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Yar›n›n
peﬂindeyiz
ürk sanayiinde birçok “ilk”in öncüsü olan
Koç Toplulu¤u’nu bugünkü baﬂar›s›na ulaﬂt›ran temel yaklaﬂ›m, yenilikleri hep bir ad›m
önde izlemek ve yenili¤i katma de¤ere dönüﬂtürmek olmuﬂtur. Yenilik ise bilindi¤i gibi
sürekli olarak “de¤iﬂim”i zorunlu k›lmaktad›r. Asl›nda Toplulu¤umuzun vizyonunda var olan
“de¤iﬂim” olgusuna, ülkemizdeki ve dünyadaki rekabet koﬂullar›n› dikkate alarak yeniden
güçlü bir vurgu yapmak amac›yla, 2008’e stratejik bir yaklaﬂ›m getiren bu y›lki Üst Düzey
Yöneticiler Toplant›m›z›n da ana temas›n› “de¤iﬂim” olarak belirledik. De¤iﬂimin, do¤ru konumland›r›ld›¤›nda “bir tehdit de¤il, bir f›rsat” oldu¤unu ve liderli¤in “de¤iﬂim korkusu”nu yenmek aç›s›ndan büyük önem taﬂ›d›¤›n› konuﬂtuk. Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z Mustafa V. Koç’un
da dergimize verdi¤i röportajda ifade etti¤i gibi, “Koç ailesinin mensuplar› olarak, kurum kültürümüzün bir parças› olan de¤iﬂimi, geliﬂime yönelik bir f›rsat olarak görmeli ve de¤iﬂimin
gücünden yararlanmal›y›z”.
“Yar›n›n peﬂinde olma” yaklaﬂ›m›m›z›n do¤al sonucu olarak da 2007’yi, Koç Toplulu¤u ﬂirketlerini “dünya markas›” kimli¤ine kavuﬂturma yolundaki baﬂar›l› ad›mlarla kapat›yoruz. 49 y›l
önce ilk yerli çamaﬂ›r makinesinin üretimini gerçekleﬂtiren ve bugün dünyan›n dört bir yan›nda
devlerle rekabet eden Arçelik, Aral›k ay›nda Çin’de de üretime baﬂlad›. Çin’de bir di¤er baﬂar›l› ad›m› da Ford Otosan att›. Ford Avrupa’n›n, Çin Halk Cumhuriyeti’nin de ortak oldu¤u
JMC firmas›n›n Çin’deki tesisleri, Ford Otosan’›n bilgi deste¤iyle yenilendi. Yine bir dünya markas› olan Beko Elektronik de tasar›mlar›yla ülkemize ve Toplulu¤umuza gurur verici iki ödül daha kazand›rd›. Piano LCD tasar›m›, dünyan›n ünlü markalar› aras›ndan s›yr›ld› ve iki uluslararas› ödülle, CES ve iF ödülleriyle baﬂar›s›n› kan›tlad›.
Bir di¤er ödüle de Yap› Kredi lay›k görüldü. Uluslararas› alanda bankac›l›k ve finans sektörünün önde gelen yay›n› The Banker dergisi, Yap› Kredi’yi “Türkiye'de Y›l›n Bankas›" seçti. “Etkileyici mali performans› ve Türkiye bankac›l›k tarihinin en büyük birleﬂmesini baﬂar›l› bir biçimde gerçekleﬂtirmesi dolay›s›yla” ödüle lay›k görülen Yap› Kredi’nin ve gurur tablosuna ad›n›
yazd›ran di¤er ﬂirketlerimizin yöneticilerini ve çal›ﬂanlar›n› bu vesileyle bir kez daha kutluyoruz.
‹nan›yorum ki, de¤iﬂimi do¤ru kavram›ﬂ ailenin bireyleri olarak örnek baﬂar›lar›m›z› 2008 y›l›nda da art›rarak sürdürece¤iz. Bu inançla, Toplulu¤umuz ad›na yeni y›lda tüm çal›ﬂanlar›m›za, bayilerimize ve ulusumuza esenlik ve baﬂar›lar diliyorum.
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KOÇ HOLD‹NG YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI MUSTAFA V. KOÇ:

“Gelece¤i do¤ru okumak
baﬂar›n›n önkoﬂuludur”
Bizden Haberler’e 2008 beklentilerini
de¤erlendiren Mustafa V. Koç, Toplulu¤un
çok baﬂar›l› bir y›l geçirdi¤ini söyleyerek,
“Her zaman oldu¤u gibi önümüzdeki
dönemde de liderli¤imizi sadece iﬂ
alanlar›m›zda de¤il, ayn› zamanda
toplum için yapt›¤›m›z çal›ﬂmalarla da
sürdürece¤iz” dedi
ünyesindeki ﬂirketleriyle birlikte bir dünya ﬂirketi olma vizyonu ile ilerleyen ve pek çok ürününü
birer “dünya markas›” çizgisine taﬂ›yan Koç Toplulu¤u, 2007’yi de baﬂar›l› bir y›l olarak geride b›rakt›. Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç, yeni y›la girerken 2008 beklentilerine ve hedeflerine iliﬂkin sorular›m›z› yan›tlad›.

B

Türkiye ekonomisinin son y›llarda sergiledi¤i performans
ile karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤u makro sorunlar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Türkiye ekonomisinde iç talebe ba¤l› yüksek büyüme stratejisinin sürdürülebilirli¤i konusundaki endiﬂeler var. 22 Temmuz
2007 seçimleri ile, endiﬂe edilen belirsizlikler geride kald› ve
ekonomide yeni bir büyüme süreci potansiyeli ortaya ç›kt›. Bu
potansiyelin harekete geçirilmesi için her ﬂeyden önce, sa¤lanm›ﬂ olan makroekonomik istikrar›n pekiﬂtirilmesi, önümüzdeki
dönemde, yap›sal reformlar›n mali disiplinden ödün vermeden
sürdürülmesi ve Türkiye’nin do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›ndan daha fazla pay almas› gerekmektedir. Üretim süreçlerinin yeniden yap›land›r›lmas›n› gerektirecek bu de¤iﬂim, yo¤un ve yayg›n bir mikroekonomik reform süreci ile mümkündür. Bu çerçevede de, sanayi ve hizmet sektörleri için Türkiye’nin rekabet stratejisi belirlenmelidir. Bunlar, uzun vadede
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üretime, istihdama, ihracat potansiyeline
olumlu katk›lar sa¤layacak yeni yat›r›mlard›r, bunlar› oluﬂturmal›y›z.
Ar-Ge altyap›m›z› güçlendirmeliyiz. Teknoloji yo¤unluklu alanlara ve ürünlere
yönelmeliyiz. Ve her zaman söyledi¤imiz
gibi, katma de¤eri yüksek yat›r›mlara öncelik vermeliyiz.
Di¤er yandan, son y›llarda al›nan s›k›
tedbirlerle enflasyon geriledi ve 2006 y›l›
sonunda yüzde 10’un alt›na düﬂtü. Yüzde 9 gibi de olsa tek haneyi gördük. Bu
çok önemli bir geliﬂmedir. Ancak 2007
y›l›nda baﬂar›l› olduk denemez. Hedef
yüzde 4 iken 2007’yi yüzde 10’un üstünde kapatabilece¤iz. Bu y›l, enflasyonda
iyi geçmedi demektir bu. Enflasyonda bu
art›ﬂ, kurakl›k ve global petrol ve hammadde fiyatlar›n›n ani yükseliﬂleriyle bütün ülkelerde ayn› zamanda olmuﬂtur.
K›saca son geliﬂmeler, y›llard›r yakalanan
olumlu gidiﬂatta bir yavaﬂlamaya sebep
olmakla birlikte, henüz uzun vadeli hedeflerden önemli bir sapma gözlenmemiﬂtir. Hedefimiz, eskiye göre çok daha
düﬂük enflasyona sahip, yüksek büyüme
ile düﬂük enflasyonun bir arada görüldü¤ü ve olumlu beklentilerle ﬂekillenen bir
ekonomik yap› olmal›d›r. Bu nedenle de
2007 seçim ortam›nda gevﬂeyen mali disiplinin 2008’de yeniden ›srarla tesisi gereklidir. Enflasyon olgusu ülkemizin
gündeminden tamamen ç›kana kadar
mücadeleye devam etmeliyiz.
2007 y›l›n› Koç Toplulu¤u aç›s›ndan
de¤erlendirdi¤imizde öne ç›kan baﬂl›klar neler oldu?
ﬁunu gururla söyleyebilirim ki çok baﬂar›l› bir y›l geçirmiﬂ durumday›z. Ekonomik istikrar›n güçlenmesi bize yat›r›mlar›m›z için olumlu koﬂullar sundu. Bu f›rsatlar› en iyi ﬂekilde de¤erlendirerek hedeflerimize ulaﬂt›k. 2007 y›l› sonuçlar›na
göre, konsolide ciromuz dolar baz›nda
yüzde 12 oran›nda art›ﬂla 38.8 milyar dolara ulaﬂt›. Faaliyet kâr›m›z ise yüzde 40
art›ﬂla 2.9 milyar dolar seviyesine yükseldi. Sektörün en iyileri olan 15 ﬂirketimizle ciro, kâr, ihracat ve çal›ﬂan say›s› olarak
Türkiye’nin lider sanayi grubu oldu¤umuz biliniyor. Ciromuz, Türkiye’nin en
büyük 500 sanayi kuruluﬂunun cirosunun yüzde 21’ini temsil ediyor. ‹stanbul
Sanayi Odas›’n›n çal›ﬂmas›na göre, en büyük 500 sanayi kuruluﬂu içinde yer alan
20 ﬂirketimizin 500 büyük ﬂirketin toplam istihdam› içinde yüzde 5 pay› bulunmas› çok önemli. Baﬂar›lar›m›zda Ar-

Ge’ye verdi¤imiz önem büyük. Yeni teknolojilerin ve ürünlerin geliﬂtirilmesi için
yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar›m›z›n sonuçlar› her
geçen gün bizi biraz daha ileri taﬂ›yor.
Dünya konjonktürü içinde stratejik hedeflerimiz do¤rultusunda h›zla ilerleyerek kârl› bir büyüme gerçekleﬂtirdik. Bu
y›l dünyan›n en büyük 200 ﬂirketi aras›na girme baﬂar›s›n› gösterdik. Fortune
500 listesinde 168 basamak yükselerek
190. s›raya ulaﬂt›k. Avrupa’daki baﬂar›m›z› ise, Alman Handelsblatt gazetesi taraf›ndan gerçekleﬂtirilen araﬂt›rma tescil
etti. Gazetenin Avrupa’n›n en büyük 50
ﬂirketi araﬂt›rmas›nda bu y›l 49. s›rada
yer ald›k.
Koç Toplulu¤u’nun 2008 y›l›na iliﬂkin
öngörü ve beklentileriniz nelerdir?
Gelece¤i do¤ru okumak ve ona göre pozisyon al›p haz›rl›k yapmak, baﬂar›l› olman›n önkoﬂuludur. Gelecek art›k de¤iﬂimle ﬂekillenen çok bilinmeyenli denklem. Bu denklemin bileﬂenlerini önceden
kestirebilenler ise bu ça¤›n kazananlar›
olacak. Bu çerçevede her anlamda kazananlardan biri olmak için tüm gücümüzle hep birlikte çal›ﬂ›yoruz. Biz de de¤iﬂimin f›rsatlar›ndan yararlanabilmek ve de¤iﬂimi geliﬂime dönüﬂtürmek amac›yla
Toplulu¤umuzun stratejik plan›n›n temel prensiplerine ba¤l› kalarak, ﬂartlar›n

için kendi iç yap›lanmam›z› gereksinimleri en iyi ﬂekilde cevaplayabilecek ﬂekilde geliﬂtiriyoruz. ‹nsan kaynaklar›yla ilgili yeni uygulamalarla sahip oldu¤umuz
insan kayna¤›ndan en verimli ﬂekilde yararlanmay› hedefliyoruz.
Koç Toplulu¤u mensuplar›na 2008 y›l› için ne mesaj vermek istersiniz?
Dünyada rekabet ﬂartlar›n›n daha da güçleﬂti¤i, de¤iﬂimin ivmesinin giderek artt›¤› bir dönemi yaﬂ›yoruz. Dünyadaki de¤iﬂime en iyi ﬂekilde adapte olarak, gerekli at›l›mlar› do¤ru zamanlamayla hayata geçirmemiz büyük önem taﬂ›yor.
Gelecekteki konumumuzu güçlendirmek
için de¤iﬂimi do¤ru hesaplayarak kendimizde ve iﬂimizde gerekli dönüﬂümü bugünden baﬂlatmal›y›z. Koç ailesinin mensuplar› olarak, kurum kültürümüzün bir
parças› olan de¤iﬂimi, geliﬂime yönelik bir
f›rsat olarak görmeli ve de¤iﬂimin gücünden yararlanmal›y›z. Toplulu¤umuz Türkiye’nin en büyük grubu olarak, “h›zl› ve
istikrarl› büyüme ile dünyan›n lider ﬂirketlerinden biri olmak” vizyonu do¤rultusunda ilerlemeye devam ediyor. Çal›ﬂanlar›m›z›n ve tüm iﬂ ortaklar›m›z›n bu
yönde özverili çal›ﬂmalar›n› sürdüreceklerine ve önemli baﬂar›lara imza atacaklar›na inan›yorum.
Hep birlikte performans›m›z› sürekli da-

“‹çinde yaﬂad›¤›m›z dünyay› daha iyi bir yer
haline getirmek, gelecek kuﬂaklara karﬂ›
sorumlulu¤umuzdur. Üstelik, art›k sadece ülkemize
karﬂ› de¤il, bulundu¤umuz co¤rafyaya karﬂ›
sorumluluklar›m›z var”
gerektirdi¤i odakl›l›k çerçevesinde baz›
yap›sal de¤iﬂiklikler yapma karar› alm›ﬂt›k. Bu karar do¤rultusunda önümüzdeki
dönemde küresel rekabet gücünü elimizde tutabilece¤imiz alanlar olan enerji, dayan›kl› tüketim, otomotiv ve finans sektörlerine odaklan›yoruz. Bu sektörler son
beﬂ y›ldaki ciro büyümemiz içinde yüzde
88 paya sahip.
Toplulu¤umuza getirisi en çok olan bu
sektörler “dünya markas›” olma vizyonumuzu da güçlendirecek. Faaliyet gösterdi¤imiz alanlarda dünya ölçülerinde mükemmelli¤i hedeflerken, markalaﬂma çal›ﬂmalar›na da önem veriyoruz. Günün
getirdi¤i h›zl› de¤iﬂimi yakalayabilmek

ha ileri taﬂ›mak, artan rekabete karﬂ› baﬂar›m›z› sürdürmek için, her alandaki verimlili¤imizi art›rmak zorunday›z. Baﬂar›l› performans›m›z›n süreklili¤i için çok
çal›ﬂaca¤›z. Her zaman oldu¤u gibi önümüzdeki dönemde de liderli¤imizi sadece iﬂ alanlar›m›zda de¤il, ayn› zamanda
toplum için yapt›¤›m›z çal›ﬂmalarla da
sürdürece¤iz. ‹çinde yaﬂad›¤›m›z dünyay› daha iyi bir yer haline getirmek, gelecek kuﬂaklara karﬂ› sorumlulu¤umuzdur.
Üstelik, art›k sadece ülkemize karﬂ› de¤il,
bulundu¤umuz co¤rafyaya karﬂ› da sorumluluklar›m›z var. Bu bilinç ile çal›ﬂmak, durmadan ve yavaﬂlamadan çal›ﬂmak durumunday›z.
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“De¤iﬂim
tehdit
de¤il

FIRSATTIR”
Koç Holding’in 21. Üst Düzey
Yöneticiler Toplant›s›, bu y›l
“de¤iﬂim” ana temas›yla
yap›ld›. Toplant›da, Koç
Toplulu¤u’nun kurumsal
dokusunda yer edinmiﬂ temel
ilkelerden ödün vermeden,
de¤iﬂimi temel alan sa¤lam
ad›mlarla gelece¤e yap›lan
yürüyüﬂe vurgu yap›ld›
6

ahnede beliren iki kelebek, mükemmel bir estetikle
do¤an›n onlar› zorunlu k›ld›¤› “de¤iﬂimi” anlat›yorlard›. Art›k toplumlarda, toplumsal hayat›n mekanizmalar›nda da neredeyse kelebe¤inki kadar gözle
görülür hale gelen “de¤iﬂim”, Koç Holding’in 21.
Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’n›n ana temas› olarak seçilmiﬂti.
Ç›ra¤an Saray›’ndaki toplant›da 2007 y›l›, dünya ölçe¤inden grup ve
ﬂirket ölçe¤ine kadar farkl› düzeylerden bak›larak de¤erlendirildi.
Amaç, bu de¤erlendirmelerden yola ç›karak mümkün oldu¤unca gelecekle ilgili öngörülere varmakt›.
Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç, “De¤iﬂim tehdit de¤ildir, bir f›rsatt›r” ça¤r›s› yapt›¤› konuﬂmas›na ﬂöyle baﬂlad›:
“Eskiden de¤iﬂimden söz ederken, genellikle teknolojiyi kastederdik.
ﬁimdi de¤iﬂim, çok farkl› disiplinleri ve hatta hayat›n her alan›n› kuﬂat›yor ve do¤al olarak de¤iﬂimden nasibini alan ne varsa, hepsini göz
önüne alarak de¤erlendirme yapmak gerekiyor. Son y›llarda ekonomik, siyasal ve sosyal çevremizde, hatta co¤rafi çevremizde yaﬂanan

S

de¤iﬂimin bask›s›n› üzerimizde çok daha
a¤›r biçimde hissetmeye baﬂlad›k. Dünya
ekonomisinin iﬂleyiﬂ biçimi, küresel sermayenin ak›ﬂ biçimi de¤iﬂiyor. Varl›klar el de¤iﬂtiriyor, ekonomik ve dolay›s›yla siyasi
a¤›rl›k noktalar› de¤iﬂiyor. Finansal iﬂlemlerin dinamikleri, örne¤in borç alanlar ve
verenler de¤iﬂiyor. S›n›rlar, rejimler de¤iﬂiyor. Hem co¤rafi anlamda hem yaﬂam tarz›n›n ve tüketim al›ﬂkanl›klar›n›n de¤iﬂmesi anlam›nda yeni pazarlar, yeni f›rsatlar ve
yeni riskler ortaya ç›k›yor. Ürünler, hizmetler ve beklentiler de¤iﬂiyor. Son 30 y›ld›r ‘de¤iﬂmeyen tek ﬂey de¤iﬂimin kendisi’
diyebiliriz. 2007 de, de¤iﬂim rüzgâr›n›n
iliklerimize kadar iﬂledi¤i bir y›ld›. ‹çinde
yaﬂad›¤›m›z y›l›n, gelece¤imizi her bak›mdan bu kadar sahici bir biçimde belirleyecek geliﬂmelere gebe oldu¤unu tümüyle
görebilmiﬂ oldu¤umuzu söyleyemem.”

Mortgage’›n anlatt›¤› riskler
Mustafa V. Koç, 2007’nin en çarp›c› geliﬂmelerinden biri olarak gösterdi¤i Mortgage
krizi ard›ndan yaﬂananlar›n, 2008 aç›s›ndan baz› güçlü risklerin varl›¤›na iﬂaret etti¤ini belirtti: “Bu noktada, bu küresel krizin bizdeki yans›malar›na bakmakta fayda
var. May›s 2006’dan bu yana bir dizi küresel çalkant› yaﬂad›k. Gördük ki, zaman zaman di¤er geliﬂmekte olan ülkelerden daha
fazla etkilensek de, risk primimizde bir-iki
puanl›k art›ﬂlar yaﬂasak da, neticede ekonomimiz bu çalkant›lar› dirençle karﬂ›layabildi. Kaynak giriﬂi sürdü. Bunun da temel

nedeninin, ekonomide yap›sal reformlar
konusunda dikkate de¤er bir mesafe kaydetmemiz oldu¤unda tüm yorumcular anlaﬂt›.” Küresel likiditede son y›llarda yaﬂanan bollu¤un sonsuza dek sürmeyece¤ine
iﬂaret eden Mustafa V. Koç, k›sa vadede cari aç›¤›n d›ﬂ kaynakla finanse edildi¤ini ancak Türkiye ekonomisinin bir an önce daha fazla katma de¤er üreten, d›ﬂ kayna¤a
daha az ba¤›ml› bir yap›ya kavuﬂturulmas›n›n zorunlu oldu¤unu ve riskleri daha iyi
yönetebilmek için uzun vadeli yeni bir
strateji oluﬂturulmas› gerekti¤ini ifade etti.
Petrol fiyatlar›ndaki h›zl› art›ﬂa ve ortaya ç›kan enerji güvenli¤i sorununa de¤inen
Mustafa V. Koç, dünya ekonomisinin gelece¤i konusunda oldu¤u gibi, küresel politik geliﬂmelerle ilgili olarak da gözlerin yi-

ne “en büyük risk faktörü” olarak görülen
ABD’nin üzerinde oldu¤unu belirtti:
Dengelerin yeniden belirlendi¤i AB’ye de
de¤inen Mustafa V. Koç ﬂöyle dedi:
“Genelde geniﬂleme süreci, özelde Türkiye’nin tam üyeli¤i konusunda bugün geçerli gibi gözüken e¤ilimlerin, yar›n çok
farkl› ﬂekillenebilece¤ini gözden uzak tutmamak gerekiyor. Özellikle güçlü bir Kuzey Atlantik ekseni oluﬂmas›ndan söz ediyorsak, Türkiye’nin ABD ile olan iliﬂkilerinin çok daha fazla önem kazanaca¤›n› da
burada parantez içinde belirtmekte yarar
var. Öte yandan, küresel sermayenin Türkiye’ye ilgisi de, Türkiye’nin istikrarl› biçimde yönetilmesinden ve AB ile olan iliﬂkilerinin pozitif seyir göstermesinden
olumlu etkileniyor. Bu bak›mdan AB ile
iliﬂkiler gündemimizde yeniden üst s›ralara
ç›kmal›.”
Türkiye ekonomisinde yüksek cari aç›k,
yüksek borç stoku, kronik tasarruf aç›¤›,
derinlikten yoksun piyasalar gibi yap›sal
kökenli baz› olumsuzluklar bulundu¤unu
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“Gerekti¤inde
radikal ad›mlar›n
at›lmas›nda
gecikilmemeli.
Buradaki en önemli
tuzak, iﬂlerimizin
iyi gitti¤i dönemde
konfor hissine
kap›larak gelece¤i
yönetememektir”
hat›rlatan Mustafa V. Koç, ﬂu görüﬂleri dile
getirdi: “Bugünlerde bunlara, yap›sallaﬂmas›ndan korktu¤umuz yenileri eklendi.
Enerji darbo¤az› kap›m›za dayand›. Kurakl›kla, bunun süreklilik kazanmas› halinde
karﬂ›laﬂabilece¤imiz ekonomik ve sosyal
sonuçlar› da gündemimize almal›y›z. Türkiye’nin ayr›ca ekonomi alan›nda yeni stratejiler oluﬂturmaya, ekonomisinin k›r›lganl›¤›n› gidermeye ihtiyac› var. Cari aç›¤› sürekli hale getiren ekonomik yap›m›z› de¤iﬂtirmeliyiz. Y›lda yüzde 7 civar›nda, istihdam dostu bir büyüme gerçekleﬂtirmeliyiz.
Sektörel öncelikler tespit etmek, yat›r›mlar›n bölgesel da¤›l›m›n› gözetmek, üretimde
katma de¤eri art›rmak, orta ve küçük ölçekli iﬂletmeleri geliﬂtirmek gibi hedeflere
uygun stratejileri ve politikalar› belirlemeli
ve bir an önce uygulamaya sokmal›y›z.”

Yöneticilere ça¤r›
Koç Toplulu¤u’nun her zaman ülkesinde
öncü ve örnek bir yap› oldu¤unu belirten
Mustafa V. Koç, üst düzey yöneticilere ﬂu
ça¤r›y› yapt›: “Dünyan›n h›zla de¤iﬂti¤i,
Türkiye’nin ciddi bir de¤iﬂime ve at›l›ma
ihtiyac› oldu¤u bir dönemde, Toplulu¤umuzun da de¤iﬂime uyumlu ve hatta istekli bir yap›ya kavuﬂmas› ﬂartt›r. Burada sizlerin liderli¤inin özellikle ‘de¤iﬂim korkusu’nu yenmek aç›s›ndan çok önemli oldu¤unu ifade etmek isterim. 2006’da büyük
harflerle ‘Küçük bir fark büyük bir ad›m’
dedik ve bu slogan› tüm kadrolar›m›zla
birlikte hayata geçirdik. ‹ﬂlerimizde fark
yaratmas›n› bilerek de¤iﬂime haz›r oldu¤umuzu kan›tlad›k. 2007’de Koç fark›yla
dünya çap›ndaki büyük de¤iﬂimlere haz›r›z; toplumsal ve ticari sorumluluklar›m›8

z›n gereklerini yerine getirirken büyük de¤iﬂimlerin öncüsü olmaya da gönüllüyüz.
Hepimiz büyük harflerle ﬂu sözü duvarlar›m›za kaz›mal›y›z: De¤iﬂim bir tehdit de¤il,
bir f›rsatt›r.”

“De¤iﬂimi konuﬂuyoruz,
çünkü h›z› baﬂ döndürücü”
Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu
da konuﬂmas›nda de¤iﬂime ayak uydurmak, liderlik, yenilikçilik, giriﬂimcilik, stra-

tejik yönetim, risk yönetimi ve verimlili¤i
esas ald›. Bulgurlu, 2007’nin seçimler nedeniyle politik belirsizliklerin damgas›n›
vurdu¤u bir y›l oldu¤unu, ancak tüm zor
ﬂartlara ra¤men Türkiye’nin ekonomik büyümesini kesintiye u¤ratmad›¤›n› belirtti.
Büyümenin tüm sektörlere ayn› oranda
yans›mad›¤›n› hat›rlatan Bulgurlu, Toplulu¤un otomotiv ve beyaz eﬂyadaki pazar
daralmas›n› ihracat art›ﬂ›yla k›smen telafi
etti¤ini belirtti. 2008’deki iﬂ programlar›n›
yüzde 6 büyüme ve iç talebin hareketlenmesi varsay›m›yla haz›rlad›klar›n› bildiren
Bulgurlu, Toplulu¤un 2007 sonuçlar›n› ve
2008 hedeflerini ﬂöyle s›ralad›:
“2007 sonunda kombine ciromuzun 74
milyar YTL, konsolide ciromuzun 51 milyar YTL olmas›n› bekliyoruz. Eriﬂti¤imiz
büyüklükle Fortune dergisi s›ralamas›na
göre, dünyan›n en büyük 190’›nc›, bir di¤er araﬂt›rmaya göre ise Avrupa’n›n 49’uncu ﬂirketiyiz. Portföyümüzden ç›kan ﬂirketlerin etkisini ay›klad›¤›m›zda, ciro büyümemiz kombinede ve konsolidede yüzde
5’e yükselir.
Yurtd›ﬂ› gelirlerimiz yüzde 2 art›ﬂla 13 milyar dolar olarak gerçekleﬂmektedir. Burada
da portföyden ç›kan ﬂirketlerin etkisi vard›r. Reel büyüme yüzde 18’dir. ‹hracat›m›z
ise yüzde 14 art›ﬂla 11.4 milyar dolara ulaﬂm›ﬂt›r.

Bild Zeitung Baﬂeditörü Kai Diekmann:
“Avrupa Birli¤i-ABD iﬂbirli¤i gerekli”
Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’na kat›lan Alman
Bild Zeitung gazetesinin baﬂeditörü Kai Diekmann,
“21. yy’da yaﬂanan büyük de¤iﬂiklikler, sorunlar
ve onlarla nas›l baﬂ edilmeli” konusunu içeren bir
konuﬂma yapt›. Hür dünyay› ve demokratik yaﬂam›, terörizm ve dini savaﬂlardan korumak için Avrupa Birli¤i ve ABD’nin ortak hareket etmesi gerekti¤ini vurgulayan Diekmann, “Küresel sorunlarla
baﬂ etmek için Atlas Okyanusu’nu aﬂan köprülerin
güçlü olmas› gerekiyor. Bat›l› de¤erler etraf›nda
kurulacak ittifaka ihtiyaç duyuyoruz. De¤erler ittifak›n› ç›karlara ve küçük siyasi hesaplara kurban etmeyelim” dedi. Deikmann konuﬂmas›nda, Berlin Duvar›’n›n y›k›l›ﬂ›ndan sonra siyasi ve ekonomik belirsizliklerin iyice artt›¤›n› ve kargaﬂal› bir dünya düzenine gidildi¤ini belirtti. “Dünyam›z hem küreselleﬂti hem de parçaland›. Biz
kendimizi bilinmeyen topraklarda bulduk” diyen Deikmann, Ortado¤u’da artan belirsizliklere karﬂ›n Avrupa Birli¤i ile Türkiye’nin daha yak›n iliﬂkilerde bulunmas› gerekti¤ini vurgulad›. “Türkiye, bizim Ortado¤u’ya uzanan köprümüzdür. Türkiye,
Ortado¤u’nun zihniyetini anlamam›z› kolaylaﬂt›racak. ‹slam, liberal bir devletle beraber yaﬂayabilir mi? San›yorum yaﬂayabilir. Türkiye bunun en önemli ve maalesef
tek örne¤idir” diyen Diekmann, AB’nin sözünde durup Türkiye’yi tam üyeli¤e kabul
etmesi gerekti¤ini sözlerine ekledi. Diekmann, Türkiye’nin ayr›ca bölgesel güç oldu¤una iﬂaret ederek, Ortado¤u, Balkanlar ve Kafkasya’da istikrar sa¤layan bir ülke
konumunda bulundu¤unu söyledi.

‹ç piyasadaki daralma ve düﬂen kurlar›n ihracat kârl›l›¤› üzerindeki bask›s›na karﬂ›n,
faaliyet kârlar›ndaki art›ﬂ memnuniyet verici. Kombine faaliyet kâr›m›z yüzde 20 art›ﬂla 5.5 milyar YTL’ye ulaﬂm›ﬂt›r, yat›r›m
harcamalar›m›z, 2007’de yüzde 33 art›ﬂla 2
milyar dolara ulaﬂt›.”
Toplulu¤un kombine cirosunun, milli gelirin yüzde 13’üne eﬂde¤er oldu¤unu belirten Bulgurlu, ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n
“500 Büyük Sanayi Kuruluﬂu” s›ralamas›nda beﬂ Koç ﬂirketinin ilk 10 içine girdi¤ini,
listenin en tepesindeki Tüpraﬂ’› Ford Otosan’›n izledi¤i s›ralamada, Arçelik, Tofaﬂ ve
Aygaz’›n da yer ald›¤›n› hat›rlatt›.
Dr. Bülent Bulgurlu, toplant›n›n ana temas›yla ilgili bilgi verirken de h›zla de¤iﬂen
dünyada müﬂteri al›ﬂkanl›klar› ve beklentileri ile bunlara ba¤l› olarak iﬂ yap›ﬂ süreçleri ve sat›ﬂ yöntemlerinin de¤iﬂti¤ini vurgulad›. De¤iﬂimin her zaman var oldu¤unu,
ancak günümüzde fark›n, de¤iﬂimin h›z›
oldu¤unu belirten Bulgurlu, “Geliﬂmeler
paralelinde bir taraftan rekabet kaynaklar›
çeﬂitleniyor, di¤er taraftan pazar olarak
görmemiz gereken co¤rafya geniﬂliyor. Yani tehdit ve f›rsat bir arada. Tüm dünya piyasalar› birbirini etkiler hale geldi” dedi.

“De¤iﬂimin adresi üst düzey yöneticiler”
‹novasyon ve yarat›c›l›k uzman› konuk konuﬂmac› Ken
Robinson, yarat›c›l›k ve hayal gücünün teﬂvik edilmesi
gerekti¤ini vurgulad› ve ﬂu görüﬂleri dile getirdi:
“‹lerinin büyük ﬂirketleri, karl›l›k için fikir yaratanlar olmayacak. Çevre aç›s›ndan sorumluluk sahibi olan,
kültürel aç›dan macerac› olan ve en önemlisi, personelini temel kaynak gören ﬂirketler olacak. Ancak bu sayede güçlü topluluklar oluﬂturabiliriz. ‹ﬂte bence bu
ﬂartlar geçekleﬂti¤inde, Koç’un gelece¤inin geçmiﬂten
daha büyük olaca¤›na inan›yorum. Birçok ﬂirketin as›l
sorunu aﬂ›r› yükse¤i hedefleyip baﬂar›s›z olmalar› de¤il, aﬂ›r› alçak hedefler belirleyip
baﬂar›l› olmalar›d›r. Koç yüksek hedefliyor, do¤ru strateji benimsenirse baﬂar›l› olaca¤›n›za inan›yorum. ﬁirketlerde genel olarak fikir üretimi yüreklendirilmiyor, çal›ﬂanlar›n
programa uymalar› isteniyor. Birçok ﬂirkette al›ﬂkanl›k zincirleri, k›r›lamayacak kadar s›k› hale gelene kadar hissedilmiyor. De¤iﬂime karﬂ› bir direnç vard›r ama teﬂvik de olmas› gerekiyor. Yani insanlar yapt›klar› iﬂin kendileri için de¤ece¤ini düﬂünmeli, hissetmeli, teﬂvik de çok önemli. Bütün bunlar varsa ama elinizde kaynak yoksa o zaman sinirleri bozuluyor herkesin. Ama eylem plan› da yoksa o zaman insanlar baﬂ›boﬂ kal›r,
da¤›l›r. Yani eylem plan› olmazsa, kim neyi yapaca¤›n› bilemez. Üst düzey yöneticilerin as›l görevi eylem plan›n› haz›rlay›p ilham vermektir. ‹nsanlar›n beynine zorla iyi fikirler sokamazs›n›z, ‘hadi ﬂu anda iyi bir fikir üret’ diyemezsiniz. Ama insanlar›n iyi fikir üretmesi için gerekli ortam› oluﬂturabilirsiniz. Sa¤l›kl› bitki sadece yukar›dan büyümez. Sa¤l›kl› bir kurum da sadece üst düzeyde büyümez. Büyümenin her yerde gerçekleﬂmesi gerekiyor. Baﬂar›l› ﬂirketler büyümeyi, inovasyonu, yeni düﬂünceyi ﬂirketin her
yerine yayar, ﬂirketin bütün aﬂamalar›nda bunlar› uygulamaya geçirir. E¤er insanlar›n
do¤ru teﬂvik veya yanl›ﬂ teﬂviklerle dengesi bozulursa, iﬂte as›l o zaman sorun yaﬂanmaya baﬂlan›r. Vizyon sahibi liderin becerisi de burada ortaya ç›kar.”

De¤iﬂim içinde nas›l bir yönetici?
Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’n›n amac›n› “‹ﬂlerimize bir gün ara verip konulara
daha geniﬂ bir aç›yla uzun vadeli bakmak,
gelecek planlar›m›za yön verecek tespitler
yapmak” olarak tan›mlayan Bulgurlu sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
“De¤iﬂen ortamda hayatta kalabilmek için
biz de de¤iﬂmeliyiz. Geliﬂmelere ve de¤iﬂime ayak uydurmak konusunda, Toplulu¤umuzda hem baﬂar›l› hem de baﬂar›s›z örnekler bulabilirsiniz. Sizlerden beklenen,
ﬂirketlerinizin bu konuda baﬂar›l› örnekler
aras›nda yer almas›n› sa¤laman›z.
Günümüz ﬂartlar›, klasik de¤il giriﬂimci yönetici diye adland›rabilece¤imiz, lider tipini geçerli k›l›yor. Giriﬂimci yönetici, az önce belirtti¤im özelliklerin yan› s›ra daha
stratejik düﬂünen, f›rsatlara odaklanan, yenilik için kabul edilir risk almaktan çekinmeyen, liderlik özellikleri daha güçlü bir
profili temsil ediyor. Peter Drucker’›n tarifini hepiniz duymuﬂsunuzdur: ‘Yöneticiler
iﬂi do¤ru yaparlar, liderler ise do¤ru iﬂi
do¤ru zamanda yaparlar.’ Çevremizde bu
geliﬂmeler olurken, son y›llarda, bizler de
önemli de¤iﬂiklikler yaﬂad›k. Karﬂ›m›za ç›kacak f›rsat ve tehditlere daha güçlü ve h›zl› reaksiyon verme imkân›na sahip olmam›z gerekti¤i sonucuna vard›k ve dört ana

Mustafa V. Koç: “Dünyan›n
h›zla de¤iﬂti¤i, Türkiye’nin
ciddi bir de¤iﬂime ve at›l›ma
ihtiyac› oldu¤u bir dönemde,
Toplulu¤umuzun da de¤iﬂime
uyumlu, hatta istekli bir yap›ya
kavuﬂmas› ﬂartt›r. Sizlerin
liderli¤i özellikle ‘de¤iﬂim
korkusu’nu yenmek
aç›s›ndan çok önemli.
Büyük de¤iﬂimlerin öncüsü
olmaya da gönüllüyüz”
sektöre odaklanmaya karar verdik: otomotiv, dayan›kl› tüketim, enerji ve finans. Bu
dört sektörde ve tüm di¤er iﬂlerimizdeki
ortak payda; sürdürülebilir kârl›l›k, verimlilik, ﬂirket de¤eri art›ﬂ› ve büyümeye verdi¤imiz önem. Bu stratejik yönetim anlay›ﬂ›n›n, ﬂirketler seviyesinde de uygulanmas›
gerek. Gerekti¤inde radikal ad›mlar›n at›lmas›nda gecikilmemeli. Buradaki en
önemli tuzak, iﬂlerimizin iyi gitti¤i dönemde konfor hissine kap›larak gelece¤i yönetememektir.”

De¤iﬂimi yönetirken üzerinde önemle durulmas› gereken bir konunun da risk yönetimi oldu¤unu vurgulayan Dr. Bülent
Bulgurlu, konuﬂmas›na ﬂöyle devam etti:
“Oldukça istikrarl› bir dönem geçirdik.
Ancak risklerin tamamen ortadan kalkt›¤›
düﬂüncesine, daha önce söz etti¤im konfor hissine kap›lmayal›m. Holding olarak
bir kriz beklentimiz veya yüksek bir risk
alg›lamam›z oldu¤u anlaﬂ›lmas›n. Hep
birlikte ‘ihtiyatl› bir iyimserlik’ içerisinde
olal›m.”
Bütün bunlar› baﬂar›yla hayata geçirdi¤imizde, Toplulu¤umuzun gelecek nesillerde güçlenerek yaﬂamas›n› ve ülkemiz için
de¤er üretmeye devam etmesini sa¤layaca¤›z. En tepedeki hedefimiz, hissedar de¤eri yaratmak ve ülke kalk›nmas›na katk›da bulunmak, kârl›l›k ve büyüme de, bunu destekleyen stratejilerdir.”
CEO olarak, Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’nda, Topluluk yöneticilerine ilk kez
seslendi¤ini hat›rlatan Bulgurlu, tüm yöneticileri çaba ve baﬂar›lar› için kutlad› ve
“Burada tüm anlatt›klar›m› özetlemektedir” diyerek, konuﬂmas›n› Vehbi Koç’tan
yapt›¤› iki al›nt›yla bitirdi: “Ülkem varsa
ben de var›m”, “En önemli sermayemiz insan kayna¤›m›zd›r.”
9

k üresel vizyon

Koç Toplulu¤u 2007 ödülleri sahiplerini buldu
2007 Y›l› Koç Toplulu¤u Hizmet Ödülleri

21. Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’nda, Koç Toplulu¤u yönetici ve çal›ﬂanlar› da baﬂar›lar›n›n
karﬂ›l›¤›n› ald›lar. Koç Toplulu¤u’nun baﬂar› basamaklar›n› t›rman›ﬂ h›z›na katk›lar› olan,
Toplulukta 35, 30, 25 ve 20 y›l›n› dolduran yöneticilere, törenle hizmet ödülleri verildi.
35. y›l

Hizmette 35. y›l ödülü (soldan sa¤a)
Hakk› Akkan (Türk Traktör ve Ziraat
Makineleri Genel Müdürü), Cemal Kirkit
(Aygaz Genel Müdür Yard›mc›s›),
Aka Gündüz Özdemir (Koç Holding
Dayan›kl› Tüketim Grubu Baﬂkan› ve
Arçelik Genel Müdürü).

Hizmette 30. y›l ödülü

30. y›l

Abdülkadir Ilgaz (Demir Export Mali ve
‹dari ‹ﬂlerden Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s›), Altan Tümer (Mogaz Petrol
Gazlar› A.ﬁ. Genel Müdürü), Vedat Midilli
(Setur Marinalar› ve Marina Yat
‹ﬂletmecili¤i Genel Müdürü), Selçuk Kaya
(Demir Export Genel Müdürü).

Hizmette 25. y›l ödülü

25. y›l

Ahmet Haluk Yeﬂilo¤lu (Otoyol Sanayi A.ﬁ.
Muhasebe ve Finansmandan Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s›), Mehmet Candan Günel
(Ford Otosan Otomotiv Sanayi A.ﬁ. Üretim
ve Planlama Grup Müdürü), Metin Y›lmaz
(Düzey A.ﬁ. Genel Müdürü), Serdar Görgüç
(Otokar Sanayi A.ﬁ. Genel Müdürü), Tahsin
Salt›k (Koç Holding A.ﬁ. Genel Sekreteri),
Tu¤rul Fad›ll›o¤lu (Tan› A.ﬁ. Genel Müdürü).

20. y›l
Hizmette 20. y›l ödülü
Ahmet Turul (Koç Allianz Sigorta A.ﬁ.
Mali ‹ﬂler Genel Müdür Yard›mc›s›), O¤uzhan
Öztürk (Beko Elektronik A.ﬁ. ﬁirket Müdürü),
Galip Gürsoy (Yap› Kredi Faktoring A.ﬁ.
Genel Müdürü), Mehmet Savaﬂ (Arçelik Piﬂirici
Cihazlar Ürün Direktörü), Ömer Y›ld›r›m (Tofaﬂ
Montaj Üretim Müdürü), Sad›k Ilg›n (Tofaﬂ
Üretim Kalite Direktör Yard›mc›s›), Salih
Arslantaﬂ (Arçelik Ürün Direktörü), Semih Genç (Aygaz Sat›ﬂ ve ‹ﬂ Geliﬂtirmeden Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s›), U¤ur Kayal› (Arçelik Ülke Müdürü/Romanya-Arctic S.A. Genel Müdürü).
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Koç CRM
Koç Toplulu¤u 2005 y›l›ndan bu yana, müﬂteri
odakl› pazarlama yaklaﬂ›mlar›n› özendirmek
ve tüketiciye yak›nl›k misyonu do¤rultusunda
ﬂirketlerinin çabalar›n› ve al›nan iyi sonuçlar›
“CRM Öncüsü” ödülüyle takdir ediyor. Ödül
için yap›lan seçmelerde ﬂirketler, CRM Stratejileri, müﬂteri süreçleri, organizasyonel yap›lanmalar› ve altyap›lar›, CRM uygulamalar› sonuçlar›na göre de¤erlendiriliyor. Bütün bu de¤erlendirmeler ard›ndan bu y›lki CRM Öncüsü
Ödülü’nün sahipleri, Opet ve Tofaﬂ oldular.
Ödülü Opet ad›na CRM ve ‹ﬂ Geliﬂtirme Müdürü Timuçin Güler, Tofaﬂ ad›na da CRM ve Özel
Sat›ﬂlar Müdürü Cenap Özsaraç ald›.

2007 Y›l›n›n En Baﬂar›l› Koçlular›
Koç Toplulu¤u çal›ﬂanlar› için kritik olan müﬂteri duyarl›l›¤›, iﬂbirli¤i geliﬂtirme,
yarat›c›l›k ve giriﬂimcilik yetkinliklerinin geliﬂtirilmesi amac›yla tasarlanan En Baﬂar› Koçlular ödülü de sahiplerini buldu. Çal›ﬂanlar›n ba¤l›l›¤›, motivasyonu, verimlili¤inin art›r›lmas›, bu konuda Topluluktaki en iyi uygulamalar›n ortaya ç›kar›lmas›n› amaçlayan ödülün bu y›lki sahiplerinden Aygaz’›n Ay›ﬂ›¤› Projesi dergimizde detaylar›yla tan›t›l›rken, di¤er En Baﬂar›l› Koçlular’a da önümüzdeki say›lar›m›zda yer verece¤iz. ‹ﬂte ödül sahipleri.
‹ﬂbirli¤i Geliﬂtirenler (Beyaz Yaka): Aygaz Ay›ﬂ›¤› Projesi. Kat›l›mc›lar: Beyza Tebbutt,
Eda Gökay, Serdar Geniﬂ, Mert Özdemir, Lütfi Ünübol, Cengiz Ataman,
Cafer Özgür, Erdem Gelegen
‹ﬂbirli¤i Geliﬂtirenler (Mavi Yaka): Tofaﬂ, “Araç Gövde Üzerindeki Boﬂluklar›n Doldurulmas›n› Sa¤layan Yüksek Hacim Art›ﬂl› ﬁiﬂen Malzemelerin Türkiye’de ‹lk Kez Geliﬂtirilmesi ve Endüstriyelleﬂtirilmesi” projesi. Kat›l›mc›lar: Halil ‹brahim Okar, Tamer
Beyhan, Orhan Cavlun, Gökhan Aydo¤an, Fehim Önal, ‹smail Özcan, Mesut Y›ld›ztepe, Hülya Ayhaner
Müﬂteri Mutlulu¤u Yaratanlar (Beyaz Yaka): Aygaz, “Otogaz Pazar›n› Gelece¤e Taﬂ›yoruz” projesi. Kat›l›mc›lar: Murat Y›lmaz, Can Ergelmiﬂ, ‹hsan Elgin, Sarper Karaaslan, Gülem Kaya, Özge A¤ar, Yusuf Siyalom, Jerfi Önal, Gökçe Yuvgun
Müﬂteri Mutlulu¤u Yaratanlar (Mavi Yaka): Otokar, “Far Su Alma Problemi ‹yileﬂtirme”
projesi. Kat›l›mc›lar›: Kartal Yavaﬂ, Cemalettin Akdiﬂ.
Yarat›c› Yenilikçiler (Beyaz Yaka): Tofaﬂ, “Prototip Kal›p Yap›m Metodu De¤iﬂikli¤i” projesi. Kat›l›mc›lar: Ayhan Y›lmaz, Cenker Cura, U¤ur Erensoy, Yusuf Ateﬂ, Hasan
Çavdar, Özdilek Akdeniz, Mesut ﬁahin.
Yarat›c› Yenilikçiler (Mavi yaka): Tofaﬂ, “Dünya Klas›nda Üretim Kapsam›nda Doblo
Hatt› Standardizasyon ve TIE Kaizen Çal›ﬂmalar›”. Proje kat›l›mc›lar›: Ertan Gültekin, Okan Yurtcan, Murat Erbay, Emin Külçe, ﬁeref Doflu, Mesut Güler, Erdal Gökgöz, Mehmet Durak, Nihat Erim, Hilmi Güney, Ali Osman ﬁengün, Sedat Öküzcüo¤lu, Ali Ceylan, Ali ‹mdat.

Ülkem ‹çin
Koç Toplulu¤u’nun 2006
y›l›nda ﬂirketleri ve
bayileri arac›l›¤›yla
toplumun ihtiyaçlar›n›
gidermek amac›yla
baﬂlatt›¤› “Ülkem ‹çin”
kampanyas› 2007’de de
sürdü. 2007’de bayiler
118, 35 Topluluk ﬂirketi
de 46 projeyle “Ülkemiz
‹çin” çal›ﬂt›.
2007 y›l› Ülkem ‹çin’de
Ülkem ‹çin (ﬂirketler)
bayi kategorisindeki
ödülü Antalya ili Koç Toplulu¤u Bayileri ald›.
Zübeyde Han›m Çocuk Esirgeme Kurumu’na
ek bina inﬂa eden bayiler, iki de oda
oluﬂturdu. Bir oda sanat ve bilgisayar
aktiviteleri, di¤eri galoﬂ üretimi içindi.
Projeyle üretim duygusu kazand›r›lan
kimsesiz engelli çocuklar›n bu üretimden
kazand›¤› para da, art›k yurt giderleri için
kullan›l›yor. Ödülü, Ford bayii ‹smail Bilal
ve Akpa çal›ﬂanlar›ndan Edip Birson ald›.
ﬁirketler bölümünde ise ödül, Deniz Temiz
Turmepa ile birlikte Haliç’te temizlik yapan
Arçelik Sütlüce Genel Müdürlük
çal›ﬂanlar›na gitti. Ödülü çal›ﬂanlar› ad›na,
projede bizzat yer alan Arçelik Genel
Müdürü Aka Gündüz Özdemir ald›.

Ülkem ‹çin (bayiler)

Yarat›c› Yenilikçiler-Tofaﬂ
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TBMM Baﬂkan› Köksal Toptan:

“‹ﬂ dünyas›n›n yasama
için katk›s›n› bekliyoruz”
“Ülkemiz h›zla
sanayileﬂmeye,
kalk›nmaya çal›ﬂ›rken,
genç nüfusun da mesleki
niteliklere göre
yetiﬂtirilmesi gerekiyor.
Mesleki e¤itimde
istenilen düzeyde
olmad›¤›m›z da aç›k.
Koç Grubu’nun ‘Meslek
Lisesi Memleket
Meselesi’ projesiyle bu
alana verece¤i deste¤i
çok k›ymetli buluyorum.
Kendilerini tebrik
ediyorum”
ürkiye Büyük Millet
Meclisi Baﬂkan› Köksal
Toptan, beﬂ y›lda bir verilen oyla demokratik sürece kat›l›m› yetersiz buldu¤unu söyledi; halk›n,
sivil toplum örgütlerinin, iﬂ dünyas›n›n
özellikle yasa yap›m sürecine kat›l›m›n›
kurumsal hale getirmek için teknik bir
çal›ﬂma baﬂlatt›klar›n› aç›klad›. Özellikle
çal›ﬂma alanlar›yla ilgili çal›ﬂmalar için iﬂ
dünyas›n›n katk›s›n› bekleyen Toptan,
Koç Toplulu¤u’nu da e¤itime destek konusunda tebrik etti: “Ülkemiz h›zla sanayileﬂmeye, kalk›nmaya çal›ﬂ›rken,
genç nüfusun da mesleki niteliklere göre

T
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yetiﬂtirilmesi gerekiyor. Mesleki e¤itimde istenilen düzeyde olmad›¤›m›z da
aç›k. Koç Grubu’nun bu alana verece¤i
deste¤i çok k›ymetli buluyorum. Kendilerini tebrik ediyorum.” TBMM Baﬂkan›
Toptan, yeni dönemin hedefleri, demokratik sürece kat›l›m, çocuklara “yat›r›m”
konusundaki sorular›m›z› yan›tlad›.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ba¤›ms›zl›¤›n›n temeli olan TBMM’nin dünya
parlamentolar› aras›ndaki yerini nas›l
konumland›r›yorsunuz?
1. Dünya Savaﬂ›’n›n ard›ndan paylaﬂ›lmaya çal›ﬂ›lan Anadolu topraklar›nda
ba¤›ms›z bir devlet do¤du. Bu Meclis,
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’m›z› yürüttü ve baﬂar›ya
ulaﬂt›rd›. Bu nedenle dünyada ilk defa
“Gazi Meclis” unvan› ald›. TBMM, kurtuluﬂ mücadelemizin ard›ndan da ça¤daﬂlaﬂmam›z›n en önemli ad›mlar›n› atarak ink›laplar› kabul etti. Böylesi tarihi
de¤eri olan Meclis’e sahibiz. Bu bizim
için, özellikle de bu Meclis’te görev yapan milletvekilleri için büyük bir onur.
Meclisimiz, sadece milli iradenin temsil
yeri, demokrasimizin merkez üssü de¤il,
ayn› zamanda ça¤daﬂlaﬂmam›z›n öncü
kurumlar›ndan biridir. Bu nedenle Meclisimiz dünya parlamentolar› içinde çok
seçkin bir yere sahiptir.
TBMM’nin yeni yasama döneminde
hangi konulara öncelik vereceksiniz?
Bu kapsamda Cumhuriyetimizin 100.
y›l› vizyonu nedir?
Cumhuriyetimizin 100. y›l› vizyonumuzun, ça¤daﬂlaﬂmam›z›n önemli aﬂamalar›ndan biri oldu¤unu düﬂünüyorum. Ülkemizin içerde üretken ve istikrarl›, d›ﬂ
politikada da daha dinamik ve etkin olmas›n› arzuluyoruz. 100. y›l vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri
dünyan›n ilk 10 ekonomisi aras›na girebilmektir. Bu hedefi yakalayabilece¤imize ve baﬂar›ya ulaﬂaca¤›m›za yürekten
inan›yorum. Son y›llarda özellikle siyasi
istikrar sonucu ekonomide büyük baﬂar›lar elde ettik. Y›ll›k ortalama 7-8’lerde
büyüme h›z› yakalad›k. ‹hracat oranlar›m›z rekor üstüne rekor k›r›yor. Sektörlerimiz küresel rekabet vizyonuyla çal›ﬂ›yor. Türkiye bölgesinde parlayan bir y›ld›z haline geldi. Hiç ﬂüphesiz TBMM,
yeni dönemde yürütece¤i çal›ﬂmalarla
da, bu vizyonuna yak›ﬂ›r, önemli hizmetler yapacak, demokrasimizin daha
da kökleﬂmesinde sars›lmaz bir güç kayna¤› olacakt›r.

23. Dönem Parlamentosu’nun, iktidar›yla, muhalefetiyle, milletimiz taraf›ndan
takdirle ve minnetle an›lacak bu çal›ﬂmalar› yapaca¤›na yürekten inan›yorum.
Bu dönem Meclisimizde, dördü grubunu
kurmuﬂ, yedi ayr› siyasi partimiz temsil
ediliyor. Ba¤›ms›z arkadaﬂlar›m›z da var.
Bu durum, her milletvekili arkadaﬂ›m›za

Bu hedefe bugün önemli ölçüde yaklaﬂt›¤›m›z› düﬂünüyorum. Bu hedefin en
önemli aﬂamas› olarak AB sürecini görüyorum. Bilindi¤i gibi AB’ye üyelik için
ilk defa 1963’te baﬂvurduk. Türkiye
2002’den bu yana baﬂar›l› d›ﬂ politikas›
sonucu AB ile müzakere konumuna geldi. Tarama süreci ard›ndan da 35 baﬂl›k-

“Ülkemizin içerde üretken ve istikrarl›, d›ﬂ politikada da
daha dinamik ve etkin olmas›n› arzuluyoruz. 100. y›l
vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri dünyan›n
ilk 10 ekonomisi aras›na girebilmektir. Bu hedefi
yakalayabilece¤imize yürekten inan›yorum”
ayr› bir sorumluluk yüklüyor. Bu kadar
yüksek temsil oran›yla ve bu kadar çeﬂitli yap›s›yla TBMM’nin çözemeyece¤i sorun yoktur. Yeni dönem Meclisimizin
demokrasimizi ve ekonomimizi güçlendirerek toplumsal bar›ﬂa ve kaynaﬂmaya
büyük katk›larda bulunaca¤›na inanc›m
tam. AB ile ilgili reformlara imza atan
Meclisimiz, bu çal›ﬂmalar›n› devam ettirecek. Toplumumuzu ilgilendiren her
sorunun çözüm yeri yine bu kutsal çat›
olacak. Ayr›ca daha sivil bir anayasa yap›lmas› konusunda kamuoyunda büyük
bir istek var. Bu talepler do¤rultusunda,
geniﬂ bir uzlaﬂ›yla yeni bir anayasa yap›lmas› gündeme gelebilir. 23. Dönem Parlamentosu, daha baﬂlang›c›nda çok tarihi bir görev yapm›ﬂ, devletimizin ve milletimizin birli¤ini temsil eden 11. Cumhurbaﬂkan›’n› seçmiﬂtir. Yeni kurulan
60. Hükümet, ülkemizin sorunlar›n›
çözme yolunda çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂt›r. Böylesine önemli görevleri k›sa sürede yerine getiren Meclisimiz, ülkemizin
temel sorunlar›n› çözme, demokrasiyle
taçlanm›ﬂ Cumhuriyetimizin tüm niteliklerini koruyup ilelebet yaﬂatma konusunda gayretle çal›ﬂmaktad›r.
K›saca, daha çok yapacak iﬂimiz var. Büyük Türkiye’nin imar› yolunda bizlere
çok büyük görevler düﬂmektedir. Bunun
için gayret ediyoruz.
Atatürk’ün gösterdi¤i “Muas›r medeniyet seviyesine ulaﬂma” hedefi çerçevesinde Bat› dünyas› ile iliﬂkiler ve özellikle de AB’ye tam üyelik yolunda yürütülecek uyum çal›ﬂmalar›na iliﬂkin
de¤erlendirmelerinizi alabilir miyiz?

ta müzakere ediyoruz. Bir baﬂl›k geçici
olarak kapat›l›rken üç baﬂl›kta da müzakereler sürüyor. AB Komisyonu taraf›ndan 6 Kas›m’da aç›klanan ‹lerleme Raporu’nda da iki baﬂl›kta daha müzakerelere
baﬂlanabilece¤i belirtildi. 301. maddenin
de¤iﬂtirilmesi ve EK Protokol’le ilgili kamuoyunda tart›ﬂmalar var. AB taraf›ndan
bunlarla ilgili ad›m at›lmas› isteniyor. Bizim de temel amac›m›z baz› pürüzlerin
giderilerek Türkiye’nin Avrupa ailesine
dahil olmas›d›r. AB ile iliﬂkimiz iniﬂli ç›k›ﬂl› seyir izleyebilir. Fakat nihai amac›m›z tam üyeliktir. Bu konuda üzerimize
düﬂen yasal düzenlemeleri yapmak önceliklerimizdendir.
TBMM’nin yasama faaliyetlerinin haz›rl›k süreçlerine, parlamento d›ﬂ›
toplumsal kesimler ve bu arada iﬂ
dünyas›n›n muhtemel katk›lar›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Ülkemizde kat›l›mc› demokrasinin çok
geliﬂmedi¤i kanaatindeyim. Vatandaﬂlar›m›z›n beﬂ y›lda bir verdikleri oyla demokratik süreçlere kat›l›m›n›n yeterli olmad›¤›n› düﬂünüyorum. Kald› ki vatandaﬂlar›m›z, oy verme iﬂlemlerindeki yüksek oranla, demokratik süreçlere kat›lmak istediklerini gösteriyorlar. Biz, özellikle yasa yap›m sürecine halk›m›z›n, sivil toplum örgütlerinin ve iﬂ dünyas›n›n
kat›l›m›n› istiyoruz. Bunu da kurumsal
hale getirmek hedefindeyiz. Bu do¤rultuda da teknik bir çal›ﬂma yapt›k ve sivil
toplum örgütleriyle bir araya gelerek görüﬂlerimizi onlarla paylaﬂaca¤›z.
Sivil toplum örgütleri ve iﬂ dünyas›n›n
kat›l›m›n›n, çal›ﬂma alanlar›yla ilgili ya13
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salara çok büyük katk›lar› olacakt›r.
Adalet Komisyonu’ndaki çal›ﬂmalar›m›zda bunun büyük katk›s›n› gördük. Bunun, demokrasi kültürümüzü de geliﬂtirece¤i kanaatindeyim. Daha önce de ifade etti¤im gibi, kurumsal yeni bir yap›lanmay› gerçekleﬂtirmek istiyoruz. Bu
amaçla sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geliyoruz. Bu toplant›da onlar›n yasa yap›m›na nas›l katk›da
bulunabileceklerini ele alaca¤›z. Daha
sonra belirleyece¤imiz yöntem ile onlar›n görüﬂlerini de¤erlendirece¤iz. Herkesin ve her kesimin görüﬂleri bizim için
çok de¤erlidir. Böylece toplumun bütün
kesimlerinin ihtiyac›n› karﬂ›layabilecek
yasalar yapmay› amaçl›yoruz. Zaman zaman parlamenter demokraside yaﬂanan
temsil ve kat›l›m sorunu vatandaﬂlar›m›z›n kat›l›m›yla giderilebilir ve böylece
demokrasimiz daha güçlü hale gelir.
TBMM’nin demokrasi gelene¤imizi
gelecek kuﬂaklara daha da pekiﬂtirerek aktarma misyonundan hareketle
Meclis Baﬂkan› olarak, Cumhuriyetimizin 100. y›l›nda çocuklar›m›za nas›l
bir Türkiye b›rakaca¤›m›z› öngörüyorsunuz?
Çocuklar›m›z gözbebe¤imiz, gelece¤imiz. Onlara daha iyi bir Türkiye b›rakmak için çal›ﬂ›yoruz. Onlar›n kalk›nmas›n› tamamlam›ﬂ, demokratik ve özgür
bir Türkiye’de yaﬂamalar›n› istiyoruz. Jeopolitik avantajlar›m›z›, insan kayna¤›m›z› ve do¤al kaynaklar›m›z› daha do¤ru
kullanarak dünyan›n lider ülkeleri aras›nda yer almak istiyoruz. Ülkemiz son
y›llarda büyük siyasi ve ekonomik hamleler içerisinde. Türkiye Ortado¤u, Balkanlar ve Avrupa bölgelerindeki etkinli-
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¤ini art›rd›. Bu büyük baﬂar›n›n ülkemize büyük kazan›mlar› olacakt›r. Bununla
birlikte plan ve politikalar›m›zda e¤itime
öncelik verdik. Yavrular›m›z›n daha iyi
yetiﬂmelerini ve evrensel yar›ﬂta geride
kalmamalar›n› istiyoruz. E¤itim altyap›m›z› h›zla yeniliyoruz. Ülkemizin en ücra köﬂesindeki köy okullar›m›z bilgisayara kavuﬂtu. Duyarl› vatandaﬂlar›m›z›n
da destekleriyle, devlet-millet iﬂbirli¤iyle
e¤itim alan›nda büyük ilerlemeler kaydettik. Yine çocuklar›m›za daha özgür,
daha yaﬂanabilir, daha demokratik bir
Türkiye b›rakmak hepimizin hedefidir.

“Koç Toplulu¤u,
ülkemizin ekonomi
alan›ndaki lokomotif
güçlerinden biri.
Onlar yaratt›klar› katma
de¤er yan›nda, dünyan›n
dört bir yan›nda
insan›m›z›n üretim
ve rekabet gücünü
temsil ediyorlar.
Dünyan›n dört bir
yan›na bizim
de¤erlerimizi,
kültürümüzü
taﬂ›yorlar”

Koç Toplulu¤u da bildi¤iniz gibi 80.
y›l›n› geride b›rakt›. Cumhuriyet’le
yaﬂ›t olan Toplulu¤un, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yaﬂamdaki
yerine iliﬂkin nas›l bir de¤erlendirme
yapmak istersiniz?
Koç Toplulu¤u ülkemizin ekonomi alan›ndaki lokomotif güçlerinden. Yaratt›klar› katma de¤er yan›nda, dünyan›n dört
bir yan›nda insan›m›z›n üretim ve rekabet gücünü temsil ediyorlar. Dünyan›n
dört bir yan›na bizim de¤erlerimizi, kültürümüzü taﬂ›yorlar. Ayn› zamanda ekonomimizin, kültürümüzün geliﬂmesi yönünde bir köprü görevi görüyorlar. Özel
sektörümüz, sa¤lad›¤› katma de¤erle,
kalk›nma ve ça¤daﬂlaﬂmam›z›n en önemli itici güçlerinden. Bugün ülkemiz, ekonomisiyle, siyasetiyle büyük bir ülkeyse,
bunda özel sektörümüzün, Koç Toplulu¤u gibi köklü kuruluﬂlar›m›z›n büyük
katk›s› vard›r.
Geçmiﬂte Milli E¤itim Bakanl›¤› görevini de üstlenmiﬂ biri olarak, Koç
Toplulu¤u’nun sosyal sorumluluk
projelerini ve yine bu kapsamda Türkiye çap›nda sürdürdü¤ü “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” kampanyas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Ekonomik geliﬂmeyle birlikte sosyal ve
kültürel ilerlemeyi de sa¤lamal›y›z. H›zl›
geliﬂme ve kalk›nma ile birlikte, çevre,
kent ve toplumsal iliﬂkiler alan›ndaki eksiklikleri tamamlamal›y›z.
Di¤er yandan mesleki e¤itim, e¤itim alan›ndaki en önemli konular›m›zdan biridir. Ülkemiz h›zla sanayileﬂmeye, kalk›nmaya çal›ﬂ›rken, genç nüfusun da
mesleki niteliklere göre yetiﬂtirilmesi gerekiyor. Nüfumuz h›zla tar›mdan sanayi
ve hizmet sektörlerine kay›yor. Sanayide
bizim en fazla ihtiyac›m›z olan ara eleman ihtiyac›n›n h›zla giderilmesi gerekir. Mesleki e¤itimde istenilen düzeyde
olmad›¤›m›z da aç›k. Sektör-okul iﬂbirli¤i mesleki e¤itim kalitesini geliﬂtirecektir. Bu aç›dan Koç Grubu’nun Milli E¤itim Bakanl›¤› ile yapaca¤› çal›ﬂmalar› ve
bu alana verece¤i deste¤i çok k›ymetli
buluyorum.
Kendilerini tebrik ediyorum. Kazand›klar›n› milleti için harcayan, okul ve hay›r
kurumlar› yapt›ran çok say›da insan›m›z›n oldu¤unu bilmek bize ayr›ca mutluluk veriyor. Biz de TBMM olarak onlar›n
yan›nday›z. Ülkesi için bir tu¤la koyan,
bir çivi çakan herkes bizim için çok de¤erlidir.

Yap› Kredi
“Türkiye’de Y›l›n Bankas›”

Financial Times
taraf›ndan
ç›kar›lan, dünyan›n
önemli bankac›l›k
sektörü
yay›nlar›ndan biri
olarak bilinen The
Banker, Yap›
Kredi’yi Türkiye'de
“Y›l›n Bankas›”
seçti

ankalar›n son bir y›l içindeki mali performanslar›n›n ve hissedarlar›na sunduklar› katk›n›n de¤erlendirildi¤i seçimlerde
Yap› Kredi, 2007 y›l›ndaki “etkileyici
mali performans› ve Türkiye bankac›l›k
tarihinin en büyük birleﬂmesini baﬂar›l›
bir biçimde gerçekleﬂtirmesi nedeniyle”
bu ödüle lay›k görüldü. Ödülü banka
ad›na, Londra’da düzenlenen törende,
Yap› Kredi Murahhas Üyesi ve Genel
Müdürü Tayfun Bayaz›t ald›.
Bayaz›t ödüle iliﬂkin de¤erlendirmesinde, Yap› Kredi olarak birleﬂmenin tüm
zorluklar›n›n üstesinden geldiklerini ve

B

iki kurumun en iyi yönlerini baﬂar›l› bir
ﬂekilde entegre ettiklerini belirterek, ortaya ç›kan sinerjinin hem müﬂteriler hem
hissedarlar hem de çal›ﬂanlar için çok k›sa sürede meyvesini vermeye baﬂlad›¤›n›
ifade ederek ﬂöyle dedi:
“Dünyadaki benzer örneklerinden daha
h›zl› bir ﬂekilde finansal ve yap›sal anlamda büyük geliﬂmeler kaydettik. Kaliteden ödün vermeden gösterdi¤imiz
büyüme ve hizmet performans›m›z›n
yaln›zca 13 milyon müﬂterimiz ve hissedarlar›m›z taraf›ndan de¤il, dünyan›n
en sayg›n finansal bankac›l›k dergilerinden olan The Banker taraf›ndan da fark
edilmiﬂ ve teyit edilmiﬂ olmas› bizi ayr›-

ca mutlu ediyor. Yap› Kredi olarak The
Banker'dan ald›¤›m›z bu ödülü, her zaman daha iyisi için çal›ﬂmay› ilke edinen ve müﬂterilerinin birinci tercihi olma vizyonuyla liderlik hedeflerine kararl›l›kla yürüyen insan kayna¤›m›za
borçluyuz.”
Dünya çap›nda yay›nlanan, iﬂ dünyas›,
ekonomi ve politika yay›n› Financial Times taraf›ndan ç›kar›lan The Banker, her
y›l Kas›m ay›nda dünyan›n birçok ülkesinden kat›l›mc› bankalar› mali performanslar›n›n yan› s›ra baﬂar›l› birleﬂme,
yeni teknolojilerin kullan›m› ya da rakiplerden farkl›laﬂma stratejileri gibi unsurlarla de¤erlendiriyor.
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k üresel vizyon

Aral›k 1959’da Sütlüce’de

Aral›k 2007’de Çin’de

“B

Türkiye’nin ilk çamaﬂ›r
makinesini Aral›k
1959’da ‹stanbul
Sütlüce’de üreten Arçelik,
48 y›l sonra yine bir
Aral›k ay›nda, dünyan›n
di¤er ucunda, Çin’de
çamaﬂ›r makinesi
üretmek üzere dü¤meye
bast›. Arçelik, Beko
markas›yla ilk aﬂamada
y›lda 200 bin makine
üretecek

ir Çin atasözü der ki, ‘Bir
iﬂi açmak kolayd›r;
önemli olan onu aç›k
tutmakt›r’. Bugün açt›¤›m›z bu fabrika, umuyorum ki gelecekte büyük baﬂar›lara vesile olacakt›r.” Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç bu sözlerle Arçelik’in, küresel rekabetin büyük
pazar› Çin’deki çamaﬂ›r makinesi fabrikas›n› açarken, bir tesadüfe de de¤indi:
Arçelik 1959 y›l›n›n Aral›k ay›nda Türkiye’de ilk çamaﬂ›r makinesini üretti.
48 y›l sonra yine bir Aral›k ay›nda,
Çin’deyiz.”
2004 itibariyle 370 milyon olan hane
say›s›n›n 2009 sonunda 421 milyona
ç›kmas› beklenen Çin’de, halen 40’›n
üzerinde çamaﬂ›r makinesi üreticisi ve
60’› aﬂk›n marka var. Arçelik de, uluslararas› pazarda markalar›yla büyüme
stratejisi do¤rultusunda 2000’den bu yana faaliyetini sürdürdü¤ü Çin’de, art›k çamaﬂ›r makinesi üretimine de baﬂlad›.
Temmuz 2006’da “Changzhou Casa-Shinco” ﬂirketi hisseleri-
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nin tamam›n› 60 milyon Çin Yuan›’na
sat›n alan Arçelik, önce ﬂirketin ismini Beko Electrical Appliances Co. Ltd.
olarak tescil ettirdi, ard›ndan bu sat›n
al›mla bünyesine katt›¤› çamaﬂ›r makinesi üretim tesisini törenle hizmete
açt›. ﬁangay’a 189 kilometre uzakl›ktaki Changzhou bölgesinde bulunan
tesisin üretim kapasitesi ﬂimdilik 200
bin adet. Ancak tesis, çok k›sa zamanda 1 milyon kapasiteye ç›kacak kapal› alana sahip. Çin’deki sat›ﬂ noktas›
say›s› y›l sonuna kadar 100’e varacak
olan fabrika, Arçelik’in Türkiye, Rusya ve Romanya’daki fabrikalar›na
önemli girdiler sa¤layacak. Arçelik’in
mekân›n›, özellikle Asya Pasifik bölgesi ile ABD’ye de ürün satmak hedefiyle seçti¤i tesisin 3 Aral›k’taki aç›l›ﬂ›na, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi
Oktay Özüye, Koç Holding Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç, Koç Holding Dayan›kl› Tüketim Grubu Baﬂkan› ve Arçelik A.ﬁ. Genel Müdürü Aka Gündüz
Özdemir, Beko Electrical Appliances Co. Ltd. Ülke Müdürü

O¤uzkan ﬁat›ro¤lu ile çok say›da davetli
kat›ld›. Mustafa V. Koç aç›l›ﬂ öncesi gazetecilerin sorular›n› yan›tlarken, Çin’e yat›r›m kararlar›n› anlatt›:
“Çin art›k bir ‘gerçek’. O bak›mdan dizimizi dövece¤imize, bununla nas›l mücadele edece¤imizin yollar›n› araﬂt›rmak laz›m. Çin, çok büyük ve zor bir pazar.
Buraya çok ﬂirket büyük umutlarla geldi.
Hem uluslararas› ﬂirketler hem Türk ﬂirketleri çok büyük bir hayal k›r›kl›¤›yla geri döndü, ama biz Çin'e çok temkinli girdik. Önümüzdeki üç y›lda Çin’in dünyan›n en büyük ekonomilerinden olmas›
öngörülüyor. Böylesine büyük bir pazarda
Arçelik’in olmamas› düﬂünülemezdi. O
bak›mdan bu yat›r›m çok ince elenip s›k
dokunup, uzun zaman tart›ﬂ›ld›. Arçelik'in bu giriﬂimi, öbür ﬂirketlerimiz için
de, grup içi ve d›ﬂ›nda örnek olacakt›r.”

r›m›z› ölçümlemek için global ekonomideki yerimizi esas ald›k ve son beﬂ y›lda
yurtd›ﬂ› sat›ﬂlar›m›z yüzde 46 artarak 12,6
milyar dolara ç›kt›.
Rekabet gücünü art›rarak, global pazarda
yerini sa¤lamlaﬂt›rmak isteyen her ﬂirket
için bu ülke, vazgeçilmez bir pazar. Arçelik’in Çin pazar›na yönelik araﬂt›rmalar› ve
edindi¤i tecrübeler sonucunda üretime
baﬂlama karar› almam›z, buradaki büyüme stratejilerimizin ilk ad›m›.
Çin, 2009’da 421 milyona ulaﬂmas› beklenen hane say›s›, 40’a yak›n çamaﬂ›r maki-

zar potansiyeli tespiti, ticari risklerin analizi ve yat›r›m koﬂullar›n›n incelenmesini
takiben, bu y›l›n Temmuz ay›nda burada
yat›r›m karar› ald›. Arçelik; Çin pazar›n›n
büyüklü¤ü, geliﬂme potansiyeli, düﬂük
penetrasyon oran› ve uzak lokasyonlara
olan lojistik avantaj›n› göz önünde bulundurarak ald›¤› bu yat›r›m karar›yla, dünyan›n en h›zl› geliﬂen ekonomisi olan bu
pazardaki potansiyeli en iyi ﬂekilde de¤erlendirmeyi hedefliyor. Bu amaçla, ilk etapta ﬁangay’da sat›ﬂ ve pazarlama ﬂirketi kurup, Mart 2006’da da ihracata baﬂlayarak

Global ﬂirket olaca¤›z
Aka Gündüz Özdemir de Çin’deki fabrikan›n Arçelik için önemini ﬂöyle aç›klad›:
“Aﬂa¤› yukar› dört y›ldan beri, ﬂirketin
stratejik büyüme planlar› içinde Çin'in
çok önemli bir yer iﬂgal edece¤inin fark›nday›z. Uluslararas› rakiplerimiz bu bölgede iﬂ yap›yor. Dolay›s›yla bir bak›ma lojistik di¤er yandan da yan sanayi iﬂleri için
uygun bir bölge. Buras› Türkiye, Rusya ve
Romanya’daki fabrikalar›m›z için önemli
girdiler teﬂkil edecektir. Bizim için büyüme bak›m›ndan da önemli, özellikle Asya
Pasifik bölgesi ile ABD’ye de buradan
ürün satmak hedefiyle buraday›z.”

Mustafa V. Koç: “Tüm iﬂ
alanlar›nda küreselleﬂmenin
yo¤un etkileri hissediliyor. Koç
Holding de ‘global oyuncu olma’
iddias›na yak›ﬂ›r ﬂekilde yurtd›ﬂ›
pazarlarda önemli hamlelere
devam ediyor. Rekabet gücünü
art›rarak, global pazarda yerini
sa¤lamlaﬂt›rmak isteyen her
ﬂirket için Çin, vazgeçilmez pazar.
Arçelik’in Çin pazar›na yönelik
araﬂt›rmalar› ve tecrübeleri
sonucunda üretime baﬂlama karar›
almam›z, buradaki büyüme
stratejilerimizin ilk ad›m›.”

Çin’deki büyümemizin ilk ad›m›
Gazetecilerle sohbetin ard›ndan Mustafa
V. Koç aç›l›ﬂ töreninde ﬂunlar› söyledi:
“Çin, sahip oldu¤u güçlü konum sayesinde, özellikle son y›llarda her ülkede oldu¤u gibi Türkiye’de de birçok sektörü rekabette zorluyor. Tüm dünya ekonomileri
gibi, ülkemiz de, Çin’in sundu¤u daha
zorlu ve rekabetçi koﬂullara göre üretim,
yat›r›m ve d›ﬂ ticaret stratejilerini yeniden
oluﬂturuyor. Bugün dünyadaki ekonomik
blok oluﬂumlar›n›n, ülkelerin co¤rafi s›n›rlar› gibi kesin çizgilere sahip olmad›klar›n› görüyoruz. Tüm iﬂ alanlar›nda küreselleﬂmenin yo¤un etkileri hissediliyor.
Koç Holding de ‘global oyuncu olma’ iddias›na yak›ﬂ›r ﬂekilde, yurtiçindeki yat›r›mlar›n›n yan› s›ra, yurtd›ﬂ› pazarlarda
önemli hamlelere devam ediyor. Koç Holding, h›zl› ve istikrarl› büyüme ile dünyan›n lider ﬂirketlerinden biri olma vizyonuna sahiptir ve stratejilerini bu do¤rultuda
belirliyor. Art›k Topluluk olarak baﬂar›la-

nesi üreticisinin üretti¤i 60 civar›nda markayla büyük ve rekabetin yo¤un oldu¤u
bir pazar. Beko ad›yla burada sat›ﬂa sunulacak ürünlerimiz bu rekabet içinde ISO
standartlar›nda ve çevre dostu teknolojilerle üretilecek, yenilikçi ve üstün kaliteli
ürünlerle k›sa sürede pazarda önemli bir
paya sahip olacak. Arçelik’in, 100’e yak›n
ülkede gösterdi¤i pazarlama ve sat›ﬂ baﬂar›s›n›, Çin’de de üretim yetene¤iyle birleﬂtirerek gösterece¤ine inanc›m tamd›r.”

Öncelikli hedef: Çin’de büyümek
Aka Gündüz Özdemir de yat›r›mlar›n›n,
öncelikle Çin’de büyümeyi hedefledi¤ini
söyledi: “Uluslararas› pazarlarda büyüme
stratejisi do¤rultusunda ﬂirketimiz; Çin’de
2000’den beri faaliyetini sürdürürken, son
iki y›ld›r profesyonel bir ekiple yap›lan pa-

faaliyetimizi sürdürdü¤ümüz Çin’de sat›n
ald›¤›m›z çamaﬂ›r makinesi üretim tesisinin, bu hedeflerimizin gerçekleﬂmesine
önemli katk›da bulunaca¤›na inan›yoruz.
Arçelik uzun zamand›r Türkiye’den yapt›¤› ihracatla Çin pazar›nda yer al›yor. Bugün aç›l›ﬂ›n› yapaca¤›m›z çamaﬂ›r makinesi üretim tesisiyle, büyüme stratejimizde
önemli bir yere sahip Çin pazar›nda büyüme h›z›m›z›n artaca¤›na inan›yoruz. Bu
yat›r›m›m›z›n öncelikli hedefi, Çin’de büyümek olmakla birlikte, ﬂirketimizin Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik bölgeleri için
öngördü¤ü büyüme stratejisi kapsam›nda
da önemli bir ad›m atm›ﬂ oluyoruz. Yat›r›m›m›za ek olarak, baﬂta bulaﬂ›k makinesi
olmak üzere, di¤er beyaz eﬂya ürünlerini
de Türkiye’den ihracat yolu ile Çin piyasas›na sunmaya devam edece¤iz.”
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k üresel vizyon
‹ki sorumluluk
hatt›n›n birbirine asla
kar›ﬂt›r›lmamas›
gerekiyor. Küresel ‹lkeler
Sözleﬂmesi diyor ki,
iﬂ hayat› ve ticaret o kadar
büyüdü ve gücü artt› ki,
özel sektör tamamlay›c›
rol oynuyor. Yani
hükümetlerin
yapamad›klar›n› ve
yapmak istemediklerini
uygulamak onlara düﬂüyor

BM KÜRESEL ‹LKELER
SÖZLEﬁMES‹ D‹REKTÖRÜ
GEORG KELL:

“Koç Toplulu¤u
itici güç oldu”
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ünyan›n en büyük gönüllü kurumsal sivil vatandaﬂl›k inisiyatifi olan Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’nin Türkiye’de geliﬂmesine ve yayg›nlaﬂmas›na öncülük eden kurumlar›n baﬂ›nda Koç Toplulu¤u geliyor. Toplulu¤un bu çerçevede, bir
süre önce ‹stanbul’da düzenledi¤i konferansa konuk konuﬂmac› olarak kat›lan Birleﬂmiﬂ Milletler Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi Direktörü Georg Kell dergimize verdi¤i röportajda, Koç
Toplulu¤u’nun bu platforma kat›lmas›n›n ard›ndan, sözleﬂmeye Türkiye’den imza koyan kurum ve kuruluﬂlar›n say›s›n›n
ikiye katland›¤›n› belirtti. Georg Kell, bu küresel platformun
önemi, iﬂlevi ve iﬂleyiﬂi konusundaki sorular›m›z› yan›tlad›...

D

var›’n›n y›k›lmas› sonucu ideolojik ayr›l›klar›n sona ermesi gibi
geliﬂmelerin ard›ndan, dünya ticaretinin büyümesi için geniﬂ
çapl› f›rsatlar oluﬂtu. Ticaret birçok yönde küreselleﬂti ve tedarik
zincirleri s›n›rlar ötesi çal›ﬂmaya baﬂlad›. Do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar› son 25 y›lda büyük art›ﬂ gösterdi. Ayn› zamanda hükümetlerin ve küresel bak›mdan Birleﬂmiﬂ Milletler’in artan pazar güçlerine verebilecekleri destek kabiliyeti ise s›n›rl› kald›. Artan ekonomik/ticari geliﬂme ile sosyal; çevresel, insan haklar› ve yönetiﬂim konular› aras›nda bir büyük boﬂluk oluﬂtu ve
nihayetinde bu boﬂlu¤un doldurulmas› için talep art›. Küresel ilkeler bu talepten do¤du. Platformumuzun amaçlar› çok aç›kt›r;
kapsaml›, sürdürülebilir bir küreselleﬂme sistemini yürütmek...

Öncelikle Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’nin hangi gerekçeyle
gündeme geldi¤ini aç›klar m›s›n›z? Böylesi bir giriﬂime neden gerek duyuldu?
Teknolojik de¤iﬂiklikler, ekonomideki serbestleﬂme, Berlin Du-

‹ﬂleyiﬂte özel sektöre daha fazla önem veriliyor. Bu konuda
özel sektör hükümetlerden daha m› etkili?
‹ﬂ çevrelerinin özel ç›karlar› bulunuyor. Bunlar; kârl›l›k, büyüme
ve sürdürülebilirlik. Hükümetlerin ise kamu hizmetleri rolü var.

Bu iki güç hiçbir zaman bir di¤erinin yerine konulamaz. ‹ki sorumluluk hatt›n›n birbirine asla kar›ﬂt›r›lmamas› gerekiyor. Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi diyor ki, iﬂ hayat› ve
ticaret o kadar büyüdü ve gücü artt› ki, özel
sektör tamamlay›c› rol oynuyor. Yani hükümetlerin yapamad›klar›n› ve yapmak istemediklerini uygulamak onlara düﬂüyor.
Bunu biraz açar m›s›n›z?
ﬁu anda dünyada 15 ülkede iç savaﬂ yaﬂan›yor, 30 ülkede sistemik ﬂiddet hareketleri bulunuyor, 70 ülkede ise sistematik yolsuzluk var. ‹ﬂ çevreleri bunlardan hoﬂnut
de¤il. Onlar daha fazla istikrar, güvenlik ve
daha düﬂük maliyetler istiyor. Ayr›ca ﬂunu
da vurgulamak gerekir ki, ticari iﬂletmelerin kendi operasyonlar›nda ülke baz›nda
hükümetlerden çok daha yüksek performans standartlar› mevcuttur. Bu da özel
sektör iﬂletmeleri aç›s›ndan, insan haklar›na sayg›, iﬂyerlerinde çal›ﬂma ﬂartlar›n›n
iyileﬂtirilmesi, çevreye daha duyarl› olunmas›, daha iyi yönetiﬂim için standartlar›n
yükseltilmesi gibi alanlarda önemli rol oynayabilir.
‹lk ad›mdan bu yana geçen sürede ne kadar mesafe ald›n›z?
Çok küçük çapta iﬂe baﬂlad›k. Baﬂlang›çta
50 ﬂirket ve 10 kadar sivil toplum kuruluﬂu
üyemiz vard›. Bugün sözleﬂmeye imza koyan 120 ülkeden 4 bini aﬂk›n kurum ve kuruluﬂ var. Baﬂlad›¤›m›zda, ﬂirketlerin ço¤u
insan haklar› ve yolsuzluklara karﬂ› gelme
söz konusu oldu¤unda, “Bunlar bizim sorumlulu¤umuz de¤il. Bunlar hükümetlerin
ve toplumun sorunlar›” diye geçiﬂtiriyorlard›. Bugün üyelerimizin ço¤u bu konularda
etkili rol oynayarak, bu evrensel standartlar›n› gittikleri her ülkede yerleﬂtirmeye çal›ﬂ›yorlar. Bunlar iyi haberler. Kötü haberler
ise bu standartlar›n yerleﬂtirilmesinde baz›
büyük uçurumlar›n varl›¤›d›r. Birçok ﬂirketin merkezleri kesin bu standartlara uyulaca¤›n› savunurken, bu politikalar› iﬂtiraklerinde ve tedarik zincirlerinde henüz uygulayam›yorlar. Çevre konusunda bir hayli
ilerleme kaydettik. Fakat yolsuzlu¤a karﬂ›
durma ve insan haklar›n›n korunmas› konusunda al›nan mesafe daha geride.
Sözleﬂmeyi imzalayan ﬂirketler bugün
dünyada kaç kiﬂi çal›ﬂt›r›yor?
Bu iyi bir soru. Yaklaﬂ›k 25 milyon insan
çal›ﬂt›r›yorlar. Bu önemli bir rakam. Tedarik zincirini de ilave ederseniz bu çal›ﬂanlar
beﬂ kat›na ç›k›yor. ﬁunu da söyleyebilirim;
üye ﬂirketlerimiz dünya sermayesinin yüz-

de 10’unu temsil ediyor, bu da 10 trilyon
dolardan fazla bir miktard›r. Dünyan›n en
büyük 500 ﬂirketinden 120’si üyelerimiz
aras›nda. Bunlar›n etkisi hem miktarda ve
eriﬂimde hem de kalitede oluyor.
Hangi sektörlerde, ﬂirketlerde e¤ilim daha zay›f? Böyle bir tespitiniz var m›?
Üyelerimiz aras›nda sektörel da¤›l›m eﬂit gibi. Baﬂlang›çta turizm ve otelcilikte eksikliklerimiz vard›. Fakat turizmde sürdürülebilirlik tart›ﬂmalar›yla birlikte son aylarda

da önemli rol oynayabilirler. Bunun örneklerini gördü¤ümüz ülkeler var. Çocuk çal›ﬂt›rma konusuna gelince, burada çok yanl›ﬂ
tart›ﬂmalar oldu. Tar›m bölgelerinde çocuklar ailelerine destek vermek için çal›ﬂ›rlar.
Birçok ülkede çocuklar aç kalmamak için
çal›ﬂ›yor. Bunun için bu konuya ideolojik
de¤il, daha geniﬂ çerçeveden bir ekonomik
geliﬂme sorunu olarak bakmam›z gerekiyor. E¤itim ve sosyal yard›m konular›nda
her ülkenin olanaklar› eﬂit de¤il. Cinsel taciz ve sa¤l›ks›z koﬂullarda çal›ﬂma daha bü-

“Çok küçük çapta iﬂe
baﬂlad›k. Baﬂlang›çta
50 ﬂirket ve 10 kadar
sivil toplum kuruluﬂu
üyemiz vard›. Bugün
sözleﬂmeye imza
koyan 120 ülkeden
4 bini aﬂk›n kurum ve
kuruluﬂ var”

birçok büyük ﬂirket sözleﬂmeyi imzalad›.
Tekstilde, tüketim ürünleri ve ayakkab›
sektöründe geliﬂme biraz yavaﬂ oldu. Bu
sektörlerde birkaç firman›n uygulamas›n›n
tart›ﬂma yaratmas› üzerine birçok firma
üyemiz oldu. Bana hangi sektörlerden ve
ülkelerden en iyi uygulamalar geldi¤ini sorarsan›z, ﬂunu ﬂöyleyebilirim: Bir ﬂirket
dünya ekonomisi ile ne ölçüde bütünleﬂmiﬂse bu sözleﬂmenin maddelerini o kadar
iyi uygulayabiliyor.
Yolsuzluk ve çocuk çal›ﬂt›rma konular›nda elinizde global rakamlar mevcut mu?
Yolsuzluk konusunda Transparency International, çocuk iﬂçi konusunda ILO bilgilerinden yararlan›yoruz. Bir süre önce ulaﬂt›¤›m bilgide, dünyada kölelik derecesinde
çal›ﬂt›r›lan çocuk say›s›n›n 100 milyonun
üzerinde oldu¤unu okudu¤umda ﬂok geçirdim. Yolsuzlu¤a karﬂ› mücadelenin toplumsal bir sorun oldu¤unun fark›nday›z.
Ortak düﬂünceye sahip ﬂirketler ayn› yönde
hareket ederlerse yolsuzlu¤un azalt›lmas›n-

yük sorunlar ve bu konular maalesef tart›ﬂmalarda önemli bir yer bulmuyor. Bunlar
esas›nda korkutucu boyutta ve çok geniﬂ
bir alanda gerçekleﬂiyor. Gerçekten insanl›¤a karﬂ› iﬂlenen suçlar bunlar. Ülke ismi
vermek istemiyorum. Fakat çocuk çal›ﬂt›rman›n en kötü örneklerinin nerede cereyan
etti¤i de biliniyor.
Son olarak Türkiye’nin performans›n›
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
ﬁunu biliyorum; dört y›l önce Türkiye’den kat›l›mlar oldu, fakat çok ilerleme
kaydedilmedi. Çünkü lider bir ﬂirket yoktu. Ülke baz›nda ilerlemeler kaydedilmesinde lider ﬂirketlerinin bulunmas› çok
önemli. Koç Grubu’nun sözleﬂmeyi imzalamas›ndan sonra Türkiye’deki üye say›m›z iki kat›na ç›kt›. ﬁimdi 100’ü aﬂk›n
üyemiz var. Koç Grubu’nun kuvvetli bir
itici güç etkisi oldu ve çok canl› bir a¤
oluﬂtu Türkiye’de. Üyelerimiz, Türk ekonomisinde de¤iﬂimin gerçekleﬂmesi için
teﬂvik edici rol oynuyor.
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“ﬁirketler insan
haklar›nda hükümetlerden
daha h›zl›”
Kurumsal sosyal sorumluluk uzman› Dennis Driscoll ile ‹nsan
Haklar› Haftas›’nda ﬂirketlerin sorumluluklar› ve Küresel ‹lkeler
Sözleﬂmesi üzerine konuﬂtuk. Driscoll, “Uzun y›llard›r dünyay›
daha iyi bir yer yapmaya çal›ﬂ›yor ve insan haklar›na ilgi
duyuyorum. Hükümetlerin yeterli derecede h›zl› hareket
etmedi¤ini gördüm. Fakat çokuluslu ﬂirketler, insanlar› daha
mutlu edecek bir dünya için hemen harekete geçebilirdi.
Bu nedenle KSS alan›na ilgi duydum” diyor

K

urumsal sosyal sorumluluk (KSS) uzman› ve hukuk profesörü Dennis
Driscoll hayat›n›, dünyan›n daha iyi bir yer olmas› amac›na adam›ﬂ. Avrupa ‹nsan
Haklar› Komitesi kurucu üyesi olan ve
35 y›ld›r uluslararas› alanda insan haklar› konusunda çal›ﬂan Driscoll, ‹nsan
Haklar› Haftas›’nda ‹stanbul’dayd›. ‹ﬂ
Dünyas› ve Sürdürülebilir Kalk›nma
Derne¤i’nin “‹nsan Haklar›, Çal›ﬂan Haklar› ve Sürdürülebilir Kalk›nma Temel
Bilgileri ve ‹ﬂ Dünyas› Uygulamalar›” e¤itimine davet edilen Driscoll ile ‹nsan
Haklar› ve Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’ni,
“daha sorumlu kurumsal vatandaﬂlar olmak” sözüyle imzalayan ﬂirketlerin katk›lar›n› konuﬂtuk.
KSS ile ilgili öncelikler s›ralamas› nedir, ne olmal›d›r?
KSS alt› ayr› konuyla ba¤lant›l›; iﬂçi haklar›, insan haklar›, çevre duyarl›l›¤›, hay›rseverlik, kurumsal yönetiﬂim ve ahlaki çal›ﬂma uygulamalar›. ‹ﬂçi haklar›nda
iﬂverenin, iﬂçilere sa¤l›kl› ve emniyetli bir
iﬂyeri sa¤lamas› gerekiyor. ‹nsan haklar›,
çal›ﬂanlar›n ve çal›ﬂanlar›n yaﬂad›¤› bölge
insanlar›n›n haklar›n›n korunmas›n›
kaps›yor. Çevreye duyarl›l›k ise su kullan›m›, at›k üretimi, hava ve su kirlili¤i gi-
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bi konular› içeriyor. Dördüncüsü hay›rseverlik. Birçok ﬂirket her türlü hay›r
iﬂiyle u¤raﬂ›yor, baz›lar› üniversite bile
kuruyor. Bu Türkiye’de büyük bir ﬂekilde devam edip, ‹slam geleneklerine dayan›yor. Kurumsal yönetiﬂim, ﬂirketlerin
denetim mekanizmas› alt›nda ve hissedarlar›na sorumlu olarak nas›l çal›ﬂt›¤›n›
gösteriyor. Ahlaki çal›ﬂma uygulamalar›
da çok say›da konuyu içeriyor. Örne¤in
reklam bunlardan biri. Ürünler nas›l tan›t›l›yor? Yanl›ﬂ yönlendiren reklamlar,
ürün emniyeti ve kalitesi bu konunun
içinde. Ayn› zamanda yolsuzlukla mücadele, rüﬂvete karﬂ› tutum da var.
Bu konuyla ilgili son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalar›n ölçülebilir sonuçlar› var m›?
Bu alt› konu büyük bir alan› kaps›yor ve
birbirinden ayr› iﬂler. Bu alt› konuya giren KSS, ﬂimdi Çin’de ve baﬂka ülke üniversitelerinde ö¤retiliyor. Ben uzun y›llard›r dünyay› daha iyi bir yer yapmaya
çal›ﬂ›yor ve insan haklar› konusuna ilgi
duyuyorum. ‹rlanda hükümetine dan›ﬂmanl›k yapt›¤›m dönemlerde, hükümetlerin yeterli derecede h›zl› hareket etmedi¤ini gördüm. Fakat çokuluslu ﬂirketler, insanlar› daha mutlu edecek bir dünya için hemen harekete geçebilirdi. Bu
nedenle KSS alan›na ilgi duymaya baﬂlad›m. Bu esas olarak 1990’lar›n baﬂ›nda

baz› üniversitelerde ve ﬂirketlerde geliﬂmeye baﬂlad›. Dünyan›n en önemli 50 iﬂ
idaresi okulunda, 1999-2007 aras›nda
KSS programlar›nda yüzde 500 art›ﬂ
kaydedildi. KSS’ye ilgi art›yor. Özelikle
iklim de¤iﬂikli¤inin yaﬂam kalitesini
olumsuz etkilemesi nedeniyle çevre duyarl›l›¤›na ilgi artacak, bu da ﬂirketleri
harekete geçirecektir.
Nas›l bir çal›ﬂma uyguluyorsunuz?
‹lkönce halk ve ﬂirketler bilinçlendirilmeli. ﬁirketler ve yöneticileri bu konular› maalesef hiç anlam›yor ve kendi rolleri konusunda bilgisiz. Bu, çokuluslu ﬂirketler için
geçerli. Toplumu ve ﬂirketleri bilinçlendirirken nas›l hareket edeceklerine dair e¤itim programlar› vermek gerekiyor.
Nas›l geliﬂmeler sa¤land›?
Bütün olumsuzluklara ra¤men çok geliﬂme sa¤land›. 1990’lar›n baﬂ›ndan itibaren sivil toplum kuruluﬂlar›, ﬂirketlerin
davran›ﬂlar›yla ilgilenmeye baﬂlad›. Özellikle iﬂçilere kötü muamele eden ve çev-

‹nsan Haklar› Haftas›
60 yaﬂ›nda

Dennis Driscoll kimdir?
Dennis Driscoll, Amerikan as›l› ‹rlandal› hukukçu ve hukuk profesörü. Avrupa ‹nsan Haklar› Komitesi
kurucu üyesi. 35 y›ld›r uluslararas› alanda insan haklar› konusunda çal›ﬂ›yor. Birleﬂmiﬂ Milletler’e
dan›ﬂmanl›k yapt› ve birçok Amerikan, Avrupa, Asya üniversitesinde ö¤retim üyeli¤i görevi ald›.
Uzun y›llar; merkezi Galway’de olan ‹rlanda Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin dekanl›¤›n› yapt›. Son
y›llarda kurumsal sosyal sorumluluk konusunda çal›ﬂ›yor. 2004’ten bu yana Beijing (Pekin)
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araﬂt›rma Merkezi’nin Ortak Direktörü.
Bugüne kadar 500’ü aﬂk›n Çin ﬂirketine, kamusal sosyal sorumluluk konusunda seminer verdi.

reyi kirleten ünlü ﬂirketlere odakland›lar.
Tedarik zincirlerinden baﬂlayarak kötü
uygulamalar› bas›n yoluyla ifﬂa ettiler. Birçok ülkedeki tüketiciler, bu olumsuz haberlerle kayg› duydu.
BM ve Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi insan haklar›na sayg›da nas›l bir etki yaratmay› hedefliyor?
BM, 2000 y›l›nda Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’ni ortaya koydu ve bugün 3 binden
fazla ﬂirket bu sözleﬂmeyi imzalad›; Türkiye’de de 100’ü aﬂk›n ﬂirket. Bu ﬂirketler, örne¤in çocuk iﬂçi çal›ﬂt›rmayaca¤›,
insan haklar›na sayg›l› davranaca¤› ve
çevreyi kirletmeyece¤i sözünü verdi. Burada BM gibi uluslararas› bir kurumun
aktif rol oynamas› çok önemli. ﬁirketler

bu alt› konuyu son y›llarda ciddiye almaya baﬂlad›. Dünya Fortune 500 ﬂirketlerinin yüzde 80’inin art›k sosyal davran›ﬂ kodlar› var. Önümüzdeki beﬂ y›l
içinde ﬂirketlere ve tedarik zincirlerine
KSS ilkelerine ba¤lanmalar› için büyük
bask› gelecek. Birçok ülkeden çevre duyarl›l›¤› konusunda harekete geçmesi istenecek.
Çevre konusu di¤er KSS ilkelerini de tetikleyecektir. ﬁirketler hem çevreye duyarl› olmaya zorlanacak, hem de iﬂçi
haklar›n› korumalar› gerekecek. Çevre
konusu iﬂçi haklar›n›n önüne geçti. ‹klim de¤iﬂikli¤i art›k o kadar tehdit edici
boyutlara geldi ki, çokuluslu ﬂirketleri ve
dünya tüketicilerini en fazla meﬂgul edecek konu olacak.

‹nsan haklar›; ›rk, din, dil ve cinsiyet ayr›m› gözetmeksizin tüm insanlar›n yararlanabilece¤i haklard›r. Bu haklar› kullanmakta herkes eﬂittir. ‹nsan haklar›, tüm insanlar›n hak ve sayg›nl›k aç›s›ndan eﬂit ve
özgür olarak do¤du¤u anlay›ﬂ›na dayan›r. ‹nsan haklar›, her bir bireye ba¤›ms›z
seçim yapma ve yeteneklerini geliﬂtirme
özgürlü¤ü sa¤lar. Bu özgürlükler baﬂkalar›n›n haklar›na sayg›l› olmak ve bu haklar› çi¤nememe zorunlulu¤u ile dengelenmektedir. Yani birçok hakk›n yan›nda, bir
sorumluluk da vard›r.
Tüm erkek, kad›n ve çocuklar›n temel insan hak ve özgürlüklerinin belirlendi¤i ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi (The Universal Declaration of Human Rights) 1948
y›l›nda Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan benimsendi. Bu bildirge, birçok ulusal ve
uluslararas› yasan›n temelini oluﬂturdu.
“‹nsan haklar›n›n anayasas›” denebilecek
30 maddelik bildirinin imzaland›¤› 10
Aral›k, Dünya ‹nsan Haklar› Günü olarak
kutlanmaya baﬂland›.
Dünya bu noktaya ﬂöyle geldi: Devletler,
önceleri, bask›ya dayanan bir anlay›ﬂla
yönetiliyordu. Bu anlay›ﬂa son vermek
amac›yla 1215 y›l›nda ‹ngiltere Kral›'na
kabul ettirilen bildirge olan Magna Carta,
insan haklar› kavram›n›n ilk belgesi say›l›r.
‹nsan haklar› konusunda yay›mlanan bir
di¤er önemli bildirge ise, Amerika'da yay›mlanan Ba¤›ms›zl›k Bildirgesi'dir. Özgürlük, eﬂitlik ve kardeﬂlik gibi kavramlar,
1789 y›l›nda gerçekleﬂen Frans›z Devrimi'nden sonra yay›mlanan "‹nsan Haklar›
Bildirgesi"nde yerini ald›. II. Dünya Savaﬂ›’ndan sonra devletler, bireylere tan›nan
hak ve özgürlüklerin güvence alt›na al›nmas› konusunda birleﬂti. Bunun bir nedeni
de, insanlara özgürlük tan›nmas›n›n, devam ederse uygarl›klar›n sonu olabilecek
savaﬂlar› da önleyebilece¤i düﬂüncesiydi.
Bu bildiriyle, yaln›zca demokratik anayasalarla tan›nan temel medeni ve siyasi
haklar de¤il, ekonomik, toplumsal, kültürel
haklar da genel tan›mlarla belirli hale geldi. ‹lk grup haklar aras›nda, yaﬂama, özgürlük ve kiﬂi güvenli¤i gibi haklarla birlikte, keyfi tutuklama, hapis ve sürgünden
korunma, ba¤›ms›z ve tarafs›z mahkemelerde adil ve kamuya aç›k olarak yarg›lanma hakk› ile düﬂünce, vicdan, din, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri var. Sosyal
güvenlik, çal›ﬂma, e¤itim, toplumun kültürel yaﬂam›na kat›lma haklar›yla bilimsel
ilerlemenin ürünlerinden yararlanma hakk› ise, bildiriyle getirilen yeniliklerden.
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DEM‹R EXPORT GENEL MÜDÜRÜ T. SELÇUK KAYA:

“Madencilik yanl›ﬂ tan›n›yor
bu nedenle de tepki al›yor“
ürkiye’nin 50 y›ll›k ﬂirketi
Demir Export’un Genel
Müdürü T. Selçuk Kaya,
günlük hayatta kulland›¤›m›z birçok nesnenin maden oldu¤unu hat›rlatarak, buna karﬂ›n
madencili¤in, yanl›ﬂ bilgilendirme sonucu engellemelerle karﬂ›laﬂt›¤›n› anlatt›.
“Ülkemizde çevre duyarl›l›¤› olgusunun
her kesim taraf›ndan bilinçli veya bilinçsiz olarak kullan›ld›¤›n› düﬂünüyor, bu
olgunun özellikle madencilik sektöründe henüz tam olarak oturmad›¤›n› savunuyoruz. Özellikle alt›n madencili¤ine
karﬂ› yürütülen ‘çevre duyarl›l›¤›’ kampanyas›, ﬂirketimizi de baz› madenlere
yat›r›m yapma konusunda seçici davranmaya itiyor” diyen Kaya, 4 Aral›k
Dünya Madencilik Günü’nde konuyla ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.

T

Türkiye’de maden iﬂletmecili¤inin sorunlar› nelerdir? Bu sorunlar›n çözümü için neler öneriyorsunuz?
Türkiye’de madencilik bilinçli ya da bilinçsiz yanl›ﬂ yönlendirme sonucu ka24

“Türkiye’de madencilik bilinçli ya da bilinçsiz
yanl›ﬂ yönlendirme sonucu kamuoyu taraf›ndan
yanl›ﬂ tan›n›yor. Madenci, madencili¤in ilk
aﬂamas› olan joelojik inceleme ve sondaj
aﬂamas›nda bile ciddi engellemelerle
karﬂ›laﬂ›yor. Do¤ru bilgilendirmede kamu ve
özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum
kuruluﬂlar›na önemli görevler düﬂüyor”
muoyu taraf›ndan yanl›ﬂ tan›n›yor. Yanl›ﬂ bilgilendirme sonucu madenci, madencili¤in ilk aﬂamas› olan jeolojik inceleme ve sondaj aﬂamas›nda bile ciddi engellemelerle karﬂ›laﬂ›yor. Günlük hayat›m›zda kulland›¤›m›z birçok ﬂeyin madenlerden yap›ld›¤› ve madende istihdam edilen bir kiﬂinin madenin bulundu¤u çevrede yaklaﬂ›k beﬂ kiﬂiye istihdam olana¤› sa¤lad›¤› düﬂünülürse, madencili¤in kamuoyuna çok iyi ve do¤ru
anlat›lmas› gerekiyor. Bu sebeple, kamu
ve özel sektör ile Maden Mühendisleri

Odas›, üniversiteler ve sivil toplum kuruluﬂlar›na önemli görevler düﬂüyor.
Madenlerin aç›labilmesi için firmalar
ciddi anlamda bürokrasi ve izin prosedürleriyle u¤raﬂmak zorunda kal›yor; ilgili yönetmelikler s›k s›k de¤iﬂiyor, izin
ve üretim süreçlerinde belirsizliklerden
kaynaklanan farkl› uygulamalarla karﬂ›laﬂ›l›yor. Bu sorunun çözümü için, madencilikle ilgili tüm izinlerin tek bir makam taraf›ndan ele al›nmas› gerekir.
Sektörümüz ile ilgili önemli bir di¤er
beklentimiz de, oldukça riskli ve yüksek

maliyetleri olan yat›r›mlar›m›z için devletin uygulayaca¤› teﬂvikler. Bizlerin hiçbir
zaman yolu asfalt, elektri¤i ve telefonu haz›r, altyap›s› tamamlanm›ﬂ organize sanayi
bölgeleri örne¤i yerlerde maden iﬂletme
ﬂans›m›z yok. Madenlerimiz genellikle zor
co¤rafi koﬂullara sahip, hiçbir altyap›s› olmayan, yerleﬂimden uzak bölgelerde ve
bulunduklar› yerlerde üretilmek zorunda.
Bu nedenle hemen hemen tüm altyap›s›n›
bizim haz›rlad›¤›m›z, ülkemizin genellikle
zor co¤rafyalar›ndaki bu yat›r›mlar›m›za
önemli devlet destekleri, bizlerin yat›r›m
gücünü art›r›r.
Sektördeki sorunlar› siz nas›l aﬂt›n›z?
Bizler faaliyetlerimiz s›ras›nda olabildi¤ince ﬂeffaf olmaya ve yöre halk›n› projenin
en baﬂ›ndan itibaren bilgilendirerek do¤ru
bilgiyi aktarmaya çal›ﬂ›yoruz. Ayr›ca ilgili
kanun ve yönetmeliklerin haz›rl›k aﬂamalar›nda görüﬂ ve yorumlar›m›z› ilgili kurumlara aktar›yoruz. ﬁirketimizin sektördeki 50 y›ll›k geçmiﬂi, kurumsal yap›s› ve
bir Koç Toplulu¤u ﬂirketi olmam›z da resmi izin süreçlerinin h›zland›r›lmas›nda
bizlere yard›mc› oluyor.
Çevre hassasiyeti yat›r›mlar›n›z› nas›l
etkiliyor?
Günümüzde insanlar yaﬂad›klar› yer, içecekleri su ve di¤er çevre konular›nda çok
hassaslaﬂt› ve bu çevre bilinci, iletiﬂim olanaklar›n›n artmas›yla h›zla yay›ld›. Bu ﬂart-

Sivas Kangal Kömür ‹ﬂletmesi’nde
A¤aç Dikme ﬁenli¤i.

lar alt›nda madencilerin de toplumsal sorumluluk bilincine sahip her birey ve kurum gibi, kendilerini içinde yaﬂad›klar›
toplumdan soyutlamalar› söz konusu de¤il. Ba¤l› bulundu¤umuz Koç Grubu’nun
ve ﬂirketimizin hedef ve ilkeleri do¤rultusunda, faaliyetlerimizin henüz projelendirilme ve fizibilite aﬂamalar›nda, rekültivasyon planlar› yap›l›yor, iﬂletmelerde oluﬂacak sanayi, evsel, t›bbi vs. at›klar›n depolanmas› veya yeniden kazan›lmak üzere
geçici depolanmas› konular›nda mevzuat›n gerekliliklerini yerine getirecek maliyetler ç›kar›l›yor. Mevcut iﬂletmelerimizde
ise gerekli önlemleri almakla kalmay›p,
al›nan önlemlerin uluslararas› stardartlara

Demir Export 50 yaﬂ›nda
Demir Export, 1957’de Vehbi Koç taraf›ndan yurdun çeﬂitli bölgelerindeki ﬂirkete ait madenlerden üretilen demir cevherini yurtd›ﬂ›na sat›p, o y›llarda ülkede s›k›nt›s› çekilen yar› mamul demir çelik ürünlerini yurda getirmek amac›yla kuruldu. ﬁirketin ismi de bu sebeple “demir cevheri ihraç etmek”ten geliyor. Geçen 50 y›lda Toplulu¤un madencilik ﬂirketi olarak, her
türlü madencilik faaliyeti ve taahhüt iﬂleriyle etüt-arama-projelendirme gibi konularda çal›ﬂmalar yapt›. Kuruluﬂundan beri sürdürülen en önemli faaliyetlerden biri demir cevheri üretimi. Di¤er önemli madencilik faaliyeti
de, 1980’lerden beri özellikle Do¤u Karadeniz’de de¤iﬂik maden sahalar›nda sürdürülen kurﬂun, çinko, gümüﬂ ve bak›r cevherleri üretimi ve ülkemizin çeﬂitli bölgelerinde üretilen krom cevheri ile bu cevherlerin iﬂlendi¤i zenginleﬂtirme (flotasyon) faaliyetleri.
Yurtiçi faaliyetleri d›ﬂ›nda, ﬂirketin Birleﬂik Arap Emirlikleri’nde faaliyette olan iki adet taﬂ oca¤› ve k›rma-eleme tesisi bulunmakta. ﬁirketin bir di¤er önemli faaliyet alan›, Eti Maden A.ﬁ.,
Türkiye Kömür ‹ﬂletmeleri, Karadeniz Bak›r ‹ﬂletmeleri ve Elektrik Üretim A.ﬁ. gibi devlet kuruluﬂlar›na karﬂ› üstlendi¤i madencilikle ilgili taahhüt iﬂleri. Bugüne kadar gerçekleﬂtirilen taahhütler aras›nda, 350 milyon m3 üst örtü kaz›s›, 70 milyon tona yaklaﬂan kömür üretimi, 1 milyon ton kireçtaﬂ› üretimi ve çeﬂitli cevher zenginleﬂtirme tesislerinin optimizasyon çal›ﬂmalar›
say›labilir. ﬁirket, 1989 y›l›ndan beri de Kangal Kömür ‹ﬂletmesi’nde gerçekleﬂtirdi¤i y›ll›k 30
milyon metreküp üst örtü kaz›s› ve y›ll›k 6 milyon ton kömür üretimi ile Kangal Termik Santrali’nin kömür ihtiyac›n› karﬂ›lamakta. Bu, bir termik santralin kömür ihtiyac›n›n özel bir ﬂirket
taraf›ndan karﬂ›lanmas› konusunda ilk ve en baﬂar›l› örnek. ﬁirketin Etüt-Arama ve Proje gruplar› maden sahalar›n›n etüdü ve aranmas›, madencilik fizibilite ve projeleri konular›nda bilgisayar destekli her türlü teknik donan›m ile deneyimli ve uzman bir kadroya sahip.

uygunlu¤u da araﬂt›r›l›yor. Bu kapsamda,
ﬂirketimizin en büyük iﬂletmesi olan Kangal Kömür ‹ﬂletmesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 ‹ﬂ Güvenli¤i ve Çal›ﬂan Sa¤l›¤› belgelerini almaya lay›k görüldü, ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi belgesinin al›nmas› ise baﬂvuru
aﬂamas›na getirildi. Yine Kangal Kömür ‹ﬂletmemizde 1998 y›l›ndan bu yana sürdürülen rekültivasyon çal›ﬂmalar› sonucunda
yaklaﬂ›k 50 hektarl›k alana 400 bin adet
a¤aç dikildi ve dört yapay göl oluﬂturularak do¤al ortam yarat›ld›.
Bu yat›r›mlar›n sonuçlar›n› al›yor musunuz?
Yap›lan bu yat›r›mlar ve çal›ﬂmalar›n, hem
çal›ﬂan›m›za hem de çevre halk›na, çevreye karﬂ› toplumsal sorumluluk bilincini
aﬂ›lad›¤›n› ve daha duyarl› olduklar›n›
memnuniyetle izleyebiliyoruz. Bu gibi toplumsal çal›ﬂmalar›n, çal›ﬂanlar›m›z üzerindeki olumlu etkilerinin iﬂ verimliliklerine
yans›d›¤›na inan›yoruz. Her y›l “A¤aç Dikme ﬁenlikleri” ad› alt›nda TEMA ve ‹l Çevre Orman Müdürlükleri ile beraber festival
niteli¤inde organizasyonlar düzenliyor, çal›ﬂanlar›m›z ile beraber yaﬂad›¤›m›z çevreye yat›r›m yap›yoruz.
Peki çevre d›ﬂ›nda, sosyal sorumluluk
projeleriniz hakk›nda bilgi verir misiniz?
ﬁirketimiz için sosyal sorumluluklar, öncelikle çal›ﬂanlar›m›z, ard›ndan da bulundu¤umuz bölgede yaﬂayan insanlara karﬂ›
üstlendi¤imiz sorumluluklard›r. Yaﬂad›¤›m›z bölgelerde sponsorlu¤unu üstlendi¤imiz sosyal sorumluluk projelerimiz var.
En önemli projemiz, önümüzdeki y›l baﬂlamay› planlad›¤›m›z 15 derslikli Kangal
Vehbi Koç Anadolu Lisesi’dir.
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Uluslararas› iki ödül alan Beko ekibi kendinden emin:

“Ödüller

ﬂaﬂ›rtm›yor
mutlu
ediyor!”
ünümüzde teknoloji
insanlar›n vazgeçilmez
ihtiyaçlar›ndan ama
bunun yan›nda duygular›m›z›n varl›¤›n› bir
kenara b›rakam›yoruz. Bu yüzden baﬂar›l› ürünler teknolojiyi içinde saklarken,
tüketiciyle s›cak iliﬂkiler de kurmal›, onlar›n duygular›na dokunmal›. Bizler bu
gerçekle ‘Face’ Projesi’nin bütün ürünlerini tasarlad›k ve onlar›n yaﬂad›¤›m›z ortamlarda kiﬂilikli birer obje olmas› gerekti¤ini ön planda tuttuk”.
Beko Elektronik A.ﬁ. Endüstriyel Tasar›m Yöneticisi Bora Bükülmez, son derece sayg›n iki uluslararas› ödülle ödüllendirilen Piano Serisi LCD televizyonun çal›ﬂmalar› baﬂlarken tasar›mc›lara verdi¤i
brifi böyle aktar›yor.
Piano LCD TV, CES (Consumer Electronics Show) kapsam›nda CEA (Consumer
Electronics Association/USA) taraf›ndan
düzenlenen “Engineering Design & Innovation” (Mühendislik Tasar›m ve Yenilikçilik” Yar›ﬂmas›’nda “Video Displays”
(Video Ekranlar) alan›nda birincilik ödülüne lay›k görüldü. Her y›l Amerika’da
düzenlenen CES, teknoloji ve üretim teknikleri de göz önüne al›nmakla birlikte,
esas olarak tasar›m alan›nda verilen en
önemli sektörel ödüllerden biri. 2007’de
tasarlanm›ﬂ ve 2008’de üretilecek olan
ürünlere verilen ödüle baﬂvuran di¤er
markalar Bang&Olufsen, Samsung, Panasonic, LG gibi dünya çap›nda varl›¤›n›

“G
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Beko Elektronik’in tasar›m› olan Piano LCD,
dünyaca ünlü markalar›n aras›ndan s›yr›larak
çok önemli iki uluslararas› ödülle, CES ve iF
ödülleriyle baﬂar›s›n› kan›tlad›
kan›tlayan di¤er isimler. Beko ekibi ödüllünü, 5 Ocak 2008’de Las Vegas’ta düzenlenecek törende alacak.
Piano LCD TV’nin ald›¤› bir di¤er ödül
ise iF Ürün Tasar›m ödülü. Dünyan›n en
büyük ve en önemli fuarlar›ndan olan iF,
50 yaﬂ›n› geride b›rak›rken, 14 kategoride ürün de¤erlendirmesi yap›yor. Bilgisayardan taﬂ›mac›l›¤a, inﬂaattan ambalaja
kadar her alanda yar›ﬂmaya binin üzerinde firma kat›l›yor. 35 ülkeden 1002 firman›n 2771 ürünle kat›ld›¤› yar›ﬂmalarda, 821 ürün, ödüle lay›k görülmüﬂ. iF
Ürün Tasar›m ödül töreni ise 4 Mart’ta.

Büyüleyici bir obje
yaratmaya çal›ﬂt›k
Beko Elektronik A.ﬁ. Genel Müdürü
O¤uzhan Öztürk Piano LCD TV projesinde hem teknoloji hem esteti¤in gözetildi¤ini vurguluyor: “TV günümüz ev yaﬂam›n›n çok önemli bir parças›. ‹lgi duyulan yay›n içeri¤ini evimize taﬂ›rken ya-

ﬂam mekân›m›z›n odak noktas› oluyor.
Çal›ﬂ›rken arkas›ndaki ileri teknoloji ile
üstün ses ve görüntü özellikleri, kapal›
oldu¤u durumda da yaﬂam mekân›m›z›
keyifli ve elit k›lan çizgisi, görüntüsü ile
ortam›n bütünleyici bir objesi olarak mekâna hareket ve canl›l›k kazand›racak,
kullan›c›s›n›n sahip olmaktan keyif duyaca¤› bir ürün yaratmaya çal›ﬂt›k.”
Endüstriyel Tasar›m Yöneticisi Bora Bükülmez ﬂöyle diyor: “Bu iki ödülden önce de iki önemli yar›ﬂmadan ödül alm›ﬂt›k. Asl›na bakarsan›z, arkas›nda böyle
bir araﬂt›rma ve ekip çal›ﬂmas› oldu¤u
için, do¤ru yapt›¤›m›z› düﬂünüyorduk ve
ödül alaca¤›m›zdan emindik. Do¤ru iﬂ
yapt›¤›m›z› görmek istedik k›sacas›. Bu
kadar önemli iki ödülü alm›ﬂ olmak asl›nda bizi pek ﬂaﬂ›rtmad›, bekliyorduk
ama çok mutluyuz. Çünkü bu ödüllerle,
dünyan›n önemli tasar›mc›lar› içinde ve
iyi bir ekip oldu¤unuz ortaya ç›k›yor. Ayr›ca bunun sa¤lad›¤› motivasyon da çok

önemli. iF’de Samsung, BMW, Sony,
Porsche gibi firmalar ödüllendirilmiﬂ.”
Piano LCD TV tasar›m› uluslararas› ödülleri toplayan Beko Endüstriyel Tasar›m ve
R&D ekibi içinden endüstriyel tasar›mda
görev alan Bilgen Gülﬂen Türkay ise ödüllerin niteli¤ini ﬂöyle anlat›yor: “CES elektronik sektörü için en itibarl› tasar›m ödülü, iF ise tasar›m art› elektronik alan›nda
önemli itibar kazand›ran ödüllerden.” Ancak görünen o ki Piano LCD ödüllerini tamamlam›ﬂ de¤il. Geçti¤imiz y›l da baﬂka
bir ürünleriyle Good Design’dan ödülle
dönen Beko ekibi, bu y›l da yine ilk aﬂamay› geçti.

Piano serisi LCD televizyonu tasar›m›yla,
uluslararas› alanda prestije sahip CES ve iF
ödülüne lay›k görülen Beko ekibi...
Beko Elektronik A.ﬁ. Genel
Müdürü O¤uzhan Öztürk,
Endüstriyel Tasar›m
Yöneticisi Bora Bükülmez ve
Mekanik Tasar›m ve
Uygulama Yöneticisi Korkut
Avc›, ortak çaban›n ürünü
olan ödüllü projeyle gurur
duyuyor.

‹nsanlar yal›n bir yaﬂam istiyor
Tasar›m aﬂamas›ndan önce geniﬂ çapl› bir
e¤ilim araﬂt›rmas› yap›lan ekip, çeﬂitli k›staslar ç›karm›ﬂ. Bunlardan biri de
minimalizm. Bükülmez bu e¤ilimi ﬂöyle
aç›kl›yor: “‹nsanlar teknoloji kullanmak
istiyor ama teknolojiyi sat›n almak için zor
ﬂartlar yaﬂ›yor; trafik, hava kirlili¤i, metropol karmaﬂas›... Ama insanlar içgüdüsel
olarak kendi do¤alar›n› yaﬂamak, bu nedenle de evlerinde olabildi¤ince yal›n bir
hayat istiyor. Bu e¤ilim giderek artacak.
Bu sadelik mutfak, banyo, yatak odas›na
giriyor.”
Yaklaﬂ›k sekiz ayda ortaya ç›kan Piano
LCD, tasar›m ve üretim aç›s›ndan tipik bir
ekip çal›ﬂmas› ürünü. Bükülmez, tasar›m›,
Beko Elektronik A.ﬁ. Mekanik Tasar›m ve
Uygulama yöneticisi Serdal Korkut Avc›
ile çok yak›n bir çal›ﬂma içinde yürüttüklerini anlat›yor: “Bizi s›n›rlayan s›n›rlar›n yüzde altm›ﬂ›n› biliriz ve hep bu
s›n›rlar› zorlar›z; zaten iﬂin asl› da budur.
Ama mühendisler bizi hiç zorlamaz. Bizim
tasarlad›¤›m›z yüzeyleri kullanarak, ürünü
geliﬂtirir ve s›n›rlar› kendileri zorlarlar.”
Avc› da ürünlerin tasar›mdan gerçe¤e dönüﬂmesi yolundaki ekip çal›ﬂmas›n› vurguluyor: “Endüstriyel tasar›m ekibimizle,
tasar›m› planlanan ürün için en baﬂta s›n›rlar›m›z› ve yapabileceklerimizi, teknolojimizi ve kullanaca¤›m›z malzemeleri, ilgili uygulamalar› daha kavramsal aﬂamada
tüm detaylar› ile de¤erlendiriyoruz. Nereleri zorlayarak, sonuçta seri üretime uygun bir ürün oluﬂturabilece¤imizi, proje
ile ilgili tüm üretim ve mühendislik ekipleri ile bilgisayar ekranlar›nda ürünün 3
boyutlu sanal montaj›n› yaparken görüﬂ
al›ﬂveriﬂinde bulunuyoruz. Ürünümüz bir
LCD TV olarak evin baﬂköﬂesine oturaca¤› için, üstün ses ve görüntü özellikleri verebiliyor olmal›, bu nedenle R&D ekibi-

miz bu yönde tüm yeni teknolojileri kullanarak ürünün teknik özelliklerini tarif
ederek hayata geçiriyor. Elektronik ürün
sektörü oldukça h›zl› ürün tüketiyor ve
görünüﬂler maksimum 6–8 ayda eskiyor.
Bu nedenle tüm ekip olarak iyi bir koordinasyon ile çal›ﬂ›p, ürünlerimizi endüstriyel tasar›m›n tarif etti¤i çizgilere ve malzemelere en maksimum seviyede uyacak ﬂekilde canland›rarak, ürünün en k›sa sürede pazara sunulabilmesi için çal›ﬂ›yoruz.

Ekibimiz bu konuda her gün daha da h›zlan›yor ve güçleniyor, içinde böylesine yaﬂad›¤›m›z projelerle ö¤renip, sonuçta bu
ﬂekilde ödüller gelince motivasyonumuz
art›yor.” Ekip 2008 ve 2009’da ç›karaca¤›
ürünlerin çal›ﬂmalar›na çoktan baﬂlam›ﬂ.
Bükülmez, “Her geçen sene iﬂ daha zorlaﬂ›yor. Çünkü bir önceki senenin daha üzerine ç›kman›z gerekiyor. Hele bu tür yar›ﬂmalarda ödül kazand›¤›n›zda bir sonraki
y›l jürinin de sizden beklentisi daha yük-

Kaostan uzak minimalist tasar›m
Bilgen Gülﬂen Türkay (Endüstriyel Tasar›mc›): “Baﬂlang›ç noktam›z “touching senses”
oldu. Bu projede, tasar›m›n› yapt›¤›m›z objeye biraz daha farkl› yaklaﬂmak istedik.
Öncelikle müﬂteriye çok iyi bir ses ve görüntü kalitesi vermeliydik ama televizyonun ayn› zamanda dekoratif bir obje oldu¤u yaklaﬂ›m›ndan yola ç›kt›k. Trend araﬂt›rmas›n›n
sonucunda ürünün sadece çizgileri de¤il, renkleri üzerinde de durduk, beyaz› ürün gam›m›za soktuk mesela; mümkün oldu¤u kadar minimalist bir tasar›m yapmaya çal›ﬂt›k.
Oldu¤unca net, yal›n, ama ayn› zamanda kullan›c›ya, teknolojiyi so¤uk göstermeyecek, yine onun duygular›na hitap edecek bir tasar›m yaklaﬂ›m› gerekiyordu. Bunun için
keskin hatlara sahip olmayan, kenarlar› radyuslu bir tasar›m düﬂündük. Yine trend çal›ﬂmalar›ndan, art›k tüketici için kiﬂiselleﬂtirmenin çok önemli oldu¤unu gördük. Bu nedenle de, ileride, diyelim ki televizyonunuzu ald›ktan birkaç sene sonra evinizin dekorasyonunu de¤iﬂtirdi¤inizde, ‘speaker’›n rengini kendinize göre de¤iﬂtirebilmeniz de
mümkün olacak. Bunun için özel bir plastik kullan›ld›. Bu plasti¤in iﬂlenmesinde ise ‘heat&cool’ dedi¤imiz yeni bir teknoloji; ilk kez bu ürün için kullan›ld›. ‹stedi¤imiz, piyano boyas› gibi parlak bir görüntü elde etmekti çünkü. Parlakl›k tüketiciyle kurulacak iliﬂkide çok önemli. ‹lk ‘brief’ten, ürünün önümüze gelmesine kadar geçen süre sekiz ayd›. Bunun alt› ay›, Uzakdo¤u’da yapt›r›lan kal›plar›n Türkiye’ye getirilmesiydi. Ekipte
uyum olmasa bu süre çok daha uzayabilirdi. Biz trend araﬂt›rmas› yaparken, mühendis arkadaﬂlar›m›z da ‘heat&cool’ teknolojisini araﬂt›r›yordu mesela, araﬂt›rmalar›m›z›
sürekli karﬂ›l›kl› paylaﬂ›yorduk.
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FORD OTOSAN’IN B‹LG‹S‹
Ç‹N’DE TRANS‹T’‹ ÜRET‹YOR
Ford Avrupa’n›n,
Çin Halk
Cumhuriyeti’nin
de ortak oldu¤u
JMC firmas›n›n
Çin’deki tesisleri,
Ford Otosan’›n
bilgi deste¤iyle
yenilendi
Tofaﬂ’›n ekibi, tören s›ras›nda
baﬂar›n›n keyfini ç›kard›. (Soldan
sa¤a V348 Çin Transit ekibi: Altu¤
Güney (Fabrika Devreye Alma
Koordinatörü), Mithat Koç (Gövde
PMT Destek Lideri), Cahit ﬁenyücel
(Transit Devreye Alma Müdürü),
Mustafa Menkü (Transit ‹malat
Genel Müdür Yrd.), Erman ﬁengül
(Ön ‹malat Yönetimi Destek Lideri.)

ord’un Türkiye’de Ford Otosan ile hayata geçirdi¤i yap›lanman›n bir sonucu olarak kendi imalat
teknolojilerini geliﬂtiren Ford Otosan’›n yolu, bu
bilgi birikimi nedeniyle Çin’e düﬂtü. Ford Otosan’›n bilgi birikimi, Haziran 2006’dan bu yana
Ford Avrupa’n›n, Çin Halk Cumhuriyeti’nin de orta¤› oldu¤u
JMC firmas›nda kullan›l›yor.
Ford’dan gelen talep üzerine Ford Otosan, JMC firmas›na,
“Transit” arac›n›n Çin’de imalat› için gereken mühendislik hizmetini veriyor. Ford Otosan taraf›ndan görevlendirilen alt› kiﬂilik ekip, tam zamanl› olarak üretim ve ürün geliﬂtirme kademesinde yer al›yor.

F

Ford Otosan deste¤iyle JMC tesislerinde yenileme...
Y›ll›k 100 bin adetlik bir araç üretim kapasitesine sahip olan
JMC, pick-up, hafif kamyon ve Transit araçlar›n imalat›n› yap›yor. Y›lda 25 bin adet Transit üreten JMC, segmentinde önemli bir paya sahip. JMC, bir önceki model Transit ile 2007’de “y›l›n ticari arac›” unvan›n› kazanan Transit modelinin de üretilece¤i beﬂ y›ll›k plan için hedefini, 55 bin adet olarak belirledi.
ﬁirket, bu projeyi gerçekleﬂtirebilmek için de üretim tesislerini
tamamen yeniledi. Transit fabrikas›na yeni bir gövde hatt› ve
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Çin Transit Ürün Geliﬂtirme
Genel Müdür Yard›mc›s›
Tamer Aç›kel.

Ekstra Uzun ﬂasi araçlar için boyahane kuruldu, montaj hatt› da
modernize edildi. Ayn› zamanda JMC’nin mevcut motor fabrikas›na 40 bin adet/y›ll›k Puma motor montaj hatt› da kuruldu.
Ford Otosan Eskiﬂehir ‹nönü Fabrikas› deste¤iyle gerçekleﬂtirilen devreye alma süreci sonras›nda, 2008 y›l›n›n A¤ustos ay›nda dizel motor parçalar›n›n imalat›na baﬂlanacak ve kapasite 20
binden 80 bine ç›kar›lacak. Yine, gövde sac parçalar›n önemli
bir k›sm›, yüksek kalite gerektiren gövde panellerinin kal›plar›
da Ford Otosan tak›m-kal›p bölümünce imal edildi.
Ford Otosan ve JMC aras›ndaki iﬂbirli¤ine göre, projenin imalat
taraf›ndan devreye al›nmas›nda Ford Otosan yükümlü olurken,
Ford Avrupa ise ürün geliﬂtirme aﬂamas›nda önemli oranda yerlileﬂtirme ve homologasyon çal›ﬂmalar›n› üstleniyor. Ancak imalat›n ve ürün geliﬂtirmenin koordinasyonunun aksamamas› için
JMC’de Ford Avrupa’n›n sahibi oldu¤u imalat ve ürün geliﬂtirme
genel müdür yard›mc›l›¤› pozisyonlar›na Ford Avrupa ad›na Ford
Otosan’dan atamalar yap›ld›.

sosyal sorumlulu
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Meslek liseliler

umut dolu

Koç Toplulu¤u’nun 22 ﬂirketinden 235 Meslek
Lisesi Koçu, “Meslek Lisesi Memleket Meselesi”
projesine bursiyer olmak için baﬂvuran 6525
meslek liseliden 3598’i ile görüﬂtü. Gençlerin
gözlerindeki ›ﬂ›¤› gören Meslek Lisesi Koçlar›,
projeye bir kez daha inand›
eslek Lisesi Memleket
Meselesi” bursiyeri olmak için baﬂvuruda bulunan 6525 meslek lisesi ö¤rencisinden 3598’i
mülakata al›nd›. Meslek Lisesi Koçlar›,
mülakata giren adaylarla ilgili izlenimlerini anlat›rken, ö¤rencilerin gözlerinde
gördükleri gelecek umudunu vurgulad›lar.
Koç Toplulu¤u “Meslek Lisesi Memleket
Meselesi” projesini ﬂu amaçlarla baﬂlatm›ﬂt›: ‹lkö¤retim mezunu gençlerin sanayi, biliﬂim ve hizmet sektörüne eleman
yetiﬂtiren meslek liselerine girmelerini
teﬂvik etmek; bu ö¤rencilerin kiﬂisel geliﬂimine Topluluk çal›ﬂanlar› arac›l›¤›yla
katk›da bulunmak; meslek lisesi mezunu gençleri istihdam ederek ekonomiye
ve iﬂsizli¤in azalmas›na olumlu katk› sa¤lamak; sanayiye teknik eleman yetiﬂtirmek. Projeye bursiyer olmak için baﬂvuran meslek lisesi ö¤rencileriyle mülakat
yapan Meslek Lisesi Koçlar›, Türkiye’nin
dört bir yan›nda görüﬂtükleri gençleri ve
izlenimlerini ﬂöyle anlatt›:

“M

Tofaﬂ Bursa’dan Ayd›n Baﬂeski:
“Onlar da ö¤renci okutmak istiyor”
“Çok duygusal anlar yaﬂand›. Bu görüﬂmelerde, gerçekten çok do¤ru bir yaraya
parmak bast›¤›m›z› teyit ettik. Baﬂar›l›
ama okumakta zorlanan ö¤rencileri saptad›k. Ülkemiz çocuklar›n›n ne ﬂartlarda
okumaya çal›ﬂt›¤›n› gördükçe, bu vere-

ce¤imiz bursun de¤eri kesinlikle daha iyi
hissediliyor. ﬁehir d›ﬂ›ndan gelen ö¤rencilerimiz bazen otobüs bileti bile bulam›yormuﬂ. Fakat hiçbirinin yüzünde
umutsuzluk yok, hepsinin gelecekten
beklentileri, umutlar› var. Bu p›r›l p›r›l
çocuklara Koç Toplulu¤u olarak umut
›ﬂ›¤› veriyoruz. Çocuklar›m›z›n ço¤u
okullar› bittikten sonra Topluluk ﬂirketlerinde çal›ﬂmak, ülkelerine hizmet etmek istiyor. ‘‹mkân›n›z olsa yurtd›ﬂ›nda
yaﬂar m›yd›n›z?’ diye sordu¤umuz adaylar›n hemen tamam›, ‘Hay›r’ cevab› verdi. ‹leride en az üç-dört ö¤renci okutacaklar›n› söylediler. Bu çocuklara deste¤imiz bursla s›n›rl› kalmamal›. Gözlerindeki bu ›ﬂ›¤›, hiç sönmeyecek ﬂekilde
ateﬂlemeliyiz, umutlar›n› hep tazelemeliyiz. Görevimiz burada bitmemeli; her
ﬂirketimiz, her koçumuz elinden gelen
deste¤i vermeli gücü yetti¤ince. Böyle
bir toplulukta görev almaktan büyük
onur duyuyorum. Ben 10 ö¤renciye ›ﬂ›k
olmaya çal›ﬂt›m ama asl›nda bu küçük
bir damla, proje sonunda 8 bin ö¤renci
olacak. Ülkenin gelece¤ine korkunç bir
yat›r›m yap›yoruz ve bu iﬂlerin içinde
ben de var›m; ne mutlu bana.”

Tüpraﬂ ‹zmir’den Osman Özek:
“Mutluluk gözlerinden okunuyordu”
“Her ö¤renciye, kazanacaklar› bursu sadece maddi olarak düﬂünmemeleri gerekti¤ini, ﬂirketlerimizde staj imkân› oldu¤unu ve ileride kendilerini kan›tlama-

lar› halinde Koç ailesinin ferdi olabileceklerini anlatt›m. Koçu oldu¤um okulumun ö¤renci ve ö¤retmenlerinin, bu
burs imkân›n›n kendilerine verilmesinden duyduklar› mutlulu¤u gözlerinden
okuyabiliyordum. Ben de bir meslek lisesi mezunu olarak 23 y›ld›r ülkemin lokomotifi durumunda olan Tüpraﬂ ve
Koç Toplulu¤u’nun bir ferdi olarak bu
görevin bana verilmesinden duydu¤um
onuru sizlerle paylaﬂmak istedim.”

Migros ‹stanbul’dan Ayhan Çal›ﬂkan:
“Baﬂar› ve azim odakl› gençleri seçtik”
“‹ﬂin zevki, yeni yetiﬂen neslin okumaktaki azim ve baﬂar›s›n› gözlemlemekti.
Karﬂ›m›zdaki çocuklar›n hepsi hayat›n
henüz baﬂ›nda ve her birinin gözleri ›ﬂ›l
›ﬂ›l... Her yeni çocuk yeni bir hayat hikâyesiyle girdi mülakat odas›na ve her bir
hayat hikâyesi baﬂka bir zorlukla ç›kt›
karﬂ›m›za. Babas›n› taﬂocaklar›nda yitiren bir genç, ailesinin durumu uygun olmad›¤› için harçl›k almay›p akﬂama kadar bir ﬂey yemeyen bir genç k›z ya da istedi¤i okula gidebilmek için günde üç
saat yol giden baﬂka bir genç... Hepsiyle
tek tek görüﬂtük, kimiyle biraz duygusallaﬂt›k belki ama baﬂar› ve azim odakl›
seçim kriterlerimizden ödün vermeden
devam ettik. Projemize inanc›m ve ba¤l›l›¤›m bu mülakatlar s›ras›nda yüzde
100 artt› ve ne kadar do¤ru bir iﬂ yapt›¤›m›z› bir kez daha bana gösterdi. Keﬂke herkese ulaﬂabilsek.”
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Bir maketten
tüm Türkiye’ye
Aygaz 45. y›ldönümünü,
bir buçuk y›lda 81
kente 81 aﬂ› odas›
yaparak kutlad›.
Aygaz, çal›ﬂanlar› ve
bayilerini gönüllülük
temelinde buluﬂturdu¤u
bu sosyal sorumluluk
projesiyle Koç Holding
taraf›ndan da “En Baﬂar›l›
Koçlular” ödülüne lay›k
görüldü

T

uruncunun s›cakl›¤›n›n aﬂ› korkusunu uzak tuttu¤u odada, bir muayene masas›, bu masay› örten
bir paravan, duvara sabitlenen tansiyon aleti, termometreli buzdolab›, bebek tart›s› ve boy ölçer,
kilo ve boy ölçer tart› aleti, serum ask›s›, lavabo s›ralanm›ﬂ... Bu aﬂ› odas› Aygaz’a, “En Baﬂar›l› Koçlular” ödülü
kapsam›nda “‹ﬂbirli¤i Geliﬂtirme” kategorisinde birincilik getirdi.
45. kuruluﬂ y›ldönümünü bir sosyal sorumluluk projesiyle kutlamak isteyen Aygaz, “2007 sonuna kadar 81 ildeki 81 sa¤l›k
oca¤›na aﬂ› odas›” hedefine ulaﬂt›. Hastalar da yeni aﬂ› odalar›n›
benimsedi. Bir y›l› aﬂk›nd›r yeni aﬂ› odas›nda hizmet veren Dr.
Ayhan Öztürk, Ömerli Sa¤l›k Oca¤›’n› özel kurumlara tercih
eden hasta say›s›n›n giderek artt›¤›n›, sa¤l›k ekibinin de art›k daha rahat ve istekli çal›ﬂt›¤›n› söylüyor.

2005’te 105 milyon hasta
Her gün 150 bin eve giren, her yedi kiﬂiden birinin kulland›¤›
bir marka olan Aygaz, 45. yaﬂ gününü de bu geniﬂ ailesine bir
katk› sunarak kutlamay› uygun görmüﬂtü. Peki ne olabilirdi bu
katk›? Kendisini sosyal sorumluluk gönüllüsü olarak tan›mlayan
Aygaz, seçimini yaparken ﬂu kriterleri kulland›: Türkiye’de birinci basamak temel sa¤l›k hizmetlerinin verildi¤i sa¤l›k ocaklar›, halk›n s›kl›kla baﬂvurdu¤u merkezler durumunda... Sa¤l›k
ocaklar›nda en fazla ziyaret edilen bölümler ise aﬂ› odalar›... Sa¤30

l›k Bakanl›¤› istatistiklerine göre, her y›l bakanl›k bütçesinin yaklaﬂ›k üçte biri temel sa¤l›k hizmetlerine ayr›l›yor. 2005 y›l›nda,
sa¤l›k ocaklar›nda yap›lan toplam muayene say›s› 105 milyonu
geçti. Muayene edilenlerin 15 milyona yak›n› 0-11 ay aras›ndaki bebekler ile 1-6 yaﬂ aras›ndaki çocuklard›. Özellikle 0-3 yaﬂ
çocuklar›n ihtiyac› olan, ailelerin tüm bireylerine hizmet eden,
pansuman, ilkyard›m, acil vaka ve müdahaleler gibi temel sa¤l›k
hizmetlerini sa¤layan bu odalar›n düzeni ve hijyeni çok önemliydi. ‹ﬂte Aygaz da bu düﬂünceyle aﬂ› odalar›nda düzenleme
yapmaya karar verdi. Sa¤l›k Bakanl›¤› ve ‹l Sa¤l›k Müdürlüklerinin belirleyece¤i 81 ildeki 81 sa¤l›k oca¤›nda aﬂ› odalar› düzenlenecek, demirbaﬂ eﬂyalar› sa¤lanacak, yani standartlar› yükseltilecekti. Projeye “Ay›ﬂ›¤› Aygaz’dan Sa¤l›k Iﬂ›¤›” ad› verilmiﬂti.

Aygaz ailesi seferber oldu
Proje tasla¤›, Mart 2006 ay›nda Aygaz bayileri ve çal›ﬂanlar›n›n
iﬂbirli¤i ile tasarlanarak kararlaﬂt›r›ld› ve Nisan 2006’da da start
al›nd›. Tüm Aygaz bayilerinin ve Aygaz çal›ﬂanlar›n›n gönüllülük
esas›yla maddi ve manevi destek verdi¤i proje, art›k tüm Aygaz
ailesinin ortak projesi olmuﬂtu. Sosyal sorumluluk projelerinin
temel ilkesi de hayata geçirildi. “Projenin ﬂirket içinde tüm kademelerce benimsenmesi” ilkesi gere¤i sonucunda “Ay›ﬂ›¤›” için
proje paydaﬂlar›n›n onay› al›nd›. Proje hakk›nda bir dosya haz›rlanarak Sa¤l›k Bakan› Prof. Dr. Recep Akda¤’a sunuldu. 13 Ey-

lül 2006’da da Sa¤l›k Bakanl›¤›’yla protokol imzaland›.
Aygaz Genel Müdürü Mehmet Ali Neyzi, projeyi kamuoyuna ﬂu sözlerle duyurdu:
“Türkiye’de 7 milyon kiﬂi Aygaz markas›n› kullan›yor.
Toplumla bu kadar yak›n iliﬂkisi olan ve ailenin bir parças› olan bir markan›n topluma
karﬂ› sorumluluklar› da büyük oluyor.”
S›ra, odalar›n tasarlanmas›na
gelmiﬂti. Aﬂ› odalar›nda belirli bir standard›n korunmas› için bir iç mimarl›k firmas›na aﬂ› odas› tasar›m› yapt›r›ld›. 81 il için
standart malzemeler sa¤land› ve Aygaz tesislerine gönderilmeye baﬂland›. Sa¤l›k
ocaklar› ise, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve ‹l Sa¤l›k

Müdürlüklerince belirlendi. Bu sa¤l›k
ocaklar›n›n foto¤raflar› çekildi, durum
analizi yap›ld› ve gerekti¤inde Bakanl›k ile
görüﬂülerek yenilenmeye daha çok ihtiyac› olan sa¤l›k ocaklar› önerilmesi istendi.
Böylece 2007 sonuna kadar yenilenecek
81 sa¤l›k oca¤›n›n listesi oluﬂturuldu. Aygaz bölge sat›ﬂ müdürlükleri çal›ﬂanlar›, tesis çal›ﬂanlar› ve bayilerin iﬂbirli¤iyle yerel
müteahhit firmalar bulundu, teklifler al›nd› ve inﬂaat iﬂlerine baﬂland›. ‹nﬂaat süreçleri kontrol edildi. 31 Aral›k 2007’de, 81
sa¤l›k oca¤›n›n aﬂ› odas›n›n tefriﬂi de tamamlanm›ﬂ olacak..

‹nternetten takip
Gönüllülük ilkesinden yola ç›k›larak çal›ﬂanlar ve bayiler; yerel müteahhitlerin bulunmas› ve inﬂaat›n izlenmesi sürecine dahil oldu. Özellikle sat›ﬂ ekipleri, tesis yöneticiliklerindeki çal›ﬂanlar ve bayiler, tüm
sürecin takibinde ve raporlanmas›nda,
proje yönetim ekibi olan Aygaz Kurumsal
‹letiﬂim Yöneticili¤i’ne destek verdi. Bu s›rada Aygaz, Proje Dan›ﬂman› taraf›ndan
haz›rlanan “Ay›ﬂ›¤› Çocuk Sa¤l›¤› Rehberi”ni Bakanl›k onay›yla bast›rd› ve proje

netim Mekanizmas› oluﬂturuldu. Gönüllü bayiler ve çal›ﬂanlardan oluﬂan bu ekip, her ay
talip olduklar› sa¤l›k oca¤›na
giderek denetim formlar›n›
doldurmaya ve foto¤raflar›n›
çekerek aﬂ› odas›n›n durumunu “Ay›ﬂ›¤›”n›n internet sitesi
üzerinden sisteme girmeye
baﬂlad›.

“Hasta say›m›z artt›”
sürecini takip etmek isteyenler için
www.aygazayisigi.org adresli web sitesini
tasarlad›. Tüm bunlar›n sonucunda, yenilenen aﬂ› odalar›n›n durumlar›n› kontrol
edebilmek ve olas› bir bozulmay› giderebilmek için Ay›ﬂ›¤› Fahri Müfettiﬂleri De-

Aygaz Ay›ﬂ›¤› Projesi’ni geliﬂtiren
ve uygulayan Beyza Tebbutt, Eda
Gökay, Serdar Geniﬂ, Mert Özdemir,
Lütfi Ünübol, Cengiz Ataman, Cafer
Özgür, Erdem Gelegen, art›k “En
Baﬂar›l› Koçlular” aras›nda.

Projenin finansörü Aygaz A.ﬁ.
ve bayileriydi. Ancak ilerleyen aﬂamalarda
maddi kat›l›m çerçevesi geniﬂletildi ve
projenin finansman›na çal›ﬂanlar da eklendi. Gönüllü olan çal›ﬂanlar için birkaç
alternatif geliﬂtirildi; kimi aﬂ› odas› yap›m›
için maddi ba¤›ﬂ, kimi sa¤l›k ocaklar›n›
a¤açland›rma, kimi de sa¤l›k ocaklar›n›n
eksik di¤er malzemelerinin ba¤›ﬂlanmas›n› üstlendi. Bu iﬂleyiﬂle 2007 için hedefledi¤i 36 yeni aﬂ› odas› inﬂaat›n› da y›l sonunda tamamlayan Aygaz, “Ay›ﬂ›¤›” projesinin baﬂar›s›n› ölçebilmek, topluma
katk›s›n› ve de¤erini ö¤renebilmek için
bir pazar araﬂt›rma ve ölçümleme firmas›yla çal›ﬂmaya da baﬂlad›. Aygaz, projenin sürdürülebilirli¤ini bayileri, çal›ﬂanlar› ve toplumla sa¤layacak. Çünkü projenin sonuçlar› sevindirici. Projenin ilk y›l›nda yenilenen Ömerli Sa¤l›k Oca¤›, bir
buçuk y›ld›r yeni yüzüyle hizmette. Dr.
Ayhan Öztürk, bu sürede aﬂ› odas›na gelenlerin say›s›n›n artt›¤›n› söylüyor: “Bizi
özel kurumlara tercih eden hastalar›n say›s› artt›. Bizim için de daha rahat ve istekli bir çal›ﬂma ortam› do¤du. Daha efektif
çal›ﬂmaya baﬂlad›k.”

“Sosyal sorumluluk gönüllüsü”
Kendisini “sosyal sorumluluk gönüllüsü” olarak ifade eden Aygaz, 1997’den bu yana tarih ve
arkeoloji alan›nda prestij kitaplar› ç›kararak geniﬂletti¤i Aygaz Kitapl›¤› ile akademisyenler ve
ilgilenenler için kapsaml› bir kaynakça oluﬂturdu. Sagalassos arkeolojik kentindeki Antoninler
Çeﬂmesi’nin restorasyonunu destekledi. 1998’de baﬂlayan “Aygaz Ev Kazalar›na Karﬂ›
Uyar›yor” kampanyas›yla, 400 bin ev kad›n›na e¤itim verdi. Bu kampanya 2002’de yön
de¤iﬂtirdi. Ebeveynlerin bilgilendirilmesi ard›ndan çocuklara da e¤itim verilmesi gerekti¤i
düﬂüncesiyle, “Dikkatli Çocuk Kazalara Karﬂ› Bilinçlendirme” kampanyas›n› baﬂlatt›. Amaç
çocuklar› deprem, ilkyard›m, trafik, yang›n ve ev kazalar› konular›nda bilgilendirmekti. Bu proje,
2004 IPRA Golden Awards ve 2005 Sabre Awards Endüstri ve Kamu E¤itimi kategorileri büyük
ödüllerini Türkiye’ye kazand›rd›. Bugüne kadar 334 bin 225 ilkö¤retim ö¤rencisi “Dikkatli Çocuk
Sertifikas›” ald›.
Aygaz, Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derne¤i iﬂbirli¤iyle diyabetik çocuklara destek de
veriyor. Her y›l Enez’de düzenlenen yaz kamp›n› organize eden Aygaz, bir diyabetik çocu¤un
en s›k karﬂ›laﬂt›¤› psiko-sosyal sorunlar›n çözümü için yürütülen projeleri destekliyor. Aygaz, TAP
Vakf›’n›n yürüttü¤ü “Güvenli Annelik” projesine de destek oluyor. ‹lk uygulamas› Düzce’de
yap›lan proje kapsam›nda, bugüne kadar 2500 kad›na ulaﬂ›ld›. S›radaki Diyarbak›r’da hedef,
4 bin hanede e¤itim.
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Karacan Grup üçüncü
kuﬂa¤› haz›rl›yor
Kendisi henüz 13 yaﬂ›ndayken babas›n›n ﬂirketinde iﬂ
hayat›na ›s›nma çal›ﬂmalar› yapan Karacan ﬁirketler
Grubu Yönetim Kurulu Baﬂkan› Harun Karacan,
o¤ullar›n› da bu yöntemle Koç ailesinin yeni fertleri
olarak haz›rl›yor

K

oç Toplulu¤u’nun ikinci kuﬂak “iﬂ orta¤›” Harun Karacan, üçüncü kuﬂa¤›, yani iki o¤lunu
ﬂimdiden halefi olarak iﬂe haz›rl›yor. Kendisi
henüz 13 yaﬂ›ndayken babas›n›n ﬂirketinde iﬂ
hayat›na ›s›nma çal›ﬂmalar› yapan Karacan
ﬁirketler Grubu Yönetim Kurulu Baﬂkan› Harun Karacan,
o¤ullar› için de ayn› yöntemi kullan›yor. Her hafta sonu babalar›yla yola ç›kan iki kardeﬂ, ﬂimdiden iﬂ ak›ﬂ›n› ve müﬂteriyle iletiﬂimi ö¤reniyor. Harun Karacan, ailesi ve ﬂirketleri
için ortak noktay›, “Koç Grubu’ndaki enerjiyi rehber edinmek” olarak aç›kl›yor. Petrol, otomotiv, nakliyat, madencilik
ve sigorta alanlar›nda faaliyet gösteren, Eskiﬂehir’deki beﬂinci
Opet istasyonunun kurdelesi Anadolu Buluﬂmalar› s›ras›nda
Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç taraf›ndan kesilen Karacan ﬁirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Harun Karacan’a, Koç ile buluﬂmas›n›, iﬂ ortakl›¤›n›,
çocuklar›n›, Eskiﬂehir’i sorduk.
Koç’la buluﬂman›z›n öyküsünü anlat›r m›s›n›z?
Gelenekten gelece¤e, yerelden evrensele uzanmay›, bu yönde
ilkeli bir ticareti öngören bir aileyiz. Kurucumuz Ali Karacan’›n misyonu da vizyonu da, ad› konmasa da böyleydi. Koç
Grubu ile sadece ekonomide de¤il, ilkelerde de, vizyonda da,
iﬂ yapma anlay›ﬂlar›nda da ortaklaﬂ›yoruz. Kuﬂkusuz Koç
Grubu’nun par›lt›s›n›, onlarla iﬂ yapmadan çok önce biliyor
ve hissediyorduk. Ama somut iﬂ ortakl›¤› ve iliﬂkilerimiz
1980’lerde baﬂlad›. Babam hafriyat, nakliyat iﬂleri yap›yordu.
O zaman akaryak›t al›ﬂveriﬂimizi, Kütahya yolundaki bulunan, Koç Grubu’na ait bir akaryak›t istasyonundan yapard›k.
O dönemde sektörde, ﬂimdiki gibi veresiye yoktu. “Bu çok
güzel bir iﬂmiﬂ” diye düﬂündük. Çocukluk y›llar›mda, Koç
Grubu’nun istasyon iﬂletmecili¤inde olmas› hep dikkatimi
çekmiﬂti. Böyle büyük bir Grubun bu iﬂi yap›yor olmas›, bu
sektörün gelece¤i oldu¤unu gösteriyordu. O y›llardan bugüne yak›n bir iﬂ ortakl›¤› içindeyiz.
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Hafriyat ve nakliyat ﬂirketiniz varken neden enerji sektörüne geçmeyi seçtiniz?
Enerji sektörünün, gelece¤in sektörü oldu¤unu düﬂündük ve karar verdik. ‹çinde
olmaktan hâlâ büyük bir keyif al›yoruz.
Büyüme enerjimizi enerji sektöründen
sa¤l›yoruz. Bu da ne kadar do¤ru bir hamle yapt›¤›m›z› gösteriyor.
Enerji sektöründe nas›l büyüdünüz?
1992’de ilk istasyonumuzu açt›k. 1999’da
Eskiﬂehir’de ilk Oto Aygaz istasyonunu açt›k. Aygaz ile verimli bir iﬂ ortakl›¤›m›z
var. 2002’den itibaren Aygaz’›n Marmara
Bölgesi kara nakliyecili¤ini sürdürüyoruz.
2003’ten itibaren ise Türkiyenin sayg›n ve
güçlü markalar›ndan Opet istasyonlar›n›
hizmete açmaya baﬂlad›k. Bu süreçte Opet
ile yak›n bir iﬂbirli¤i geliﬂtirdik ve bu, bize
çok ﬂey kazand›r›yor ve ö¤retiyor.
Siz kiﬂisel olarak, bu büyümeye hangi
aﬂamas›nda kat›ld›n›z?
Ben sürecin her aﬂamas›nda yer ald›m.
Nakliye ve hafriyat ﬂirketi s›ras›nda, henüz
12–13 yaﬂlar›ndayd›m. Kepçede operatörlük yap›yordum. ﬁimdi grubun Yönetim
Kurulu Baﬂkan›’y›m ama bu yolda her türden iﬂte görev ald›m diyebilirim. A¤abeyimi 1987 y›l›nda bir iﬂ kazas›nda kaybettikten sonra yönetim sorumlulu¤unu devrald›m. Baﬂar›lar›n ard›ndan önce ailemin bana duydu¤u güven, daha sonra tak›m çal›ﬂmas› ve ortak akl› kullanma iradem çok
yard›mc› oldu. Tak›m çal›ﬂmas›na, “biz”
bilincine, baﬂka ak›l ve duygulara kulak
vermeye, sorumluluk ve yetki da¤›l›m›na
özel bir önem veriyorum. Birlikte iﬂ yapma
süreçlerini tüm çal›ﬂanlar›m›z ve iﬂ ortaklar›m›zla verimli k›lman›n yollar›n› sürekli
ar›yoruz. “Ben oldum, ben iyiyim” demek,
çok tehlikeli. O nedenle sürekli daha iyiyi
arayan bir vizyonu, mükemmeliyetçili¤i ve
giriﬂimci cesaretini ﬂirket kültürümüzün
en önemli parças› haline getirdik.
Peki bu kültürü çocuklar›n›za devretme
plan›n›z var m›?
Daha önce de söz etti¤im, kurumsallaﬂma
öncelikli hedeflerimiz aras›nda. Kuﬂkusuz
aile içinde, gelecekte Karacan’› daha ileriye
götürecek adaylar var. ‹ki o¤lum var; biri
15, biri dokuz yaﬂ›nda. Onlar da bir yandan e¤itimlerini sürdürüyor, bir yandan
benimle çal›ﬂmalar› izliyor. Tabii e¤itimlerini ve e¤lencelerini etkilemeden iﬂe ›s›nmalar›n› istiyorum. Bir gün Karacan ad›n›
benden daha yükseklere ç›kard›klar›na tan›k olmak isterim. Ama dedi¤im gibi, bi-

zim için öncelikli olan, kurumsal bir gücü
ve profesyonel bir anlay›ﬂ› yerleﬂtirmek,
kal›c› olmak, kiﬂileri de¤il kurumlar› dikkate almak.
Ya onlar, iﬂinizi sürdürmeyi istiyorlar m›?
Asl›nda bu soruyu onlara sormak gerekir.
‹zlenimim, heyecanl› hatta sab›rs›z bir ﬂekilde iﬂe baﬂlamak istedikleri ﬂeklinde. Bu
heyecanlar› hoﬂuma gitmiyor de¤il ancak
e¤itimleri her ﬂeyin önünde. E¤itimleri sonucunda kendi vizyonlar› ile Karacan vizyonu aras›nda bir uyum yakalayacaklar›n›
hissediyorum. Gözlerindeki par›lt› bana
umut ve heyecan veriyor.
Peki, enerji sektöründe Koç ile büyümek size neler kazand›rd›? Baﬂka bir
grupla çal›ﬂ›yor olmaktan fark› nedir?
Koç Grubu’nda Say›n Vehbi Koç’tan gelen
bir miras var. ‹ﬂ ortaklar›n› önemsemek.
Bugün de Koç ile çal›ﬂan tüm iﬂ ortaklar›n›n, bayilerin hissetti¤i ﬂey bu. Koç Grubu
ile yan yana olmak insana gurur veriyor,
çal›ﬂma azmini ve ﬂevkini art›r›yor. Koç
Grubu ve Ailesi’nin etkilerini ekonomi ya
da ticaret dünyas›yla s›n›rlamak yanl›ﬂ
olur. Toplumsal itibar›, sorumlulu¤u, ilke
ve de¤erleriyle ülkemize son derece önemli katk›lar yap›yor. Karacan Ailesi ve ﬁirketler Grubu olarak Koç Grubu’ndaki
enerjiyi rehber edindik, iﬂlerimizi o ›ﬂ›kla,
enerjiyle daha da büyütmek istiyoruz.
Eskiﬂehir ekonomisinin geliﬂimini nas›l
buluyorsunuz?
Eskiﬂehir, Türkiye’nin yükselen y›ld›z›. Yaﬂam kalitesi s›ralamas›nda büyük illerimizi
bile geride b›rak›yor. Kültür-sanat etkinlikleri göz kamaﬂt›r›yor. Geleneksel sanayi,

hizmet sektörü güçlenerek yola devam
ediyor. Genç, dinamik, canl› bir ekonomik
ve sosyal hayat›n içindeyiz. Bu canl›l›k bizi de güdülüyor, sürekli yenilikçi ve fark
yarat›c› iﬂleri düﬂünmemize neden oluyor.
Ayn› zamanda hizmet kalitesi beklentileri
artm›ﬂ ve çeﬂitlenmiﬂ bir müﬂteri kitlesi de
var. Buna uygun müﬂteri odakl› yaklaﬂ›m›
hayata geçirmek için de yo¤un çaba harc›yoruz.
Müﬂteri memnuniyetini nas›l sa¤l›yorsunuz, bu konuda Koç Holding’den destek al›yor musunuz?
Hiç kuﬂkusuz Koç Grubu bünyesindeki
markalarla, baﬂta Opet ve Aygaz olmak
üzere insan kaynaklar› geliﬂimi konusunda
yak›n bir iﬂbirli¤i içindeyiz. Mesleki teknik
e¤itimlerden yenilikçi pazarlama projelerine kadar hemen her konuda karﬂ›l›kl› bilgi ve fikir paylaﬂ›m›nda bulunuyoruz. Her
iki markan›n yöneticileri de destekleri ve
ilgileriyle hep yan›m›zda; yeri gelmiﬂken
kendilerine de teﬂekkürü bir borç bilirim.
Koç Holding’in bayi portal›ndan yararlanabiliyor musunuz?
Koç Grubu büyük ve güçlü bir aile; bayiler, çal›ﬂanlar, yöneticiler hatta müﬂteriler.
Dolay›s›yla kendi içimizdeki dayan›ﬂmay›,
sinerjiyi, birlikteli¤i, bilgi paylaﬂ›m›n› sa¤layan bir araç olarak bu portal çok önemli
bir iﬂleve sahip. Her ziyaretimde bu portaldan çok yararlan›yor, keyif al›yorum. Kurumsal iletiﬂim, ilkelerin ve de¤erlerin benimsenmesinde aidiyet duygusunun art›r›lmas›nda son derece önemli. ‹letiﬂim teknolojisindeki geliﬂmeler de bu süreçleri
h›zland›r›yor. Bu aç›dan bayi portal›, Koç
Grubu’nun farkl›l›¤›n› gösteriyor.
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“Okutan” Vali
2000 y›l›nda,
Siirt’teki
okullaﬂma oran›n›
tüm kenti
seferber eden bir
kampanyayla
yüzde 4’ten yüzde
63’e, Sakarya’da
ise 2006’da yüzde
8’den yüzde 55’e
ç›kard›. Ald›¤›
Vehbi Koç Ödülü
ile de bir anaokulu
yapt›ran Trabzon
Valisi Nuri
Okutan, ﬂimdi
Trabzon’da
çal›ﬂ›yor
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Nuri Okutan
O

nun ad› art›k “Okutan Vali” .
Bunun nedeni Nuri Okutan’›n her gitti¤i yerde bir e¤itim seferberli¤i baﬂlatmas› ve
bu seferberli¤in de Türkiye
okullaﬂma skorlar›n› altüst etmesi. Siirt ve
Sakarya Valilikleri dönemindeki baﬂar›lar›
nedeniyle Vehbi Koç Vakf›’n›n e¤itim alan›ndaki Vehbi Koç Ödülü’nü al›p, bununla
da annesinin an›s›na Fatmana Anaokulu’nu
yapt›ran Okutan, ﬂimdi de sihirli de¤ne¤ini
Trabzon’a uzatt›. Ö¤retmen okulu mezunu
olarak gönlü e¤itime düﬂen, insanl›k için en
de¤erli yat›r›m›n e¤itim oldu¤unu düﬂünen
Okutan ile bu yoldaki “mazeret tan›maz”
yürüyüﬂünü konuﬂtuk.
Size Vehbi Koç Vakf›’n›n ödülünü getiren
çal›ﬂmalar›n›z› anlat›r m›s›n›z? Bu çal›ﬂmalar s›ras›nda güçlüklerle karﬂ›laﬂt›n›z m›?
E¤itim çok unsurlu bir etkinlik ve paydaﬂlar›n›n ahenklili¤ini gerektiren bir eylem
alan›. Örne¤in son y›llarda kaydedilen büyük ilerlemelere ra¤men, özellikle okul öncesi e¤itimdeki okullaﬂma oran› maalesef geliﬂmiﬂ ülkelerin gerisinde. Atatürk, Sakarya

Meydan Muharebesi s›ras›nda, milletimizin
var oluﬂ mücadelesindeki bütün zorlu¤a
ra¤men e¤itimcilerle bir araya gelip hem gelece¤i hem e¤itimi hem sürdürülen mücadeleyi tart›ﬂt›. Mülki idare amirleri, kamu ve
yerel imkanlar› birleﬂtirip k›sa sürede büyük
ilerleme kaydedebilir. Tabii güçlüklerle karﬂ›laﬂt›m ama her sorunun alt›ndan kalkacak
güce ve kayna¤a sahip bir ülkeyiz. Bize düﬂen, bahane üretmeden, y›lg›nl›k ve bezginli¤e kap›lmadan bu kaynaklar› iyi de¤erlendirmek, e¤itimi var oluﬂ meselesi görmek.
Siirt Valili¤im s›ras›nda, çocuklar›n okul öncesi e¤itime gitmedi¤ini gördüm. Aileler ilgisizdi. Çal›ﬂmam›za, halkla iyi bir diyalog kurarak baﬂlad›k ve daha ilk zamanlarda olumlu geliﬂmeler kaydettik. ‹leriki aﬂamalarda
hem ülkemizden hem uluslararas› kuruluﬂlardan destek ald›m. Görmüﬂtüm ki, okul
öncesi çocu¤a götürdü¤ünüz güzellikler ailelerin daha çok ilgisini çekiyor. O yaﬂta verdi¤iniz e¤itimin h›zl› sonuçlar›n› aile de görüyor ve o zaman e¤itimin tüm katmanlar›yla ilgileniyor. Biz de e¤itime ilgiyi, bu çocuklarla sa¤lad›k.
Kampanya, 12 bine yak›n ö¤renciyi okul

öncesi e¤itime kazand›rd›. Bunun için pek
çok yol kullan›ld›; Valilik, çocuklar›n›
okula gönderen ailelere yard›mda bulundu, ö¤rencilere hediyeler verildi. Evleri ziyaret edip velileri ikna etmeye çal›ﬂan ö¤retmenlerin, en az 25 ö¤renci toplamad›klar› durumda sözleﬂmeleri uzat›lmad›. Çaba harcayan muhtarlar, törenlerde protokole davet edildi. Kampanya sonucunda
Siirt, Türkiye ortalamas›n›n yüzde 15 oldu¤u okul öncesi e¤itimde ülke birincisi oldu.
2000’de uygulamaya konulan proje sonucunda okullaﬂma oran› yüzde 4’ten yüzde
63’e ç›kar›ld›.
Sakarya’daki baﬂar›y› nas›l yakalad›n›z?
Deprem sonras› sorunlar›n› yaﬂayan Sakarya’da da e¤itim alan›nda birçok sorunun
acilen çözülmesi gerekiyordu. “E¤itim kurumlar› ve ö¤retmenler ne kadar mükemmel olurlarsa olsunlar, ailelerin, sivil toplum örgütlerinin, görsel ve yaz›l› bas›n›n,
yerel yönetimlerin, üniversitenin ve sanayi
çevrelerinin deste¤i olmaks›z›n e¤itimde
baﬂar›y› yakalamak mümkün de¤ildir” slogan›yla yola ç›kt›k. Valili¤imiz, e¤itim alan›nda Sakarya’n›n orta vadeli temel hedeflerini belirlemek, e¤itim stratejisini oluﬂturmak üzere çal›ﬂma baﬂlatt›, konu çeﬂitli
platformlarda tart›ﬂ›ld›, 2005-2010 dönemine iliﬂkin “Sakarya ‹li E¤itim Stratejisi
Plan›” ortaya konuldu. Sakarya adeta kenetlendi ve bunun sonucunda 2006 y›l›
Stratejik Eylem Plan› çerçevesinde okul öncesi e¤itimde ö¤renci say›s› 2051’den 23
bin 379’a, derslik say›s› 133’ten 632’ye,
okullaﬂma oran› yüzde 8’den yüzde 55’e ç›kar›ld›. Koç Holding‘in katk›lar›yla bilgiteknoloji s›n›flar› oluﬂturuldu.
Bu çal›ﬂmalar›n›z sonucu ald›¤›n›z ödül
ve bu ödülle yapt›rd›¤›n›z okul sizin için
ne anlam taﬂ›yor?
E¤itimin, zannedilenden çok daha erken
ça¤larda baﬂlamas› gerekti¤i konusunda
kolektif bir bilinç sa¤layan çal›ﬂmalar›m›z
sonucu, Koç Vakf›’n›n 2006 y›l›nda e¤itim
alan›nda verdi¤i ödülü almak benim için
gurur kayna¤›. Ödülü, mülki idare amirleri ailesinin ferdi olarak ald›m. Ö¤retmenlik
hayaliyle girdi¤im Gönen Ö¤retmen Lisesi’nde, “Her yere ›ﬂ›k götürmek” üzere yetiﬂtirilmiﬂtik. Bu ödül de e¤itime gidecekti
ama proje içeri¤iyle ilgili karars›zd›m. Karars›zl›¤›m, annem ve babam›n ödül hakk›ndaki sohbetini duyduktan sonra de¤iﬂti.
Bu sohbet s›ras›nda “Nuri o parayla okul
yapt›r›r” diyen annemi, bu konuﬂmadan
birkaç gün sonra kaybettik.

Yani sizin için bu okul vasiyet olmuﬂ...
Peki e¤itimi bir kamu görevlisi ya da bir
hay›rsever olarak desteklemek aras›nda
nas›l bir duygu fark› var?
Evet, benim için vasiyet halini alan okul,
annemin an›s›na ve e¤itim çabalar›m› karﬂ›l›ks›z b›rakmayan Sakaryal› hemﬂerilerim
için hayat buldu. ‹nﬂaat› s›ras›nda gerek say›n Semahat Arsel, gerek say›n Ali Koç yak›ndan ilgilendi hatta ek olarak 50 bin YTL
daha göndererek okulun en güzel ﬂekilde
tamamlanmas›n› sa¤lad›. Say›n Arsel ve eﬂi
Nusret Arsel’i aç›l›ﬂta görmek de beni ayr›ca mutlu etti. Bu giriﬂimin yaratt›¤› duyguyu anlatmak gerçekten zor. Kamu görevlisi
olarak e¤itimle ilgili çal›ﬂma yapmak, zaten
görevim. ‹yi bir ﬂekilde ya da di¤erlerine
göre daha iyi bir ﬂekilde bu görevi yapmaya çal›ﬂ›yorsunuz; ama hay›rseverlik daha
farkl›. Sizin kullan›m›n›za verilmiﬂ bir paray› e¤itimde kullan›yorsunuz. Bu beni

ﬂahsen daha derinden etkiledi, daha olgunlaﬂt›rd›, daha tatmin edici oldu; beni daha
derin duygularla e¤itime ba¤lad›. Bu duygu
baﬂka hiçbir ﬂeyle ölçülemez. Bu hissi, tadabilme ﬂans› olan herkes tatmal›.
Siirt, Sakarya ve ﬂimdi de Trabzon’das›n›z. Trabzon’da e¤itim sorunlar› benzer
mi, farkl› çözüm üretilebiliyor mu?
Gayet tabii benzerlikler var. Ancak Trabzon’u daha istekli, daha e¤itime yatk›n gördüm. Okul öncesi kurum ve s›n›flar›m›zla,
okullaﬂma oran› sekiz ayda yüzde 37’den
yüzde 57’ye ç›kar›ld›. Kitap okuman›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› için burada da “okuma saatleri” uygulamas›na baﬂland›. Çocuklar›m›z
için “Türk Dünyas›ndan Masallar” dizisini
yay›nlama karar› ald›k. Sporun bir beceri
ve yetenek oldu¤unu düﬂünerek yeni bir
proje ortaya koyduk. Bilimsel verilere dayal› yap›lan sportif çal›ﬂmalar, hem uluslararas› yar›ﬂmalarda ülkemizi temsil edebilecek sporcular›n yetiﬂmesine katk› sa¤layacak hem de olimpiyat kültürünü ve sporda
centilmenlik anlay›ﬂ›n› yayg›nlaﬂt›racak.
Gençlerin topluma aktif vatandaﬂlar olarak
kat›lmalar› amac›yla Gençlik Merkezlerini
ﬂekillendirdik. Kimsesiz çocuklar için Do¤u
Karadeniz mimarisinde kurulacak “Sevgi
Evleri” projesine giriﬂtik. Kamu görevlilerinin sosyal sorumluluklar› vard›r. Kamu görevlisi, insan› ve hizmeti odak yapmal›.
Koç Toplulu¤u’nun sosyal sorumluluk
çal›ﬂmalar›n› de¤erlendirir misiniz?
Koç Toplulu¤u, her ﬂeyden önce onca insana iﬂ vererek, aﬂ vererek baﬂl› baﬂ›na örnek bir sosyal sorumluluktur. Ayr›ca Topluluk, memleketin her sorununa, geliﬂmesine katk›da bulunarak büyük sorumluluk
gösteriyor. E¤itim ve sa¤l›k alan›nda aç›lan
müesseseleri de örnek nitelikte. Bu topraklarda kazan›lan imkânlar›n yine bu
topra¤›n insan›na çevrilmesi gerekti¤i
inanc›nday›m. Koç Toplulu¤u’nu, imkânlar›n› bu alana kayd›rd›¤› için kutluyorum.
E¤itime inanç, sevgi ve bilgiyle yap›lacak
yat›r›mlar›n misliyle dönece¤ini de çok iyi
biliyorum. Sakarya’da tüm okullar›n bilgi
teknolojileri s›n›flar› dahil donan›m›, Koç
Holding’in katk›lar›yla yap›ld›. Her insanda do¤uﬂtan var olan yeteneklerin küçük
bir destekle ülke geliﬂmesine katk› sa¤layaca¤›n› yaﬂayarak gördüm… Ö¤rencilik
y›llar›mda bar›nd›¤›m Vehbi Koç Yurdu’nun duvarlar›ndaki “Sana yap›lan fedakârl›¤›n karﬂ›l›¤›, senden beklenen bilgi,
karakter ve yurda hizmettir” sözleri, beni
her zaman etkiledi.
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Horlama “kuru
gürültü” de¤il
Amerikan Hastanesi Uyku Bozukluklar› Klini¤i
Direktörü Dr. Sabri Derman: “Horlamak, asl›nda
‘yar› bo¤ulmak’ anlam›na geliyor. Horlarken nefes
yollar› k›sa bir süre için daral›yor. Bu arada uyku
apnesi denilen, bazen bir dakikay› aﬂan nefes
durmalar› da iﬂin içine girince, kalp ve beyin
zorlan›yor. Giderek potansiyel ölümcül
rahats›zl›klar ortaya ç›k›yor”
›llard›r bir probleminiz var:
Horluyorsunuz. Asl›nda bu
sizi çok da fazla rahats›z etmiyor. As›l sorun, yak›n
çevrenizin bitmez tükenmez ﬂikâyetleri... Peki, gerçekten de horlaman›z yaln›zca geceleri ç›kard›¤›n›z o
korkunç gürültüyle mi s›n›rl›? Dikkat
da¤›n›kl›¤›, artan unutkanl›k, yataktan
yorgun kalk›ﬂ›n›z acaba horlaman›zla ilgili olabilir mi? Dahas›, hipertansiyon,
beyin kanamas›, kalp krizi gibi, ad›n› bile anmak istemedi¤iniz baz› rahats›zl›klara yol açabilir mi? Ne yaz›k ki evet. Horlama, art›k uyurken ç›kard›¤›m›z rahats›z
edici sesler de¤il, vücudun “Ben nefes almakta güçlük çekiyorum. Dikkat et!”
uyar›s› olarak alg›lan›yor. Bu uyar›ya da
kulak vermeniz gerekiyor, çünkü uyku
apnesi, beyin, kalp gibi can al›c› organlar›m›z›n fonksiyonlar›n› engelliyor. Amerikan Hastanesi Uyku Bozukluklar› Klini¤i Direktörü Dr. Sabri Derman, horlama, uyku apnesi, uyku bozukluklar›n›n
nedenleri, sonuçlar› ve tedavi yöntemlerine iliﬂkin sorular›m›z› yan›tlad›.

Y

Neden horlar›z?
Üst solunum yolundaki yumuﬂak dokular -yumuﬂak damak, küçük dil- uyku s›ras›nda gevﬂer. Bunun sonucunda, hava
yolunda k›smi bir daralma meydana gelir ve horlama denilen ses ortaya ç›kar.
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Zaten s›rtüstü yatt›¤›n›zda dil kökünüz,
yerçekiminin etkisiyle geriye do¤ru gidecektir. Hele burnunuz t›kanm›ﬂsa veya
küçük diliniz büyükse, nefes borunuzu
ﬂiﬂe mantar› gibi t›k›yorsa, solunum yollar› daral›yor ve horluyorsunuz.
ﬁöyle düﬂünelim. Hava, gaz veya su bir
borudan geçerken, e¤er boru düzse bu
düz bir ak›md›r. E¤er bu boru bir noktada daral›rsa, o noktadan sonra türbülans
ak›m oluﬂur. Nefes yolunuzu belirleyen
kaslar ve içindeki yumuﬂak dokular, e¤er
bu yol daral›rsa, türbülans nedeniyle titreﬂmeye baﬂlar. Bu da horlamay› ortaya
ç›kar›r. Horlama, “yar› bo¤ulma”, “hava
yollar›n›n daralmas›” demek. Uyku s›ras›nda üç beﬂ saniyeden uzun süren nefes
kesilmelerine ise “apne” diyoruz.
Horlama sadece gürültü olmaktan ç›k›p tehlikeli bir hal alm›ﬂ oluyor...
Apne, t›bben önemli baz› sorunlara yol
aç›yor. Hekim olarak beni, horlaman›n
gürültüsü de¤il, nefes darald›¤› ya da
durdu¤u zaman ortaya ç›kan oksijen
kayb› ilgilendiriyor. ‹kinci olarak, bu kay›p kalbe önemli bir yük getiriyor. Kalp
daha çok çal›ﬂmak zorunda kal›yor. Bu
durum, uzun vadede hipertansiyona yol
aç›yor. Üçüncü olarak al›nan oksijenin
azalmas›, özellikle kalbin ve beynin ald›¤› oksijeni azaltt›¤› için, bu “can al›c›” organlar›n fonksiyonlar›n› yeterince yapa-

mamas›na neden oluyor. Dördüncü olarak uykunun kalitesi çok bozuldu¤u için
bu hastalar›n biliﬂsel fonksiyonlar› bozuluyor, psikolojik s›k›nt›lar oluﬂuyor, depresyon, isteksizlik, keyifsizlik, “adam
sende”cilik, izah edilemeyen iç s›k›nt›lar,
ö¤rendi¤ini kolay hat›rlayamama, hat›rlad›¤›ndan tam anlam ç›karamama gibi...
Bu aç›lardan uyku apnesi çok ciddi bir
uyku bozuklu¤u ve sa¤l›k sorunudur.
Uyku bozuklu¤u nedir?
‹nsanlar›n dinlendirici, yeterli uyku alamamas›na yol açan rahats›zl›klard›r.
Dört bölümde gözden geçirilirler:
1- Uykusuzluk (insomnia) veya az uyku
(hiposomnia); uykuya dalmakta zorluk
ya da uykuya dald›ktan sonra s›k s›k
uyanmak yahut uykuya dald›ktan bir süre sonra uyan›p bir daha uyuyamamak.
2- Aﬂ›r› uyku halleri (hipersomnia); normal zamanda ve sürede uyuduktan sonra bile yorgun kalkmakla, gün içinde uyku gelmesiyle ilgili rahats›zl›klar.

fazla- çal›ﬂ›r. ‹ﬂte bu yüzden uyku çok
önemli. Geliﬂmiﬂ canl›lar için olmazsa olmaz iki biyolojik fonksiyondan biri beslenme-su içme, di¤eri uyku. Geriye kalan her
ﬂey pazarl›¤a aç›kt›r.

D‹KKAT!
• Uyku apnesi kalp krizi riskini beﬂ kat, beyin kanamas› riskini üç kat art›r›yor.
• ﬁehirleraras› yollarda ölümle sonuçlanan kazalar›n yaklaﬂ›k yüzde 40’›
direksiyonda uyumadan kaynaklan›yor.
• Uyku apnesi çocuklarda da görülebilir. Uyku apnesi çocuklar›n büyümelerini
yavaﬂlat›r, çünkü büyüme hormonu sadece derin uyku s›ras›nda salg›lan›r.
Uyku yetmezli¤i çocuklarda ö¤renme ve davran›ﬂ bozukluklar›na yol açar.

3- Uykunun zamanlamas›, biyolojik ritmi
ile ilgili bozukluklar.
4- Uyan›kken normal ama uyurken anormal say›lan -uykuda konuﬂma, yürüme vb.
gibi- davran›ﬂlar (parasomnia). Burada kritik olan ﬂudur: Uykunun hem kalitesi ve
süresi normal olmal› hem insan kendi biyolojik ritmine uygun saatlerde uyumal›.
Uykunun süresi ve zamanlamas› kiﬂiden
kiﬂiye de¤iﬂir mi?
Uykuyla ilgili temel parametreler genetiktir.
Do¤uﬂtan itibaren yaﬂant›m›z, bu biyolojik
ritmi belirliyor. Her insan›n sekiz saat uyumas› diye bir kural yok. Kimi insan dört saat uyudu¤unda uykusunu alabilirken, kimi
insan 12 saatte alabilir. Uyku; beynin dinlenmesi ve kendi veritaban› iﬂlemlerini ya-

pabilmesi için gereken bir süreç. “Beynin
dinlenmesi” fonksiyonu, beynin kendi iç iﬂlemlerini yapabilmesi için, d›ﬂardan gelen
uyar›lardan çok kendi içinden gelen uyar›lar› ve iﬂlemleri gerçekleﬂtirdi¤i bir süreç.
Bir anlamda bilgisayar›n “bellek oluﬂturmas›, dosya birleﬂtirmesi, dosyalar› temizlemesi” gibi bir süreç mi bu?
Gerçekten de güzel bir metafor olarak uyku s›ras›nda beyin, bir bilgisayar›n do¤ru
çal›ﬂmas› için yapt›¤› iﬂlemleri yap›yor.
Gün içinde al›nan bilgilerin s›n›fland›r›lmas›, eski bilgilerle iliﬂkilendirilmesi, o bilgilerin de¤iﬂik komponentlerinin, de¤iﬂik
alanlarda depolanmas› gibi... Bu çok yo¤un
bir iﬂtir. Beyin uyku s›ras›nda, uyan›kken
oldu¤u kadar -hatta zaman zaman daha

Uyku bozukluklar› ne tür rahats›zl›klara
yol aç›yor?
Fark›nda olmadan, giderek artan düzeyde
birtak›m biliﬂsel yetilerinizden kaybetmeye
baﬂl›yorsunuz. Yorgunluk hissi, dikkat da¤›n›kl›¤›, unutkanl›k, konsantrasyon bozuklu¤u, keyifsizlikler, can s›k›nt›s› duygusu, endiﬂe duygusu, giderek depresif durumlar, bazen psikosomatik dedi¤imiz,
düﬂünsel s›k›nt›lar›n vücut belirtilerine dönüﬂmesine yol açan baﬂ a¤r›s›, migren, ast›m, nefes darl›¤›, haz›ms›zl›k, gastrit, ishal,
kab›zl›k, menstruasyon bozukluklar› gibi
s›k›nt›lar ortaya ç›kabiliyor. Her halükârda
e¤er uykumuzun süresi ve kalitesi yeterli
de¤ilse biz bunun maliyetini bir ﬂekilde
karﬂ›l›yoruz. Örne¤in, horlamalar ve apne
ile ilgili ortaya ç›kan oksijen kay›plar› beynin sürekli olarak k›sa k›sa uyan›p üst solunum yollar›n› açmas›n› gerektirir. O yüzden beyin -eski tabirle- sürekli teyakkuzdad›r. Çünkü horlarken nefesiniz kesilir ve o
süre 8-10 saniyeyi aﬂarsa, beyin gelen
alarmlarla hemen k›saca uyan›r. Üst solunum yollar› kaslar› kas›l›p aç›l›r, siz nefesinizi al›rs›n›z; oksijen al›rs›n›z, karbondioksit atars›n›z ve alarmlar susar. Beyin tekrar
uyumaya baﬂlar ama bir dakika sonra bu
süreç yine tekrarlan›r. Bu uyanmalar artt›¤›
zaman, sabah yorgun kalkars›n›z, çabuk
yorulursunuz, hemen uykunuz gelir. Performans›n›z düﬂer, dikkatiniz da¤›l›r. Çocuklarda ö¤renmeyi güçleﬂtirir. Çünkü uykusu bölünen insanlar›n, gün içinde ald›¤›
bilgileri haf›zalar›na aktarmalar› zorlaﬂ›r.
Uyku apnesi nas›l tedavi ediliyor?
Uyku problemlerinin yüzde 90’›ndan fazlas› uyku klini¤inde tan›s› konulan ve tedavi
edilen problemlerdir. Örne¤in uyku apnesi sendromu gibi potansiyel ölümcül bir
problemin, uyku laboratuvar›nda, bir gecede tan›s› konuyor. E¤er sorun üst solunum
yollar›ndaki bir t›kan›kl›kla ilgiliyse nefes
alman›za yard›m eden birtak›m aletler var,
onlarla bir gecede tedavi ediliyor ya da kulak burun bo¤az konsültasyonu yap›l›yor.
Fiziksel bir t›kan›kl›k varsa ameliyatla tedavi ediliyor; problem yine çözülüyor.
Önemli olan “do¤ru tan›-do¤ru tedavi”
çünkü örne¤in her hastan›n uyku apnesinin derecesi farkl›d›r. O yüzden herkese
uyan tek bir tedavi yoktur.
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“Sizinkiler” 160 bin

çocu¤a cesaret verdi
‹ki y›ld›r Türkiye’yi kar›ﬂ kar›ﬂ gezen
“Sizinkiler-Dünya Kaç Bucak” müzikli çocuk
oyunu, Anadolu’da ve ‹stanbul’da 160 bin
çocu¤a ulaﬂt›. Çocuklar› hayallerinin
peﬂinden koﬂmaya ça¤›ran müzikli çocuk
oyununun bu y›lki son dura¤›, ‹stanbul’da
Bostanc› Gösteri Merkezi oldu. Oyunu
izleyen binlerce çocuk aras›nda “Ülkem ‹çin”
kampanyas›yla desteklenen Hilmi Çeliko¤lu
‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileri de vard›
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oç Toplulu¤u, “Sizinkiler-Dünya Kaç Bucak” müzikli çocuk oyununa deste¤ini vermeye 80. y›l etkinlikleri çerçevesinde
2006’da baﬂlam›ﬂt›. Amaç, çocuklar›n hem
zihinsel hem kültürel geliﬂimlerine katk›
sa¤larken, çocuklar› s›n›rs›z hayal kurmaya ve bu hayallerinin peﬂinden koﬂmaya davet etmekti. Sizinkiler iki y›l
boyunca Anadolu’yu kar›ﬂ kar›ﬂ gezdi ve ülke genelinde
160 bin çocu¤a ulaﬂt›. O çocuklar art›k, hayallerinin,
e¤er çaba gösterirlerse gerçekleﬂebilece¤i inanc›nda.
Ünlü karikatürist Salih Memecan’›n 1991’den bu yana
çizdi¤i ve tüm çocuklar›n tutkuyla izledi¤i “Sizinkiler”in
çizgi kahramanlar›, Beﬂiktaﬂ Kültür Merkezi (BKM)
oyuncular› taraf›ndan “Dünya Kaç Bucak” ad›yla müzikli
tiyatro oyunu haline getirildi ve tüm Türkiye’yi gezerek
ücretsiz sahnelendi. Müzikali Can Y›lmaz senaryolaﬂt›rd›,
Özer Atik müziklerini haz›rlad›, Ayçin Tar renkli dekor

Sizinkiler Ailesi’nin süpriz dünya seyahatinde Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan Afrika’ya dünyan›n farkl› kültürleriyle tan›ﬂacak, baﬂ döndürücü bir gezinin büyüsüne kap›lacakt›. Amaç, çocuklar›n hem zihinsel hem kültürel geliﬂimlerine katk›da bulunmak, hayal dünyalar›n› geliﬂtirmelerini sa¤lamak, onlar› hayallerinin peﬂinden koﬂmaya cesaretlendirmekti.
Öncelik, Anadolu illeri ve özellikle imkânlar› yeterli olmayan okullar›n ö¤rencilerinin oyuna kat›l›m›n› teﬂvikti. Bu
amaçla “Sizinkiler”, Anadolu’yu kar›ﬂ kar›ﬂ gezdi. Geçti¤imiz y›l 17 kentte100 bin
çocu¤a ulaﬂ›ld›. Bu y›lki turne kapsam›nda ise, 34 kiﬂilik ekip, 15 Ekim 2007’de
baﬂlayarak 25 Anadolu kentinde 54 gösteri yaparak 6 bin kilometre yol kat etti
ve böylece 26 Kas›m’da son bulan turneyle, 40 bin çocu¤a daha ulaﬂt›.

‹stanbul’da 160 bine ulaﬂt›

ve kostümleriyle büyülü bir dünya yaratt›, koreografiyi Anadolu Ateﬂi düzenledi. Oyunun yönetmeni ise Caner Akkaya idi.

Kar›ﬂ kar›ﬂ Anadolu
Oyun; Sizinkiler Ailesi’nin uslu k›z› “Limon”, yaramaz arkadaﬂ› “Zeytin”, tüm
aileyi birbirine ba¤layan anne “Ç›tç›t” ve
evin tonton ve tembel babas› “Babiﬂko”nun bir dizi maceralar›n› konu ediyor. Evin küçük k›z› Limon’un dünya
seyahati kazanmak için yar›ﬂmaya baﬂvurmas›yla baﬂlayan maceralar›, esprili
ve s›cak mesajlar›yla çocuklar için oldu¤u kadar büyüklere de mutlu bir saat
yaﬂatmay› hedefliyordu. Tüm çocuklar,

Anadolu turnesini tamamlayan “Sizinkiler”, 19-26 Kas›m tarihleri aras›nda ‹stanbul’da sahne ald›. ‹ﬂte bu yedi günde
yap›lan 14 gösteriyle de oyunu izleyen
çocuklar›n say›s›, iki y›l›n sonunda 160
bini buldu. “Sizinkiler”in iki y›ll›k eme¤ini hedefine ulaﬂarak taçland›rd›¤› Bostanc› Gösteri Merkezi’ndeki 26 Kas›m
tarihli gösterimde, Koç Holding’in bir
baﬂka sosyal sorumluluk projesi “Ülkem
‹çin” ile desteklenen Hilmi Çeliko¤lu ‹lkö¤retim Okulu’nun ö¤rencileri de vard›. Bizden Haberler, bu mutlu buluﬂman›n “foto¤raf›n›” çekti. Hilmi Çeliko¤lu
‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileri, ‹stanbul
bölgesindeki 11 ayr› okuldan gelen yaklaﬂ›k 2 bin ö¤rencinin aras›na, müdireleri Hülya Bako¤lu ile kat›ld›. “Sizinkiler” ile gülen, ﬂark›lar söyleyen çocuklara, oyun sonunda Koç Toplulu¤u’nca
“Sizinkiler-Dünya Kaç Bucak”›n çizgi
roman› hediye edildi. “Sizinkiler” ailesiyle poz vermek için yar›ﬂan Hilmi Çeliko¤lu ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileri
oyundan öylesine etkilenmiﬂlerdi ki büyük bölümü gelecekteki mesle¤ini tiyatrocu olarak de¤iﬂtirdi.

“Hayallerimizin peﬂinden koﬂaca¤›z”
10 yaﬂ›ndaki Zeynep Bako¤lu’nun en
be¤endi¤i kahraman Zeytin, en be¤endi¤i fikir de ﬂu olmuﬂ: “Hayallerimizin
peﬂinden koﬂmam›z gerekti¤ini anlad›m. ‹nsan isterse, hayal de olsa her ﬂeyi gerçekleﬂtirebilir.”
Ceyda Aksoy’un oyundan süzerek benimsedi¤i yaklaﬂ›m, “Azmedersek her

hayalimizi gerçekleﬂtirebiliriz” olmuﬂ.
Dördüncü s›n›f ö¤rencileri Simay Kuzgun ve Samet Gök, hedeflerini tiyatroculuk olarak de¤iﬂtirmiﬂ. Üçüncü s›n›fa
giden Sehernur Özbask›n Zeytin’i be¤enenlerden. Oyunla birlikte her hayalin
gerçekleﬂebilece¤ine inanc› pekiﬂmiﬂ.
Limon’dan etkilenen Gizem Enginler
üçüncü s›n›fta. Hedefi ö¤retmenlik olan
Gizem “‹nsanlar istediklerini yapmak
için u¤raﬂmal›” diyor. Zeytin ve Limon
aras›nda seçim yapamayan Hilal Ad›yamanl› da hayallerine kavuﬂabilece¤ine
inan›yor. 11 yaﬂ›ndaki F›rat Küçükkaya
da “Çok çal›ﬂ›rsak ve çok istersek hayallerimiz gerçekleﬂebilir” diyor. Emine Sar›can da zorluklar karﬂ›s›nda y›lmamak
gerekti¤ini düﬂünüyor.
Selim Can “Düﬂlerimizin peﬂinden koﬂarsak, onlar› gerçekleﬂtirebiliriz” inanc›nda. 10 yaﬂ›ndaki Binnur Tosun oyundan ﬂunu ç›karm›ﬂ: “Hayallerimizin gerçekleﬂmesini çok çok istemeliyiz.” Hilmi
Çeliko¤lu ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerinin bir saatlik bir oyunla hayallerinin peﬂine düﬂme karar› vermesi ise, sosyal sorumluluk projelerinin bu genç hayatlar›n ﬂekillenmesinde ne kadar etkili oldu¤unu gösteriyor.

“Çocuklar›m›z belki ilk kez e¤lendi”
Hilmi Çeliko¤lu ‹lkö¤retim Okulu Müdiresi
Hülya Bako¤lu, “Ülkem ‹çin” projesi kapsam›nda desteklenen okullar›n›n bu sayede çok
daha iyi e¤itim imkân›na kavuﬂtu¤unu anlatt›: “Okulumuz, ‘Ülkem ‹çin’ kapsam›nda May›s 2007’de önemli bir destek gördü. 800
ö¤rencili okulumuzda bir fen ve teknoloji s›n›f› oluﬂturuldu. Ayr›ca projeksiyon makineleri, temizlik malzemeleri, ö¤rencilerimize
çanta, k›rtasiye, giysi yard›m› yap›ld›. Ayr›ca
ö¤rencilerimiz, tiyatro gösterileri gibi sosyal
ve kültürel projelere de kat›ld›. Bugün ö¤rencilerimizin kat›ld›¤› “Sizinkiler” oyunu, Koç
Toplulu¤u ile birlikte yapt›¤›m›z ikinci tiyatro
gösterimi oldu. Bu ortak organizasyonlar›n
sürmesini bekliyoruz. Okulumuz, sosyal ve
ekonomik anlamda çok geliﬂmemiﬂ bir bölgede ve ö¤rencilerimizin ço¤u, okulumuz sayesinde bir tiyatro oyunu izleyebiliyor. Koç
Toplulu¤u may›s ay›nda okulumuza destekler
yapt›¤›nda, bahçemizde geniﬂ kapsaml› bir
etkinlik yapt›. Okulumuz adeta bir lunapark
alan› olmuﬂtu. Çocuklara ücretsiz dondurmalar da¤›t›ld›. Pek çok çocu¤umuz, belki de
hayatlar›nda ilk kez böyle bir coﬂkuyla e¤lenme imkân› buldu. Koç Toplulu¤u’nu okulumuza karﬂ› gösterdi¤i duyarl›l›k için kutluyorum ve teﬂekkür ediyorum.”
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“Tatl› sal›”n›n

tatl› dostluklar›
Yöneticilerinin gurur
duydu¤u Aygaz-Opet Türk Müzi¤i
Korosu, Coﬂkun Aç›kgöz
yönetiminde çal›ﬂt›¤› yeni dönem
repertuvar›nda ‹stanbul ﬂark›lar›na
a¤›rl›k verecek. Koristler “tatl› sal›”
ad›n› verdikleri çal›ﬂma günlerinde
stres at›yor, motivasyonunu
art›r›yor
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vet arkadaﬂlar baﬂl›yoruz:
“Ah güzel ‹stanbul, benim sevgili yarim
Güzelli¤in aksetmiﬂ Bo¤az’›n sular›na…”
-Arkadaﬂlar sanki bir ﬂey bekler gibisiniz… Dik otural›m, duruﬂumuzu ayarlayal›m, ﬂimdi bana bakarak bir daha baﬂl›yoruz! Bir de,
“…z›n sular›” de¤il, arkadaﬂlar, “bo¤az›n sular›”… Evet,
ﬂimdi yeniden deniyoruz!
Üç y›l önce Koç Holding Enerji Grubu Baﬂkan› Erol Memio¤lu öncülü¤ünde kurulan Aygaz-Opet Türk Müzi¤i
Korosu, 2007-2008 dönem çal›ﬂmalar›na Eylül ay›nda
baﬂlad›. Bu y›la kadar çarﬂamba günleri mesai saatinden
sonra yap›lan çal›ﬂmalar, bu y›l sal› günlerine taﬂ›nd›.
Koro üyelerinin “tatl› sal›” ad›n› verdi¤i çal›ﬂmalar, Coﬂkun Aç›kgöz taraf›ndan yürütülüyor. Aç›kgöz, yeni dö-

nemde koronun repertuar›nda ‹stanbul
ﬂark›lar›n›n eskiye oranla daha fazla olaca¤›n› söylüyor.
Koro 2004’te, Türk sanat müzi¤ine gönül
veren Aygaz ve Opet çal›ﬂanlar›n› buluﬂturmak ve bu hobilerini gerçekleﬂtirmelerine f›rsat yaratmak amac›yla kurulmuﬂ. Zamanla Koç Holding Enerji Grubu’ndan Mogaz, Koç Statoil ﬂirketleri çal›ﬂanlar› ile Aygaz bayileri ve çal›ﬂanlar›n›n birinci derece yak›nlar›ndan oluﬂan
koronun ﬂu anda 37 üyesi var. Aygaz Genel Merkezi’nde yap›lan çal›ﬂmalar›n öncesi, t›pk› bir üniversite kantinine benziyor; koristler, günlük sorunlar ve koﬂuﬂturmalar›n stresinden, bir anda ö¤rencilik günlerine dönüyor gibi.

Opet Genel Müdürü Ayd›n Güneﬂ:

“Verimlilik, motivasyon, dostluk art›yor”

“Çal›ﬂanlar›m›z›n hobilerine vakit ay›rmalar›n› destekliyor ve imkânlar sa¤l›yoruz. ‹nsan
ruhunu ayd›nlatan, güzel duygular uyand›ran ve hoﬂgörü s›n›rlar›n› geniﬂleten müzik,
ayn› zamanda biyolojik olarak da insan hayat›n›n bir parças›. Koromuz; Türk kültürü
içinde önemli bir yer tutan Türk müzi¤inin do¤ru bir biçimde ö¤renilmesi, yaﬂat›lmas›
ve gelecek kuﬂaklara aktar›lmas›na katk› sa¤l›yor. Öte yandan müzikle u¤raﬂmak insan
beyninin her iki yar›s›n›n entegrasyonunu sa¤larken, verimlili¤i de art›r›yor. Müzikle u¤raﬂanlar›n yarat›c›l›k yönleri ve iletiﬂim becerileri geliﬂiyor. Stresi azaltarak, konsantrasyon sa¤lamay› da kolaylaﬂt›r›yor. Konserlerde güzel eserleri çal›ﬂma arkadaﬂlar› ve yöneticileri ile paylaﬂan korist arkadaﬂlar›m›z, sahne tecrübesi edinerek, bu konuda da
kendilerini geliﬂtirme imkân› buluyor. Bu sosyal ortam, Opet ve Aygaz çal›ﬂanlar› aras›ndaki s›cak iliﬂkiyi daha da geliﬂtiriyor. Çal›ﬂanlar›m›z ad›na, koronun kurulmas› ve
çal›ﬂmalar›n›n baﬂar›yla devam›nda ciddi destek ve teﬂvi¤i bulunan Koç Enerji Grubu
Baﬂkan› Say›n Erol Memio¤lu’na teﬂekkürlerimizi sunar›z.”

mizle, hatta ailece görüﬂüyor, piknikler,
geziler yap›yoruz. Bu konserleri sosyal
etkinlik kapsam›nda, yard›ma ihtiyac›
olan gruplara vermek isteriz.”

“Bakt›m ki arkadaﬂlar›m çok mutlu”
Çal›ﬂmalara iki hafta önce baﬂlayanlar›n
da, üç y›ld›r sürdürenlerin de büyük keyif ald›¤› her hallerinden belli. Koronun
en yeni üyesi Esra Barak, “Bu, ikinci geliﬂim. Daha önce bu çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ arkadaﬂlar›n ne kadar mutlu oldu¤unu görünce kat›lma ihtiyac› duydum. Sesim
çok güzel oldu¤undan de¤il, bu paylaﬂ›m› yakalamak için buraday›m” diyor. Yeni üyelerinden Fatih Bahçebaﬂ› ise, bu çal›ﬂmalarda kendini üniversite y›llar›nda
gibi hissediyor: “Üniversite döneminde
alt› y›l Türk sanat müzi¤i korosunda çal›ﬂm›ﬂt›m, burada da o günlerdeki keyfi
yaﬂ›yorum. Mesai saatinden sonra çal›ﬂmam›za ra¤men dinlendiriyor bizi.” Üç
y›ll›k korist Simay Kirkit, “Çok uzak yoldan gelmeme ra¤men, çok sevdi¤im için
kat›l›yorum” diyor. Nihal Memio¤lu da
Kirkit gibi üç y›ld›r koroda ve çal›ﬂmalara kat›lma nedenini ﬂöyle anlat›yor: “Bu
müzi¤i çok seviyorum ve bu çal›ﬂmay›,
kendime ay›rd›¤›m bir süre olarak görüyorum. Günlük dertlerden uzaklaﬂt›¤›m,
yeni arkadaﬂlar edindi¤im, keyifle müzik
yapt›¤›m bir ortam buras›.”

1500 kiﬂi dinledi

Yo¤un bir iﬂ gününün
ard›ndan yap›lan
çal›ﬂmalara büyük bir
istekle kat›lan koro
üyeleri, bugüne kadar
verdi¤i konserlerde 1500
dinleyiciye ulaﬂt›. Yeni
konserlere haz›rlanan
koronun repertuvar›nda
art›k ‹stanbul ﬂark›lar›
daha fazla yer alacak

Amatörleri sevgi buluﬂturuyor
2007 y›l› ikinci yar›s›nda itibaren yeni bir
yaklaﬂ›m aray›ﬂ› sonucu koro, TRT Ankara Radyosu sanatç›lar›ndan Coﬂkun Aç›kgöz taraf›ndan yönetilmeye baﬂlanm›ﬂ.
Aç›kgöz, profesyonel ekiplerden çok,
amatör gruplar› çal›ﬂt›rman›n kendisini
daha mutlu etti¤ini, çünkü onlar› görev
duygusu ya da zorunluluklar›n de¤il, sadece Türk sanat müzi¤i sevgisinin buluﬂturdu¤unu söylüyor.
Koro, y›lda en az bir kez, ﬂirket çal›ﬂanlar› ve ailelerinin davetli oldu¤u konser-

ler veriyor. Çal›ﬂmalara ilk gününden itibaren kat›lan Birol Korkmaz, konser
mutlulu¤unu ﬂöyle anlat›yor: “Ekip olarak bir ﬂeyleri baﬂarmak çok keyif veriyor. Çok de¤iﬂik ﬂirketlerden, çok de¤iﬂik mevkilerden gelen arkadaﬂlar›m›z,
burada iki buçuk saat ayn› ekipte buluﬂuyor. Baﬂar›l› bir konserden sonra ekibin yaﬂad›¤› mutlulu¤u görmenizi isterim. Çal›ﬂma s›ras›nda t›pk› ortaokul ya
da lisedeki gibi bir dinamizm ve mutluluk yaﬂ›yoruz. Yaz aylar›nda da birbiri-

Koro, ilki 2004’te Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen “Y›lsonu Partisi”ndeki
olmak üzere Koç Allianz Oditoryumu’nda “Eski Türk Filmi ﬁark›lar›”, Anneler Günü’nde “Can›m Anneme” konseri ve “Aﬂk Her Mevsimde” konserleri vermiﬂ, 1500 seyirciye ulaﬂm›ﬂ.
Koro üyeleri yo¤un bir iﬂ gününün ard›ndan yap›lan çal›ﬂmalara büyük bir istekle kat›l›yor. Çal›ﬂmalar›n koro üyelerinde yaratt›¤› duyguyu, koronun üç y›ll›k üyelerinden ﬁeny›l Ataman ﬂöyle aç›kl›yor: “Bu çal›ﬂma büyük bir sinerji kazand›rd› gruba. Çal›ﬂma ortam›nda çok
güzel motivasyonlar veriyor. Amatörce
sahne tozu yutmak da çok heyecan verici; her konser ayr› heyecan, sahne arkas›nda güzel ﬂeyler yaﬂ›yoruz.”
Üç y›ld›r süren çal›ﬂmalar› sadece haftan›n bir akﬂam› yap›lan iki buçuk saatlik
bir etkinlik olarak görmek mümkün de¤il. Koro ekibi çal›ﬂma günleri ve konserlerin d›ﬂ›nda özel hayatlar›nda da görüﬂüyorlar. Yaz döneminde son dersler tüm
ekip ve ailelerinin de kat›l›m› ile tekne
gezintileri, piknikler gibi farkl› mekânlarda yap›l›yor. Her konser sonras› ise yine
koro üyelerinin ailelerinin ve ﬂirketlerin
üst düzey yöneticilerinin de kat›l›m› ile
kutlama yemekleri düzenleniyor.
Aygaz-Opet Türk Müzi¤i Korosu’nun
2008 y›l›ndan itibaren yarar amaçl› konserler gerçekleﬂtirmesi planlan›yor. Böylelikle çal›ﬂmalar›n bir hobi olman›n ötesinde, ayn› zamanda sosyal bir amaca hizmet
etmesinin de sa¤lanmas› hedefleniyor.
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d amdaki mizahç›
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Hayat sorar insana

S

evgili okurlar, bir y›l›n daha
sonu gelmiﬂken damdan
aﬂa¤› bir okula zumlan›yor
bu ay gözlerim. Ö¤renciler
görüyorum yollarda. S›nav
yorgunu, dershane bezgini ö¤renciler…
“Bilgisavar” olarak adland›rd›¤›m bizdeki e¤itim sistemi soru soramayan gençler yetiﬂtiriyor. Soru soramayan, sorgulayamayan, bu yüzden de hayat›n kap›s›ndan d›ﬂar› itildiklerinde hep çuvallayan genç insanlar üretiyoruz sürekli.
Oysa gençleri hayata haz›rlayacak bir
e¤itim, onlara önce “soru sormay›” ö¤retir. Her ﬂey ama her ﬂey “soru sormakla” baﬂlar. Sormad›¤›n›z, soramad›¤›n›z
zaman ö¤renemezsiniz, hele bir de yeterince okumuyor, araﬂt›rm›yorsan›z.
Son y›llarda yüzlerce okulda söyleﬂiye
ve imza gününe gittim, bunlar›n ço¤u
ilkö¤retim okullar› ve liselerdi. Çocuklar›m›zdaki durum da oldukça vahim.
“Arkadaﬂlar söyleﬂimize ﬂimdi de karﬂ›l›kl› olarak soru-cevap ﬂeklinde devam
edelim” dedi¤im anda okul salonlar›nda
buz gibi bir hava esiyor, b›rak›n soru
sormay› bazen ç›t bile ç›km›yor, karﬂ›mda ço¤unlukla s›nav sersemi bir vaziyette, berbat bir e¤itim sisteminin yorgunu ö¤renciler buluyorum böyle anlarda. Biraz ö¤retmenlerin zorlamas›yla, isteksizce soru sormaya kalkan çocuklar da size genellikle burcunuzun ne oldu¤unu, evli olup
olmad›¤›n›z›, k›zlar hakk›nda
ne düﬂündü¤ünüzü filan soruyorlar. Yani soracak bir ﬂey bulam›yorlar. Çünkü soru soracak
ﬂekilde bir e¤itim alm›yorlar.
Geçen y›l bir okulda, bir ö¤renci arkadaﬂ›m›z ciddi ciddi “saatin kaç oldu¤unu” bile sordu!..
Bu çocuklar aynen susuz gibi,
sorusuz kalm›ﬂ bir haldeler. Yeterince soru soramam›ﬂ vücutlar› s›v› kayb› misali soru kayb›
içinde...
Oysa her biri, çok erken bir yaﬂta “Soru Bankas›” sahibi olan
çocuklar›n-gençlerin bu iﬂte
pek bir günah› yok. As›l günah,
cam bir kavanozun içine hapse-
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Son y›llarda yüzlerce okulda söyleﬂiye gittim. “Arkadaﬂlar
söyleﬂimize ﬂimdi de karﬂ›l›kl› olarak soru-cevap ﬂeklinde
devam edelim” dedi¤im anda buz gibi bir hava esiyor, b›rak›n
soruyu, ç›t bile ç›km›yor. Biraz ö¤retmenlerin zorlamas›yla
isteksizce soru sormaya kalkan çocuklar da genellikle
burcunuzu, evli olup olmad›¤›n›z›, k›zlar hakk›nda ne
düﬂündü¤ünüzü filan soruyor. Yani soracak bir ﬂey
bulam›yorlar. Çünkü soru soracak ﬂekilde e¤itim alm›yorlar

den e¤itim sistemimizde. Oysa insan
sordukça bir yerlere yaklaﬂ›r. Oysa insan sordukça s›rt›na binen bu hayat› daha kolay taﬂ›r...
‹ﬂte hayat›n bize sordu¤u ve bir insan
ömrü süresi içerisinde cevap bekledi¤i
ancak büyük bir olas›l›kla da bizden cevab›n› bir türlü alamad›¤› küçük hayat
sorular›n› y›llardan beri not al›p, biriktirip duruyorum. Sonuçta dama ç›km›ﬂ
bir mizahç›n›n sorular› bunlar… “Soru
soranlar›n›z bol olsun” diyerek y›llar
önce “Hayat Sorar ‹nsana” diyerek baﬂlatt›¤›m bu küçük hayat sorular›ndan

bir küçük demet sunmak istiyorum
ﬂimdi sizlere…
- Biz Türklerin gelece¤e bak›ﬂ›, “Gelece¤i varsa, görece¤i de var” cümlesinde
gizli de¤il midir?..
- Dersler bu ülkede hep, “gereken ders”
olarak m› al›nacak?..
- ‹nsan›n do¤du¤u ya da doydu¤u yerden çok “durdu¤u” yer önemli de¤il midir?
- “Mutlu” bir sonun, “kötü” bir baﬂlang›çtan ne fark› vard›r?..
- Günümüzde as›l sorun, yazar›n reklam yapmas›nda m›, yoksaaaaa sadece
“reklam yapanlar›n” yazar olmas›nda m›?..
- ‹nsan insan›n aynas› oldu¤u
için mi, baz›lar› ayna yerine yan›nda sürekli insan taﬂ›r?..
- ‹yili¤in ölçüsü, “Ne kadar kötü
olursan o kadar iyi” mi oldu art›k, ne dersiniz?..
- Futbolumuzda alt› yabanc›ya
izin var, oras› tamam, peki bir
maçta “futbola yabanc›” kaç hakeme izin var?..
- Demedi¤ini b›rakmayan bir insan m› olmal›, yoksa demedi¤ini
ortada b›rakmayan bir insan
m›?..
- Bir ülkede politikac›lardan
umudunuzu kesebilirsiniz, fakat
as›l kötü olan, bir ülkede “halktan umudu kesmek” de¤il midir?..
- Sürmenaj geçiren bir kiﬂinin
“Türk” oldu¤unu, “Sürmenaj›
kap›ya kadar geçirmesinden”
anlayabilir miyiz?..

