do¤ru att›¤›n›z ad›mlar›n sa¤lam olmas› için sizlere destek olabilmek
ise, bizler için gurur ve mutluluk vesilesidir. Her birinizin, bilgisayarla yenilenen
s›n›flar›n›zda çok daha güzel, çok daha
keyifli dersler yapaca¤›n›za ve hepinizin
çok baﬂar›l› olaca¤›na, y›l sonunda da
güzel karneler getirece¤inize yürekten
inan›yorum. Heyecan›n›z› yitirmeyin,
azimle çal›ﬂmay› b›rakmay›n ve hayallerinizin peﬂinden gitmekten vazgeçmeyin.
Bir büyü¤ünüz olarak ﬂunu unutmaman›z› diliyorum; düﬂünmek ve istemek baﬂarman›n yar›s›d›r.”

len Vehbi Koç Vakf› bünyesinde verdi¤i
burslar ve ayn› bünyede hizmet veren
Koç ‹lkö¤retim Okulu, Lisesi ve Koç Üniversitesi d›ﬂ›nda Türkiye’nin çeﬂitli bölgelerinde bulunan 13 tane ilkö¤retim okulunu Topluluk ﬂirketleri taraf›ndan desteklemeyi sürdürüyor. Koç Holding ve
Vehbi Koç Vakf›, ayr›ca Ad›yaman’da geçen y›l Haziran ay›nda temelleri at›lan bir
üniversite binas›n›n inﬂas›n› da bu y›l tamamlayarak hizmete açacak.

“Koç Holding’e teﬂekkür”

E¤itim için birçok proje
Koç Holding, ﬁubat ay›nda e¤itimde iki
proje için protokol imzalad›.
Protokoller çerçevesinde iki yeni e¤itim
yuvas› Koç Holding taraf›ndan inﬂa ettirilecek. Koç Holding, protokoller 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 tamamen
üstlendi. Koç Holding ayr›ca ‹stanbul Beyaz›t’ta deprem sonras› zarar gören bir
ilkokulu y›karak yeniden inﬂa ettiriyor.
Vehbi Koç Vakf›’n›n 2006 y›l›ndaki bir di¤er e¤itim projesi de Diyarbak›r’da yeniden inﬂa edilecek olan Vehbi Koç ‹lkö¤retim Okulu. Koç Toplulu¤u, destekledi¤i di¤er e¤itim vak›flar›n›n yan› s›ra, ha-

“Sevgili çocuklar;
gelece¤in Türkiye’sini
kurmak üzere ilerlerken,
bizler yapt›¤›m›z her iﬂte
sizleri düﬂünüyor ve
Türkiye’nin gelece¤i
oldu¤una inand›¤›m›z
sizler için çal›ﬂ›yoruz.
‹leriye do¤ru att›¤›n›z
ad›mlar›n sa¤lam olmas›
için sizlere destek
olabilmek bizler için
mutluluk vesilesidir”

Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik de törende yapt›¤› konuﬂmada, projeyle ilgili
olarak, "Baﬂlatt›¤›m›z bu projede 120 bin
bilgisayar› kendi öz kaynaklar›m›zla karﬂ›lad›k. ‹ﬂadamlar›m›z arac›l›¤›yla da 200
bin bilgisayar hedefi koyduk. ﬁu ana kadar 150 binini temin ettik. Proje için baz›
iﬂadamlar›m›z› 7-8 defa arad›m ama Mustafa Koç'la sadece bir kere konuﬂtum.
Ona baz› alternatif bölgeler sunduk. Koç
Sakarya'y› seçti. Çünkü burada yat›r›mlar› bulundu¤unu ve Sakarya halk›yla bir
aile gibi olduklar›n› söyledi" diye konuﬂtu. Çelik, “Koç gibi e¤itime gönül koymuﬂ iﬂadamlar›m›zdan 150 bin bilgisayar
temin ettik. Mustafa Koç'un, Koç Ailesi'nin bir mensubu olarak sosyal sorumluluk anlay›ﬂ›n› sürdürmesi takdire ﬂayand›r” dedi. Milli E¤itim Bakan› Çelik
“Bilgisayarl› E¤itime Destek” kampanyas›na yapt›¤› katk›dan dolay› Mustafa V.
Koç’a bir plaket verdi.
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Atatürk’ün Balmumu Heykeli
An›tkabir Müzesi’nde

Koç Toplulu¤u’ndan
Türk halk› için
Koç Toplulu¤u, Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün asl›na
uygun balmumu heykelini
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayram›’nda
Türk halk›na arma¤an etti

ondra Madame Tussauds Müzesi’nde sergilenen ve asl›na uygun
olmayan Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu heykeli, Koç
Holding’in giriﬂimleri sonucu yenilenerek 10 Kas›m 2005 tarihinde de¤iﬂtirilmiﬂti. Türk halk›ndan gelen yo¤un talep
üzerine balmumu heykelinin eﬂ örne¤i
de, Genelkurmay Baﬂkanl›¤› ile iﬂbirli¤i
sonucu yine Koç Holding taraf›ndan
Madame Tussauds Müzesi’nin heykelt›raﬂlar›na yapt›r›larak An›tkabir Müzesi’nde sergilenmeye baﬂland›.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayram›’ndan itibaren ziyaretçilere aç›lan Atatürk’ün balmumu heykelini görmek isteyenler An›tkabir Müzesi’nde
uzun kuyruklar oluﬂturuyor. Özellikle
ilk ö¤retim ö¤rencilerinin yo¤un ziyaretine neden olan balmumu heykelin
önünde tüm Türk halk› foto¤raf çektirmek için s›raya giriyor.
Koç Holding’den yap›lan aç›klamada
da, Türkiye’nin gelece¤ine inanan ve bu
gelecek için çal›ﬂan Koç Toplulu¤u’nun,
y›lda 2 milyon kiﬂinin ziyaret etti¤i An›tkabir Müzesi’nde ça¤daﬂ Türkiye’nin

L

kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin bütün ihtiﬂam› ile sergilenmesinden dolay›
büyük onur duyuldu¤u vurguland›. Koç Holding; Mustafa
Kemal Atatürk’ün, y›llard›r
‹ngiltere’nin Baﬂkenti Londra’daki Madame Tussauds
Müzesi’nde sergilenen balmumu heykelinin, asl›na
uygun olmayan bir örnek
olmas› ve Türk kamuoyunun bu konudaki duyarl›l›¤›n› dikkate alarak, Ekim
2004’te, heykelin de¤iﬂtirilmesi konusunda giriﬂim
baﬂlatm›ﬂt›. Koç Holding Madame Tussauds Müzesi’yle yap›lan bir dizi görüﬂme sonras›nda, heykelin asl›na uygun
yenisi ile de¤iﬂimi konusunda
yetkilileri ikna etmiﬂti. Balmumu
heykelin yeniden yap›m› süreci
An›tkabir Komutanl›¤›’n›n sa¤lad›¤› geniﬂ destek ve olanaklar ile yürütüldü. Yap›lacak eserin, Ulu Önder’in hem görsel heybetini, ya-

k›ﬂ›kl›l›¤›n›, karizmas›n›, ›ﬂ›¤›n› yans›tabilmesi ve hem de gerçe¤e uygun olabilmesi için elde edilen pek
çok görsel ve yaz›l› materyal, yap›m› gerçekleﬂtirecek ekip ile
paylaﬂ›ld›. Atatürk'ün heykelinin, asl›na tamamen
uygun ama ölümünden
yedi-sekiz y›l önceki 5051 yaﬂ›ndaki haliyle yap›lmas›na karar verildi.
An›tkabir
Komutanl›¤›'n›n arﬂivinde bulunan,
Atatürk'ün ölümünden hemen
sonra al›nm›ﬂ bire bir yüz mask› kopyaland›. Heykeli yapacak olan ekip 2005 Nisan’›ndaki Türkiye ziyaretinin ard›ndan,
çal›ﬂmalar›na h›z verdi. Proje
2005’in Ekim ay›n›n ortalar›nda
tamamland›. Yeni balmumu heykel, Ulu Önder’in 67. ölüm y›ldönümü olan 10 Kas›m’da, yerine
kondu. Balmumu heykelin yenilenmesi nedeniyle Türk halk›ndan yüzlerce telefon ve e-mail’le
teﬂekkür geldi.
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Koç Ailesi’ne
“Vergi rekortmenli¤i” ödülü
Maliye Bakan› Kemal
Unak›tan, 2005 y›l›
vergilendirme
döneminde gelir
vergisi s›ralamas›nda
‹stanbul ikincisi olan
Koç Holding Yönetim
Kurulu Üyesi
Semahat Arsel ve
Ankara Birincisi olan
Koç Holding ﬁeref
Baﬂkan› Rahmi M.
Koç’a ödüllerini verdi
ergi rekortmenleri listesinde
Ankara birincisi olan Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M.
Koç ve ‹stanbul ‹kincisi olan
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel’e ödüllerini Maliye Bakan›
Kemal Unak›tan, 18 Nisan’da Koç Holding’in Nakkaﬂtepe Tesisleri’nde düzenlenen törenle takdim etti.
Unak›tan, vergi rekortmenli¤inin, vatana
yap›lacak en önemli hizmetlerden biri
oldu¤unu belirterek, Koç Ailesi’nin tüm
fertlerinin, yap›lan yat›r›mlar ve gerçekleﬂtirilen hizmetler d›ﬂ›nda, ödedikleri
vergiler ile de bunu lay›k›yla yerine getirdiklerini söyledi. Koç Holding ﬁeref
Baﬂkan› Rahmi M. Koç ta, vergi rekortmenli¤inden dolay› büyük gurur duydu¤unu belirterek, “ülkem varsa ben de var›m” ilkesi do¤rultusunda çal›ﬂt›klar›n›
ve bu anlay›ﬂ ile ülkeye faydal› iﬂler yapmay› kendileri için çok önemli bir misyon olarak gördüklerinin alt›n› çizdi. Ankara vergi rekortmeni olan Rahmi M.
Koç, 9 Milyon 156 bin YTL, ‹stanbul Vergi S›ralamas›nda ikinci olan Semahat Arsel de, 6 Milyon 955 bin YTL vergi ödeyecek.

V

20

Mustafa V. Koç’a “Y›l›n ‹ﬂletmecisi Ödülü”
Di¤er yandan ‹stanbul Üniversitesi ‹ﬂletme Fakültesi ve Dünya Gazetesi’nin
ortaklaﬂa düzenledi¤i “Y›l›n ‹ﬂletmecisi Ödülü” Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç’a verildi. ‹stanbul Üniversitesi ‹ﬂletme Fakültesi’nde 19 Nisan’da düzenlenen ödül töreninde konuﬂan Mustafa V. Koç, bir iﬂletmecinin baﬂar›s›n›n, yönetti¤i iﬂletmenin toplum için yaratt›¤› toplumsal
katma de¤erle do¤ru orant›l› olarak artaca¤›n›n alt›n› çizdi. Mustafa V. Koç
ﬂöyle devam etti: “Biz de Koç Holding
olarak, gerek ticari gerekse sosyal sorumluluk alan›ndaki etkinliklerimiz ile
bunu baﬂarmaya çal›ﬂ›yoruz. Sizlerin,
ﬂahs›mda ödüllendirdi¤iniz bu baﬂar›,
Koç Holding ve Topluluk ﬂirketlerimizin, yani 87 bin Koç çal›ﬂan›n›n da baﬂar›s›d›r. Sizlere tekrar teﬂekkür ediyorum. Bu yüzden, bu de¤erli ödülü, bireysel baﬂar›dan çok Koç Toplulu¤u’nun kazan›m› olarak de¤erlendiriyor
ve ‘Koç’ ad›na ve markas›na duyulan

güvenin göstergesi olarak kabul ediyorum.” Konuﬂmas›n›, “Öncelikle burada
bizlerle olan genç arkadaﬂlar›ma baﬂar›l› bir iﬂletmeyi oluﬂturan de¤erlerin ne
oldu¤unu aktarmak ve Koç Toplulu¤u’nun baﬂar›s›ndaki temel unsurlar›
sizlerle paylaﬂmak isterim” cümlesiyle
sürdüren Mustafa V. Koç, gençlere ﬂöyle seslendi: “Baﬂar›l› bir iﬂletme çal›ﬂanlar›yla birlikte, sa¤l›kl› geliﬂmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmet sunmay› amaçlar. Ülkesi, çal›ﬂanlar› ve müﬂterileri için güvenilirlik, devaml›l›k ve sayg›nl›k simgesi olmay› hedefler. Temel önceli¤i müﬂteri mutlulu¤unu sa¤lamakt›r. En iyi olmaktan, daima bu hedefte ilerlemekten hiç vazgeçmez. ‹yi bir iﬂletmenin ürün ve hizmetlerinin kalitesi çal›ﬂanlar›n›n kalitesiyle
baﬂlar. Sürekli geliﬂmek için yeni kaynaklar, yeni alanlar yarat›r. ‹ﬂ ahlak› ve
dürüst çal›ﬂma ilkelerine ba¤l› olarak faaliyet gösterir. Çevreye karﬂ› duyarl›l›k
içinde çal›ﬂmalar›n› yürütür.”
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Koç Holding’in 80. y›l kutlamalar› çerçevesinde
çocuklara arma¤an etti¤i, “Sizinkiler-Dünya Kaç
Bucak” adl› çocuk oyunu ‹stanbul’un dört bir
yan›nda çocuklara “Hayallerinizin peﬂini
b›rakmay›n” ça¤r›s› yapt›. Ümraniye’den Bostanc›’ya,
Bak›rköy’den Büyükçekmece’ye tüm çocuklar ve
aileleri “Sizinkiler”le hayal kurman›n keyfini yaﬂad›

“Sizinkiler” coﬂkusu tüm
‹stanbullu çocuklar› sard›...
K
oç Holding’in 80. y›l kutlama
program› çerçevesinde çocuklara
arma¤an etti¤i “Sizinkiler” çocuk
müzikali, ‹stanbul’un dört bir yan›ndaki tüm çocuklarla buluﬂtu.
19 ﬁubat’ta ‹stanbul’da galas› yap›lan ve
13 Haziran’a kadar ‹stanbul ve Anadolu’daki çeﬂitli illerde sahnelenecek olan
“Sizinkiler-Dünya Kaç Bucak” adl› çocuk
oyunu 8 Nisan Cumartesi günü Ümraniyeli çocuklar› a¤›rlad›. Koç Holding’in
davetlisi olarak oyunu izlemeye gelen
Ümraniye’deki dokuz ilkö¤retim okulundan toplam 754 ö¤rencinin, keyifle
kat›ld›klar› oyunun ard›ndan, sevinçleri
ve coﬂkular› görülmeye de¤erdi. Oyun
öncesi ve sonras›nda heyecanlar›ndan
hiçbir ﬂey kaybetmeyen, hayallerine ve
gelece¤e dair umutlar›na pek çok ﬂey
ekleyen ö¤renciler ve beraberlerinde
oyunu izleyen veliler, yap›lan iﬂin ne kadar önemli ve gurur verici oldu¤unu bir
kez daha fark ettiklerini ifade etti.
Oyunun ard›ndan çocuklara, velilere ve
tabii ki ö¤retmenlere oyun hakk›nda neler düﬂündüklerini sorduk. Oyunun kahramanlar› “Sizinkiler Ailesi”ni de unutmad›k ve hem oyunculara hem de oyunun yönetmenine sahneledikleri oyuna
iliﬂkin izlenimlerini ve bugüne kadar neler yaﬂad›klar›n› sorduk.
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“Ben de tiyatrocu olmak istiyorum”
Mert Tan
Emirgan ‹lkö¤retim Okulu 2. s›n›f ö¤rencisi
Oyunu çok sevdim. Oyunda hayallerin
gerçek olmas› gerekti¤ini ö¤rendim.
En çok “Babiﬂko”yu sevdim. Ben de
büyüyünce tiyatrocu olmak istiyorum.
Oyun çok e¤lenceliydi. ‹zlerken çok
heyecanland›m. Geziler çok güzeldi.
Ben de onlarla birlikte oralara gittim.
Müzikler de çok güzeldi. Çevremdeki
bütün arkadaﬂlar›ma oyuna gelmelerini tavsiye edece¤im.

“Koç Holding’e teﬂekkür ediyorum”
Derya An›l
Ö¤renci velisi
Çocuklar için çok faydal› olaca¤›n› düﬂündüm. Di¤er ye¤enimi de izlemeye
getirece¤im. Oyun gerçekten çok güzel. Bende izlerken keyif ald›m. Ye¤e-

nim Mert, ilk yar›da “Teyze oyun muhteﬂem, çok e¤leniyorum” dedi. Koç
Holding’e çocuklar için böyle bir etkinlik düzenlenmesine katk› sa¤lad›¤›
için çok teﬂekkür ediyorum. Ücretsiz

olmas› da çok anlaml›. Anadolu’ya gidecek olmas› da ayr› bir önem taﬂ›yor.
Oradaki çocuklar›n ço¤u tiyatro görmemiﬂ olabilir. Onlar›n daha da çok
ihtiyac› var.

23 Nisan’› Bostanc›’da kutlad›k

“Sizinkiler-Dünya Kaç
Bucak” müzikali 23
Nisan’da Bostanc› Kültür
Merkezi’nde yaklaﬂ›k 2 bin
500 çocuk ve ailesiyle
buluﬂtu. Çocuklar›n
coﬂkuyla kat›ld›klar› oyun
için Bostanc› Kültür
Merkezi’nin önünde uzun
kuyruklar oluﬂtu.
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“Limon’u çok sevdim”
Elif Nur Veled
Teletaﬂ ‹lkö¤retim Okulu 3. s›n›f ö¤rencisi
Oyunu çok be¤endim. Limon ile Zeytin hayaller kuruyorlar. Dünyay› geziyorlar. Yar›ﬂma kazan›yorlar ve hayalleri gerçek oluyor. Çok heyecanl› bir
oyundu. Biz de izlerken onlarla birlikte dans ettik. Ben oyunda en çok Limon’u sevdim. Zeytin de çok iyiydi.
Anne babay› da çok sevdim.

“Benim de hayallerim gerçek olsun”
O¤uzhan Arslantürk
Teletaﬂ ‹lkö¤retim Okulu 3. s›n›f ö¤rencisi
Oyun çok güzeldi. Oyunla birlikte
dünyay› gezdik. Ben de hayallerimin
gerçekleﬂmesini istiyorum. Benim hayalim büyük bir sporcu olmak. Dünyay› gezmek de isterim. En çok Zeytin’i
sevdim. Bütün arkadaﬂlar›ma oyunu
izlemelerini tavsiye ederim.

“O ülkelere gitmek isterdim”
Fatih Öztürk
Teletaﬂ ‹lkö¤retim Okulu 3. s›n›f ö¤rencisi
Hayal kurmay› anlatan bir oyundu.
Ben de çok hayal kuruyorum. Oyunda
hayalleri gerçekleﬂtirmek için u¤raﬂ-

mak gerekti¤ini ö¤rendim. Oyunda en
çok Zeytin’i be¤endim. Çünkü ben de
yaramazl›k yapmay› seviyorum. Oyunu izlerken tiyatrocu olmak istedim.
Belki büyüyünce tiyatrocu olabilirim.

“Çok e¤lenceliydi”
Selen Özen
Teletaﬂ ‹lkö¤retim Okulu 3. s›n›f ö¤rencisi
Oyun bir aileyi anlat›yor. Baba uykuyu çok seviyor. Zeytin var yaramazl›k
yap›yor. Limon da hayal kuruyor. Ben
de bazen Limon gibi hayal kuruyorum. Oyunda hayal kuruyorlar, de¤iﬂik ülkelere gidiyorlar. Ben de o ülkelere gitmek isterdim. Oralarda gezmek
oralardaki çocuklar› tan›mak çok güzel olurdu. Oyun çok e¤lenceliydi. Bir
kez daha gelmek isterim.

“Çocuklar›n ufkunu geniﬂletiyor”
Gönül ﬁahin
Teletaﬂ ‹lkö¤retim Okulu S›n›f Ö¤retmeni
Oyun çok güzel. Hem bilgilendirici,
hem e¤lenceli, hem de ö¤üt verici.
Ö¤renciler üzerinde çok olumlu etkisi
oldu¤unu düﬂünüyorum. Bu tür oyunlar çocuklar›n ufkunu geniﬂletiyor. Bizim ö¤rencilerimizin birço¤u ilk defa

tiyatroya geliyor. ‹lk defa böyle bir ortam› tad›yorlar hatta ilk defa Bo¤az
Köprüsü’nden geçenler var. Oyunun
konusu da gerçekten çok güzeldi. Birçok ülke hakk›nda bilgi edinmiﬂ oldular. Hayallerinin peﬂinden koﬂmalar›n›
tavsiye eden bir oyun olmas› da çok
önemli. Koç Holding’e bu deste¤inden
dolay› çok teﬂekkür ediyoruz. Çok
önemli bir iﬂ baﬂard›klar›n› söyleyebilirim. Bu tür çal›ﬂmalara desteklerinin
devam›n› diliyorum. Çünkü çocuklar
bizim gelece¤imiz.

“Eme¤i geçenlere ve Koç’a teﬂekkür”
Gürsel Çelikkol
Orhan Veli ‹lkö¤retim Okulu
S›n›f Ö¤retmeni
Çok güzel bir oyundu; yoksul bölge
çocuklar› için özellikle. Çocuklar›m›z›n
bu tür etkinliklere kat›lmas›n› çok istiyoruz. Maddi imkânlar› yeterli olmad›¤› için birçok ö¤rencimiz ilk defa tiyatro izliyor, bu nedenle oyunda eme¤i
geçenlere ve Koç Holding’e çok teﬂekkür ediyorum. Oyuncular da çok iyiydi. Hem e¤itici hem de e¤lendirici yönünün olmas› çok önemliydi.
Kadriye Çal›ﬂkan

Otoyol minibüsü
tüm ‹stanbul’u
gezdi
“Sizinkiler-Dünya Kaç Bucak”
müzikali için özel olarak
haz›rlanan bir minibüs tüm
‹stanbul’da çocuklar› ve
ailelerini oyuna davet etti. 9
Nisan’da Ba¤dat Caddesi’nde,
15-16 Nisan’da da Bak›rköy
Özgürlük Meydan›’nda da¤›t›lan
yüzlerce broﬂürle tüm
‹stanbullular ve özellikle
çocuklar oyuna davet edildi.
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Dünya çocuklar›ndan
“bar›ﬂ” mesaj›

Koç Holding sponsorlu¤unda bu y›l 28’incisi düzenlenen “TRT
Uluslararas› 23 Nisan Çocuk ﬁenli¤i”nde dünya çocuklar› yine sevgi
mesajlar› ve coﬂkulu gösterileriyle “bar›ﬂ›” vurgulad›
oç Holding sponsorlu¤unda
dokuz y›ld›r gerçekleﬂtirilen
“TRT Uluslararas› 23 Nisan Çocuk ﬁenli¤i”nin 28.'si Antalya
Aspendos Antik Tiyatro’da gerçekleﬂtirildi. Koç Toplulu¤u’nun, gelece¤i kuracak nesillere, yani gençlere ve çocuklara, dünyada bar›ﬂ ve dostluk ad›na büyük bir katk› sa¤lad›¤› için sponsor oldu¤u ﬂenli¤e bu y›l 35 ülkeden
800 çocuk kat›ld›. Uluslararas› 23 Nisan Çocuk ﬁenli¤i, 19-23 Nisan tarihleri aras›nda Antalya'da kutland›. Aspendos Antik Tiyatro’da 20 bin seyirciyle
gerçekleﬂtirilen gala program› çocuklar›n renkli gösterileri, dostuklar› ve

K
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kurduklar› sevgi çemberiyle adeta bar›ﬂa ça¤r› ﬂenli¤ine dönüﬂtü.
20 bin izleyicinin kat›ld›¤› antik tiyatroda gerçekleﬂtirilen gala program›nda
rengarenk k›yafetleri ile coﬂku seli
oluﬂturan çocuklar, bulunduklar› ortam› adeta bir bahçeye dönüﬂtürdüler.
Dünyan›n de¤iﬂik bölgelerinden gelen
çocuklar, farkl› ten renklerine sahip
olmalar›na karﬂ›n, insano¤luna bir kez
daha bar›ﬂ ve sevgi mesaj› verdi.
36 ülkenin çocuklar›, onlara dünyada
ilk ve tek bayram› arma¤an eden Atatürk’ün “Yurtta Bar›ﬂ, Dünyada Bar›ﬂ”
ilkesinin tüm dünyaya egemen olmas›
ve dünyada bar›ﬂ›n, kardeﬂli¤in, dost-

lu¤un dalga dalga yay›lmas› için yine
bir sevgi çemberi oluﬂturdu.
Galay› izlemek için antik tiyatroya gelenler zaman zaman 100 metreye va-
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ran kuyruklar oluﬂturdu. Galaya kat›lmak için çevre belde ve ilçelerden ilkokul ö¤rencileri de Aspendos Antik
Tiyatro’ya davet edildi. Yunus Günçe
ve Meltem Yazgan'›n'›n scooter motosikletle sahneye ç›karak birlikte sundu¤u galan›n aç›l›ﬂ›, Eurovision ﬁark›
Yar›ﬂmas›’nda bu y›l Türkiye’yi temsil
edecek Sibel Tüzün ile TRT Ankara
Çocuk Korosu'nun birlikte seslendirdikleri bir ﬂark›yla gerçekleﬂtirildi.
35 misafir ülke, 800 konuk çocuk
Vietnam, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bosna Hersek,
Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti,
Fas, Fransa, Gürcistan, H›rvatistan, Japonya, K›rg›zistan, Ukrayna K›r›m
Özerk Cumhuriyeti, KKTC, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya, Litvanya,
Makedonya, Meksika, Mo¤olistan,
Moldova, Pakistan, Rusya Federasyonu, Tataristan Cumhuriyeti, Senegal,
S›rbistan-Karada¤, Slovenya, Sudan,
Suriye, Tayland, Türkmenistan, Ukrayna ve Venezüella'dan gelen çocuklarla
birlikte bu sene ﬂenli¤e kat›lan ülke
say›s› Türkiye hariç 35 oldu. Aç›l›ﬂ
gösterisini bu y›l ilk kez kat›lan Vietnaml› çocuklar›n yapt›¤› 28. Uluslararas› 23 Nisan Çocuk ﬁenli¤i'ne Senegal'deki Türk kolejinin ö¤rencileri
damgas›n› vurdu. Yaﬂlar› 7 ile 10 aras›nda de¤iﬂen Senegalli çocuklar hep
bir a¤›zdan ‹stiklal Marﬂ›'n› okudu. Antik tiyatroyu dolduran binlerce izleyici
de marﬂ› ayakta dinledi. ‹stiklal Marﬂ›'n›n son m›sras›n›n da okunmas› ile
birlikte antik tiyatronun tarihi duvarlar› dakikalarca süren alk›ﬂ sesleri ile

23 Nisan Uluslararas›
Çocuk ﬁenli¤i Gala
Program›’na
Senegal'deki
Türk kolejinin
ö¤rencileri damgas›n›
vurdu. Senegalli
küçük konuklar
‹stiklal Marﬂ›'n›
okudu

ç›nlad›. ﬁenli¤e kat›lan Mo¤ol ve Singapurlu çocuklar›n da gösterileri büyük be¤eni toplad›. Gürcistan ekibinden bir küçük konu¤un Türkçe olarak
söyledi¤i “Atatürk seni çok seviyoruz”
sözü ise duygulu anlar yaﬂatt›. 5–25
Nisan aras›nda Türkiye’de bulunan çocuklar, 21 Nisan'da da Ankara'ya giderek Cumhurbaﬂkan› Ahmet Necdet
Sezer, Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an ve TBMM Baﬂkan› Bülent Ar›nç'›
ziyaret etti. Çocuklar ayr›ca kendilerine bu bayram› arma¤an eden Atatürk’e teﬂekkürlerini de An›tkabir’i ziyaret ederek gösterdiler.
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Koç Toplulu¤u Spor
ﬁenlikleri’nin 18’incisi yine
coﬂku ile baﬂlad›. Koç
Holding CEO’su Bülend
Özayd›nl›, Topluluk
ﬂirketleri çal›ﬂanlar›n›n
birbiriyle kaynaﬂt›¤› bu
organizasyonun, dürüst ve
düzgün rekabetin, iﬂ
hayat›ndan spor
sahalar›na yans›mas›n›n
sa¤lanmas› aç›s›ndan da
çok önemli oldu¤unu
söyledi.

18. Koç Toplulu¤u
Spor ﬁenli¤i

“Dürüst rekabet için sahalarday›z”
ir gelenek haline gelen Koç Toplulu¤u Spor ﬁenli¤i’nin 18’ncisi,
29 Nisan’da Koç Üniversitesi
Kampüsü’nde yap›lan törenle
baﬂlad›. 4 Haziran tarihine kadar devam
edecek olan ﬂenli¤in aç›l›ﬂ›na Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›, Topluluk yöneticileri, çal›ﬂanlar ve aileleri kat›ld›.
Aç›l›ﬂ› Koç Üniversitesi Kapal› Spor Salonu’nda gerçekleﬂtirilen ﬂenli¤e, 56 ﬂirketten 159 tak›mla yaklaﬂ›k 2 bin 400
sporcu kat›l›yor. Kocaeli Büyükﬂehir Belediyesi Bando ekibi ile Tofaﬂ Halk
Oyunlar› Grubu’nun güzel müzik ve
gösterileri eﬂli¤inde, tak›mlar›n geçit töreniyle baﬂlayan ﬂenli¤e coﬂku ve “keyifli bir rekabet” hakimdi. Aç›l›ﬂta Kargo
grubu da ﬂark›lar›yla dinleyicileri coﬂturdu. ﬁenli¤in aç›l›ﬂ›nda bir konuﬂma yapan Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›, Koç Ailesi’ne kat›lan yeni ﬂirketlere “Hoﬂgeldiniz” diyerek, spor ﬂenli¤inin
hedefinin, geniﬂ Koç Toplulu¤u ailesinin
iﬂ hayat›nda gerçekleﬂtirdi¤i dürüst ve

B
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düzgün rekabeti sporda da sürdürmek
oldu¤unu vurgulad›. Özayd›nl› ﬂöyle konuﬂtu: “‹ﬂ yaﬂam›m›z mücadelelerle dolu. Ancak bugüne kadar oldu¤u gibi bugün de yar›n da, bu mücadele ortam›n-

da hepimiz düzgün ve dürüst çal›ﬂma
kurallar›na uymak suretiyle rekabet ediyoruz. Bir tak›m anlay›ﬂ› içerisinde
omuz omuza mücadele veriyoruz. Geldi¤imiz nokta itibar›yla en yak›n rakiplerimizin aç›k ara önüne geçme f›rsat›n›
yakalad›k. Bu mücadelede tak›m ruhu
çok önemlidir. Bu ﬂenlikte müsabakalara kat›lacak arkadaﬂlar›m›z kendi aralar›nda bu tak›m anlay›ﬂ›n› güzel ve sportmence uygulayarak birbirleriyle mücadele edecekler. Rekabet ortam›n›n güzel
örneklerini spor alan›nda da gösterecekler ve daha iyi sonuçlara ulaﬂmak için
mücadele edecekler.” Spor ﬂenli¤i ile ilgili olarak sorular›m›z› da yan›tlayan Bülend Özayd›nl›, “ﬁenlikte öncelikli olarak Koç Toplulu¤u mensuplar› olarak
tüm arkadaﬂlar›m›z biraraya gelme olana¤› buluyor ve ayn› iﬂ yaﬂamlar›nda
kendi ﬂirketlerinde yapt›klar› gibi, tak›m
anlay›ﬂ› içerisinde, dayan›ﬂma içerisinde
rakipleriyle centilmence mücadele etmek suretiyle rekabet ortam›n› bu sefer
de iﬂ hayat›nda de¤il spor alan›nda yaﬂ›-
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Tüm tak›mlar ﬂampiyonluk için oynayacak

yorlar” dedi. Bu ﬂenlikle Koç Toplulu¤u
ﬂirketleri çal›ﬂanlar›n›n güzel, zevkli, keyifli günler geçirdiklerinin ve de¤iﬂik
ﬂirketlerdeki çal›ﬂanlar›n y›lda bir kere
de olsa biraraya geldi¤inin alt›n› çizen
Özayd›nl›, “Burada önemli olan tek bir
hedefe kilitlenmiﬂ vaziyette, tak›m halinde centilmence mücadele etmek, dayan›ﬂma ve birbiriyle beraber olma ruhunu canl› tutmakt›r” diye konuﬂtu.
Özayd›nl›, Koç Toplulu¤u’nun 80. y›l
kutlamalar›nda da “Sizinkiler-Dünya
Kaç Bucak” çocuk oyunu, “Koç Üniversite Festivalleri” ile Türkiye’nin gelece¤i
olan çocuk ve gençlere verdikleri önemi vurgulad›klar›n› belirtti. Özayd›nl›,
“Biz 80. yaﬂ›m›zda daha dinamik, daha
genç, daha ileriye bakar konumday›z.
Bu nedenle gençlere yönelik olan bu
tür aktivitelere bu y›l öncelikle a¤›rl›k
verece¤iz. 80 yaﬂ›nday›z ama dinamik,
güçlü ve enerjik bir konumday›z. Öncelikli hedef kitlemiz de gelece¤imizi
oluﬂturan gençler ve çocuklar›m›z” diye konuﬂtu. 29 Nisan-4 Haziran aras›nda yap›lacak 18. Koç Toplulu¤u Spor
ﬁenli¤i’nde, mini futbol, basketbol, voleybol, tenis, masatenisi, yüzme ve satranç dallar›nda, Ankara, ‹stanbul ve
Bursa illerinde maç yap›lacak.

P›nar K›l›çaslan-ﬁerife Narin
(Koç Holding)
“Voleybol tak›m›nday›z. Bu y›l ﬂenli¤e
ilk kez kat›l›yoruz. Tak›m›m›z güzel ve
iddial›y›z. Burada çok e¤lenece¤imize
eminiz. ﬁimdiden çok heyecanl›y›z.”

Mehmet Ürek (DemirDöküm)
“Basketbol tak›m›nday›m. Tak›m olarak iddial›y›z. Turnuvaya ilk kez kat›l›yorum. Ancak iyi bir tak›m›z ve çok iyi
sonuç alaca¤›m›za inan›yorum.”

Sad›k Çavdar-Erol Obut (Tofaﬂ)
“Tofaﬂ futbol tak›m›nday›z. Turnuvaya
ilk kez kat›l›yoruz. Ancak aç›l›ﬂta çok keyifli bir hava vard›. Di¤er ﬂirketlerdeki
oyuncularla keyifli maçlar yapaca¤›m›z
kesin. Ayr›ca çok iyi bir tak›m›m›z var.
‹ddial›y›z. Kesin biz ﬂampiyon olaca¤›z.”

Güray Da¤lar- U¤urkan Ayd›n (Koçbank)
Necdet Oran (Yap› Kredi)
“Voleybol tak›m›nday›z. Yani Yap› Kredi
ve Koçbank olarak birlikte mücadele edecek bir tak›m kurduk. Tak›m olarak ilk
defa kat›l›yoruz ama bu sene gerçekten
iddial›y›z. Ayr›ca Yap› Kredi Turnuvas›’na
da haz›rlan›yoruz. Tak›mda üç kiﬂi Koçbank’tan, sekiz kiﬂi de Yap› Kredi’den.
ﬁimdiden ortak hareket ediyoruz.”
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Türkiye ses pazar›n›n lider ﬂirketi
Koç.net, hizmet verdi¤i 42 bin
abonesi ile Koç Toplulu¤u’nun
telekomünikasyon alan›nda
büyümesinde bayraktarl›k yap›yor.
Son olarak Sabanc› Telekom’u
bünyesine katan Koç.net’in
hedeflerini Genel Müdür Mehmet
Ali Akarca anlatt›

‘Telekomünikasyonda bayra¤›z’
oç Holding’in büyümeyi hedefledi¤i önemli bir sektör olan telekomünikasyon alan›nda öncülü¤ü Koç.net yap›yor. Uzak mesafe telefon görüﬂmelerinin ucuza yap›lmas›n› sa¤layan ses pazar›nda öncü ve
lider durumda olan Koç.net Sabanc›
Telekom’u da bünyesine katarak yüzde
25 daha büyüdü. Koç.net’in katlanarak
büyümesini hizmetten memnun kalan
müﬂterilerin kartopu etkisi yaratmas›na
ba¤layan Koç.net Genel Müdürü Meh met Ali Akarca teknolojiyi yak›ndan takip etmelerinin kendilerini zirveye götürece¤ini söyledi. “Gelece¤in büyük
bir operatörü olmamam›z için hiçbir
neden yok” diyen Akarca, sorular›m›z›
yan›tlad›.

K

Koç.net’in kuruluﬂu ve bugüne geliﬂiyle
ilgili genel bir bilgi verir misiniz?
1997’de Koçsistem’in içerisinde bir departman olarak kurulan Koç.net’in ilk
baﬂlardaki asli görevi grubun internet
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altyap›s›n› kurmakt›. Koç.net‘in daha
sonra For.net isimli bir internet servis
sa¤lay›c› firmay› sat›n almas›yla büyüme süreci de baﬂl›yor. Böylelikle grup
d›ﬂ›na da hizmet veriliyor. Bunlar 20042005 senelerine kadar yüzde 65-70’i
hâlâ Koç Grubu’na yönelik hizmetlerdi. Bu y›llardan itibaren Koç Grubu’nun toplam gelirlerimiz içindeki pay› giderek düﬂmeye baﬂlad›. Yeni müﬂterilerimizin gelirler içindeki pay› yükseldi.
Bu orandaki düﬂme asl›nda büyümenin
iﬂareti oluyor de¤il mi?
Evet. Büyümenin iﬂareti ve sa¤l›kl› bir
geliﬂme. Takip etti¤imiz rasyolardan
bir tanesi bu. Kendi grubumuz içerisinde sa¤lad›¤›m›z sinerjiyi baﬂka alanlara
da yayma imkân› buluyoruz. Burada
yakalad›¤›m›z kaliteyi d›ﬂar›ya sunabiliyoruz. Türkiye’nin en önde gelen grubuna sahip oldu¤umuz için gerek uzmanl›k gerekse kapsama alan› olarak,

grup d›ﬂ›na da rahat hizmet verebilecek teknik yetene¤e sahip oluyorsunuz. Gelir k›r›l›m›m›za bakt›¤›n›z zaman, Koç Grubu’ndan gelirlerin pay›
yüzde 40’lara gerilemiﬂ durumda. Bizim hedefimiz bunu y›l sonunda yüzde
20’lere çekmek.
Büyümeyi rakamsal olarak anlat›r m›s›n›z?
Biz 2005’te dolar baz›nda toplam yüzde 63 büyüdük. Toplam ciromuz 37
milyon dolara ç›kt›. 2006’da hedefimiz
yine yüzde 64 büyümek. Son üç senedir ortalama yüzde 60 civar›nda büyüyoruz. Bu y›l hedefimiz 65 milyon dolara ç›kmakt›. ‹lk üç aya bakt›¤›m›z zaman 80 milyon dolara ç›kaca¤›m›z› tahmin ediyoruz; inorganik büyümelerle
bunun bir tanesi Sabanc› Telekom; 100
milyon dolar s›n›r›n› zorlamay› düﬂünüyoruz. Sa¤l›kl› bir ﬂekilde büyüyor
ﬂirket. O anlamda iddial› ﬂekilde büyüyoruz.
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Genç bir ﬂirketiz. H›zl› büyüyoruz. Bizim için önemli olan kritik eﬂikleri aﬂabilmek. Çünkü telekomünikasyonda
belirli bir büyüklü¤ü yakalamak önemli. Belli bir cetvel ekonomisi yakalad›¤›n›z zaman kârl›l›¤›n›z kartopu etkisi
gibi katlanarak büyüyor.
Sabanc› Telekom’un sat›n al›nmas›n›n
Telekom ihalesiyle bir ba¤lant›s› var m›?
Bunun endirekt bir ba¤lant›s› var denebilir. Sabanc› Holding, telekomünikasyon sektörünün art›k ana iﬂtigal alanlar›ndan biri olmamas›na karar verdi. Sabanc› Holding’in bu beyan›n›n ard›ndan biz de Sabanc› Telekom’la nas›l bir
ortak zeminde buluﬂuruz diye görüﬂmelere baﬂlad›k. En sonunda geldi¤imiz nokta hisse devir anlaﬂmas› ﬂu anda yap›ld›. Telekomünikasyon ve Rekabet Kurumu’na baﬂvurular› yapt›k.
Sabanc› Telekom’un bünyesinde bulunan üç marka Bigalo, Turk Nokta Net
ve TNN; Koç.net bünyesinde devam
edecek. Onlar›n aboneleri de ayn› ﬂekilde hizmet almaya devam edecek.
Biz Koç.net ve Koç Holding olarak bu
sektörle
yak›ndan
ilgileniyoruz.
Koç.net telekomünikasyon alan›nda
ana operatör de¤il de yan operatör olarak girmiﬂti. Ancak art›k,dünyada serbestleﬂmiﬂ bir alanda önde gelen firmalardan biriyiz. Dolay›s›yla Koç Bilgi
Grubu’nun telekomünikasyon sektöründe bundan sonra yönü Koç.net ile
hareket etmek do¤rultusunda geliﬂiyor.

Uzak mesafe telefon görüﬂmelerini ucuza yapt›ran telekomünikasyon sektöründe hizmet veriyorsunuz. Çal›ﬂmalar nas›l
gidiyor?
ﬁu an 42 bin abonemiz var. Biz bu rakam› y›l sonuna kadar 150 bine ç›karmay› planl›yoruz. Müﬂterilerimizin ço¤u kurumsal. Kiﬂisel olarak abone say›m›z da giderek art›yor. Belli bir büyüklük yakalad›¤›n›z zaman büyüme katlanarak gerçekleﬂiyor. Hizmetinizden
memnun olanlar arkadaﬂlar›na veya di¤er firmalara reklam›n›z› yap›yor; çünkü özünde insanlara fiyat anlam›nda
ciddi bir avantaj sa¤l›yorsunuz. Kiﬂiler
baz›nda bakt›¤›n›z zaman da ayr› ﬂehirlerde iﬂ yapan, yurtd›ﬂ›nda akrabas›
olan, çocu¤u okuyan, sevgilisi olan gibi görüﬂmesi gereken insanlar var.
GSM için de ayn› ﬂeyi yap›yoruz. Normalde evinizden cep arad›¤›n›z zaman
ciddi rakamlar ödüyorsunuz. Orada da
indirim sa¤l›yoruz.
GSM sektöründe “mobil sanal operatörler” gibi uygulamalar var, bunun örne¤i
Türkiye’de yap›labilir mi?
Evet baz› haz›rl›klar var. Telekomünikasyon kurumunun bu konuda bir yönetmelik ç›kartmas› yeterli. Böyle bir
uygulama bir GSM operatörünün kontörlerinin pazarlanmas›yla ﬂu anda yap›l›yor. Baﬂka bir firma bunu yap›yor.
Sanal operatörlük sisteminde de siz bir
GSM operatöründen numara bloku al›yorsunuz.. Size deniyor ki s›f›r beﬂ yüz

küsürle baﬂlayan numaralar sizin. Siz
de gidiyorsunuz, Koç.netCELL gibi bir
marka ç›kart›yorsunuz. Yapt›¤›n›z toptan bir anlaﬂma. O operatör diyor ki
“Ben sana ﬂu kadar milyon dakikay› ﬂu
kadar fiyata sat›yorum”. Bunun ne gibi
avantaj› var dersek; GSM operatörü
için alternatif bir pazarlama ﬂekli oluyor. Pazar, otomatik olarak geniﬂlemiﬂ
oluyor. Tüketici de hizmet farkl›l›¤› yakalam›ﬂ oluyor.
Sizin ﬂu anki yap›lanman›z bu yat›r›ma
uygun mu?
Böyle bir yönetmelik olsa Koç.net kesinlikle buna girer. Çünkü bizim operatörlük yapma konusunda bir tecrübemiz oluﬂtu. Kendi içimizde bir
know-how’›m›z oluﬂtu. Ayn› zamanda
iﬂleyiﬂ anlam›nda bir birikimimiz oluﬂtu. Hem Türkiye’deki hem de yurtd›ﬂ›ndaki firmalar› tan›yoruz. O anlamda
Koç.net için do¤ru bir yaklaﬂ›m olur.
Koç Grubu’nda perakende noktalar›
olan firmalar›m›za ilave bir iﬂ imkân›
sa¤lam›ﬂ olaca¤›z. Migros, Tansaﬂ, Arçelik, Beko ve bunlar›n bayilerine ilave bir gelir kap›s› açmak gibi bir f›rsat
olacak.
Sanal operatörlük gelirse Koç Grubu da
yararlanmak ister miydi?
Çok hoﬂ bir geliﬂme olurdu. Bu tür iﬂler bizim için önemli bir aç›l›m olur.
Bizim Koç Grubu olarak da bu uygulamaya verebilece¤imiz ilave ﬂeyler olabilir. Biz çok yayg›n bir yap›ya sahibiz.
Herhangi bir alternatif gruba göre biz
böyle bir uygulamada çok avantajl›
oluruz. Ayr›ca mobil sektörde çok de¤iﬂik teknolojiler geliyor. Bunlar› yak›ndan takip ediyoruz. Wi Fi yani kablosuz internet giderek yayg›nlaﬂ›yor.
Wimax denilen bir teknoloji geliyor.
Baz› cep telefonu markalar› art›k internet üzerinden telefon görüﬂmesi yap›labilen modeller ç›kar›yor. Yak›n bir
gelecekte siz art›k internet olan her
yerde telefon görüﬂmenizi bu yeni teknoloji üzerinden yapacaks›n›z. Bizim
tahminimiz birkaç y›l içinde tüm cep
telefonlar›nda, internet üzerinden telefon görüﬂmesi yap›labilme özelli¤i
standart hale gelecek.
Bilal Turhal
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“Par›ldayan Hat›ralarSevgi Gönül
Koleksiyonlar›ndan
Osmanl› ‹stanbul’una
Ait Kilise Gümüﬂleri”
sergisi, Türkiye’nin ilk
özel müzesi olan Vehbi
Koç Vakf› Sadberk
Han›m Müzesi’nde aç›ld›

“Par›ldayan Harikalar” diyar›nda
hoﬂgörü ve sanata yolculuk
aklaﬂ›k 90 eserden oluﬂan, “Par›ldayan Hat›ralar - Sevgi Gönül
Koleksiyonlar›ndan Osmanl›
‹stanbul’una Ait Kilise Gümüﬂleri” adl› sergi, 15 Nisan’da Sadberk Han›m Müzesi’nde düzenlenen bir resepsiyonla aç›ld›.
16 Nisan-2 Temmuz 2006 tarihleri aras›nda aç›k kalacak olan sergi, çokuluslu ve
çok dinli, kozmopolit Osmanl› baﬂkenti
‹stanbul’da, de¤iﬂik din ve kültürlere
mensup sanatç›lar taraf›ndan üretilmiﬂ
olan eserler, gümüﬂ iﬂçili¤indeki zevk ve
ustal›¤›n yan› s›ra Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun temel yaklaﬂ›m› olan hoﬂgörü ve
birlikte yaﬂama kültürünün inceli¤ini tüm
zarafeti ile günümüze yans›t›yor. Osmanl› Dönemi Kilise Gümüﬂleri Koleksiyonu,
Sadberk Han›m Müzesi’nin ilk ‹cra Komitesi Baﬂkan› merhum Sevgi Gönül tara-

Y
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f›ndan büyük bir özenle oluﬂturulmuﬂ ve
onun vefat›ndan sonra Sadberk Han›m
Müzesi koleksiyonlar›na dahil edilmiﬂti.
Bu koleksiyonun bulundu¤u sergide, 18.
yüzy›l baﬂ›ndan 20. yüzy›l baﬂ›na kadar
olan iki yüzy›l boyunca, ‹stanbul’daki
atölyelerde imal edilmiﬂ Osmanl› ‹stanbul’unun özgün kozmopolit yap›s› ve sanatsal zevki yans›t›l›yor. Sergideki eserler
aras›nda kiliselerde düzenlenen ayinlerde kullan›lan dinsel eﬂyalar (paten, kalis,
yelpaze, ekmek kutular›, gülabdan), vaftiz ve sular›n kutsanmas› gibi dini törenlerde kullan›lan kaplar, de¤iﬂik ibadet eﬂyalar›, ayd›nlatma gereçleri; piskopos
asalar›, cüppesi ve aksesuarlar› yer al›yor. Ço¤u gümüﬂ olan eserlerin, büyük
k›sm› tu¤ral› olup Osmanl› tebaas› içinde
yer alan H›ristiyan cemaatin ihtiyaçlar›
do¤rultusunda, ‹stanbul’daki gümüﬂ atöl-

yelerinde çal›ﬂan farkl› inançlara sahip
ustalar taraf›ndan, farkl› kaynaklardan
gelen üsluplar›n sentezi yap›larak üretilmiﬂ. Sergilenen eserlerde ayr›ca kullan›ld›klar› ortama dair ayd›nlat›c› bilgiler veren kitabeler de bulunuyor.

Görkemli koleksiyon
Sevgi Gönül “Kilise Gümüﬂleri Koleksiyonu, iki yüzy›l boyunca ‹stanbul’da imal
edilmiﬂ, zengin bezemeli beﬂ ahﬂap dini
eﬂyan›n eﬂlik etti¤i, 60 gümüﬂ eser içeriyor. Söz konusu eserlerin 20’den fazlas›nda tarih de içeren ithaf yaz›lar› bulunuyor. Tu¤ral› eserlerin say›s› da 24’e
ulaﬂ›yor. 1844 y›l›ndan sonra yap›lm›ﬂ eﬂyalar›n üzerinde tu¤rayla birlikte
“sah”damgas› yer al›yor. Bu damga Arapça “S” ve “H” harflerinden yap›lm›ﬂ olup
“sahih” yani “hakiki” kelimesinin k›salt›l-
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mas›yla meydana gelmiﬂ.
Koleksiyon, özellikle dini
amaçl› gümüﬂ objelerden
meydana geliyor. Bunun
yan›nda, antik mitolojiden
esinlenen dini olmayan temalarla süslü, di¤erlerinden
farkl›, küçük bir grup da mevcut. Bir bütün olarak eserlerdeki süslemeler, ‹stanbul’un Bat› ve Orta Avrupa, Balkanlar ile
Rusya’ya dek uzanan dinsel, kültürel ve
sanatsal ba¤lant›lardan oluﬂan
bir a¤ içindeki rolünü gözler
önüne seriyor. Koleksiyon
bu kapsamda, geç Osmanl› ‹stanbul’unun benzersiz sanatsal ve kültürel ortam›n›n bir cephesini yans›tan ilginç kan›tlar sunuyor. Gümüﬂ
eﬂyalar, Osmal›lar›n,
Avrupal› H›ristiyan
toplumdan kaynaklanan
sanatsal
ak›mlara ne kadar aç›k oldu¤unu da gösteriyor. Bu eﬂya-

lar ayr›ca Osmanl› sanatç›lar›n›n Avrupa’ya 19. yüzy›lda
hakim olan ak›mlardan ne
kadar çok etkilendiklerini de
gözler önüne seriyor. Mitolojik sahnelerle süslü objeler, antik köklerini arayan son derece
seçkin ve kültürlü bir halk›n be¤enisini
yans›t›yor. Bir bütün olarak tüm parçalar,
Bat› unsurlar›n›n Bizans litürjik gümüﬂleri üzerine yap›lan araﬂt›rmalara ilginç bir
karﬂ›l›k getirmektedir.

Sergideki eserler
aras›nda kiliselerde
düzenlenen ayinlerde
kullan›lan dinsel
eﬂyalar, vaftiz ve
sular›n kutsanmas›
gibi dini törenlerde
kullan›lan kaplar,
de¤iﬂik ibadet
eﬂyalar›,
ayd›nlatma
gereçleri;
piskopos asalar›,
cüppesi ve
aksesuarlar› yer
al›yor.

17 bini aﬂk›n eser
Türkiye’nin ilk özel müzesi Vehbi Koç
Vakf› Sadberk Han›m Müzesi, 14 Ekim
1980’de Sar›yer-Büyükdere’de Azaryan
Yal›s› olarak adland›r›lan yap›da, Vehbi
Koç’un eﬂi Sadberk Koç’un an›s›na,
onun kiﬂisel koleksiyonunu sergilemek
üzere aç›ld›. Mevcut binan›n hemen yan›ndaki yal› da 24 Ekim 1988’de “Sevgi
Gönül Binas›” ad›yla ek müze binas›
olarak hizmete girdi. Sadberk Han›m Müzesi 17 bini aﬂk›n eseri bünyesinde bulunduruyor. MÖ 6 bin y›llar›ndan Bizans
dönemi sonuna kadar Anadolu’da yaﬂayan uygarl›klar›n maddi kültür kal›nt›lar›-

n› yans›tan arkeolojik eserler Sevgi Gönül Binas›’nda; Osmanl› a¤›rl›kl› ‹slam
eserlerinin yan›nda Osmanl›lar için yap›lm›ﬂ Avrupa, Uzakdo¤u ve Yak›ndo¤u
eserleri ile Osmanl› dönemi dokumalar›,
k›yafetleri ve iﬂlemeleri de Azaryan Yal›s›’nda sergileniyor. Sadberk Hanım Müzesi Sarıyer’de sahil yolu üzerinde, Piyasa Caddesi 27 numaralı eski Azaryan
Yalısı’nda yer almakta.
Müze hakkında 0 212 242 38 13 -14 numaralı telefonlardan da bilgi alınabilir.
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Türk rock müzi¤inin kolay “tüketilmeyen” ismi Feridun Düza¤aç, “star”
görünümünden çok farkl›; sakin, yal›n ama belli ki kendi içinde iddial›.
Kendini sadece sahnede sanatç› olarak alg›layan Düza¤aç, kendisine
“Feridun Abi” diye seslenilen yerlerde olmay› sevdi¤ini söylüyor...

Kendine k›saca “FD” diyor...
örmedi¤imiz bir yan› da yaﬂam›n Onun dile geçme tutkusu...” der Edip Cansever,
“Bir ﬁiir Yaz›l›rken” adl› ﬂiirinde. ﬁair Edip Cansever’e tutkun ve
Türk rock müzi¤inin özgün ad› Feridun
Düza¤aç da ﬂark›lar›n›, yaﬂam›n görmedi¤imiz, asl›nda hep içinde oldu¤umuzdan m›d›r, kan›ksad›¤›m›z yönlerine çeviriyor ve hayat› dillendiriyor; sevinciyle,
hüznüyle... Harbiye Divan Pub’da bir araya geldi¤imiz Feridun Düza¤aç, sohbetimiz s›ras›nda bazen kendini anlat›yor,
bazen boﬂ geçen bir dersin çocuksu
mutlulu¤unu; kâh ﬂark›lar›nda ki özlemi,

“G
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kâh ﬂehirleri anlat›yor. ﬁark›lar›nda, kendine özgü, “çarçabuk tüketilmeyen” öykü gibi kahramanlar› var, hatta kendine
bile baﬂrol vermiﬂ, “k›saca FD” diyerek...
Yapt›¤› müzi¤in özgün olmas›, kendi
duygular›n› içermesi “Orjinal Alt Yaz›l›”
gibi bir isim do¤urmuﬂtu. Son albümü
ise onun devam›: “Bir Devam Filmi/Siyah Beyaz Türkçe Dublaj.” Ancak,
1989’da Adana’da kurdu¤u ve böylece
müzik hayat›na ad›m att›¤› grubu T›n›’n›n yapt›¤› ilk demonun ad› “Ö¤renci
‹ndirimi”; Düza¤aç için ayr› bir önem
taﬂ›yor. Elektronik mühendisli¤inin ard›ndan Koç Üniversitesi’nde iﬂletme yük-

sek lisans› yapan sanatç›, kaderini müzikten yana de¤iﬂtirmiﬂ. Otomobil tutkusunu inkâr etmeyen Feridun Düza¤aç
ﬂimdi de Ford Focus kullan›yormuﬂ.
Sohbetimize de “Ö¤renci ‹ndirimi”
albümüyle baﬂlad›k.
“Ö¤renci ‹ndirimi”nden kaç y›l yararland›n›z?
Hâlâ yararlan›yorum, iyi bir mirast›r.
Grup olma ve ortak hareket etme fikri ilk
olarak bu demoda ç›kt›. Müzi¤i kurgularken inisiyatifi bölüﬂmek gerekiyor kimi
zaman. T›n›’y› kurduktan sonra albüm
ç›karma fikri de ortak bir d›ﬂavurumdu.

D‹VAN
SOHBETLER‹

O çekirdek kadrodan sadece Emrah ve
ben kald›k ama hâlâ ilk günkü ortaklaﬂa
heyecan› sürdürüyoruz.
Fanatik bir sinemasever olarak albümlerinize isim verirken filmlere gönderme yap›yorsunuz. Hangi filmin müzi¤ini yapmak isterdiniz?
Kaybetmiﬂli¤in alt›n› çizen herhangi bir
filmin müzi¤inde ad›m geçebilir. ‹nan›r
m›s›n›z ﬂark›lar›m› baz› filmlerin sonunda
m›r›ldanmaya baﬂlad›m. Mesela, “‹çimden ﬁehirler Geçiyor”u, Kieslowski’nin
“Aﬂk Üzerine Küçük Bir Film” adl› filminden sonra hissettim. Albüm isimlerini sinema filmlerine gönderme yaparak seçiyorum evet, özellikle de sözleri finalize
ederken. Çünkü her bir ﬂark›n›n kahraman› var ve ben onlar› birer k›sa metrajl› film olarak görüyorum.
Sizi müzisyen olarak tan›d›k, sonra oyuncu
olarak beyazperdede karﬂ›m›za ç›kt›n›z.
ﬁimdi de Radikal gazetesinde futbol yaz›lar› yaz›yorsunuz. Ancak onlar›n da ﬂark›lar›n›z gibi farkl› bir baharat› var.
Futbol sevmek ve onun üzerine düﬂünmek garipseniyor. Kimi ayd›nlar, futbolun narkoz oldu¤unu söylüyorlar ama
futbol bir oyun ve ben bu oyunu seviyorum. Beﬂiktaﬂl› oldu¤um için ve futbolu
çok sevdi¤im için yaz›yorum. ﬁimdilik iyi
gidiyor. Düﬂündü¤üm gibi yazabileceFeridun Düza¤aç, beste çal›ﬂmalar›n›n
yan› s›ra Radikal Gazetesi’nde de futbol
yaz›lar› yaz›yor. Düza¤aç kendisini
tutkulu bir Beﬂiktaﬂl› olarak tan›ml›yor.

¤im tek düzlem de Radikal gazetesiydi
zaten. Orada spor yazan adam olarak
kendimi ﬂansl› hissettim. Klasik futbol
yaz›lar›n› ve profili biraz de¤iﬂtirmek istiyorum. Seyirci refleksi ve e¤ilimleri üzerinde de duruyorum. Köﬂe yazmak benim için bir terapi. Çünkü zihnimi biraz
basitleﬂtirmeye ihtiyac›m var ve bu yaz›lar da egzersiz oluyor.
ﬁair Edip Cansever’e tutkunsunuz. Onun kimi ﬂiirleri öykü, kimileri ise birer romand›r. Cansever’in ﬂiirlerinden neden hiç
beste yapmad›n›z?
Özdemir Asaf’›n “Lavinia”s›n› besteledim ama o zamanlar daha gençtim ve
bunu cahil cesaretiyle yapt›m. ﬁiir bestelemek çok büyük bir ustal›k gerektiriyor.
Tabii ki okudu¤unuz ﬂiirde bir duygu yakalars›n›z onu görmezden gelemezsiniz.
Özdemir Asaf’›n ﬂiiri müzi¤e daha uygun, çünkü müzik de edebiyat gibi matematik bir düzlem. Cansever’i çok severim ama onu bestelemek, anlaml› gelmez. Zira o zaman baﬂka bir ﬂey yapm›ﬂ
olurum ve her ﬂeyin baﬂkalaﬂt›r›lmas›ndan hoﬂlanm›yorum. ﬁiir daha k›r›lgan,
hassas, gizli, daha mahrem, daha sessizce yaﬂanacak bir duygu. Onu görünür,
söylenir, dinlenir ve coﬂulur bir ﬂeye, bir
ﬂark›ya dönüﬂtürürseniz mahremiyetini
bozarm›ﬂs›n›z gibi geliyor bana.
Nas›l bir duygu ünlü olmak; sizin gibi “tutunamamaktan” söz eden bir insan için?
Ben ünü reddettim. Hayat felsefem de
böyledir, soka¤› yaﬂama ve alg›lama bi-

çimim de. Resim taﬂ›mam üzerimde hiç,
sadece sahne vard›r benim için. Yaln›zca
orada heyecanlan›r›m. Müzisyenli¤i de
bu yüzden sadece sahnede sürdürebilirim; bu bile benim için bir illüzyon.
Albüm isimleriniz de ﬂark›lar›n›z da sözcüklerin s›rr› üzerine kurulmuﬂ. ﬁiir harici
nelerden besleniyorsunuz?
Sessizli¤e çok ihtiyac›m oluyor. Sonra,
birbiriyle yan yana geldi¤inde bir ﬂey ifade eden tüm kavramlar beni besler. Kelimelerle, ça¤r›ﬂ›m silsileleriyle çok oynar›m. Onlar›n matemati¤inden yararlan›r›m fazlas›yla. Arkadaﬂlar›mla bu oyunu
çok oynar›z, hatta abart›l› olarak. Mesela
tüm sesli harfler yerine “a”y› koyarak konuﬂtu¤umuz olur bazen, Azericeye benzer ama konuﬂtu¤umuzu da kimse anlamaz. Görüntüler, kimi manzaralar ve onlar›n verdi¤i duygular da önemlidir; Bozcaada’da kocaman ç›nar a¤açlar›n›n oldu¤u bir yer vard›r. Oray› ilk gördü¤ümde, e¤er âﬂ›k olursam “Burada uzun
uzun öpüﬂmek isterdim” dedim ve bu
ﬂark› ç›kt› ortaya.
Ercan Durmuﬂ’un yönetti¤i “Gece 11:45”
adl› filmde baﬂrollerden birindeydiniz.
Sevdiniz mi oyunculu¤u?
Benim çift ruh hallerimden birinin sonucuydu o deneme. Yar›m kalm›ﬂ bir hikâye gibi geliyor bana. And›kça, daha iyi
olabilirdi diyorum.
Albümlerinizden birinin ad›, “Tüm Haklar›
Yaln›zl›¤›ma Aittir”. Siz de tümüyle yaln›zl›¤›n›za aitsiniz ama bunu baﬂta sevenleriniz ve k›z›n›z Tuya ile paylaﬂ›yorsunuz. Öyleyse ﬂairin dedi¤i gibi, paylaﬂ›l›yor ve yaln›zl›k olmaktan ç›k›yor...
Yaln›zl›¤› ve sessizli¤i seviyorum. Üniversite ﬂenlikleri ve birkaç konser d›ﬂ›nda yaz bana kals›n istedim ve hiçbir
program yapmad›m. 11 y›ld›r oldu¤u gibi yine k›z›m Tuya ile Bozcaada’ya gidece¤im. Oray› çok seviyorum çünkü lokal
iliﬂkiler korunuyor; ben orada Feridun
Düza¤aç de¤il, herkesin Feridun Abi’siyim. Hatta benim ﬂark›lar›m› dinliyorlarsa, ben gitti¤imde kapat›yorlar. Çünkü
ben oraya nefes almaya gidiyorum.
Hande Ö¤üt
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1981 y›l›nda Türkiye’ye ilk “otomobil aç›k pazar›”n› getirerek
otomotiv sektörüne imzas›n› atan Tofaﬂ-Fiat Bayii Gökkuﬂa¤›
Otomotiv’in Kurucusu Altan K›raç, D200 projesi ile Fiat’›n 2007’de
Türkiye’ye damgas›n› vuraca¤›n› belirtiyor

Tofaﬂ Fiat Bayii Gökkuﬂa¤› Otomotiv’in kurucusu Altan K›raç:

“Fiat 2007’ye damga vuracak”
969’da ‹zmit’ten ‹stanbul’a LPG
getirerek nakliye iﬂi ile ticarete
at›lan Altan K›raç, 1972 y›l›nda
Altunizade de Gökkuﬂa¤› Otomotiv’i kurdu¤unu belirtiyor. ‹sim düﬂündü¤ü bir gün ya¤an ya¤murda ortaya ç›kan gökkuﬂa¤›n› gören K›raç, ﬂirketine Gökkuﬂa¤› Otomotiv ad›n› veriyor. 1981 y›l›nda Almanya’da gördü¤ü
aç›k oto pazarlar›ndan çok etkilendi¤ini ve 1981 y›l›nda Altunizade de bulunan 9.5 dönümlük arsas›nda Türkiye’deki ilk aç›k oto pazar›n› kuran K›raç, nakliye iﬂini 1986 y›l›nda sona erdiriyor. 2003’ten bu yana Tofaﬂ-Fiat Bayii olarak çal›ﬂan K›raç’la Gökkuﬂa¤›

1
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Otomotiv’in Çekmeköy’deki merkezinde, otomotiv perakendecili¤i sektörünü
konuﬂtuk.
Gökkuﬂa¤› Otomotiv olarak Tofaﬂ-Fiat
bayili¤ine ne zaman baﬂlad›n›z?
1969’dan bu yana otomotivin içinde
yo¤ruldum. O¤ullar›m bu süre zarf›nda
Tofaﬂ-Fiat bayili¤i konusunda bana çok
›srar ettiler. Bak›ld›¤› zaman; Türkiye’nin en güçlü gruplar›n›n baﬂ›nda
Koç Toplulu¤u geliyor. Çok güçlü bir
kurum. Ben de Koç Toplulu¤u’nun bir
iﬂkolu olan Fiat bayili¤i ile devam etme
karar› ald›m. Bu Topluluk’ta olmak bir
ayr›cal›k. Burada olmaktan dolay› onur

ve ﬂeref duyuyorum. Bana kal›rsa Fiat
için gelecek çok parlak. Fiat ve Koç
Toplulu¤u, Tofaﬂ için çok ciddi yat›r›mlar yapt›. Son dönemdeki, Türkçe isimli yeni bir otomobil üretimini öngören
D200 Projesi ile 2007 senesinde Türkiye’de olacak yükselmeyi çok belirgin
anlamda görecekler. 2007 senesi Fiat’›n
Türkiye y›l› olacak. Bu aç›k ve net.
Merkez binan›z›n özellikleri nelerdir?
Çekmeköy’de 8 bin 800 metrekarelik
bir binaday›z. Bin metrekaresi showroom, 2 bin metrekaresi kapal› otopark
olarak kullan›l›yor. Geri kalan 4 bin
metrekarede kaporta, boya ve servis

B‹RL‹KTE
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hizmeti veriyoruz. Bu bina plaza olarak inﬂa edildi ve otomotiv sektörüne
uygun olarak yap›ld›. Tofaﬂ-Fiat bayili¤i ile tam örtüﬂtü diyebilirim. Burada
86 çal›ﬂan›m›zla müﬂteriye tüm ihtiyaçlar›n› sunuyoruz.
Sektöre dönüﬂünüzde etkili olan o¤ullar›n›zla beraber çal›ﬂ›yorsunuz...
Büyük o¤lum Orhan K›raç Gökkuﬂa¤› Otomotiv’in Genel Müdürü olarak
iﬂin bizzat baﬂ›nda görev al›yor. Küçük
o¤lum Korhan K›raç üniversiteyi bitirdi ve ﬂu an Kütahya’da vatani görevini yap›yor. O da buradaki yerini alacak.
Tofaﬂ-Fiat bayii olarak sizce en önemli
sorumluluklar›n›z neler?
Türkiye’de otomobil yeni bir sektör.
‹lk önceleri tar›m sektörü revaçtayd›,
sonra sanayi, ﬂimdi de hizmet sektörü.
Bu durumda da müﬂteri memnuniyeti-

nin ilk plana ç›kmas› gerekiyor. Bayilik
sistemi babadan o¤ula kalan bir sistem
ve bir ﬂirket yönetimi. K›sa süreli düﬂünülecek iﬂkollar› de¤il. Onun için burada müﬂteri memnuniyeti ﬂart. Biz Gökkuﬂa¤› Otomotiv olarak 1972 senesinden beri gurur ve ﬂerefle, müﬂteri
memnuniyeti için çabal›yoruz. Bir
müﬂteriyi kaybetmeniz 10 müﬂteriyi
kaybetmeniz demektir. Bir müﬂteri
memnuniyeti 10 yedek müﬂteri getirir.
Bu bilinç içindeyiz ve bizim ﬂirketin
ana prensibi de budur. Biz buna çok
önem ve de¤er veriyoruz. Özellikle bayilik sisteminde çok önem taﬂ›yan
müﬂteri memnuniyetine Fiat’da çok
önem veriyor.
Müﬂteri memnuniyeti konusunda siz ne
gibi çal›ﬂmalar yap›yorsunuz?
Fiat ve biz ﬂu an el ele vererek çok s›k› bir iﬂ birli¤i içine girdik. Müﬂteri
memnuniyetine öncelikle bayinin inan-

“Biz Gökkuﬂa¤› Otomotiv
olarak 1972 senesinden
beri gurur ve ﬂerefle,
müﬂteri memnuniyeti için
çabal›yoruz. Bir müﬂteriyi
kaybetmeniz 10 müﬂteriyi
kaybetmeniz demektir. Bir
müﬂteri memnuniyeti 10
yedek müﬂteri getirir”
m›ﬂ olmas› çok önemli. Müﬂterinin kap›dan att›¤› ilk ad›mdan, iﬂletmemizden ayr›l›ﬂ›na kadar geçirdi¤i zaman
içerisinde her türlü özen ve dikkati
gösteriyoruz. Araban›n içeri giriﬂinden,
bak›m›ndan, boyas›ndan ve kaportas›ndan, ç›k›ﬂta kalite kontrolüne kadar
her türlü dikkat ve itinay› gösteriyoruz.
Bu da müﬂterinin dikkatini çekiyor.
Otomotiv sektöründe rekabet günden
güne ço¤al›yor. Müﬂteriyi kaybetmemek ve mutlu etmek için çaba gerekiyor. Bir kere satmakla iﬂ bitmiyor. Otomobil o ﬂah›sta kald›¤› sürece gerek
bak›mlar›ndan, gerek boyas›ndan devaml› para kazanaca¤›n›z bir süreç do¤uyor. Müﬂteriye sat›ﬂta yapaca¤›n›z bir
hata onu bu ﬂirketten kaç›r›r ve
itibar›n›z zedelenir.
Sektör ya da sektör d›ﬂ›nda baﬂka iﬂlerle
u¤raﬂ›yor musunuz?
Asl›nda birçok sektörde hizmet vermekteyiz. Kad›köy’de dört y›ld›zl› bir
otelimizle turizm sektöründe yer al›yoruz. Ba¤dat Caddesi’nde lastik üzerine
toptan sat›ﬂ ma¤azam›z var. Otomotiv
ile yak›ndan alakal› olan üç adet sigorta acenteli¤imiz var. ‹nﬂaat kolunda da
iﬂler yap›yoruz ama son zamanlarda ilgilenemiyorum.
koçbayi.com’u takip ediyor musunuz?
Sat›ﬂ müdürümüz Cenk Bey ile çok
yak›ndan takip ediyoruz. Bizler için
çok faydal› oldu¤unu düﬂünüyorum.
Koç Toplulu¤u ile ilgili son geliﬂmeleri
bu siteden ö¤renebiliyoruz. Siteden gelen düzenli mail’lerle bayii sistemi, son
geliﬂmeler, yeni hizmetler hakk›nda
bilgileniyoruz.
Begüm Korkmazel
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Florya’da
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“Otokolik”
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bir sohbet...

tomobil tutkunlar›n›n yak›ndan takip etti¤i “Ford ile Yollarda”n›n bu ayki konu¤u Milliyet gazetesi’nin tecrübeli otomobil yazar› Levent Köprülü oldu.
Yurtd›ﬂ›ndaki bir markan›n lansman›ndan gece dönen ve ertesi gün de baﬂka biri lansmana gidecek olan Köprülü’nün yorgun oldu¤unu düﬂünerek
onu fazla konuﬂturmamak, yormamak
istiyorduk. Ancak Ford Fusion’la Milliyet’in önünden ald›¤›m›z Köprülü’ye
otomobillerden konuyu açmak yetti.
Bir yandan Florya’ya do¤ru sahil ﬂeridinde yol ald›k, bir yandan da nas›l
otomobil yazar› oldu¤unu ö¤renmeye
çal›ﬂt›k. Sohbetimizin sonuna do¤ru
Florya’ya geldi¤imiz halde, araçtan inmeden röportaja bir süre devam ettik.
Otomobil yazar› olmaya nas›l karar
verdi¤ini sordu¤umuz Köprülü, bizi
çocuklu¤undan örnekler vererek yan›tlad›.
“Ben asl›nda gazeteci falan olmak istemedim. Ben çocukken minibüs muavini olmak istiyordum” diyen Köprülü maket arabalardan nas›l koleksiyon
yapt›¤›n›, o dönemde ﬂehirleraras› yollarda kullan›lan 302 otobüslere nas›l
hayran oldu¤unu anlatt›; dedi ki: “Ma-

O

Sanatkarlar, nas›l çocukluklar›ndan kendilerinde
yetenek oldu¤unu belli ediyorlarsa Milliyet
gazetesi otomobil yazar› Levent Köprülü’nün
otomobil sevdas› da öyle baﬂl›yor. Çocuklu¤unda
minibüs muavini olmay› hayal ediyor.
Ortaokulda dersleri 302’lerin tasar›mlar›n›
yaparak geçiriyor. Sonunda s›ra arkadaﬂ›
Köprülü’nün köﬂesinin ad›n› koyuyor: Otokolik..
ket arabalarla saatlerce oynard›m. Ard›ndan telli otomobillere geçtim. Çarp›ﬂan otomobillerle tutkum devam etti. Ortaokuldayken babas› minibüs sahibi olan bir arkadaﬂ›m vard›. Muavinli¤e olan ilgim sonra otobüs ﬂoförü olmaya dönüﬂtü. Arkas›ndan tasar›mc›
olmaya karar verdim. Ortaokulda, lisede derslerde 302’lerin arkadan görünüﬂünü çizerdim. Her ﬂoförün kendi
arac›n› farkl› k›lmaya çal›ﬂmas› ilgimi
çekerdi. Kimisi cama sallanan el koyard›, kimi video koyard›; videolu servis yazard›. Tamponunu farkl› renkte
boyard›. Firmaya göre farkl› renklere
boyan›rd›. Bütün bunlar bana çok il-

ginç gelirdi. Her yaz tatilinde ‹stanbul’a gitme arzusu vard›. Çünkü beni
‹stanbul’a ulaﬂt›ran araç 302’ydi. O taﬂ›ta karﬂ› benim bir hayranl›¤›m vard›.
Öyle öyle baﬂlad›k iﬂte. Sonunda s›ra
arkadaﬂ›m, y›llar sonra yapaca¤›m iﬂi
bilir gibi, y›ll›¤a ‘O bir otokolik’ yazd›.”
Peki sonra neden tasar›mc› olmad›n›z?
Nas›l ki insanlar karikatür çizmeye heves ederler ve bakarlar ki sadece Cin
Ali çizmekten öteye geçemiyorlar, ben
de öyle hissettim. Tasar›mlar›m›n Cin
Ali tasar›mlar›ndan öteye gidemedi¤ini
düﬂündüm. O zaman bu hevesimden
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Kad›n ﬂoförler herhalde park etmeyi ön
planda tutuyordur?
Kad›nlar genelde pratik araçlar› tercih
ediyor. Pratik olsun, B ya da C s›n›f› olmas› önemli de¤il. Eﬂyalar›n› arac›n sa¤›na soluna kolay koyabilsinler. Az
yaks›n. Çok bak›m gerektirmesin. Her
zaman için bayanlar›n ön planda tuttu¤u özelliklerdir bunlar. Bayanlar otomatik vitesi tercih ederler. Çünkü bu
bir kullan›m rahatl›¤›d›r. Bir de otomobilin küçük ve manevra kabiliyetinin
yüksek olmas›n› isterler.

bela resimleri çekti¤ini fark ettim.
Ford’da iç tasar›mlarla ilgilenen,
Köln’de çal›ﬂan ﬁerife Han›m vard›. ‹ç
tasar›mc›lar da yani arac›n renklerini,
malzemelerini belirleyen insanlar da
moda renkleri, desenleri, kumaﬂlar› vs.
ö¤renmek için teksil sektörünü, moday› yak›ndan takip ediyorlar.
Türkiye’de yayg›n bir Ford gelene¤i var
de¤il mi? Bunu neye ba¤l›yorsunuz?
Ford’un ülkemizde bir gelenek haline
gelmesi uzun y›llar öncesine dayan›yor. Bir zamanlar “Amerikan arabas›
“diye adland›rd›¤›m›z büyük arabalar
vard›... Türkiye’ye buna karﬂ› Ford’un
konforlu otomobilleri getiriliyordu. O
dönemde en çok Ford getirildi. Amerikan otomobillerin sundu¤u konforu
sunabiliyordu. Hatta konforu daha
iyiydi. Bu nedenle Ford 1960’larda büyük sükse yapt›. Ford aﬂinal›¤› o y›llardan itibaren baﬂlad›. O y›llar› bilenler
an›msar. Birço¤umuzun Ford’la bir
an›s› vard›r.
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‹lk sürdü¤ünüz otomobil hangisiydi?
Ben tam bir Anadol tutkunuyum. Ailemizin ilk otomobili oydu. ‹lk otomobilim Ford Taunus’tu. O dönemde yüzde
100 Türk otomobili diyebilece¤imiz
marka Anadol’du. O dönemde Otosan’a Anadol tasar›m› göndermeyi düﬂündü¤ümü hat›rl›yorum.

‹LE YOLLARDA

Günümüz modellerinden sizin tercih etti¤iniz bir model var m›?
Benim herhalde boyutlar›m aç›s›ndan
kendimi en rahat hissedebilece¤im
otomobil Mondeo olurdu. ‹lk ç›kt›¤›
günden beri o arac›n iç mekân rahatl›¤›n› biliyorum. Mondeo’nun d›ﬂ›nda
ise Ford Focus’un özel bir yeri var. Focus tüm dünyada isim yapm›ﬂ, Ford’un
dünya otomobili denebilir. Bugün Focus’u, özellikle ilk neslinde bütün dünyada ayn› ﬂekilde görebilirsiniz. Gidin
Amerika k›tas›na ayn› çizgilere sahiptir; Afrika’ya gidin yine ayn›. Dolay›s›yla bunda çok baﬂar›l› oldular. Bu modelin kendine has birtak›m özellikleri
var: ‹yi yol tutuﬂu, orta s›n›fta konfor
vaatetmesi, fiyat donan›m eﬂitli¤inin
dengesinin iyi sa¤lanm›ﬂ olmas›...
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Otomobil yazarlar› müﬂteriyle üretici
aras›nda bir haberleﬂme mekanizmas›
oluyor galiba?
Yurtd›ﬂ›na herhangi bir markan›n yeni
bir modelininin lansman› için gitti¤imiz
zaman bize anket doldurtuyorlar. Biz
de mümkün oldu¤u kadar be¤endi¤imiz ve be¤enmedi¤imiz özellikleri belirtmeye çal›ﬂ›yoruz. Asl›nda otomobil
sektörü bizim neler yazd›¤›m›z› çok
yak›ndan takip ediyor. Tasar›mc›lar ise
halk›n beklentilerini yak›ndan tespit
etmeye çal›ﬂ›yor. Örne¤in yabanc› bir
markan›n tasar›mc›s› orta s›n›f insanlar›n ne tüketti¤ini görmek için çöplerini
inceliyormuﬂ. Ford Focus’un tasar›mc›s› Murat Güler’le gezerken sürekli ta-
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Sizin otomobil yazarl›¤›na bak›ﬂ›n›z daha
farkl›. ‹nsanlar›m›z salt teknik bilgi almaya haz›r m› de¤il?
Ülkemizde otomobil sektörünün takip
edilmesi kültür olarak yeni yayg›nlaﬂt›¤› için, insanlar sizin köﬂenizde salt
motor gücü, beygir gücü vs. bilgileri
görmek istemiyor. Bu nedenle ben köﬂeme anekdotlar, espriler, yorumlar
kat›yorum. Bunun farkl› bir tat verdi¤ine inan›yorum. Otokolik köﬂesine de
böylesi yak›ﬂ›r zaten. Herkesin otomobilden ald›¤› bir tat vard›r. Baz›s› der ki
“Ben küçük istiyorum ama süratli olsun” kimisi de der ki “Ben rahat park
edeyim yeter”.
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vazgeçtim. Ancak üniversitede okudu¤um dönem de dahil olmak üzere bir
gün otomobil yazar› olaca¤›m akl›m›n
ucundan bile geçmiyordu. Mezun olduktan sonra bir haber dergisine girdim. Ard›ndan Milliyet’in d›ﬂ haberlerinde çal›ﬂt›m. Ard›ndan da yurtd›ﬂ›
bask›lar›n ﬂefi oldum. Sonralar› bir kaç
haberi iﬂleme tarz›mdan otomobile
olan ilgim keﬂfedildi. Bana, “Neden
otomobil yazm›yorsun?” denildi; ve
böylece baﬂlad›. Okurla aram›zda s›cak
bir iletiﬂim do¤du. Hobisini iﬂiyle birleﬂtirebilen ﬂansl› insanlardan biriyim.

‹LE YOLLARDA

Bilal Turhan
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KOÇCRM

Liderlerimiz için CRM’in anlam›
Arçelik, Aygaz, Opet, Migros, Koçtaﬂ ve Divan’›n genel müdürleri
KoçCRM projesini de¤erlendirdi.
Gündüz Özdemir
Arçelik Genel Müdürü
KoçCRM projesi do¤rultusunda, Temmuz 2003’te CRM çal›ﬂmalar›m›z› baﬂlatt›k. Bu proje ile, Türkiye pazar›ndaki lider konumumuzu güçlendirerek
süreklili¤ini sa¤lamay› ve yenilikçi
programlarla rekabete karﬂ› stratejik
avantaj yaratmay› hedefliyoruz. CRM
projesi kapsam›nda, Toplulu¤umuzu
farkl› k›lan ve kimsede bulunmayan
teknolojik altyap›n›n deste¤i ile, do¤ru müﬂterilerimize kendimiz ve di¤er
ﬂirketlerden faydalar sunuyoruz.. Bu
uygulamalar, rakiplerimize karﬂ› en
büyük avantaj›m›z olan geniﬂ müﬂteri
portföyümüzü çok daha yak›ndan tan›mam›z›, beklentilerine kiﬂisel çözüm
ve hizmetler sunmam›z› sa¤l›yor. CRM
projesi kapsam›ndaki uygulamalar›m›zla; müﬂterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tek seferlik faydalar yerine,
mobilya, ev tekstili, haz›r mutfak gibi
farkl› sektörlerde de
var olarak her geçen
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gün zenginleﬂen ürün portföyümüzle,
sürekli faydalar sunarak karﬂ›lamay›
amaçl›yoruz. Yine proje kapsam›nda,
müﬂterilerimiz ile temas edilen bayi,
servis, ça¤r› merkezi ve internet sitesi
noktalar›ndaki uygulamalar› “müﬂteri
iliﬂkileri yönetimi” bak›ﬂ aç›s›yla de¤erlendirerek iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›n›
tamamlad›k ve uygulamalar yap›yoruz..

Mehmet Ali Neyzi
Aygaz Genel Müdürü
Aygaz olarak 1800
bayimizle 5 milyon tüketici ile temas halindeyiz.
Günde 150 bin hane ziyareti yapan
Türkiye’de tek firmay›z. Bu yüzden
Koç Holding’in Tüketiciye En Yak›n
Topluluk olma vizyonunun Aygaz için
çok geçerli oldu¤una inan›yoruz. Aygaz olarak tüketicilerimizi yak›ndan
tan›mam›z›n ve al›ﬂveriﬂ al›ﬂkanl›klar›n› bilmemizin önemini biliyoruz. Bu
nedenle müﬂterilerimizi tan›yacak alt-

yap› çal›ﬂmalar›na önemli yat›r›mlar
yapt›k ve müﬂterimizi kap›da tan›mam›z› sa¤layan Entegre Sipariﬂ Sistemini May›s ay›nda devreye al›yoruz. LPG kullan›m› düﬂen, artan, pasif hale geçen müﬂterilerimizi takip
edebilecek, onlara farkl› kanallar ile
ulaﬂabilece¤iz. Daha da önemlisi
KoçCRM sayesinde Aygaz’a yeni
müﬂteriler kazan›p. mesaj›m›z› ve
kampanyalarm›z› iletebilece¤iz. Ayn›
ﬂekilde di¤er Koç ﬂirketleri de bizim
tüm Türkiye’ye yay›lm›ﬂ çok farkl›
profildeki 5 milyonun üzerindeki
müﬂterimize fayda sunabilecekler.
Koç Grubu için KoçCRM’in son derece önemli oldu¤una olan inanc›m
artan bir heyecan ile devam ediyor.
Asl›nda önümüzdeki aylarda tüm
Türkiye'ye yay›lacak olan 2 bin Aygaz el terminali yeni Paro ekranlar›
olarak hizmete giriyor.

Kamil Berk
Divan Genel Müdürü
KoçCRM projesine Divan, ülke çap›ndaki tüm yiyecek içecek birimlerinde ve otellerinde altyap›sal olarak haz›rlanmaktad›r. Hedefimiz, bire bir pazarlama ve
CRM tekniklerini do¤ru kullanarak
tüm Koç Toplulu¤u müﬂterilerine Divan bünyesinde katma de¤er kazand›rmak, müﬂteri memnuniyetini art›rmak ve s›k› bir rekabetin oldu¤u hizmet ve yiyecek içecek sektöründe en
çok tercih edilen marka olmakt›r.
KoçCRM projesi ayr›ca Divan’›n 50
y›ld›r müﬂterileri ile aras›nda kurdu¤u duygusal ba¤› daha da kuvvetlendirmek ve bu iliﬂki a¤›na tüm Koç
müﬂterilerini de dahil etmek ad›na
önemli bir f›rsatt›r.”

KOÇCRM

Levent Çak›ro¤lu
Koçtaﬂ Genel Müdürü
Müﬂteriyi
anlamak,
onun ihtiyaçlar› çerçevesinde ürün ve hizmetlerini özelleﬂtirebilmek, müﬂteriler ile karﬂ›l›kl› ve uzun vadeli bir
de¤er iliﬂkisi yaratmak Koçtaﬂ için büyük önem taﬂ›maktad›r. Bu amaçla
KoçCRM projesinde aktif rol alan Koçtaﬂ, müﬂterisinin isteklerini anlayarak
ürün ve hizmetlerini bu yönde ﬂekillendirmeyi planlamaktad›r. H›zla büyüyen
bir ﬂirket olarak esnek, süreçlerdeki de¤iﬂiklikleri kolay yans›tabilece¤i, kullan›m› kolay, ﬂirket operasyonlar›nda
merkezi rol oynayacak ve müﬂteri ile
temas kurdu¤u tüm kanallar›n entegrasyonunu yapabilece¤i bir CRM çözümüne ihtiyaç duymakta ve Paro altyap›s›
da bu ihtiyaca tam olarak cevap vermektedir. Kitlesel pazarlamaya yönelik
iletiﬂim kanallar›ndaki yo¤unluk ve kirlilik, hem bu kanallardaki maliyetleri
art›rmakta, hem de müﬂteri üzerinde istenen etkinin b›rak›lmas›n› engellemektedir. Bu noktada CRM ﬂirketler için
çok de¤erli bir iletiﬂim kanal› haline
gelmiﬂtir. Ancak CRM’in etkinli¤ini
uzun süre koruyabilmek için do¤ru bir
kampanya yönetimine de ihtiyaç duyulmaktad›r. Müﬂteri memnuniyetini art›rmay› hedefleyen KoçCRM projesi bu
aç›dan da ﬂirketlerimize gereken deste¤i vermektedir.

Aziz Bulgu
Migros Genel Müdürü

rekabette bir ad›m öne geçebilmek için
at›lmas› gereken farkl› ad›mlar bulunmaktad›r. Migros için CRM, bu farkl›l›¤›
yaratabilecek, böylelikle rekabette öne
ç›kmay› sa¤layan bir yönetim biçimidir.
Müﬂterinin gözünde yarat›lan farkl›l›k ise
kendisini özel hissettiren bir al›ﬂveriﬂ ortam›n›n oluﬂturulmas›d›r. Öte yandan
müﬂteriyi daha yak›ndan tan›man›n operasyondaki verimlili¤e etkisi olumlu
yönde olmaktad›r. Elde edilen data sayesinde ma¤azalar›m›z›n segmentasyonu, ürünlerimizin verimlili¤i, büyüyen
müﬂteri segmentleri takip edilmekte ve
müﬂteri stratejileri bu yönde çizilmektedir. Bu çerçevede CRM yoluyla müﬂterimizin tam da istedi¤i biçimde, hatta yar›n Migros'ta bulmak istedikleri hizmet
ve ürünleri sa¤layacak biçimde hareket
edebilmekteyiz.

Ayd›n Güneﬂ
Opet Genel Müdürü
Müﬂterimizin bir perakende noktas›n›
tercih etme sebepleri s›raland›¤›nda, sat›ﬂ noktas›n›n yak›nl›¤›, fiyatlar›n uygunlu¤u, ürün çeﬂitlili¤i, ürün tazeli¤i gibi
nedenler ilk s›ralar› al›r. S›ralanan bu nedenler her perakendecinin varolmas›
için gereken temel faydalar oldu¤undan,

Müﬂterilerimizin
istasyonlar›m›zdan
"tekrar gelmek üzere” memnun bir ﬂekilde ayr›lmalar› hizmet kalite anlay›ﬂ›m›z›n temelidir. Gerek ürün gerekse
hizmet kalitemizin bizi hedefledi¤imiz
yere getirmesi için en önemli rolün ise
"Müﬂterilerimizi Tan›mak" oldu¤una

inan›yoruz. Bu nedenle, müﬂterilerimizin kim olduklar›n›,
hangi s›kl›kta, hangi
istasyonlar›m›za geldiklerini, hangi ürünleri tercih ettiklerini bilebilmek için çal›ﬂ›yoruz.
CRM sayesinde müﬂterilerimizi tan›yor,
onlar›n ihtiyaçlar›n› tespit ediyor ve zaman zaman f›rsatlar sunuyoruz. Di¤er
taraftan, Koç Grubu ﬂirketleri ile de büyük bir sinerji içindeyiz, Koç kalesinin
önemli bir oyuncusu olman›n mutlulu¤unu yaﬂ›yor, bu sayede yeni müﬂteriler kazan›yor, portföyümüzü geliﬂtiriyor, ayn› ﬂekilde iﬂ ortaklar›m›z› kendi
müﬂterilerimiz ile tan›ﬂt›r›yoruz. Müﬂterisinin ilk tercihi olmay› hedefledi¤imiz
akaryak›t da¤›t›m sektörünün yo¤un rekabeti içinde CRM’in son derece etkin
bir araç oldu¤unu biliyor ve bu konuda
kendimizi sürekli geliﬂtirmeye emek ve
kaynak harc›yoruz. Bu çal›ﬂmalar›n gerek OPET’i, gerekse Koç Toplulu¤u’nu
hedefledikleri yere, yani tüketicinin akl›na ilk gelen ve kendisine en yak›n
buldu¤u markalar haline getirece¤ine
olan inanc›m›z tamd›r.
Önerileriniz için: Neslihan Aksu
neslihana@paro.com.tr
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Damdaki

Mizahç›
Cihan Demirci

cihandemirci@yahoo.com

Türk’ün oyunca¤›: Çocuk!

D

amdan aﬂa¤› bak›yorum, insan›m›z›n çocuk sevgisiyle göz göze geliyorum. Bu sevgide oldukça sa¤l›ks›z bir durum var.
Bir bebe¤i kuca¤›m›za al›p severken
“agu mugu”yla baﬂlayan sevgi gösterimiz bir süre sonra “Seni attaya götüreyim mi, seni havalarda uçuray›m m›”
safhas›na geçer ve zavall› bebek daha
sonra kendini havalara at›l›rken bulur
birdenbire. Bebe¤inin içini-d›ﬂ›na ç›kararak onu havalara f›rlat›p f›rlat›p tutan,
bazen de tutamayan babalar›n-analar›n
ülkesiyiz biz... Bu ülkede son altm›ﬂ y›lda iktidara gelenler ailelerin çocuk yapmas›, nüfusun delicesine artmas› için
ç›rp›n›p durdular. Nüfusun artmas› için
bu denli ç›rp›n›rken acaba bu ﬂiﬂmiﬂ nüfus için kaynak yaratma çabas› gösterdiler mi; damdan kocaman bir HAYIR!
Onlar›n amaçlar› çok aç›kt›; “ne kadar
çok okumam›ﬂ nüfus, o kadar oy demekti” çünkü! Zira artan nüfus “nitelikli” insandan çok “cahil” insan üretiyordu sürekli olarak. Zaten kendisi kasaba
kurnaz› olan eski politikac›m›z için, ideal insan tipiydi bu. Kendi cehaletini de
örtecek milyonlarca insan›n üremesi
için say›s›z politikac› y›llarca büyük mücadeleler verdi bu ülkede. Sonuçta ortaya tam anlam›yla bir “insan kalabal›¤›”
ç›kt›. Dünyaya geliﬂi ana-baba “kazas›”ndan ibaret olan, plans›z-programs›z
do¤muﬂ, idealsiz, yar›ns›z, e¤itilememiﬂ,
cehalet yüklü bir insan kalabal›¤›. Bugün Türkiye’nin en önemli sorunu bu.
Türkiye, sadece insan üretmekle geçirdi¤i, nüfusu da bir devlet dairesi gibi ﬂiﬂirdi¤i y›llar›n faturas›n› ﬂimdilerde ödemeye baﬂlam›ﬂ bulunuyor. Daha durun,
bu yaﬂad›klar›m›z küçük bir baﬂlang›ç,
iﬂin uvertür k›sm›, esas a¤›r bedel giderek ödenecek. Çünkü Türk insan› çocuklar›n› asla gerçek anlamda sevmedi,
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sevemedi. Çocu¤u adeta “oyuncak” gibi
gördü¤ü için o çocuklara ayr›ca “oyuncak” alma dürtüsüne asla sahip olamad›. O yüzden bu ülkenin çocuklar› bizzat kendileri “oyuncak” olarak büyüdüler. Hep onlarla oynand›. Kulaklar› bir
oyuncak bebe¤in kula¤› zannedilip hep
çekildi. T›pk› bir oyuncak bebek gibi
tokatlar at›ld› yüzlerine. Karnelerinde
zay›f geldi¤i için üzerlerine bas›lan
oyuncak bir kamyon gibi da¤›ld›lar her
bir yana. Hiç düﬂünülmeden yap›lan bu
çocuklara, ne anne-babalar, ne de devlet do¤ru dürüst bir e¤itim veremedi
upuzun y›llar boyu. Kasvet yüklü, gri
badanal›, karanl›k koridorlu okullar, her
an kaç›lacak birer hapishaneye dönüﬂtü
çocuklar›n gözünde. Kendisi e¤itilememiﬂ nice eli cetvelli ö¤retmeni sald›k zavall› çocuklar›m›z›n üzerine. Biz Türkler
sa¤l›kl› sevmedik, sevemedik çocuklar›m›z›. Herkesin içerisinde “Göster bakim
amcana...’ diyerek dengesini bozduk nice erkek çocu¤un. Genç k›zl›¤a ad›m
atan k›z çocuklar›na uzayl› yarat›klar gibi bakt›k. Zaten elimizde kolu-baca¤›
ç›km›ﬂ plastik bir oyuncak haline gelmiﬂ
çocuklar›m›z› karﬂ›m›za al›pp, hiç uta-

n›p-s›k›lmadan bir de sorduk üstelik onlara: “Büyüyünce ne olacaks›n bakiim
yavrucum?”
Zerre kadar düﬂünmeden ard› ard›na bir
fabrika mal› gibi ürettik durduk onlar›
ve tabii bakamad›k hakk›yla hepsine.
Sonra... Sonras› belli, bakamad›k ve onlar› kendi hallerine b›rakt›k öylesine. ‹ﬂte o çocuklar ﬂimdi sokaklara, caddelere s›¤m›yorlar. ‹ﬂte o çocuklar ﬂimdi ellerindeki tinerleri, balileri day›yorlar burunlar›na. ‹ﬂte o çocuklar ﬂimdi ellerine
geçirdikleri b›çaklarla, çak›larla bekliyorlar bizi köﬂe baﬂlar›nda. ‹ﬂte o çocuklar art›k beﬂ yaﬂ›nda cinayet iﬂleyip,
sekiz yaﬂ›nda banka soyabiliyorlar.
Ey büyükler; çocuklar sevimli birer küçük oyuncak beklerken onlar› hep
oyuncak gibi gördünüz. Onlarla hep siz
oynad›n›z. Kolunu-baca¤›n› ç›kard›¤›n›z
birer oyuncakt› sanki çocuklar›n›z. Acaba zaman›nda yeterince oyunca¤›n›z olmad›¤› için mi, oyuncak sand›n›z çocuklar›n›z›… O yüzden bu ülkede çocuklar, kendilerine soruldu¤unda; “Ben
büyüyünce çocuk olucam” diyebilirler,
bunu demek onlar›n fazlas›yla hakk›d›r…

