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Dünyan›n 190.

büyü¤ü olmak

Sempozyumu ilk kez gerçekleﬂtirildi

oç Toplulu¤u ﬂirketleri, dünya ve Türkiye’nin “en
büyük sanayi kuruluﬂlar›” listelerindeki yerlerini
her geçen y›l daha da yukar›ya taﬂ›yor. ‹SO’nun
“500 Büyük Sanayi Kuruluﬂu” araﬂt›rmas›nda
Tüpraﬂ bu y›l da birinci s›radaki yerini korurken,
Ford Otomotiv, Arçelik, Tofaﬂ ve Aygaz ilk 10 ﬂirket içinde yer ald›lar. Toplulu¤umuzun gösterdi¤i
baﬂar› uluslararas› alanda da teyit ediliyor. Geçti¤imiz ay Amerikan Fortune dergisinin aç›klad›¤›
“Dünyan›n 500 Büyük ﬂirketi” (Global 500) araﬂt›rmas›n›n sonuçlar›na göre de, Koç Holding bir önceki y›la göre 168 basamak birden yükselerek listede 190. s›raya ç›kma baﬂar›s›n› gösterdi.
Küresel bir aktör olma yolunda emin ad›mlarla ilerleyen Koç Toplulu¤u, sosyal sorumluluk projelerini de ekonomik baﬂar›lar›yla paralel götürme çabas› içinde. Bildi¤iniz gibi, Birleﬂmiﬂ Milletler (BM)
Küresel ‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas›’n› (Global Compact) geçen y›l imzalam›ﬂt›k. Bu projenin de¤erlendirilmesine yönelik olarak BM taraf›ndan bu y›l Cenevre’de düzenlenen zirvenin kapan›ﬂ oturumunda
da görüﬂlerimizi dile getirme f›rsat›n› bulduk. Zirvede de vurgulad›¤›m›z gibi, bize göre iyi yurttaﬂl›k sadece ﬂirketin kârl›l›¤› veya cirosunu art›rmakla iliﬂkili olmamal›d›r; ticari de¤er yaratmak, kurumsal sosyal sorumlulu¤un ana hedefi de¤il bir türevi olmal›d›r.
Sektörün uluslararas› alandaki referans dergisi Boat International taraf›ndan dünyan›n en iyi 10 tersanesi aras›nda gösterilen RMK Marine süper yat üretimine haz›rlan›yor. RMK Marine, uzak mesafeli yelkenli yatlar›n bir numaral› üreticisi kabul edilen Oyster’le anlaﬂmaya vard›. Özel sektör tarihindeki en büyük muharip gemi inﬂas›na baﬂlayarak Türkiye’de bir ilki gerçekeﬂtiren RKM Marine,
süper lüks yat üretimiyle de imza att›¤› ilklere yeni bir halka daha ekliyor.
Vehbi Koç Vakf› da haziran ay› sonunda bir büyük etkinli¤e imza att›. VKV’nin düzenledi¤i “Uluslararas› Sevgi Gönül Bizans Araﬂt›rmalar› Sempozyumu” bu alandaki ilk kapsaml› toplant› olmas›
dolay›s›yla büyük yank› buldu.
Ve toplulu¤umuzda bir organizasyon de¤iﬂikli¤i var... Koç Finansal Hizmetler A.ﬁ. ve iﬂtirakleri 1
Eylül itibar›yla do¤rudan CEO’muz Dr. Bülent Bulgurlu’ya, Bankac›l›k ve Sigorta Grubu’ndaki di¤er ﬂirketler ise ayn› tarih itibariyle CFO’muz Ahmet Ashabo¤lu’na ba¤lan›yor. Bankac›l›k ve Sigorta Grubu Baﬂkan› Dr. Rüﬂdü Saraco¤lu, eﬂ baﬂkan s›fat›yla y›l sonuna kadar görevine devam edecek. De¤erli yöneticilerimize bu vesileyle bir kez daha baﬂar›lar diliyoruz.
22 Temmuz seçimlerinde milletvekili seçilen bayilerimizle birlikte, yeni dönemde Meclis’te görev
yapacak tüm milletvekillerimize de baﬂar› dileklerimizi iletiyoruz.
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Koç Holding
dünyada
ilk 200 içinde

Fortune Global 500 listesinde,
Koç Holding bu y›l h›zl› bir
yükseliﬂ göstererek 168
basamak birden yukar› ç›kt› ve
190’›nc› s›raya yerleﬂti.
Listedeki tek Türk ﬂirketi olma
özelli¤ini de hâlâ koruyor
Dünyanın en büyük ilk 25 ﬂirketi

ortune dergisinin her y›l geleneksel olarak haz›rlad›¤›, “Dünyan›n En Büyük 500 ﬁirketi” s›ralamas›nda Koç Holding, dünyan›n en büyük
200 ﬂirketi aras›nda yer ald›. 2005 y›l›nda
358’inci s›radaki Koç Holding, 2006’da 168
basamak birden yukar› ç›karak 190’›nc› s›raya yerleﬂti.
Koç Holding 34.4 milyar dolarl›k cirosu ve 390.5 milyon
dolar kârla, Fortune Global 500'deki tek Türk ﬂirketi olma
özelli¤ini bu y›l da korudu ve dünyan›n önde gelen pek çok
ﬂirketini geride b›rakm›ﬂ oldu.
S›ralamada perakende ma¤azalar zinciri Wal-Mart Stores,
351 milyar 139 milyon dolar ciro ve 11 milyar 284 milyon
dolar kâr ile ilk s›rada yer ald›.
‹lk 10'da altı enerji firmas›n›n yer ald›¤› s›ralamada, WalMart'›n ard›ndan üç enerji firmas›ndan Exxon Mobil ikinci,
Royal Dutch Shell üçüncü, BP dördüncü oldu. Listede
ABD’den 162, Japonya’dan 67, Fransa’dan 38, Almanya’dan
37, Çin’den 33 ve ‹ngiltere’den ise 37 firma yer ald›. Geçen
y›l listenin ilk s›ras›nda bulunan Exxon Mobil, cirosunu
339.928 milyar dolardan 347.254 milyar dolara ç›karmas›na ra¤men bu y›l 351.139 milyar dolarla ilk s›ray› alan WalMart ma¤azalar›n›n gerisinde kald›.

F
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12
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16
17
18
19
20
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22
23
24
25
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Wal-Mart Stores
Exxon Mobil
Royal Dutch Shell
BP
General Motors
Toyota Motor
Chevron
DaimlerChrysler
ConocoPhillips
Total
General Electric
Ford Motor
ING Group
Citigroup
AXA
Volkswagen
Sinopec
Credit Agricole
Allianz
Fortis
Bank of America Corp.
HSBC Holdings
American Int.Group
China National Petroleum
BNP Paribas
Koç Holding

Ciro

Kâr

(milyar $)

(milyar $)

351,139
347,254
318,845
274,316
207,349
204,746
200,567
190,191
172,451
168,356
168,307
160,126
158,274
146,777
139,738
132,323
131,636
128,481
125,346
121,202
117,017
115,361
113,194
110,520
109,214
34,390

11,284
39,500
25,442
22,000
-1,978
14,055
17,138
4,048
15,550
14,764
20,829
-12,613
9,651
21,538
6,380
3,449
3,703
8,976
8,809
5,459
21,133
15,789
14,048
13,265
9,169
391

0

Koç Toplulu¤u, Türkiye için
de¤er yaratmaya devam ediyor

Koç Toplulu¤u,
Türkiye’nin 500 büyük
kuruluﬂu içinde bu y›l
da 15 ﬂirketle yerald›.
Bu ﬂirketlerin cirosu,
ilk 500’ün toplam
cirosunun yüzde 21’ini
oluﬂturuyor

stanbul Sanayi Odas›’n›n (‹SO) “2006 Y›l›
500 Büyük Sanayi Kuruluﬂu” araﬂt›rmas›na
göre, Koç Toplulu¤u ilk
10 ﬂirket içerisinde Tüpraﬂ, Ford Otomotiv, Arçelik, Tofaﬂ ve Aygaz ﬂirketleri ile yer ald›.
Araﬂt›rma sonuçlar›na göre, Koç Toplulu¤u 15 ﬂirketi ile ciro, kâr, ihracat ve
çal›ﬂan say›s› olarak Türkiye’nin en büyük sanayi grubu olma baﬂar›s›n› sürdürdü.
Koç Toplulu¤u ﬂirketleri 37.9 milyar
YTL ile Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluﬂu’nun cirosunun yüzde
21’ini, özel sektörde ise yüzde 22’sini
temsil ediyor.
S›ralamaya giren Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinin ihracat› 2006 y›l›nda 9.3
milyar dolar ile özel sektör ihracat›n›n
yüzde 22’sini oluﬂturdu. Brüt katma
de¤erde ise 18.5 milyar YTL ile Koç
Toplulu¤u ﬂirketleri toplam özel sektörün yüzde 29’unu teﬂkil etti.
Koç Toplulu¤u, Vehbi Koç’un “Ülkem
varsa ben de var›m” ilkesi do¤rultusunda, 90 bin kiﬂilik çal›ﬂan ordusu ile
bir dünya ﬂirketi olma yolunda ilerlerken, ülkemiz için yaratt›¤› de¤erleri
art›rmaya devam ediyor.

TÜRK‹YE’N‹N ‹LK
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BÜYÜK SANAY‹
KURULUﬁU

‹

‹SO 500’DE KOÇ TOPLULU⁄U ﬁ‹RKETLER‹
Özel Sektör
S›ras›
2006
1
2
5
8
9
13
42
60
73
76
97
118
251
304
372

Bin YTL
ﬁirket Ad›

Tüpraﬂ Türkiye Petrol Rafinerileri A.ﬁ.
Ford Otomotiv Sanayi A.ﬁ.
Arçelik A.ﬁ.
Tofaﬂ Türk Otomobil Fabrikas› A.ﬁ
Aygaz A.ﬁ.
Beko Elektronik A.ﬁ.
Türk Demirdöküm Fabrikalar› A.ﬁ.
Türk Traktör ve Ziraat Makinalar› A.ﬁ.
Mogaz Petrol Gazlar› A.ﬁ.
Tat Konserve San. A.ﬁ.
Arçelik-LG Klima San. Ve Tic. A.ﬁ.
Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.ﬁ.
Entek Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.ﬁ.
Demir Export A.ﬁ.
Otoyol Sanayi A.ﬁ.

Sat›ﬂlar
(KDV Hariç)
18.673.722
5.605.701
3.825.144
2.672.942
2.495.107
1.580.839
615.124
508.827
438.966
429.596
363.939
307.253
161.157
134.736
119.939

Brüt Katma
De¤er
13.906.514
1.030.515
1.268.858
447.520
1.106.998
50.549
110.153
181.172
47.183
69.879
79.246
112.634
-13.281
74.883
40.724
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AL‹ Y. KOÇ KÜRESEL ‹LKELER SÖZLEﬁMES‹ L‹DERLER Z‹RVES‹’NE KATILDI

“DAHA ‹Y‹ B‹R GELECEK VE
DAHA ‹Y‹ B‹R DÜNYA ‹Ç‹N”
Zirvenin kapan›ﬂ›nda konuﬂan Ali Y. Koç, kurumsal sosyal
sorumluluktan, öncelikle vatandaﬂ, sonra da sorumlu
iletmecili¤in anlaﬂ›lmas› gerekti¤inin alt›n› çizdi

K

oç Holding Kurumsal
‹letiﬂim ve Bilgi Grubu
Baﬂkan› Ali Y. Koç, 5-7
Temmuz tarihleri aras›nda Cenevre’de gerçekleﬂtirilen Birleﬂmiﬂ Milletler Küresel ‹lkeler
Sözleﬂmesi Liderler Zirvesi’ne kat›ld› ve
Türkiye’den tek konuﬂmac› olarak toplant›n›n kapan›ﬂ oturumunda bir de¤erlendirme yapt›.
Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan üç y›lda bir
gerçekleﬂtirilen Liderler Zirvesi’nin son
toplant›s›, bugüne kadar gerçekleﬂtirilen
en geniﬂ çapl› kurumsal sosyal sorumluluk toplant›s› oldu. Bu y›lki zirveye yaklaﬂ›k 100 üst düzey devlet yetkilisi ile 75
uluslararas› kurumdan, bini aﬂk›n üst
düzey yönetici ve çok say›da sivil toplum kuruluﬂu temsilcisi kat›ld›.
Toplant›da, Türkiye’den tek konuﬂmac›
olan Ali Y. Koç kapan›ﬂ oturumunda
yapt›¤› konuﬂmas›nda, insan ve çal›ﬂan
haklar›na, çevre ve etik de¤erlere iliﬂkin
10 temel yaklaﬂ›m ve ilkeyi kapsayan Küresel ‹lkeler’in uygulamas› ve bu uygulamalar ile de¤er yaratmaya iliﬂkin görüﬂlerini paylaﬂt›. Ali Y. Koç, global ölçekte
yaﬂanmakta olan savaﬂlar›n, küresel ›s›nman›n, sosyal ve ekonomik büyük boyutlu problemlerin oldu¤u bir dünyada,
Koç Holding’in önümüzdeki 10 y›l süresince sponsorlu¤unu üstelendi¤i ‹stanbul
Bienali ile de paralellik kurarak “iyimserlik” ana temas›n› ön plana ç›kard›. “Çünkü bugün küresel iﬂ yaﬂam›nda iyimserli¤in daha önce oldu¤undan çok daha gerekli oldu¤una inan›yorum” dedi.
6

Konuﬂmas›nda önce dünyadaki olumlu
geliﬂmelere dikkat çeken Koç, tüm iyileﬂmelere karﬂ›n olumsuz koﬂullar›n da
söz konusu oldu¤unu belirteerek ﬂöyle
konuﬂtu: “3.5 milyar kiﬂi yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaﬂ›yor, zenginler ve
yoksullar aras›ndaki uçurum tüm ülkelerde her düzeyde büyüyor, birçok bölgesel çat›ﬂma sürüyor, birçok hastal›k
hâlâ kontrol edilemiyor, çevre h›zla tahrip ediliyor, hâlâ petrole bir alternatif
yok, yak›nda su kaynaklar› için savaﬂlar
duyabiliriz ve yolsuzluk hâlâ dünyan›n
baz› yerlerinde rekabetin kural› durumunda. Ali Y. Koç, bu rahats›z edici
gerçeklerin ço¤u için iﬂ dünyas›n›n suçland›¤›n› ancak iﬂ dünyas›n›n, kurumsal
sosyal sorumluluk için tarihinin bu en
büyük toplant›s›nda Cenevre’de bir araya geldi¤ini söyledi.
Koç, “Bu bir rastlant› m›?” diye sorarak
sürdürdü¤ü konuﬂmas›nda, “Yak›n zamandaki geliﬂmeler iﬂ yaklaﬂ›m›m›z›
benimserken iyi kurumsal yurttaﬂlar olmaya aç›k bir öncelik vermemiz gerekti¤ini anlamam›z› sa¤lam›ﬂt›r. Bugün bu
liderler grubu içinde dinledi¤imiz tar-

t›ﬂmalar›n gösterdi¤i gibi, iﬂ dünyas›
kapsay›c› ve sürdürülebilir pazarlar
oluﬂturmay› amaçlayan yeni bir küreselleﬂme evresine yönelmektedir ve bu
da özünde bir paradigma kaymas›n›
iﬂaret etmektedir” dedi.
Tek bir iﬂ yaklaﬂ›m› olamayaca¤› gibi tek
bir sorumlu iﬂletmecilik anlay›ﬂ›n›n da
olamayaca¤›na de¤inen Koç, kurumsal
sosyal sorumluluktan, öncelikle sorumlu vatandaﬂ, sonra da sorumlu iﬂletmecili¤in anlaﬂ›lmas› gerekti¤inin alt›n› çizdi. ﬁirketlerin bu sorumlulu¤u finansal
tablolar üzerinde olumlu etki beklentisi
ile de¤il, dünya, ülke ve topluma karﬂ›
sorumluluklar›n yerine getirilmesi gerekti¤ine olan inançlar› sebebiyle hayata
geçirmelerinin önemine dikkat çekti. Ali
Y. Koç sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
“Ek ticari de¤er yaratma CSR’›n (ﬁirketlerin Sosyal Sorumlulu¤u) ana hedefi de¤il bir türevi olmal›d›r. ﬁirketler,
bunun gere¤ini yapt›ktan sonra, oyunun kurallar›n› yeniden tan›mlamaya
yard›mc› olabilirler. ‹leri düzeydeki yar›ﬂç›lar için, bu mükemmel bir ileri
hamle ve hatta baz› durumlarda bir

“Ticari de¤er yaratma sosyal sorumlulu¤un
ana hedefi de¤il, türevi olmal›d›r. ﬁirketler
bunun gere¤ini yapt›ktan sonra oyunun kurallar›n›
yeniden tan›mlamaya yard›mc› olabilirler”
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Zirveye yaklaﬂ›k
üst düzey devlet yetkilisi
ile
uluslararas›
kurumdan
’i
aﬂk›n üst düzey yönetici
ve çok say›da sivil toplum
kuruluﬂu temsilcisi kat›ld›.

75

mukayeseli üstünlük sa¤lar. Maalesef,
baz› durumlarda fark›ndal›¤›n artmas›
ön saftakiler için daha fazla eleﬂtiri ve
beklentilere neden olmaktad›r. Ancak,
düzgün bir oyun alan› için zorlayarak
tüm taraflar› daha iyiye yönlendirme f›rsat› da vard›r. Genel iﬂ altyap›s› ve ortam› aç›s›ndan, pazarlar›n olgunluk düzeyleri farkl›d›r. Geliﬂmiﬂ pazarlarda, baﬂar› öykülerini ve en iyi uygulama k›staslar›n› belirlemek daha kolayd›r. Kurumsal sosyal sorumluluk bu pazarlarda ‘olmazsa olmaz’ bir ﬂey olarak sunulurken,
geliﬂmekte olan pazarlarda ‘olsa da iyi
olmasa da’ bir ﬂey olarak sunulmaktad›r.
Geliﬂmekte olan pazarlarda, iﬂ yaparken
yüksek standartlara ba¤l› kalmak için öz
disiplin uygulamak, özellikle zor zamanlar› düﬂündü¤ünüzde çok daha zordur.”
Geliﬂmekte olan pazarlarda iyi kurumsal
yurttaﬂl›¤› uygulayanlar› gerçek öncüler
olarak nitelendiren Koç, Küresel ‹lkeler
Sözleﬂmesi’ni imzalayan baz› kurumlar›n, baz› eylemlerini bu sözleﬂme arkas›na saklayarak “temiz” gösterebilece¤ini
vurgulad› ve sözleﬂmenin gerçek uygulay›c›lar›n› tespit ve ay›rt edecek bir mekanizman›n geliﬂtirilmesini ve kat›l›mc› say›s›n›n art›r›lmas›ndan çok, uygunluk
konusuna önem verilmesini önerdi.
Sözleﬂmenin baﬂar›s› için bir di¤er kilit
faktörün devletlerin rolü kaydeden Ali Y.
Koç ﬂu görüﬂleri dile getidi: “Devletin
sa¤lam bir hukuksal çerçeve ve yarg› çerçevesi ile etkin yönetim mekanizmalar›n›
sa¤layarak kat›l›m› ve liderli¤i olmadan,
iﬂletmelerin yapabilece¤i s›n›rl›d›r. Bu
yolsuzluk ve kay›t d›ﬂ› ekonomi konula-
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“Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’ne imza atmak da iﬂte
budur: Daha sürdürülebilir ve kapsay›c› bir küresel
ekonomi oluﬂturma yönünde bilinçli bir seçim

yapmak ve bu seçime disiplinle ba¤l› kalmak”
r›nda özellikle geçerlidir. ﬁirketler, sivil
toplum ve kamu kesimi ile ilgili uluslararas› kuruluﬂlar aras›nda kapasite geliﬂtirmek için ülkeler ve iﬂlevler aras› ittifak
gerçekleﬂtirmek de önemlidir. Bu gerek
Türkiye’deki gerek bölgedeki di¤er ülkeler için geçerlidir. Ulusal destekleyicilerin öneminin fark›nday›z ve kendi aç›m›zdan, iﬂ dünyas›-toplum-CSR gündemini oluﬂturmak için bir anlay›ﬂ ve topluluk geliﬂtirme çabas›nda aktif biçimde
yer al›yoruz. Daha özelde, Koç Grubu
olarak ﬂunlar› gerçekleﬂtirmenin yollar›n›
ar›yoruz: ‘‹ﬂ örgütlerinin ﬂemsiyesi alt›nda ya da konferanslar ve çal›ﬂtaylarla fark›ndal›k yaratmak, ekonomik büyüme ve
reformun h›z› ve kalitesi aras›nda yak›n
bir ba¤lant› oldu¤undan, devlet kurumlar› ile aç›k diyalog ve üniversiteleri müfredatta CSR ve Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’ne yer verme konusunda teﬂvik etmek’.
Bugün bu tart›ﬂmalar› izlemek ve Türkiye’de 80 y›l› aﬂk›n bir süredir kurumsal
sosyal sorumluluk alan›nda öncülük etmiﬂ ve ç›tay› yükseltmiﬂ olan Koç Grubu
ad›na görüﬂlerimi sunmak benim için
zevk ve onur olmuﬂtur.”
Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’ne kat›lan li-

derlerin, bunun daha iyi bir gelecek ve
daha iyi bir dünyaya yol açan yeni bir paradigma yaratma yolu oldu¤unu ak›llar›nda tutarak, iﬂletmelerinin sorumluluk
kavram›n›n s›n›rlar›n› nas›l belirleyece¤ine iliﬂkin ç›karsama yapmakta serbest oldu¤unu belirten Ali Y. Koç, Jim Collins’in “Büyüklük koﬂullar›n bir fonksiyonu de¤ildir. Büyüklük, daha çok bilinçli bir seçim ve disiplin sorunudur”
sözlerini an›msatarak “Küresel ‹lkeler
Sözleﬂmesi’ne imza atmak da iﬂte budur:
Daha sürdürülebilir ve kapsay›c› bir küresel ekonomi oluﬂturma yönünde bilinçli bir seçim yapmak ve bu seçime disiplinle ba¤l› kalmak” diyerek sözlerini
sonland›rd›.
Koç Toplulu¤u ﬂirketleri taraf›ndan, süregelen kurum kültürünün parças› olarak y›llard›r yaﬂat›lmakta olan sosyal sorumluluk, çevre ve etik de¤erlere iliﬂkin
mevcut duruﬂun, uluslararas› boyutta da
bir ifadesi ve taahhüdü olan Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’ni, Koç Holding, 2006 y›l›
Mart ay›nda Birleﬂmiﬂ Milletler Genel
Sekreteri Kofi Annan ile Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç’un
kat›ld›¤› bir törenle imzalam›ﬂt›.
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KOÇ HOLD‹NG DAYANIKLI TÜKET‹M GRUBU BAﬁKANI VE ARÇELIK A.ﬁ. GENEL MÜDÜRÜ AKA GÜNDÜZ ÖZDEM‹R:

“Hedefimiz Rusya pazar›nda

ilk üçe girmek”
Rusya’n›n, sürekli büyüyen ve geliﬂen bir pazar oldu¤unu
belirten Özdemir, burada zaman›nda yat›r›m yapan firmalar›n,
ileride pazar›n vazgeçilmez oyuncular› olacaklar›n› vurguluyor

G

eçti¤imiz y›l Ekim ay›nda Kirzaç’ta üretime baﬂlayan iki fabrika ile
Rusya pazar›ndaki yerini sa¤lamlaﬂt›ran Koç Holding Dayan›kl›
Tüketim Grubu Baﬂkan› ve Arçelik A.ﬁ. Genel Müdürü Aka Gündüz Özdemir, 1994 y›l›ndan bu yana içinde yer ald›klar› Rusya
pazar›ndaki de¤iﬂim ve çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi verdi.

Rusya’daki beyaz eﬂya pazar›, rekabet koﬂullar› ve tüketici profili hakk›nda bilgi verir misiniz?
H›zla geliﬂmekte olan Rusya pazar›n›n 2006 y›l›ndaki hacmi, 3.3 milyon Euro mertebesinde gerçekleﬂti. Y›lda 3.5 milyon adet buzdolab›, 3.4 milyon adet çamaﬂ›r
makinesi, 2.3 milyon adet f›r›n ve 200 bin adet de bulaﬂ›k makinesi sat›lıyor. Ülkenin geliﬂmesi ve kiﬂi baﬂ›na düﬂen gelirin artmas›yla talep, ucuz ve kalitesiz mallardan daha kaliteli mallara yönelmiﬂdi. Özellikle büyük ﬂehirlerde fonksiyonellik ve
tasar›m›n önem kazand›¤›n› görüyoruz. Pazarda Avrupa’n›n büyük üreticilerinin
hemen hepsi yer alıyor. Bunun d›ﬂ›nda, Rusya ve Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u (BDT) ülkelerinde kurulmuﬂ yerel fabrikalar da halen güçlerini koruyor. Da¤›t›m kanallar›n›n güçlenmesi ve büyük bir rekabet içinde olmalar›, üreticilerin de rekabetini h›zland›. Son zamanlarda pazarda
pek çok üretici taraf›ndan yeni fabrikalar kuruldu, yerel firmalar sat›n alma veya kapasite art›r›mlar›yla çeﬂitli yat›r›mlar yaptılar.
Rusya pazar›na girmeden önce nas›l bir test/araﬂt›rma dönemi yaﬂand›? Bu pazara girmenin avantaj ve dezavantajlar›
neledir?
Rusya pazar›na üretim ile birlikte girmeden önce Türkiye ve Romanya’dan çamaﬂ›r makinesi, f›r›n, buzdolab› sat›ﬂlar›m›z yap›lmaktayd›. Pazar›n belli baﬂl› da¤›t›m kanallar› ile çal›ﬂmaktayd›k.
Bu sebeple, gerek pazar› iyi tan›mak, gerekse müﬂterilerimizin
yat›r›m konusundaki yorumlar›n› almak için gerekli ad›mlar zaten at›lm›ﬂt›. Pazarda üretim yapman›n en büyük avantaj›, gümrük ve nakliye avantaj›ndan faydalanmakt›r. Pazar fiyatlar›
gümrük ve nakliye sebebiyle yukar›da konumlanm›ﬂ ve zamanla geriye geliyor. Bu süreç içerisinde zaman›nda yat›r›m
yapan üreticiler bu farklardan faydalanıyorlar. Ayr›ca, pazar›n
sürekli büyüyen ve geliﬂen bir pazar oldu¤unu göz önünde
bulundurmak gerekir. Burada zaman›nda yat›r›m yapan firmalar ileride pazar›n vazgeçilmez oyuncular› olacaklard›r.
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Y›lda
milyon buzdolab›,
milyon
çamaﬂ›r makinesi,
milyon f›r›n ve
bin
bulaﬂ›k makinesinin sat›ld›¤› Rusya pazar›nda Beko
konumunu güçlendiriyor.

2.3

200

Rusya pazar›ndaki sat›ﬂ ve pazarlama startejilerinizden k›saca bahseder
misiniz?
Rusya’daki ana hedefimiz önümüzdeki üç
sene içerisinde beyaz eﬂya sektöründe ilk
üçe girmek. Bu do¤rultuda ürünlerimizi
Arçelik A.ﬁ.’nin kalite standartlar›na uygun
ﬂekilde üretip do¤ru fiyatla pazarda bulunmak için yo¤un olarak çal›ﬂ›yoruz.
Avrupa’da oldu¤u gibi Rusya’da da Türkiye’den farkl› bir bayi sistemi mevcut. Ma¤azalarda tek bir marka yerine tüm markalar bir arada sat›lıyor. Bu sebeple, da¤›t›m
kanallar›nda da tam olarak bulunmam›z
gerekiyor. Ülkenin yüzde 50’sine hitap
eden büyük perakende zincirlerinin tümü
ile çal›ﬂıyoruz. Ancak, ülkenin 10 saat dilimini kapsad›¤›n› göz önünde bulundurarak, büyük perakende zincirlerinin yan›nda bölgesel olarak da organizasyonumuzu
geniﬂletip, Kaliningrad’dan Japonya k›y›s›ndaki Vladivostok’a kadar tüm Rusya’ya
yay›lan Beko markas›n› daha da ilerilere taﬂ›yaca¤›z. 2008 y›l› sonuna kadar hedefledi¤imiz sekiz bölgede, ofislerimizi açm›ﬂ
olaca¤›z. Halihaz›rda dört bölgede yerel sat›c›lar›m›z görev yapmaktad›r. Ayr›ca büyük ﬂehirlerde kendi servislerimizi açmay›
planl›yoruz. Uluslararas› reklam kampanyalar›m›z› Rusya’da da kullanarak marka
bilinirli¤imizi her geçen gün art›rmaktay›z.
Rusya'da ilkönce sat›ﬂ ve pazarlama
ﬂirketi kuruldu, geçen y›l da fabrikay›
hizmete açt›n›z; faaliyetlerinizin bugünkü durumundan bahseder misiniz?
Çamaﬂ›r makinesi ve buzdolab› üretimimiz ve sat›ﬂ›m›z devam ediyor. Ayr›ca
Beko Elektronik A.ﬁ.’nin Kirzaç kampusunda üretti¤i televziyonlar›n da sat›ﬂ›na
baﬂlad›k. Hedeflerimize ulaﬂmak için organizasyonel yat›r›m›m›z›n yan›nda lojistik alanda da güçlenerek karmaﬂ›k ithalat
prosedürlerinden kaç›nmaya çal›ﬂan
müﬂterilerimize farkl› ürünler için (beyaz
eﬂya, kahverengi eﬂya, küçük ev aletleri,
klima, ﬂofben vb.) Beko ve Blomberg
markalar›m›zla halihaz›rda merkezi depomuzdan hizmet veriyoruz.
Rus Hukümeti’nin sa¤lad›¤› teﬂviklerden bahseder misiniz?

Rus Hukümeti belli bir süreyle kurumlar
vergisinin bir k›sm›ndan muafiyet uyguluyor. Fabrika arazisini uzun vadeli kiralamada kolayl›k sa¤ladı. Yerel yönetimlerle olan iyi iliﬂkiler, yerine getirilmesi
gereken süreçlerde h›z kazand›racakt›r.
Bu mevzuat› yerine getirmemek ﬂeklinde
düﬂünülmemeli.
Türkiye-Rusya aras›ndaki ihracat, ithalat ve ticari iliﬂkiler konusunda bilgi verir misiniz?
Rusya-Türkiye aras›ndaki ticaret hacmi iki
ülke için de öncelikli ülkeler seviyesine gelmiﬂtir. Rusya; Türkiye’ye do¤algaz, petrol
vb. enerji ürünleri ihracat› yaparken, Türkiye ise Rusya’ya sanayi ve tekstil ürünleri
a¤›rl›kl› bir ihracat gerçekleﬂtiriyor. Rus-

“Her ﬂeyden önce sektörü tan›mak
gerekiyor. Rusya’n›n mevzuat ve kurallar›na uymak,
uzun vadeli düﬂünmek ve hareket etmek gerekiyor”
ya’dan Türkiye’ye y›lda 2 milyona yak›n
Rus turist geliyor ve Türkiye için turizmde
önemli bir kalem oluﬂturuyor. Ayr›ca Türk
inﬂaat ﬂirketleri Rusya Federasyonu’nda
önemli bir a¤›rl›¤a sahiptir.
Rusya'daki faaliyetlerinizi yap›land›r›rken yaﬂad›¤›n›z zorluklar nelerdi?
Rus yat›r›m prosedürünün detayl› olmas›, yat›r›m döneminde resmi izinlerin
uzun sürmesi, mevzuat›n süreç içerisinde
h›zla de¤iﬂimi gibi engeller aﬂ›ldı ve bir
sene içinde inﬂaat ve makine ekipman›
tamamlanarak seri üretime geçildi.
Rusya'daki hedeflerinizden ve beklentilerinizden bahseder misiniz?
2010 y›l›na kadar Rusya pazar›ndaki da¤›t›m kanallar›n›n en az yüzde 90’›nda ürünlerimizin bulunmas›n› ve beyaz eﬂya pazar
pay› olarak ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Bu

do¤rultuda organizasyon ve lojistik konular›nda altyap›y› h›zla tamamlayaca¤›z. Moskova ve St. Petersburg’un d›ﬂ›nda kalan büyük bir co¤rafya var ve bu co¤rafyada iyi
temsil edilmek için bölgesel ofislerimizi
kurmaya ve geliﬂtirmeye devam edece¤iz.
Bu pazara girmek, yat›r›m yapmak isteyenler için önerileriniz nelerdir?
‹lk önerece¤im konu, pazar analizini uzun
vadeli yapmak olacakt›r. Her ﬂeyden önce
sektörü tan›mak gerekiyor. Rusya’n›n mevzuat ve kurallar›na uymak, uzun vadeli düﬂünmek ve hareket etmek gerekiyor. Rusya
f›rsatlar›n oldu¤u kadar, rekabetin de yo¤un yasand›¤› bir pazar. Küçük yat›r›mc›lar›n uzun vadede oyun d›ﬂ› kalma riski yüksek. Yat›r›mlar› etap etap büyütmek ve bu
dönemde aksakl›klar› çözmek gerekir. Yan
sanayiciler için büyük f›rsatlar oldu¤unu
da rahatl›kla ifade edebilirim.
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Arçelik Çin’de
yat›r›m yap›yor
Arçelik, ülkemizde pek çok sektörün korkulu
rüyas› olan Çin’de büyümeye devam ediyor.
Sürdürülmekte olan ihracata ek olarak, bu
ülkede üretim için de ilk ad›m at›ld›

U

luslararas› pazarlarda
markalar›yla büyüme
stratejisi do¤rultusunda dünyan›n en h›zl›
büyüyen ekonomilerinden biri olan Çin’i uzun zamand›r yak›ndan takip eden Arçelik, bu büyük pazarda yat›r›m karar› ald›.
Arçelik, yat›r›m karar›n› takiben
yapt›¤› anlaﬂma ile y›ll›k 200 bin
adet önden yüklemeli çamaﬂ›r
makinesi üretim kapasiteli bir te-
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sise sahip olan “Changzhou Casa-Shinco Electrical Appliances Co. Ltd” ﬂirketi
hisselerinin tamam›n›, 60 milyon Çin
Yuan› karﬂ›l›¤› bedelle sat›n ald›. Yap›lan anlaﬂmaya göre, hisse devri, Çin’deki yerel otoritelerin anlaﬂmay› onaylamas›n› takiben yap›lacak. Bu sürecin en
fazla iki ayl›k bir dönemde tamamlanmas› bekleniyor.
Konu ile ilgili olarak Arçelik Yönetim
Kurulu 27 Temmuz 2007 tarihinde yapt›¤› toplant›da, Casa-Shinco ﬂirketinin
hisselerinin tamam›n›n Hollanda’da ku-

rulu iﬂtiraki Ardutch B.V. kanal› ile sat›n
al›nmas›na, sat›n alma bedeli ve iﬂlem
maliyetleri ile sat›n al›nan ﬂirketin iﬂletme sermayesi ihtiyac›n› karﬂ›lamak üzere Ardutch B.V.’de toplam 12 milyon
500 bin Euro sermaye art›r›m› yap›lmas›na ve ﬂirketin sermaye art›r›m›n›n tamam›na kat›lmas›na karar verildi.
Pazardaki h›zl› büyüme, ucuz üretim
imkânlar› ve Türkiye’den ulaﬂ›lamayan
bölgelere olan lojistik avantaj nedeniyle
Çin’in yat›r›m aç›s›ndan cazip bir ülke
oldu¤unu belirten Koç Holding Dayan›kl› Tüketim Grubu Baﬂkan› ve Arçelik Genel Müdürü Aka Gündüz Özdemir, konuya iliﬂkin yapt›¤› aç›klamada
“Yaklaﬂ›k iki y›ldan bu yana profesyonel bir ekiple yapt›¤›m›z pazar potansiyeli tespiti, ticari risklerin analizi ve yat›r›m koﬂullar›n›n incelenmesini takiben, Çin’de yat›r›m yapma karar›n› ald›k” dedi.
Özdemir “Arçelik uzun zamand›r Türkiye’den yapt›¤› ihracat ile Çin pazar›nda
yer almaktad›r.Bu yat›r›m ile büyüme
stratejimizde önemli bir yer tutan Çin
pazar›nda büyüme h›z›m›z artacakt›r.
Özellikle penetrasyon oran› çok düﬂük
olan önden yüklemeli çamaﬂ›r makinesinin bu amaç için çok uygun bir ürün oldu¤u düﬂünülmüﬂtür. Bu yat›r›ma ek
olarak, baﬂta bulaﬂ›k makinesi olmak
üzere, di¤er ürünler de, Türkiye’den ihracat yolu ile Çin piyasas›na sat›lmaya
devam edilecektir. Bu yat›r›m›n ilk hedefi, Çin piyasas›nda büyümek olmakla
birlikte, ﬂirketimizin Kuzey Amerika ve
Asya-Pasifik bölgeleri için öngördü¤ü
büyüme stratejisi kapsam›nda da önemli
bir ad›m at›lm›ﬂ olmaktad›r. Yat›r›m›n
orta vadede alaca¤› boyut, kapasite art›ﬂlar› ve yeni teknoloji yat›r›mlar›na iliﬂkin
detayl› bir aç›klama önümüzdeki dönemde yap›lacakt›r” dedi.
Birçok sektörü rahats›z eden Çin’den yap›lan ithalata karﬂ›, Arçelik, pazar potansiyelini de¤erlendirmek üzere ilk etapta,
Shanghai’da bir sat›ﬂ ve pazarlama ﬂirketi kurdu; geçti¤imiz y›l Türkiye’den ilk
defa Çin’e bulaﬂ›k makinesi ve çamaﬂ›r
makinesi ihracat›na baﬂlad›.
106 ülkede ürün ve hizmetlerini tüketicilerle buluﬂturan Arçelik, bugün Çin’de
Shanghai, Suzhou, Wuxi, Qingdao,
Changcun, Ningbo, Dalian, Xian,
Zhengzhou, Xinjiang, Beijing ve Guangzhou olmak üzere 12 ﬂehirde ve 60’› aﬂk›n noktada Beko markal› ürünlerini tüketicilerin be¤enisine sunuyor.

a y›n gündemi
Anadolu yakas›n›n en büyük oteli

‹stanbul Divan Asia
için ilk ad›m at›ld›
Koç Toplulu¤u Turizm ﬁirketleri’nden Divan,
baﬂlatt›¤› büyüme hamlesine bu kez ‹stanbul’un
Anadolu yakas›ndaki en büyük oteli olarak
tasarlanan Divan ‹stanbul Asia ile devam ediyor

D

ivan, “ﬂehir otelcili¤i”
alan›nda “gerçek business class” konsepti ile
yurtiçi ve yurtd›ﬂ›ndaki
önemli ﬂehirleri hedef
alarak baﬂlatt›¤› stratejik büyüme süreci kapsam›nda yer alan Divan ‹stanbul Asia ile ‹stanbul’daki otel say›s›n› üçe ç›kar›yor.
Divan ‹stanbul Asia projesinin imza
töreni, 12 Temmuz’da Divan ‹stanbul Oteli’nde, Divan Genel Müdürü
Joep Bakx, yat›r›mc› firma ﬁahsuvaro¤lu Grubu ad›na Genel Müdür
Murat ﬁahsuvaro¤lu ve Divan üst
düzey yöneticilerinin kat›l›m›yla
gerçekleﬂtirildi. ‹mza töreninde konuﬂan Divan Genel Müdürü Joep
Bakx “2008 y›l›n›n sonunda hizmete
açmay› planlad›¤›m›z Divan ‹stanbul
Asia ile ‹stanbul’un ‘karﬂ›’ yakas›na,
ﬂehir otelcili¤inde ‘gerçek business
class’ anlay›ﬂ›n› getirecek ilk büyük
zincir otel grubu olaca¤›z” dedi.
Divan Otelleri olarak 2012 y›l›na kadar 21, 2017 y›l›na kadar da toplam
58 otele ulaﬂma hedefi do¤rultusunda büyük bir h›zla ilerlediklerini
vurgulayan Bakx konuﬂmas›n›n
devam›nda yeni tesis hakk›nda bilgi
verdi: “Divan ‹stanbul Asia, 280 oda
ve 520 yatak kapasitesi ile Anadolu
yakas›n›n en büyük oteli konumun-

da olacak. 40 bin m2 bir alanda 23 katl› olarak inﬂa edilecek olan Divan ‹stanbul Asia,
5 y›ld›z standartlar›na sahip. En küçük
odas› 33 m2 olan bu yeni otelimizde ayr›ca
5 adet 100 kiﬂilik, 1 adet de 1000 kiﬂilik olmak üzere çok amaçl› 6 adet toplant› salonu bulunacak. Anayollar›n kesiﬂti¤i noktadaki konumu itibariyle kolay ulaﬂ›m ve geniﬂ otopark imkân› sunacak otelimizde,
restaurant, spor kompleksi, kapal› yüzme
havuzu ve SPA gibi yaﬂam alanlar› da yer
alacak.” Murat ﬁahsuvaro¤lu ise konuﬂmas›nda Anadolu yakas›nda, Pendik’in bölgedeki geliﬂmelerle gitgide önem kazanan konumunu ve Divan gibi güçlü bir zincir otel
grubuna duyulan büyük ihtiyac› dile getirdi. ﬁahsuvaro¤lu, “Yerli ve yabanc› pek çok
otel grubu ile görüﬂmelerimiz olmas›na
ra¤men, 25 y›ll›k iﬂ orta¤›m›z Koç Holding’in çal›ﬂma kültürü, disiplin ve prensiplerinin bu yat›r›m›m›z› daha de¤erli k›laca¤›na inand›k ve Divan ile ortakl›k yapma karar› ald›k. Divan’›n bu alandaki yar›m as›rl›k tecrübesi, Divan markas›na duyulan güven ve markan›n ﬂehir otelcili¤i
alan›ndaki planl› ve istikrarl› büyüme stratejisi, bu ortakl›k karar›n› al›rken bizi çok
olumlu yönde etkiledi. Divan’la ilk otel yat›r›m›m›z için Pendik bölgesini seçtik. Formula 1’in ‹stanbul’a gelmesi ve Sabiha

Gökçen Havaliman›’n›n kullan›m kapasitesinin artmas› sonucu, bölgede ciddi bir otel
ihtiyac› do¤du. Bildi¤iniz gibi, geçti¤imiz
günlerde yap›lan havaalan› ihalesi ﬂartlar›na
göre de d›ﬂ hatlar terminali y›ll›k 10 milyon
yolcu kapasitesine ulaﬂt›r›lacak. Asl›nda bu
ihtiyaç sadece bizim yat›r›m yapt›¤›m›z
Pendik-Kaynarca bölgesi için de¤il, ‹stanbul’un tüm Anadolu yakas› için geçerli.
Pendik ve çevresi, yerli ve yabanc› birçok
ﬂirketin genel müdürlük ve yönetim binalar› için tercih etti¤i, her anlamda geliﬂen ve
gelecek vaat eden bir lokasyon oldu¤u için
önceli¤i bu bölgeye verdik” dedi. Yat›r›m
maliyeti arsa bedeli hariç 45 milyon dolar
olarak belirlenen Divan ‹stanbul Asia Oteli
ile birlikte Divan, Türkiye çap›nda toplam
1512 oda say›s›na ulaﬂacak.

2008 y›l›nda hizmete girecek Divan Asia anlaﬂmas›
Joep Bakx ve Murat ﬁahsuvaro¤lu taraf›ndan imzaland›.
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ZER A.ﬁ. SATINALMA Z‹RVES‹

“Sat›nalma” toplulu¤un
öncelikleri aras›nda
Koç Toplulu¤u bünyesinde ilk kez yap›lan “Sat›nalma
Zirvesi”nde toplu sat›nalma ile yarat›lan avantajlar ve
maliyetlerde olumlu etki elde edilmesi gündeme geldi

K

oç Holding’in Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.ﬁ.’yi bir uzmanl›k merkezi olarak konumland›rmak ve toplu sat›nalman›n yaratt›¤› avantajlar› tart›ﬂmak üzere 26 Temmuz’da
gerçekleﬂtirdi¤i “Sat›nalma Zirvesi” büyük ilgi gördü. Zer A.ﬁ. Genel Müdürü Murat Menemenli’nin
ev sahipli¤inde toplanan ve aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu’nun yapt›¤› zirvede, Jules A. Goffre “Dünyada Sat›nalma Uygulamalar›”, Dr. Ulrich Piepel “Kurumsal Sat›nalma”, Jonathan O’Brien
“Personel Yetiﬂtirme ve Yeteneklerin Geliﬂtirilmesi” ve Jef
Bouwens “Tedarikçi ve Portal A¤›” konular›nda birer tebli¤ sundu. Kapan›ﬂ konuﬂmas› ise Koç Holding Kurumsal
‹letiﬂim ve Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç taraf›ndan ya-

p›ld›. Dr. Bülent Bulgurlu, tüm ﬂirketlerin kat›ld›¤› toplant›daki konuﬂmas›nda, sat›nalman›n önemine ve bugüne kadar al›nan yola de¤inerek, Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinin Zer A.ﬁ. ile iﬂbirli¤ini geliﬂtirmeleri gerekti¤ini vurgulad›. Zirve, Ali Y. Koç’un kapanıﬂ konuﬂmas›yla tamamland›. Sat›nalma konusunda en önemli üç unsurun
“maliyet avantaj›”, “rekabet avantaj›” ve “imaj” oldu¤unu
vurgulayan Ali Y. Koç, Koç imaj›n› en çok etkileyen grubun, d›ﬂar›yla en
çok iliﬂkisi olan
sat›nalmac›lar oldu¤unu söyledi.
Sat›nalma konusunda bir anaya-

saya ihtiyaç duyuldu¤unu vurgulayan
Koç, bu y›l üst düzey yöneticiler toplant›s›nda bu konunun ele al›nmas›n›n
planland›¤›n› belirtti.
“Sat›nalmac›n›n müzakere etmesi laz›m, psikolojiden anlamas› laz›m, o
sektörü, o ürünü o hizmeti bilmesi la-

z›m ve daha pek çok özelli¤e sahip olmas› laz›m. Sat›nalmalar elektronik ortamda yap›ld›¤›nda her ﬂey aç›k ve ﬂeffaf; güven duygusu var. Üstelik h›zl›.
Alan›, satan›, kaybedeni memnun eden
ve insan hatalar›n› minimuma indiren
bir sistem. Zer ve Promena ile böyle bir

platform varken, sizden kat›l›m konusunda biraz daha çaba sarf etmenizi
bekliyoruz” diyen Ali Y. Koç, topluluk
sinerjisinden faydalan›lmas› gerekti¤ini
vurgulad› ve “Umar›m bundan sonraki
sat›nalma zirvelerinde kendi uygulamalar›m›z› paylaﬂ›r›z” dedi.

KOÇ HOLD‹NG CEO’SU DR. BÜLENT BULGURLU:

“Zer, bir uzmanl›k

merkezi olmal›”
opluluk bünyesinde ilk kez gerçekleﬂtirilen Sat›nalma Zirvesi’nin
aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› Koç Holding
CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu yapt›. Dr.
Bulgurlu konuﬂmas› ile Koç Toplulu¤u’nun tüm “sat›nalma” birimlerine seslendi: “Koç Toplulu¤u olarak, uzun y›llar
üretime, sat›ﬂ ve pazarlamaya önem verdik. Bu do¤rultuda imkân ve yeteneklerimizi geliﬂtirdik. Bir di¤er önemli konu

T

mektedir. Bu baﬂar›y› sizler hep birlikte
sa¤lad›n›z. Projelere destek veren herkese, bu vesile ile teﬂekkür ediyorum.
Günümüzde, küçülmüﬂ dünyam›zdaki
ac›mas›z rekabet, en önemli konu haline
gelmiﬂtir. Maliyetlerin kontrol alt›nda tutulmas› ve önemli tasarruflara gidilmesi,
en çok önem arz eden konular›n baﬂ›ndad›r. Sizler, kendi ölçe¤iniz içinde, bu
süreçlere katk› sa¤lamaktas›n›z. Bu ko-

“Bugüne kadar yapm›ﬂ oldu¤umuz
projelerle, toplu hareket edip, maliyetlerimizi
ciddi oranda azaltt›k, baﬂar›lar sa¤lad›k”
olan Biliﬂim Teknolojileri de gündemimizdeydi.
Bugün için ise, Toplu Sat›nalma ile yarat›lan avantajlar ve maliyetlerde olumlu
etki elde edilmesi gündeme geldi. Bunun
sebebi dünyadaki geliﬂmelerle paralel
olarak ölçek ekonomisinin gere¤i elde etti¤imiz büyüklük ve içinde bulundu¤umuz rekabetçi ortamd›r. Biz de bunu,
son y›llarda ‘Zer’ ﬂirketimizin önderli¤inde ve Promena’n›n elektronik ihale katk›s› ile yapmaya baﬂlad›k.
Bugüne kadar yapm›ﬂ oldu¤umuz projelerle, toplu hareket edip, maliyetlerimizi
ciddi oranda azaltt›k, baﬂar›lar sa¤lad›k.
Bu sonuç, bize Toplu Sat›nalma konusunda do¤ru yolda oldu¤umuzu göster-

nuya ne kadar önem verdi¤imi, geçti¤imiz günlerde sizlere yazd›¤›m Tasarruf
Duyurusundan anlam›ﬂ olmal›s›n›z.
Hepimiz Ölçek Ekonomisinin fark›nday›z. Dünyada ﬂirket sat›nalmalar› veya
birleﬂmeleri devam etmektedir. Bu giriﬂimlerin temel nedenlerinden birinin, ölçek ekonomisi ve buna ba¤l› olarak da
kârl›l›¤›n art›r›lmas› oldu¤unu biliyoruz.
Koç Toplulu¤u olarak, ana iﬂ konular›m›zda, belli alanlara yo¤unlaﬂma stratejimizin ard›nda da, ayn› mant›k bulunmaktad›r. Bununla birlikte, ﬂirketlerin
esas iﬂine odaklanmalar›, ﬂirket için stratejik olmayan, katma de¤eri s›n›rl› iﬂleri
uzmanlar›na b›rakmalar›, ‘OutSourcing’
kavram›n›n h›zla geliﬂmesine neden olu-

yor. Bu noktada beklentimiz, zaman içinde Zer ﬂirketini bir uzmanl›k merkezi
olarak görmek ve ﬂirketlerimizin de esas
iﬂlerine yo¤unlaﬂmas›n› sa¤lamakt›r.
Geçti¤imiz k›sa dönemi de¤erlendirdi¤imde, Zer ﬂirketimizle nispeten kolay
projeleri yapt›¤›n›z› ve her ﬂeye ra¤men
400 milyon dolar seviyesinde bir toplu
al›m› gerçekleﬂtirdi¤inizi görüyorum. ﬁu
ana kadar yapt›klar›n›z bizi cesaretlendiriyor, ancak yine de iﬂin baﬂ›nda oldu¤umuzu düﬂünüyorum.
Sizden beklentim, çok daha büyük ve
kapsaml› projeleri ele alman›zd›r. Toplu
al›m kapsam›n› h›zla geniﬂleterek, sat›nalma hacminizi milyar dolar seviyesine
yükseltece¤inizi beklemekteyim. Bugüne
kadar yapt›¤›n›z gibi, h›zl› ve etkin bir biçimde, önemli tasarruflar sa¤layaca¤›n›za
inan›yorum.
Di¤er önemli bir husus ise; kurumlar›n›zdaki sat›nalma faaliyetlerinizde, topluluk hizmet ve ürünlerini kullanarak sinerjik bir etki yaratman›zd›r.
Bugünkü toplant›, toplulu¤umuzda bir
ilktir. Birazdan, bu konulara dünyadan
baﬂka ﬂirketlerin nas›l yaklaﬂt›¤›n› dinleyece¤iz. Hepinize sevgilerimi sunuyor,
toplant›n›n baﬂar›l› ve verimli geçmesini
diliyorum.
13
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RMK MARINE, OYSTER ‹Ç‹N
SÜPER YATLAR ÜRETECEK
Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinden RMK Marine, dünyaca ünlü yat
markas› ‹ngiliz Oyster ile süper yat üretimi için anlaﬂt›. ‹ngiliz
tasar›mc› Ed Dubois’in tasarlayaca¤› yatlar›n ilki 2009’da
tamamlanacak. RMK Marine, bu iﬂbirli¤i için üç y›lda 16
milyon Euro yat›r›m yapacak

U

zak mesafeli yelkenli
yatlar konusunda uzman üretici Oyster Marine ve yelkenli yat tasar›mlar›yla ünlü Dubois firmalar› iﬂbirli¤i yaparak, yeni
dizayn edilen iki yeni model süper
yat›n üretimi için dünyan›n en iyi
tersanelerinden biri olan RMK Marine’i seçti. ‹ﬂbirli¤ine iliﬂkin anlaﬂ-
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ma, 10 Temmuz’da Setur Kalam›ﬂ Marina’da düzenlenen törende imzaland›.
RMK Marine ad›na sözleﬂmeye imza atan
Koç Toplulu¤u ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M.
Koç yapt›¤› konuﬂmada, Oyster’in, yat sanayiinin “Bentley”i kabul edildi¤ini ve bu
kuruluﬂun üretti¤i yatlar›n kalitesi, performans› ve modern dizayn› ile kendi s›n›f›ndaki yatlar›n iki kat› fiyatla sat›ld›¤›n›
belirtti. Rahmi M. Koç, ﬂöyle konuﬂtu:

“Oyster, dünya çap›nda sa¤lad›¤› servis
hizmeti sayesinde sadece üretim ve sat›ﬂta de¤il, sat›ﬂ sonras› da müﬂterilerine
birçok olanak sunmakta. Bugün Türkiye'de Arçelik'in revaçta olmas› da ayn› sebepten, verdi¤i iyi servis ve bak›m hizmetlerinden kaynaklanmaktad›r. Dünyada, petrol fiyatlar›n›n artmas› ile dolaﬂan
para miktar› da artt›. Bu art›ﬂ, motorlu
yatlardan ve yelkenli yatlardan süper yat-

lara do¤ru bir e¤ilim baﬂlatt›. Süper yatlar, 30 metreden yukar› olan teknelerdir.
Yat üretimi, boyutu büyüdükçe maliyeti
artan bir ﬂey. Rekabeti çok olan bir sektör. Oyster firmas›, daha önce süper yat
üretimi yapmam›ﬂ. Ama bu e¤ilimle birlikte onlar da üretim için ‹stanbul’u ve
buradaki en iyi tersane olarak bizi seçmiﬂler. Bu projeyi baﬂlatmak için de bugün buradalar. Dünyada gemi üretimi,
Uzakdo¤u ülkelerine kaymakta, yat ve
süper yat üretimleri ise Türkiye gibi ülkelerde ön plana ç›kmakta. Bu bir f›rsat
ama bu rüzgâr iyi de¤erlendirilmezse, bu
da Uzakdo¤u'ya kaçabilir.”

“Oyster ile seri üretime geçece¤iz”
Tasar›m› Dubois Naval Architects ﬂirketi
taraf›ndan yap›lacak olan 30 ve 37 metrelik yelkenli süper yatlar›n tüm üretiminin
RMK Marine tersanelerinde gerçekleﬂtirilece¤ini kaydeden Koç, “Y›lda dört adet
üretim planl›yoruz. Biz kendimiz zaten
özel üretim yap›yoruz. Oyster ile seri üretime geçece¤iz. ‹lk Oyster teknesinin yap›m›na bu sene sonunda baﬂlanacak. Yelkenli süper yatlar modern teknoloji ve
kompozit kal›p olarak, Tuzla'daki tersanemizde inﬂa edilecek. ‹lk yelkenli süper yat
2009 y›l› sonunda inﬂa edilmiﬂ olacak” diye konuﬂtu. Koç, sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
“Biz üç dalda hizmet veriyoruz. Bir tanesi gemi üretimi. Bunun içinde koster,

Oyster ﬂirketinin sahibi Richard Matthews ve Koç Holding ﬁeref
Baﬂkan› Rahmi M. Koç, toplant› sonunda anlaﬂmay› imzalad›lar.

tanker ve askeri gemiler var. En son kazand›¤›m›z ihale ile Sahil Güvenlik Komutanl›¤›'na dört adet 88 metrelik arama
kurtarma gemisi üretmeye baﬂlad›k. Ayr›ca, yat üretimi ve gemi bak›m› da yap›yoruz. ‹ﬂimizin dördüncü boyutu süper
yat olacak. Bu iﬂ tecrübeli çal›ﬂanlar, iyi
designer’lar ve güzel kontratlarla yürüyor. Çok iyi planlama ﬂart. Çünkü iki y›l
sonra bitecek bir iﬂin fiyat›n› veriyorsunuz. Özel yat üretimimiz sürecek. Oyster
bizim seri üretimimiz olacak”.

“Bizim için büyük memnuniyet”
Toplant›da konuﬂan Oyster ﬂirketinin sa-

hibi Richard Matthews ise Türkiye'de bulunman›n kendisi için büyük bir mutluluk oldu¤unu belirtti. Matthews, “Koç
Grubu ile olan iliﬂkimizin süper yat üretiminde çok daha iyi bir hal alaca¤›na
inan›yorum. Bizim güvendi¤imiz, bizim
inand›¤›m›z ve Oyster markas›n› seven
bir grupla çal›ﬂmak, bizim için büyük
memnuniyet. RMK Marine ile yap›lan bu
anlaﬂma ile Oyster Marine de süper yat
kategorisinde üretime geçebilecek, rakipleri ile yar›ﬂabilecek. Kaliteden ve konfordan ödün vermeyen Oyster kullan›c›lar›, RMK Marine’in üretece¤i 30 ve 37
metre uzunlu¤undaki süper yatlarda da
ayn› donan›m› bulacaklar” dedi.
Yapt›klar› iﬂte baﬂar›l› olmak için dört
önemli faktör oldu¤unu belirten Matthews, ﬂunlar› kaydetti: “Öncelikle harika
bir tasar›mc›; tasar›mlar›m›z› Ed Dubois
yapacak. Süper yat tasar›mlar›nda dünyan›n 1 numaras› olarak tan›n›yor. Kritik
bir ﬂey daha var; kalite ve iyi de¤er. Bunlar› yakalayabilmek için Türkiye'de bulunuyoruz. Türkiye'de RMK Marine'in çok
iyi kalitede üretim yapt›¤›n› biliyoruz. ‹ﬂçilik, hem ahﬂap hem de di¤er üretimlerde çok iyi. Maliyet aç›s›ndan da bak›ld›¤›nda, Türkiye'de üretim yapt›¤›n›zda di¤er üreticilerle rekabet edebiliyorsunuz.
Bizim bu proje ile amac›m›z müﬂterilerimizin, RMK Marine ve Oyster'›n üretti¤i
süper yatlara geçiﬂlerini sa¤lamak.”

SAVUNMA SANAY‹ VE D‹⁄ER OTOMOT‹V ﬁ‹RKETLER‹ BAﬁKANI KUDRET ÖNEN:

“RMK Marine

hedef büyütüyor”
üper yat kategorisinde dünyan›n en
önemli markas› Oyster ile bir anlaﬂma imzalayarak süper yat üretimine
baﬂlayan RMK Marine’in faaliyetleri ve hedefleri hakk›nda, Koç Holding Savunma
Sanayi ve Di¤er Otomotiv ﬁirketleri Baﬂkan› Kudret Önen sorular›m›z› yan›tlad›.

S

RMK bugüne nas›l geldi?
RMK, 1974 y›l›nda çelik, alüminyum ve
GRP tekne inﬂas› üzerine Haliç'te kurul-

du. Bu y›llarda, özellikle lüks motor yatlar›n yap›m› ile uluslararas› piyasada ad›ndan söz ettirmeye baﬂlad›. 1984 y›l›nda
Marmara Denizi k›y›lar›nda ﬂehir merkezine 45 km. mesafedeki Tuzla koyuna taﬂ›nd›. 1997 y›l› Haziran ay›nda Koç Holding bünyesine kat›ld›. Bu tarihten itibaren teknik imkân ve kabiliyetlerini yeni
teknolojinin en son noktas›na taﬂ›mak
için yo¤un bir çal›ﬂma içerisinde modernizasyon projelerini gerçekleﬂtiriyor.

RMK Marine, askeri gemi ve ticari gemi ile
yatlar›n tasar›m, inﬂaat, proje yönetimi,
bak›m ve onar›m›, gemi mühendisli¤i, yenileme organizasyonu ile gemi ve yatlar
için ulusal ve uluslararas› pazarda anahtar
teslimi çözümler sunuyor. Tuzla mevkii15

nin en büyük k›zaklar›ndan birine sahip
tersanemiz, 20 bin DWT kapasiteye kadar gemiler imal ediyor. Tersanemiz kimyasal tankerlerde kalite ve kapasite aç›s›ndan iyi bir uluslararas› konuma sahiptir.
K›zak kapasitemiz ayn› anda iki büyük
platformun enstalasyon ve nihai montaj
ve test çal›ﬂmalar›na imkân sa¤l›yor.
RMK Marine'de ﬂu an kaç gemi k›zakta? Ne çeﬂit gemiler yap›l›yor?
Tersanemizin yapt›¤› ticari yat ve gemilerin tamam› Avrupa ve Amerika’ya ihraç
edildi. Norveç, ‹sveç, Danimarka, Hollanda, ‹ngiltere, Amerika, Fransa, ‹spanya ve ‹talya baﬂl›ca müﬂterilerimiz aras›nda. Son y›llarda ‹spanya ﬂirketi olan Petrogas’a 3 gemi, ‹sveç ﬂirketi olan Brevik’e
2 gemi, Danimarka ﬂirketi olan Herning’e
3 gemi, Fransa ﬂirketi olan Petromarine’e
de 3 gemi inﬂa ettik. Yeni gemi kontratlar›m›z için görüﬂmelerimiz var. ﬁu anda
RMK Marine’de 3 adet 140’ar metrelik ticari gemi (kimyasal tanker), bir adet 52
metre süper yelkenli yat (Nazenin V) ile
4 adet büyük römorkör yap›l›yor.

“Oyster anlaﬂmas›, RMK Marine’in dünyadaki
geliﬂmeleri yak›ndan takip ederek yap›s›na
uyarlayabildi¤ini gösteren bir örnektir”
l›k alt›nda toplayabiliriz: Fincantieri
Grubu gemi tasar›m›, imalat teknolojisi
ve güç paketi ile benzeri ekipman sa¤lay›c›s›. Aselsan Grubu haberleﬂme, elektronik, komuta ve yaz›l›m›ndan, RMK
Marine ise imalat ve tüm yan sanayi parçalar›n›n temini, testler ve proje yönetiminden sorumlu. Bu proje RMK Marine
ve ortaklar›m›z için birçok aç›dan ilk olma özelli¤i taﬂ›yor.
Farkl› projeleriniz var m›?
Gemicilik sektörü dünyada h›zla büyüyen sektörler aras›nda geliyor. Biz de sektörü yak›ndan takip ederek, geliﬂmeler
hakk›nda bilgi sahibi oluyoruz. RMK
Marine, altyap› olanaklar› ve teknoloji
düzeyi güçlü, yeniliklere uyum sa¤layabilen bir tersanedir. Bu anlamda yenilikleri sistemimize adapte etmekten ve farkl› alanlara girmekten kaç›nm›yoruz. Oys-

Bundan sonra da savunma sanayindeki çal›ﬂmalar›n›z devam edecek mi?
Daha önce TCG Alb. Hakk› Burak ve
TCG Yzb. ‹hsan Tolunay adl›
iki adet askeri lojistik gemisini inﬂa ederek 2000’li y›llarda Türk Deniz Kuvvetleri’ne
Nazenin V’in gövde ve güverte tasar›m›, arma doteslim ettik. 2100 DWT kanan›m› ve mühendislik sistemleri, Nazenin
pasitedeki bu iki lojistik desIV’ün de tasar›m›n› yapan Sparkman &
tek gemisi imalat aﬂamalar›nStephens’a (S&S) ait. Tekne tasar›m› koda tersanemize çok ﬂey kanusunda 75 y›ll›k birikime sahip ABD
zand›rd› ve biz ciddi bir birimerkezli firman›n 2725 numaral›
kim elde ettik. Sistemlerimizi
projesi olan Nazenin V, klasik bir
oluﬂturduk, gerekli tüm serS&S gövde tasar›m› ile yükseltilmiﬂ
tifikaland›rmalar›m›z›
takaptan köﬂkü, geniﬂ köprü üstü gimamlad›k. Her iki gemi de
bi modern unsurlar› bir araya gehalen hizmetteler.
tiriyor. Teknenin ahﬂap iﬂçili¤i ve
Sahil Güvenlik Komutanl›¤›
iç döﬂemesi, Redman Whiteley
ihtiyac› olarak MSB Savunma
Dixon’a ait.
Sanayi Müsteﬂarl›¤› dört adet
Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ihalesini kazanan RMK
Marine Tersanesi, özel sektör
tarihindeki en büyük muhaNazenin V kimlik kart›
rip gemi ihalesini alarak bir
Tam boy
52 metre
ilki gerçekleﬂtirdi. Uzun ve
Su hatt› boyu
41 metre
mükemmel bir ekip çal›ﬂmaGeniﬂlik
13.3 metre
s› sonucunda kazand›¤›m›z
Su çekimi
4.5 metre
ihalenin imza töreni 16 Ocak
A¤›rl›k (yaklaﬂ›k)
420 ton
2007’de yap›ld›. Projede iﬂYelken seyri h›z›
14 knot
birli¤i yapacak firmalar› göYelken alan› (yaklaﬂ›k)
1000 m2
rev tan›mlar›na göre üç baﬂ-

ter süper yat anlaﬂmas›, RMK Marine’in
dünyadaki geliﬂmeleri yak›ndan takip
ederek yap›s›na uyarlayabildi¤ini gösteren bir örnektir. Askeri iﬂler, süper yat
imalat› hep geçti¤imiz iki y›l›n projeleri.
RMK tersane geniﬂletme yat›r›mlar›
yapacak m›?
Sahil Güvenlik Arama Kurtarma projesi
ve Oyster süper yat üretim projeleri ile
birlikte tesisimizde gerek imalatta gerekse proje takibinde yeni ve ek sistemler
kullanmaya baﬂlayaca¤›z. Tersanemiz
RMK Yat ve RMK Gemi olarak iki ana k›s›mda yap›land›r›l›yor. Askeri ürünlerde
tasar›mdan üretimine anahtar teslim proje yapacak ekipler oluﬂturulmakta. Bunlar›n yan›nda yat üretimini baﬂka yere
alarak ticari iﬂleri ve askeri gemi imalat›n› büyütmeyi ve kapasiteyi artt›rmay›
planl›yoruz.

NAZEN‹N V, 2008 KIﬁINDA DEN‹ZDE
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RMK Yat ne tip ürünler inﬂa
ediyor?
RMK Yat, süper yat s›n›f›nda
çok baﬂar›l› çal›ﬂmalara imza att›. M4 ve Private Lives adl›
ürünlerimiz yurtd›ﬂ› müﬂterilere
teslim edildi. 36 m boyutundaki
Jasmin ve Caressa K, International Boat taraf›ndan 2003 y›l›nda
dünyan›n en iyi ilk 10 teknesinden biri seçilen M/Y Jasmin ve
halen yap›lmakta olan Nazenin
V gurur duydu¤umuz çal›ﬂmalar›m›z aras›nda. Ancak yatç›l›kta da kendimize ciddi bir yer
edinmek istiyorsak kompozite
girmemiz ﬂart. Oyster projesi sayesinde kompozit süper yatlar
üretece¤iz. Bugün yat imalat›nda üst yap›lar için alüminyum,
tekne dedi¤imiz k›s›m için çelik
kullan›yoruz. ‹ki büyük hangar›m›z kompozit malzeme iﬂleme
altyap›s›na sahip. Yeni uygulamalar çerçevesinde teknelerin
imalat›nda daha verimli, h›zl› ve
yüksek kaliteli teknolojileri ülkemize getirmek istiyoruz.

FIAT’A DÖRT KR‹STAL ELMA
Fiat, Kristal Elma Ödülleri’ne, otomotiv sektöründe
TV, radyo, basın ve mikro siteler kategorilerinde
dört ödül alarak damgas›n› vurdu.
iat, Türk reklam dünyas›n›n Oscar’› olarak kabul edilen ve bu y›l
19’uncusu düzenlenen
“Kristal Elma” ödüllerinde TV, radyo, bas›n ve mikro siteler kategorilerinde toplam dört ödül ald›.
TV, radyo ve bas›n kategorilerinde Fiat’a Kristal Elma getiren reklamlar›n yarat›c›s› TBWA/‹stanbul da Y›l›n Kristal
Ajans› seçildi. En iyi Otomotiv Bas›n
Reklam› Ödülü’nü Fiat’›n ticari arac›
Ducato al›rken, En ‹yi Televizyon Reklam› Ödülü’nü de Fiat Albea kazand›.
Ducato için haz›rlanan radyo spotu ise
En ‹yi Dayan›kl› Tüketim Radyo Spotu
Ödülü’nü ald›. Ayr›ca Fiat’›n geçti¤imiz
aylarda dünya lansman›n› Türkiye’de
gerçekleﬂtirdi¤i Fiat Linea’n›n, C-Section taraf›ndan haz›rlanan teaser web sitesi de mikro siteler kategorisinde En
‹yi Web Sitesi Ödülü’nü ald›.

F

“Ticaretin En Büyü¤ü O”

Fiat Linea: “Sizi Anlayan Otomobil”

Fiat ürün gam›n›n ticari araç segmentindeki temsilcisi Ducato’nun ödül alan gazete ilan›nda yeni Ducato’nun iç geniﬂligi
ön plana ç›kar›l›yordu. Fiat Ducato’nun
ödül alan radyo spotunda ise 157 beygir
gücündeki Multijet dizel motoru esprili
bir dille anlat›ld›.

www.sizianlayanotomobil.com internet
adresiyle online olan web sitesi lansmandan önce merak uyand›rmak ve bilinirlik
sa¤lamak amac›yla C-Section ajans› taraf›ndan tasarland›.
Fiat Linea’n›n bu segmentte yer alan rakip modellerden en çok ayr›ﬂan özelliklerinden olan Türkçe Blue&Me sistemini
öne ç›karan web sitesi, yarat›c› tasar›m›yla oldukça ilgi çekti.
Linea’n›n farkl› özelliklerini anlatan animasyonlardan oluﬂan sitenin sonunda
yer alan formu doldurup bu otomobilin
marka ve modelini bilenler aras›nda yap›lan çekiliﬂle çeﬂitli ödüller verildi.
Yaklaﬂ›k üç hafta yay›nda kalan siteye
ilgi çok yo¤un oldu. Toplam 984 bin
kiﬂinin ziyaret etti¤i sitede, form dolduranlar›n say›s› 60 bine ulaﬂt›. Sitedeki
otomobilin Fiat Linea oldu¤unu tam 25
bin 732 kiﬂi bildi.

“Düﬂündü¤ünüzden daha öteye”
Yak›t ekonomisi ve di¤er özellikleriyle
bir “aile otomobili” olan Yeni Albea ise,
bu özelliklerin vurguland›¤› reklam filmiyle Kristal Elma ald›. Çocuklar›n›
otobüsle baﬂka bir kente u¤urlayan anne baban›n, otobüsü takip ederek k›zlar›na var›ﬂ noktas›na kadar el sallamas›n›n anlat›ld›¤› reklam filminin müzi¤i
de yay›nland›¤› dönemde çok dikkat
çekti. Çekimleri üç gün süren filmin
yönetmeni Gürkan Kurtkaya, prodüksiyon ﬂirketi ise Soda’yd›.

TV, radyo ve bas›n
kategorilerinde

Fiat’a Kristal
Elma getiren
reklamlar›n
yarat›c›s›
TBWA/‹stanbul
da Y›l›n Kristal
Ajans› seçildi
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YAPI KRED‹ BANKASI MURAHHAS ÜYES‹ VE GENEL MÜDÜRÜ TAYFUN BAYAZIT:

“Yap› Kredi ‹LK
TERC‹H OLACAK”
“Liderlik
anlay›ﬂ›m›z
gelirlerde pazar
pay›n› ifade ediyor.
Baz› alanlarda
ikiden birincili¤e,
baz› alanlarda
beﬂten birincili¤e
ç›kaca¤›z”

K

oçbank’la birleﬂmenin ard›ndan sektörün dördüncü büyük bankas› olan
Yap› Kredi, lider olmaya yönelik iddial› hedefler belirledi. Sürdürülebilir
de¤er yaratan bir sistem oluﬂturma ve “tart›ﬂmas›z liderlik” hedeflediklerini belirten Yap› Kredi Murahhas Üyesi ve Genel Müdürü Tayfun Bayaz›t sorular›m›z› yan›tlad›:

Türk bankac›l›k sistemi bugün sahip oldu¤u rakamsal büyüklükler itibariyle nas›l
bir görünüm sergiliyor?
Türk bankac›l›k sisteminde ﬂu anda 46 adet mevduat ve yat›r›m bankas› bulunuyor. Sektörün toplam aktiflerinin GSY‹H’ye oran› 2006 sonunda %84 düzeyinde gerçekleﬂti. Finansal
krizler öncesinde parçal› ve zay›f bir yap›da olan sektör, krizler sonras›nda önemli bir de¤iﬂim sürecinden geçti. Daha önce a¤r›l›kl› olarak kamu borcunu finanse eden sektör, bu süreç içinde olmas› gereken arac›l›k fonksiyonunu daha etkin bir ﬂekilde yerine getirmeye baﬂlad›.Bu çerçevede bankac›l›k sektöründeki kredilerin GSY‹H’ye oran› 2002 y›l›ndaki %17
düzeyinden 2006 y›l›nda %37’ye ulaﬂt›. Bununla birlikte birçok gösterge, Türkiye’de bankac›l›k sektörünün mevcut büyüklü¤ünün ekonominin büyüklü¤ü ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
potansiyelinin hayli alt›nda oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Örne¤in kredi ve mevduatlar›n
toplam›n›n GSY‹H’ye oran› Türkiye’de %89 iken bu oran birçok Avrupa Birli¤i üyesinde
%200’ün oldukça üzerinde seyretmektedir. Bu çerçevede beklentimiz, son y›llardaki h›zl› ve
sa¤l›kl› büyüme sürecinin devam edece¤i yönündedir.
Bankac›l›k sektöründe son y›llarda bir yo¤unlaﬂma ile birlikte yabanc› sermaye sahipli¤i ve ortakl›¤› süreci yaﬂan›yor. Bu durumun Türkiye piyasalar›na ve bankalar›n hizmetlerine yans›mas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Türk finans sektörüne son dönemde h›zl› ve yo¤un bir yabanc› sermaye giriﬂi oldu. Bunda
ülke ekonomisindeki geliﬂim h›z› ve büyüme potansiyelinin yan› s›ra bankac›l›k alan›nda
henüz de¤erlendirilmemiﬂ f›rsatlar›n da önemli bir etkisi var. Türkiye’deki ﬂube penetrasyonlar›na bak›ld›¤›nda AB’ye göre hâlâ gidilecek çok yolumuz var. Milyon kiﬂi baﬂ›na düﬂen
ﬂube say›s› Euro bölgesinde 540 adet (2005 itibarıyla) iken Türkiye’de henüz 92 (2006 itibarıyla). 2006 y›l›nda toplam 500 yeni ﬂube aç›ld› ve sektöre 11 bin yeni çal›ﬂan kat›ld›. Sektördeki toplam ﬂube say›s› 6735’e ulaﬂt›, bu rakam yine de yedi y›l önceki (2000
y›l›ndaki) 7837 ﬂubenin alt›nda.
ﬁube kârl›l›¤›na bak›ld›¤›nda da Türkiye’de AB ülkelerine göre çok daha pozitif bir
tablo var. Düﬂük penetrasyon nedeniyle hacimler düﬂük olmas›na karﬂ›n kârl›l›k oldukça yüksek. Bankalar söz konusu potansiyeli de¤erlendirmek üzere
büyük bir rekabet içindeler. Bu rekabet hem kurumsal hem bireysel alanlarda artarak devam edecek. Yabanc› sermayenin varl›¤› bu alanlarda yarat›c›
ve kaliteli hizmet modellerinin geliﬂtirilmesinde, yerel bilgi birikimi ve
yetkinliklerle birlikte düﬂünüldü¤ünde katk› sa¤layabilir.
Türkiye ekonomisinde öne ç›kan iki temel sorun cari aç›k ve
yüksek oranl› reel faizler konusuna iliﬂkin yorumunuz nedir?

Türkiye’de reel faiz oranlar›n›n hangi
vadede tek haneli rakamlara inebilece¤ini öngörüyorsunuz?
Türkiye son beﬂ y›ld›r yakalad›¤› büyüme
ivmesiyle, bugünkü cari aç›k büyüklü¤üne
ulaﬂt›. Gerek yurtiçinde tüketim ve yat›r›m
talebi, gerekse dünyadaki hammadde fiyatlar› yükseliﬂi 2006 y›l›nda Türkiye’nin cari
aç›¤›n›n gayri safi yurtiçi has›la’ya (GSY‹H)
oran olarak %8 gibi yüksek seviyelere gelmesinde etkili oldu.
2007’de ise, cari aç›¤›n h›z kesti¤ini gözlemliyoruz. Bu iyileﬂmede ihracat›n güçlü
performans› etkili oluyor. Bundan baﬂka,
2006 y›l›nda May›s-Haziran aylar›nda gözlemledi¤imiz dalgalanma sonras›nda faiz
oranlar›ndaki yükseliﬂ iç talebin ve dolay›s›yla, tüketim ve yat›r›m ithalat›n›n da yavaﬂlamas›na neden oldu; bu nedenle, ithalat art›ﬂlar›n›n ihracat büyümesinin gerisinde kald›¤›n› gözlüyoruz. Ancak yine de,
2007’de cari aç›k seviyesinin 30 milyar dolara yak›n, yani, GSY‹H’ye oran olarak
yüzde 6.3 seviyelerinde gerçekleﬂece¤ini
söyleyebiliriz. Türkiye büyüdükçe ya da
ihracat› güçlü ve sanayi üretiminin ithalat
bileﬂeni yüksek olmaya devam ettikçe, cari

Tayfun Bayaz›t kimdir?
S. Ill›nois Üniversitesi Makine Mühendisli¤i lisans (BS 1980)
e¤itimi sonras› Columbia Üniversitesi’nden Finans ve
Uluslararas› ‹liﬂkiler alanlar›nda Yüksek Lisans (MBA 1983)
derecesi ald›. Bankac›l›k kariyerine Citibank’ta baﬂlayan
ve birçok birçok kurumda üst düzey yönetici olarak görev
yapan Bayaz›t, Nisan 2007’de Yap› Kredi Bankas› Genel
Müdürü oldu. Tayfun Bayaz›t, Türk E¤itim Gönüllüleri Vakf›
(TEGV), Türkiye Kurumsal Yönetim Derne¤i (TKYD) ve
KalDer yönetim kurullar›nda aktif olarak görev yap›yor.

tererek 2007’nin son çeyre¤inde faiz indirimine gidebilir. Önümüzdeki dönem reel
faizlerin gerilemesi, nominal faizlerin düﬂmesine, bu da siyasi ve ekonomik istikrar›n
sa¤lanmas›na ba¤l›. Bugüne kadar, çok büyük oranda sermaye giriﬂleri olsa da, faizlerde hem yurtiçi siyasi belirsizlik, hem de
küresel ekonomiye iliﬂkin endiﬂeler nedeniyle bir gerileme gözleyemedik. Genel seçim sonuçlar›n›n yine tek parti iktidar› yönünde ç›kmas›n›n ard›ndan, Cumhurbaﬂakanl›¤› seçimleri de sorunsuz halledilirse,
2008 y›l›n›n ilk çeyre¤inde h›zl› bir faiz düﬂüﬂü gözleyebiliriz. Tabii, dünya ile bütün-

bir düzene¤i oluﬂturmak. Bunu sa¤lamak
için de aktiflerde büyüklük kadar hem aktiflerin hem de gelirlerin kalitesi ve da¤›l›m›na odaklanmak gerekti¤ini düﬂünüyoruz. Bu durumun do¤al bir sonucu olarak
da piyasa de¤eri artacakt›r. Bu do¤rultuda
temel hedeflerimiz sermaye getirisi ve büyüme potansiyeli yüksek iﬂ segmentleri ve
ürünlerde liderlik, da¤›t›m a¤›na ve müﬂteri memnuniyetine güçlü yat›r›m ile etkin
gider yönetimi, verimli sat›ﬂ gücü ve üstün
risk yönetimidir. Daha fazla müﬂteriye hizmet sunma ve sa¤l›kl› pazar pay› art›ﬂ› hedefiyle ﬂubeleﬂmeyi h›zland›raca¤›z. Bu

“Daha fazla müﬂteriye hizmet sunma ve sa¤l›kl›
pazar pay› art›ﬂ› hedefiyle ﬂubeleﬂmeyi

h›zland›raca¤›z”
aç›¤›m›z›n seviyelerinin yüksek olaca¤›n›
söyleyebiliriz. Cari aç›¤›n finansman›nda
bir sorun olmad›¤› sürece bu yüksek aç›klar taﬂ›nabilir görünüyor. Ancak, cari aç›¤›n k›r›lganl›k yaratmamas› ve azalt›lmas›
için orta vadede üretimin ithalat bileﬂeni
azaltacak yönde üretim yap›s›nda bir de¤iﬂikli¤in olmas› gerekiyor.
Faizlerle ilgili olarak, Merkez Bankas›’n›n
geçen y›l yükseltti¤i faizlerin yurtiçi talep
üzerindeki gecikmeli etkisini bu dönemde
gözlemliyoruz. Dayan›kl› tüketim ve otomobil sat›ﬂlar› oldukça yavaﬂlad›. Y›ll›k enflasyonda ise Nisan ay›ndan bu yana bir
azalma var. Her ne kadar y›ll›k TÜFE Haziran itibariyle yüzde 8.6 gibi y›l sonu hedefin çok üzerinde kalsa da, Merkez Bankas› yurtiçi talebin çok canl› olmamas›n›,
enflasyonun düﬂmeye baﬂlamas›n› ve (seçimlerden sonra Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimlerinde gerginlik olmadan halledilebilirse)
siyasi belirsizli¤in azalmas›n› gerekçe gös-

leﬂmenin sonucu giderek bizim için önem
kazanan yurtd›ﬂ›ndan bir olumsuzluk gelmedi¤i takdirde…
2010 y›l›nda hangi alanlarda hangi büyüklüklere ulaﬂm›ﬂ bir Yap› Kredi hedefliyorsunuz?
Yap› Kredi olarak misyonumuz sürdürülebilir de¤er yarat›m› ve büyüme ile finans
sektörünün tart›ﬂmas›z lideri haline gelmek, müﬂteri ve çal›ﬂanlar›n ilk tercihi olmak. Bu hedef, kendi içerisinde sektör liderli¤ini bar›nd›r›yor olsa da tek baﬂ›na aktif büyüklü¤ü bizim için önemli de¤il. Bizim liderlik anlay›ﬂ›m›z gelirlerde pazar pay›n› ifade ediyor. Baz› alanlarda ikiden birincili¤e, baz› alanlarda beﬂten birincili¤e
ç›kaca¤›z. Bunlar›n, as›l amaç olan “müﬂteri ve çal›ﬂanlar›n ilk tercihi olmak” mertebesine ulaﬂmak için gidilen yolda geçilmesi gereken evreler oldu¤una inan›yoruz.
Önceli¤imiz sürdürülebilir de¤er yaratan

do¤rultuda 2009 sonuna kadar 350 ﬂube
açmay› amaçl›yoruz.
Son olarak iﬂ yaﬂam› d›ﬂ›ndan bir soru: Yo¤un iﬂ temponuza ra¤men sosyal
amaçl› faaliyetlere nas›l zaman ay›r›yorsunuz?
Kurumsal yönetimin sadece halka aç›k ﬂirketler için de¤il sivil toplum örgütleri, siyaset ve tüm toplum katmanlar› için önemli
bir kültür de¤iﬂimini bar›nd›rd›¤›n› ve
önümüzdeki 10 y›lda ülkemiz için en
önemli konulardan biri oldu¤unu düﬂünüyorum. Bunun d›ﬂ›nda gönüllülük ve e¤itim konular›nda faaliyet gösteren baz› sivil
toplum örgütlerine de bilgi ve birikimlerimi aktarmaya çal›ﬂ›yorum. Bizleri yetiﬂtirip bir yerlere getiren, geliﬂimimize katk›da
bulunan içinden ç›kt›¤›m›z topluma kiﬂisel
bir borcum oldu¤unu ve bu alanda etkin
zaman yönetimi ile hepimizin yapabilecekleri oldu¤unu düﬂünüyorum.
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KONSERVE TORBALI ‹ﬁLETMES‹ AÇILDI:

Günde 3 bin ton
domates iﬂlenecek
“Büyüme koﬂusunda” h›zla ilerlemek için 2005 y›l›nda
ald›¤› bir kararla verimsiz hale gelen Yeniﬂehir’deki
fabrikas›n› kapatan Tat, 5 milyon dolarl›k yat›r›mla
üretim alan›n› ‹zmir Torbal›’ya taﬂ›d›

K

›rk y›ld›r g›da sektörünün en iddial› oyuncular›ndan biri olarak
Koç Toplulu¤u bünyesinde faaliyet gösteren Tat Konserve Sanayii A.ﬁ., ald›¤› stratejik karar çerçevesinde, daha önce Yeniﬂehir’de olan fabrikas›n› ‹zmir Torbal›’ya taﬂ›yarak
2007 üretim sezonu öncesinde aç›l›ﬂ›n› gerçekleﬂtirdi. ‹nﬂaat› dört ay
gibi çok k›sa bir sürede tamamlanan ve yaklaﬂ›k 5 milyon dolarl›k
yat›r›mla faaliyete geçen yeni tesis,
günde 3 bin ton domates iﬂleme
kapasitesine sahip.
Tesisin aç›l›ﬂ›n› gerçekleﬂtiren Tat
Konserve Genel Müdürü Güçlü
Toker, tesislerin Torbal›’ya taﬂ›nma
gerekçesiyle ilgili olarak ﬂunlar›
söyledi: “‹zmir ve çevresinde yüksek domates arz›
bulunuyor. Buna
karﬂ›l›k, kurulu
üretim kapasitesi
son derece düﬂük;
bu nedenle domates hem uza¤a taﬂ›n›yor hem de sezon çok k›sa sürüyor. Halbuki bu
bölgede domates
üretim maliyeti di-
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¤er bölgelere göre daha düﬂük. Bölgede
yetiﬂen domatesler son derece iyi kalitede. Torbal› ve çevresinde iklim koﬂullar›n›n da uygunlu¤u nedeniyle erken hasat
yapma imkân› da mevcut. Biz zaten y›llard›r bu bölgeden ciddi miktarlarda domates almaktayd›k. Bu fabrika bize hem
ciddi nakliye avantaj› sa¤layacak hem de
çiftçilerimizle birlikte çal›ﬂarak bu bölgenin yaklaﬂ›k 45 günlük sezonunu 90
günlere ç›karmam›zda çok önemli bir
araç olacakt›r” dedi.
Birleﬂme sürecine denk gelen 2003-2004
y›llar›n›n ard›ndan, 2006 Tat Konserve
için faaliyetten kârâ geçilen y›l oldu. Bu
süreçte kâr marj› fazla olan ürünlerin piyasaya sunulmas› ve maliyetler üzerinde
ciddi tasarruflar›n sa¤lanmas› etkili oldu.
‹ﬂte bu dönemde ald›¤› stratejik kararla;
Yeniﬂehir’deki fabrikas›n› Torbal›’ya taﬂ›ma karar› veren Tat Konserve, Torbal›’da
sat›n ald›¤› arazi üzerinde fabrika ve tesis yat›r›mlar›n› yürüterek, yeni üretim alan› için toplam 5 milyon dolar yat›r›m yapt›.

Tat Konserve Sanayii A.ﬁ. Genel
Müdürü Güçlü Toker, Torbal›
tesisinin aç›l›ﬂ›nda Tat’›n hedefleri
hakk›nda da bilgi verdi.

S›rada GAP var
Tat Konserve, GAP bölgesinde 2007’de
ilk kapsaml› hasat için 4 bin dekarl›k
alanda yapt›¤› deneme domates üretiminden ilk hasat› da yapmaya baﬂlad›, s›rada 2008 y›l› içinde Urfa’da yeni bir fabrika yat›r›m› var. Bu y›lki denemelerinden sonra, Tat Konserve’nin hedefi
2008’de 20 bin dekar, iki y›l içinde 40
bin dekarl›k bir alanda üretim yaparak,
bölgede ilave 400 bin ton domates üretimi ve yeni bir fabrika ile 65 bin ton ilave
salça üretimi gerçekleﬂtirmek.
Genel Müdür Güçlü Toker, “Türkiye son
y›llarda uygulanmakta olan kur politikas› ve pahal› hammadde nedeniyle dünya
piyasalar›nda rekabet edemez duruma
gelmiﬂ ve her y›l ciddi miktarda pazar
kaybetmiﬂtir. Bu proje bize dünya piyasalar›nda rekabet edebilme imkân› sa¤layacakt›r” dedi.

AB’nin en büyüklerinden biri
Tat Konserve Sanayii A.ﬁ., dünyan›n önde gelen üreticileri aras›nda yer al›yor.
ﬁirket, 2007 y›l›ndaki toplam günlük 10
bin ton domates iﬂleme kapasitesi ile Avrupa’n›n en büyük üreticilerinden biri
konumuna ulaﬂt›. GAP bölgesindeki yat›r›m ile iki y›l içinde günlük 16 bin ton
kapasite ile Avrupa’n›n en büyü¤ü olacak, dünya liginde de ilk beﬂe girebilecek
kapasiteye ulaﬂacak.

Yelkenler yine
bar›ﬂa ve dostlu¤a aç›ld›
Setur Marinalar› taraf›ndan bu y›l dördüncüsü
düzenlenen Uluslararas› Ege Yat Rallisi bir kez daha
Ege sular›na dostluk ve bar›ﬂ› taﬂ›yor

etur Marinalar›, bu y›l
dördüncüsü gerçekleﬂtirilen Uluslararas›
Ege Yat Rallisi’yle
(AYR-International
Aegean Yacht Rally), Türkiye’de
yat turizmi ile yelken sporunun
geliﬂtirilmesi ve sevdirilmesi konusundaki öncülü¤ünü sürdürüyor. Setur Marinalar›’n›n DemirDöküm, Opet ve Ford Otosan’›n
sponsorluk deste¤iyle düzenledi¤i
4. Uluslararas› Ege Yat Rallisi,
dünyan›n çeﬂitli ülkelerinden kat›lacak yatç›larla Kuzey Ege’deki
Yunan adalar›na ve Yunanistan
anakaras›na seyir gerçekleﬂtirmek
üzere Ege Denizi’ne yelken açt›. 8
A¤ustos’ta baﬂlayan yar›ﬂ, 26
A¤ustos’ta sona erecek.
Setur Marinalar› Genel Müdürü
Vedat Midilli 4. Uluslararas› Ege

S

Yat Rallisi’nin bas›n tan›t›m toplant›s›nda yapt›¤› konuﬂmada; dördüncü ralliye
ulaﬂman›n gururunu taﬂ›d›klar›n› belirterek, “Ege Yat Rallisi baﬂar›l› organizasyonu, üstlendi¤i misyonlar, renkli karakteri ve zengin sosyal içeri¤i ile art›k
sayg›n bir organizasyon olarak ulusal ve
uluslararas› yatç›l›k camias›n›n en
önemli aktivitelerinden biri haline geldi.
Setur Marinalar› olarak düzenledi¤imiz
ralliye önceki y›llarda 18 de¤iﬂik ülkeden 250 yat ve yaklaﬂ›k 840 yatç› kat›lm›ﬂt›. DemirDöküm, Opet ve Ford Otosan’›n de¤erli katk›lar› ile A¤ustos ay›nda gerçekleﬂtirece¤imiz 4. Uluslararas›
Ege Yat Rallisi’nin ise 60 yatl›k kontenjan› dolarken, 20 yat da yedek listede
beklemektedir” dedi.
Toplant›da, 4. Uluslararas› Ege Yat Rallisi’nin kat›l›mc›lar› ve rotas› konusunda
bilgi veren Uluslararas› Ege Yat Rallisi
Komodoru Necati Zincirk›ran organi-

zasyon karakteristi¤ine uygun olarak ilk
üç rallide geleneksel hale geldi¤i gibi bu
y›l da Ege’de farkl› bir rota planlamas›
yapt›klar›n› belirterek bu y›l›n rotas›n›
aç›klad›. Toplant›ya kat›lan Midilli Adas›-Plamarion Liman› temsilcisi Manolis
Pantellis, “2000 y›l›nda ‘Gelece¤e yelken
açmak’ slogan› ile Rahmi M. Koç’un önderli¤inde baﬂlayan Uluslararas› Ege Yat
Rallisi’nin yedi y›l içinde Türk ve Yunan
halklar› aras›ndaki güveni sa¤lamlaﬂt›rarak, kültürel, ekonomik ve ticari iliﬂkilerde yard›mlaﬂmay› hedefledi¤ini” dile
getirdi. 4. Uluslararas› Ege Yat Rallisi’nin bu y›lki kat›l›mc›lar› aras›nda Nazenin teknesiyle Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç, Japon Mitsui ﬂirketinin eski CEO’su ve “ﬁeref Konu¤u”
olarak 10 metrelik teknesiyle 19651968 y›llar› aras›nda dünya seyahati yapan ilk Türk denizcisi Sadun Boro da
bulunuyor.
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ÜLKEM ‹Ç‹N PROJES‹ ‹STANBUL KOORD‹NATÖRÜ ALTU⁄ ERKAN:

“ÖNEML‹ OLAN KALICI VE

SÜREKL‹ PROJELER ÜRETMEK”
“Nas›l Koç’la çal›ﬂmak, Koç’un bir varisi olmak, Koç’un bir
eleman› olmak bir kültürse, Ülkem ‹çin projesi de bir kültür”

lkem ‹çin projesinin
ilk y›l›nda ‹stanbul
Koordinatörü
olan
ﬁahsuvaro¤lu Otomotiv Genel Müdür Yard›mc›s› Altu¤ Erkan, bu y›l da ayn›
görevi sürdürüyor. Erkan, e¤itimin
bu ülke için en önemli sorun oldu¤unu düﬂünüyor ve proje seçimlerinde e¤itime öncelik veriyor.

Ü

Ülkem ‹çin projesinde ‹stanbul
Koordinatörü olarak hangi projeleri gerçekleﬂtirdiniz?
Ülkem ‹çin projesi bildi¤iniz gibi
geçen sene baﬂlad›. Projeyle ilgili
‹stanbul’da biz seçildik; bu bize çok
gurur verdi. Geçen y›l holdingle
görüﬂtük, ne tür bir proje yapmam›z gerekti¤i konusunda bize birtak›m yönlendirmelerde bulundular.
Biz bu do¤rultuda ve kal›c› bir çal›ﬂma olsun istedik. Bir araﬂt›rma
yapt›k, yak›n çevremizdeki Maltepe
Anadolu Lisesi’nin bir bilgisayar laboratuvar›na ihtiyac› oldu¤unu tespit ettik. Yaklaﬂ›k dört ayl›k bir sürede tam donan›ml› bir bilgisayar
laboratuvar› yapt›k. Bu y›l›n baﬂ›nda yine Mustafa Koç Bey’den bir
mesaj geldi: “Geçen y›l gene siz
yapm›ﬂt›n›z, bu y›l da baﬂar›l› çal›ﬂman›n devam›n› sizin yapman›z› isteriz, lütfen devam edin” diye. Biz
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de sevinerek kabul ettik. Bugün Türkiye’nin en büyük s›k›nt›s› e¤itim. Yine e¤itim konusunda bir ﬂeyler yapal›m
dedik. Türkiye’de çok fazla
ad› bilinmeyen bir enstitümüz
var; do¤rudan TÜB‹TAK’a
ba¤l› olarak çal›ﬂan, Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü.
Bu enstitünün gerek kadrosu
gerekse e¤itimi ve bölümleri
dünya standartlar›nda. Ayr›ca
bulundu¤u bölgeden dolay›,
kendine bir döner sermaye ç›kartabilecek bir yap›s› var.
Burayla görüﬂtük ve buradan
çok ilginç bir teklif geldi bize. Yine bir
bilgisayar laboratuvar› konusunda ›srarc›
oldular ancak bu kez bir psikoteknik laboratuvar›. Biz önce psikoteknik laboratuvar›n›n ne oldu¤unu ö¤renmek istedik.
Psikoteknik asl›nda çok güncel, herkesin
bildi¤i fakat dillendirilmeyen bir yöntem.
Psikoteknik yöntem, psikoteknik testler
yard›m›yla kiﬂisel davran›ﬂ özellikleri, yetenek ve kiﬂilikleri analiz etmeye dönük
bir bilim dal›. Bu proje için baﬂlang›ç olarak yaklaﬂ›k 30 bin euro gibi bir rakam
tespit edildi.

aras›nda Ford Otosan’da bölge müdürlü¤ü yapt›m. Daha sonra masan›n bir taraf›ndan öbür taraf›na geçtim. Dolay›s›yla
gerçek manada Koç kültürüyle yetiﬂmiﬂ
bir insan›m. O yüzden ne istendi¤ini çok
iyi biliyorum. Baﬂka bir ﬂeyin öne çekilmesi veya kapsam› d›ﬂ›nda daha düﬂük
düzeyde bir iﬂ yap›lmamas› için ben yönlendiriyorum. ﬁu anda üniversitede üç
kiﬂi bu konuyu takip ediyor. Burada da
bizim bilgi-iﬂlemcimiz, benim asistan›m
ve ben takip ediyoruz. Yani altı kiﬂi projeyi izliyoruz.

Projelerde karar nas›l veriliyor?
O noktada ben biraz bencilce davran›yorum. Çünkü ben yaklaﬂ›k 10 y›ll›k bir
Koç mensubuyum. 1997-2006 y›llar›

Bugüne kadar ‹stanbul’da gerçekleﬂtirilen projeler hakk›nda neler söylemek istersiniz?
Mutlaka eksiklikler de var ama bu uzun

bir süreç. Koç Toplulu¤u’nun toplam›na
bakt›¤›m›z zaman, yan›lm›yorsam 12 bin
civar›nda bir bayi organizasyonu var. Bu
korkunç bir rakam. Bunun içinde sermayesi 1.5 trilyon olan bayi de var; sermayesi 55 trilyon olan bayi de var, yap›lan iﬂin
kapsam›na göre. O noktada herkesin kat›l›m›, kat›l›m boyutu farkl› olacakt›r. Fakat hepsinden önemlisi, dedi¤im gibi bu
bir kültür. Nas›l Koç’la çal›ﬂmak, Koç’un
bir varisi olmak, Koç’un bir eleman› olmak bir kültürse, Ülkem ‹çin projesi de
bir kültür. Bu proje tüm Koç Toplulu¤u’nun, ‹stanbul’un projesi. Kal›c› ve devam› gelecek projeler gerçekleﬂtirmeye
devam etti¤imizde, gerçek anlamda ülkem için bir ﬂeyler yap›lm›ﬂ olacak.
Önemli olan kal›c› olmas› ve yap›lan çal›ﬂman›n devam›nda da bir ﬂeylerin gelmesi. Öte yandan yap›lan projeler ses ge-

tirmeli ve insanlar›n konsantrasyonu oraya do¤ru yönlenmeli.
Projelerinizin maliyeti hakk›nda bilgi
verir misiniz?
Geçen seneki toplam maliyetimiz yaklaﬂ›k 38 bin YTL civar›ndayd›. Bunun 5
bin dolar›n› zaten Koç Holding’den baﬂlang›ç deste¤i olarak ald›k. 3500-4000
YTL civar›nda biz kendi çabam›zla toplad›k. Daha sonra bakt›k tempo düﬂük
gidiyor, tekrar holdinge baﬂvurduk. Arçelik’in tüm Türkiye bayilerinden toplanan bir rakam vard›: 10-15 bin YTL civar›nda. Onu gönderdiler, üstünü de
biz tamamlad›k.
Koç Toplulu¤u çal›ﬂanlar›na bir mesaj›n›z var m›?
Bu kültürü edinmemiz gerekiyor. Bunu

bireysel olarak mutlaka edinmemiz gerekiyor ama toplum olarak da edinmemiz
gerekiyor ve bu da bir süre alacak. Dolay›s›yla ne kadar çabuk bu sürecin içerisine girersek o kadar yol alaca¤›z. Çünkü
çok cüzi maliyetlerle çok güzel iﬂler yap›labilece¤inin de bir göstergesi. Ne kadar
çok bu sürecin içerisine girersek, projeler
o kadar çabuk tamamlan›r, projelerden
arta kalan finansmanla baﬂka projeler de
yap›l›r. Biz geçen sene o ﬂekilde baﬂlad›k;
e¤er bekledi¤imizin üzerinde bir finansman toparlayabilseydik, okulun baﬂka
ihtiyaçlar› vard›, onlar› da giderirdik. Bazen dönüp özeleﬂtiri yapmam›z laz›m;
biz gerçek manada sosyal sorumlulukla
ilgili kiﬂisel olarak ve ﬂirket olarak üzerimize düﬂeni yapabiliyor muyuz? Bu arada bir “Koç Toplulu¤u” oldu¤umuzu hiç
unutmamam›z laz›m.

FORD ANTALYA BAY‹‹ B‹LALLER OTO’NUN DESTE⁄‹YLE

“Çocuklar üretken büyüsün”
Geçen y›l Zübeyde Han›m Yurdu’na destek olan Bilaller Oto, bu y›l
da özürlü çocuklar için yurda bir galoﬂ üretim odas› yapt›. Çocuklar
el becerilerini geliﬂtirirken gelir sahibi de olacak
ntalya Zübeyde Han›m
Yetiﬂtirme Yurdu’nda
kalan 7’si özürlü bak›ma muhtaç 57 k›z çocu¤u, Ford Bayii Bilaller Oto öncülü¤ünde okul bahçesine yap›lan bina ile boﬂ zamanlar›n›
üreterek de¤erlendirebilecekleri
bir mekâna kavuﬂtu.
Özürlü ve alt grup zeka seviyesine
sahip çocuklar›n üretime yönlendirilerek e¤itilmesini amaçlayan ‹smail Bilal, Ülkem ‹çin projesi kapsam›nda 2007’de bu konuyu ele almaya karar verdi. Her yaﬂ grubu
çocu¤un kolayca üretim yapabilece¤i bir çal›ﬂma alan› oldu¤u için
galoﬂ üretimine karar verildi ve
proje birbuçuk ay gibi k›sa bir sürede tamamland›.
Yurt bahçesine yap›lan 35 m2lik
binan›n bir odas› özürlü çocuklara

A

galoﬂ üretimi ö¤retilmesi, di¤eri ise kütüphane-el iﬂi odas› olarak düzenlendi.
Ayr›ca galoﬂ makinesi sat›n al›nd› ve odalar›n tefriﬂi de tamamland›.
Hizmete aç›lan binada kütüphane ve eliﬂi odas› kullan›ma aç›ld›. Galoﬂ üretimi
ise önümüzdeki günlerde baﬂlayacak.
Y›lda yaklaﬂ›k 10 bin YTL kâr beklenen
projenin getirisi üretimde çal›ﬂana çocuklara ödenecek. Üretime geçildi¤inde,
Antalya Valili¤i kanal›yla hastane ve di¤er sa¤l›k kuruluﬂlar› ile anlaﬂmalar yapmak için ilk ad›mlar at›ld›.
Projede Bilaller Oto’nun sahibi ‹smail Bilal’in yan› s›ra, AKPA’dan Edip Birson,
Arçelik Antalya Bölge Müdürü Nevzat
Ayd›n ve Arçelik Bayisi Atilla Demirezen
yer ald›.
Ülkem ‹çin projesi için tüm bayileri göreve ça¤›ran ‹smail Bilal, “Daha yo¤un kat›l›m oldu¤u takdirde çok daha güzel ve
büyük projelere imza atabilece¤imizi dü-

Zübeyde Han›m Yetiﬂtirme Yurdu’nda kalan bak›ma
muhtaç çocuklar, Ülkem ‹çin projesi kapsam›nda
gerçekleﬂtirilen galoﬂ yap›m› ve eliﬂi odalar›nda, boﬂ
zamanlar›n› üreterek de¤erlendirebilecekler.

ﬂünüyorum. Geçen y›lki projemizi çok
be¤enerek bas›na tan›tan Antalya Valisi
Alaattin Yüksel, bu projemizi de destekliyor ve aç›l›ﬂ törenini yapmak için okullar›n aç›lmas›n› bekliyor” dedi.
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Y›¤›lca Sa¤l›k Merkezi aﬂ› odas› yenilendi

Aygaz ülkesi için çal›ﬂ›yor
Aygaz’›n Ay›ﬂ›¤› projesi kapsam›ndaki
çal›ﬂmas›yla, Düzce Y›¤›lca Toplum Sa¤l›¤›
Merkezi tertemiz ve yeni t›bbi cihazlarla
donat›lm›ﬂ bir aﬂ› odas›na kavuﬂtu
ygaz, Koç Toplulu¤u’nun her y›l sosyal
sorumluluk projeleri
gerçekleﬂtirilmesi
amac›yla belirledi¤i
“Ülkem ‹çin” kampanyası kapsam›nda, Düzce’nin Y›¤›lca ilçesindeki Toplum Sa¤l›¤› Merkezi’nin aﬂ›
odas›n› yeniledi.
Aygaz Genel Müdürü Mehmet Ali
Neyzi baﬂta olmak üzere, Aygaz
yöneticilerinin ve çal›ﬂanlar›n›n kat›ld›¤› yenileme çal›ﬂmalar› kapsa-

A

m›nda, merkezin aﬂ› odas› baﬂtan aﬂa¤›
elden geçirilerek, oda için gerekli malzemeler temin edildi ve ayr›ca bahçe düzenlemesi yap›ld›.
Zemini yenilenen, duvarlar› boyanan, elektrik ve su tesisat› düzenlenen aﬂ› odas›na
tart›dan muayene masas›na, ecza dolab›ndan paravana kadar gerekli tüm mobilyalar
ve t›bbi cihazlar Aygaz çal›ﬂanlar› taraf›ndan yerleﬂtirildi. Aygaz çal›ﬂanlar› aﬂ› odas›n›n bordürünü yap›ﬂt›rd›ktan sonra sa¤l›k
oca¤›n›n koridorlar›na ve bahçesine oturma
banklar› yerleﬂtirdi. Aﬂ› odas› ve koridorlar›

‹ﬂitme engelli ö¤renciler için

Koç Allianz’dan okul onar›m›
oç Allianz Genel Müdürlük çal›ﬂanlar›, iki
y›ld›r sürdürdükleri
“Ülkem için” projesi
kapsam›nda 200’ü yat›l› toplam 600 ö¤rencinin e¤itim
gördü¤ü Mimar Sinan ‹ﬂitme Engelliler ‹lkö¤retim Okulu ve Fatih ‹ﬂitme Engelliler Meslek Lisesi’nin onar›m ve iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›n› tamamlad›. Koç Holding’in 2006 y›l›ndaki 80. kuruluﬂ y›l› etkinlikleri
çerçevesinde, tüm topluluk ﬂirketlerinin bulunduklar› illerde çeﬂitli
sosyal sorumluluk projelerinin ger-

K
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çekleﬂtirilmesinde öncü oldu¤u “Ülkem
‹çin” projesi kapsamında Koç Allianz çal›ﬂanlar›, geçti¤imiz y›l Mimar Sinan ‹ﬂitme Engelliler ‹lkö¤retim Okulu ve Fatih
‹ﬂitme Engelliler Meslek Lisesi’ne katk›da
bulunmaya karar verdi. ﬁirket çal›ﬂanlar›
ve genel müdürlü¤ün katk›s›yla geçti¤imiz y›l 30 bin YTL’ye ulaﬂan ba¤›ﬂla,
okulun tuvaletleri yenilendi ve bahçe demirleri onar›ld›. 2007’de ikinci y›l›ndaki
proje kapsam›nda ayn› çal›ﬂman›n devam› gerçekleﬂtirildi. Koç Allianz çal›ﬂanlar› taraf›ndan toplanan 20 bin YTL ile
okulun yemekhanesi onar›ld› ve kap›s›
yenilendi.

düzenlenerek sa¤l›k merkezinin bak›ms›z
olan bahçesine rengârenk çiçekler ve çam
a¤açlar› dikildi. Etkinlik sonunda Y›¤›lca
Toplum Sa¤l›¤› Merkezi’nin tertemiz bir aﬂ›
odas› ve yemyeﬂil bir bahçesi oldu. Koç
Holding’in gelenekselleﬂtirdi¤i “Ülkem
‹çin” projesi do¤rultusunda yurt çap›ndaki
tüm bayi ve çal›ﬂanlar›, özellikle kiﬂisel kat›l›mlar›yla tüm Türkiye’de çeﬂitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleﬂtiriyor. Ailenin
bir parças› olarak hizmet veren Aygaz, 81
ilde 81 sa¤l›k oca¤›n›n aﬂ› odalar›n› yenilemeyi hedefliyor.

Koç Allianz’›n sosyal sorumluluklar›n›n
bilincinde bir ﬂirket oldu¤unu belirten
Koç Allianz Genel Müdürü George D.
Sartorel, “Sorumluluk bilincinin en üst
düzeyde olmas› gereken bir sektörde faaliyet gösteriyoruz ve çal›ﬂanlar›m›zla
birlikte her zaman topluma fayda sa¤layan projelere destek olaca¤›z” dedi.
Onar›mlar›n tamamlanmas›n› okul bahçesinde düzenlenen bir ﬂenlikle kutlayan
Koç Allianz’l›lar; ö¤renci ve ö¤retmenlerle birlikte e¤lendiler.

“Üniversiteli iﬂsiz mi,
meslek liseli iﬂli mi?”
Ford Otosan E¤itim Uzman› Sabahattin
Gücin’in, Bizden Haberler’le paylaﬂt›¤› 14
yaﬂ›ndaki Ata Yi¤it Y›ld›r›m’›n meslek liseleri
hakk›ndaki görüﬂleri pek çok yetiﬂkine ders
olacak unsurlar taﬂ›yor
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eslek lisesi, memleket
meselesi mi? Bu soruyu hiç düﬂünmeden
“Evet” diye yan›tlayabiliriz. Fakat, bu çok genel geçer ve
enine boyuna düﬂünmeden verilmiﬂ
bir yan›t da olabilir, üstünde uzun
uzun düﬂünülmüﬂ ve karar verilmiﬂ
bir yan›t da...
Her neyse, bu sayfada bu soru ile
ilgili okuyaca¤›n›z fikirler ‹stanbul
‹stek Ac›badem Lisesi ikinci s›n›f
ö¤rencisi Ata Yi¤it Y›ld›r›m’a ait.
Ata ile internet ortam›nda iki y›l
önce oluﬂturdu¤umuz ve üye yaﬂ
ortalamas›n›n yüksek oldu¤u
www.fordum.net forumunda tan›ﬂt›k. ‹nsanlar›n e¤itimleri ile
yapt›klar› iﬂ aras›ndaki uyumsuzlu¤a Ata’n›n verdi¤i yan›t aynen
ﬂöyleydi;
“Meslek lisesi, memleket meselesi.
Memleketteki düz lise oran› düﬂürülüp, kaliteli meslek lisesi oran›
yükseltilmeli. Aksi takdirde üreten
de¤il, tüketen oluruz. Tam ba¤›ms›zl›k için üretim ﬂart.”
Bunun üzerine Ata’ya özel mesaj
göndererek Koç Holding’in yürüt-

tü¤ü bu projeyle ilgili fikirlerini sordum.
‹ﬂte fikirleri: “Öncelikle gösterdi¤iniz ilgi
için çok teﬂekkür ederim. Gerekirse bu
proje içinde aktif olarak çal›ﬂmaya haz›r
oldu¤umu ﬂimdiden belirtmek isterim.
Bu konu Türkiye için hayati bir öneme
sahip; öyle önemli ki ülkenin tam ba¤›ms›zl›¤› söz konusu. Yani proje yabana at›lacak gibi de¤il. Mesleki teknik liselerin
yayg›nlaﬂmas› için e¤itim sisteminin de¤iﬂmesi gerekiyor. Bunu devletin yapmas› laz›m, fakat projeniz ç›¤ gibi büyüyerek Türkiye’nin önündeki kap›lar› parçalay›p atacak güce sahip. Sizin bu sektörde öncü bir kuruluﬂ olarak kaliteli, kalifiye ve iﬂinin ehli ara eleman aç›¤› konusunda en çok s›k›nt› çeken kuruluﬂlardan biri oldu¤unuzu düﬂünüyorum.
Mevcut e¤itim sistemimiz ara eleman de¤il, yönetici yetiﬂtirmektedir. Oysaki; bir
ﬂirkette 100 personel çal›ﬂ›yorsa, en fazla
10 tanesi yöneticidir ve ülkemiz 90 tane
yönetici, 10 tane kaliteli (kaliteli oldu¤u
da tart›ﬂ›l›r) iﬂçi yetiﬂtirebilmektedir. Bugün bir genç, düz liseyi bitirdi¤inde,
mesleksiz yani iﬂsiz mezun olmaktad›r.
Fakat meslek lisesi mezunu bir gencimiz
mezun oldu¤u günden itibaren el becerisine sahip ve çal›ﬂabilecek bir konumda
bulunmaktad›r. Diyelim ki çok zor durumdas›n›z ve maaﬂ fark›na katlan›p bir
üniversiteli genci iﬂe ald›n›z. ‹ﬂler de yo¤un, o gence ‘Kardeﬂ ﬂu kal›plara bir el
at’ diyebilir misiniz? Dedi¤inizi farz edelim; o genç ya burun k›v›r›p o iﬂi yapmayacak (çünkü okuduk ettik deyip kendi-

ne yediremeyecek) ya da iﬂe giriﬂip parmaklar›n› parçalayacak (çünkü beceremeyecek, eline yüzüne bulaﬂt›racak).
E¤er, iﬂi meslek liseli bir gence söyleseydiniz bu iﬂi severek ve lay›k›yla yapacakt›. Gelelim bugüne... Türkiye ‹ﬂ Kurumu
(TÜ‹K) verilerine göre, 2005 y›l› üniversite mezunlar› aras›nda iﬂsizlik oran›
%10.2, iﬂsiz say›s› ise 287 bin. Binlerce
lira harcay›p gençleri üniversite mezunu
yap›yorsunuz ama ondan kimse faydalanam›yor. Burada halka ﬂu seçimi yapt›rmam›z gerek: üniversiteli iﬂsiz mi yoksa
meslek liseli iﬂli mi?”
ﬁaﬂ›rd›n›z de¤il mi? Evet ben de ﬂaﬂ›rd›m
ve; “Yi¤it eline sa¤l›k, çok güzel ve net bir
ﬂekilde ifade etmiﬂsin. Fakat Allah da biliyor ya okuyunca ’Yahu bu çocuk hakikaten 14 yaﬂ›nda m›?’ diye kendi kendime sordum” ﬂeklinde bir mesaj yazd›m.
Bana yazd›¤› teﬂekkürle baﬂlayan gayet
nazik cevab› ﬂöyle devam ediyordu:
“Fikirlerimin benim olup olmad›¤› konusundaki kayg›lar›n›z› anlayabiliyorum. ‹sterseniz kendimi k›saca tan›tay›m. 1992 Beyo¤lu do¤umluyum. 2005
y›l›nda Teknosa Bilim Ödülü Süper Proje sahibi oldum. Ayn› y›l NTV'de Okan
Bayülgen’le ’Herkes Bunu Konuﬂuyor’ ve
Beyaz ve Kadir Çöpdemir’in sundu¤u
‘Biri Bana Anlats›n’ isimli programa kat›ld›m. Bununla birlikte ben de projeniz
hakk›nda daha detayl› bilgi sahibi olmak isterim.”
Ve ﬂimdi tekrar soruyorum:
Meslek lisesi, memleket meselesi mi?
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-TURMEPA B‹RL‹KTEL‹⁄‹YLE

Denizde uyanmak baﬂkad›r
Koç Toplulu¤u kuruluﬂlar›ndan Statoil ile DenizTemiz
Turmepa Derne¤i’nin gençlere yönelik olarak düzenledi¤i
programda, 36 genç hem e¤itim ald› hem de gönüllü olarak
tan›t›m faaliyetlerinde çal›ﬂt›

tatoil’in katk›lar›yla Turmepa taraf›ndan düzenlenen
“Denizde Uyanmak Bir Baﬂkad›r” program› Temmuz
ay›n›n ilk yar›s›nda Göcek ve Fethiye koylar›nda gerçekleﬂti. Turmepa 1 at›k al›m teknesinin de tan›t›ld›¤› programa üç grup halinde 36 genç kat›ld›. Denizbilimleri, çevre mühendisli¤i, kimya, su ürünleri, turizm gibi bölümlerde okuyan ö¤renciler ald›klar› e¤itimin yan› s›ra yapt›klar› gönüllü tan›t›m çal›ﬂmalar› ile Turmepa’ya destek verdiler.
Bu y›l ikincisi düzenlenen program›n amac›, ileride denizle ilgili
konularda çal›ﬂacak ö¤rencilerin, denizi tan›y›p sevmelerine, deniz bilinci geliﬂtirmelerine katk›da bulunmak, denizde yaﬂaman›n gereklerini anlatmak, temel deniz bilgilerini ö¤renmelerini ve
deniz kokusuyla iç içe bir hafta geçirmelerini sa¤lamakt›.
Beﬂ gün süren programda ö¤rencilere “Temel Denizcilik Bilgileri”, “Denizde Güvenlik”, “Denizde ‹lkyard›m”, “Küresel Is›nma,
Kirlenme ve Denizler”, “Deniz, ‹nsan ve Toplum ‹liﬂkileri”, “Akdeniz ve Ege’de Biyoçeﬂitlilik” konular›nda seminerler verildi.
Ö¤renciler ayr›ca tüplü dal›ﬂ e¤itimi ald›lar, do¤a yürüyüﬂleri
yapt›lar, akﬂamlar› do¤a ve deniz konulu filmler, belgeseller izlediler. Göcek koylar›nda faaliyet gösteren Turmepa 1 at›k al›m
teknesinin de tan›t›ld›¤› program çerçevesinde ö¤renciler, koylarda k›y› temizli¤i yapt›lar, koylar› ziyaret eden teknelere broﬂür da¤›t›p tan›t›c› bilgiler verdiler.

S

Kat›l›mc›lar denizde yaﬂaman›n keyfini ç›karman›n yan›
s›ra ilkyard›mdan küresel ›s›nmaya çeﬂitli konularda
seminerler izlediler.
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FORD OTOSAN SAHNES‹NDE

MOLIÉRE’‹N ‹ZLER‹
48 y›ll›k tarihinde ilk kez
bir tiyatro eserini
sahneleyen Ford Otosan
çal›ﬂanlar›; mesai
arkadaﬂlar›na unutulmaz
anlar yaﬂatt›. May›s ay›nda
dört kez sahnelenen
Moliére’in “Cimri” adl›
eseri ayakta alk›ﬂland›
osyal sorumluluk, kiﬂisel
geliﬂim, iﬂ motivasyonu
ve konsantrasyonu artt›rma çerçevesinde 2006
y›l›n›n Mart ay›nda kurulan Ford Otosan Tiyatro Kulübü,
A¤ustos ay›na kadar yapt›¤› çal›ﬂmalar›n ard›ndan, sahnede bir tiyatro
eserini sergileme karar› ald›.
Murat Aygen önderli¤inde Ford Otosan ‹nsan Kaynaklar› Direktörlü¤ü ile
A Prodüksiyon’un birlikte gerçekleﬂtirdi¤i bu proje kapsam›nda, Ford
Otosan Tiyatro Kulübü, Moliére’in
“Cimri” adl› eserini ‹zmit Halk E¤itim
Merkezi’nde sergiledi.
Proje çerçevesinde, yönetici ve çal›ﬂan kadrolar› iﬂbirli¤i içerisinde
haz›rlanarak sergiledikleri performansla büyük be¤eni toplad›lar. Bir
buçuk saat süren tek perdelik bu performans›n arkas›nda istek ve azimle
çal›ﬂan bir ekip vard›.
E¤itim süreci, Mart ay›nda motivasyon ve konsantrasyon çal›ﬂmalar›yla
baﬂlad›. Okumalar ve sahne provalar›
ile h›z kazanan tiyatro ekibi, amatör
ruhunu kaybetmeksizin, bütünüyle
profesyonel bir altyap› (e¤itmen grubu, sahne tasar›m›, dekor-kostüm ta-
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sar›m›, ›ﬂ›k tasar›m›, grafik tasar›m›)
üzerinde ﬂekillendi.
Ford Otosan Tiyatro Kulübü’nün sahneledi¤i ilk eser olan, Moliére’in “Cimri” adl› oyunu, kendi alan›nda pek çok baﬂar›ya
imza atm›ﬂ profesyonel isimlerle iﬂbirli¤i
içinde yürütülen uzun soluklu bir çal›ﬂma
sonucunda ortaya ç›kt›. Yap›m›, Ford
Otosan ‹nsan Kaynaklar› Direktörlü¤ü ile
A Prodüksiyon taraf›ndan gerçekleﬂen
oyunu Murat Aygen yönetirken, dramaturji ve oyuncu koçlu¤unda Dilruba Saatçi, yönetmen yard›mc›l›¤›nda Ozan Tekcan ona destek oldular. Oyunun sahneleme aﬂamas›nda ise ›ﬂ›k ve tasar›m› ile Kemal Yi¤itcan çal›ﬂmalara deste¤ini sundu.
‹zmit Halk E¤itim Merkezi Tiyatro Salonu’nda dört gece sahnelenen oyun, izleyenler taraf›ndan büyük bir be¤eni kazanarak her defas›nda ayakta alk›ﬂland›.
Sergilenen oyunun önemli bir özelli¤i de
elde edilen bilet sat›ﬂ gelirinin, Ford
Otosan’›n 2007 y›l› içerisinde yap›lacak
olan sosyal sorumluluk projesine aktar›lacak olmas›. A Prodüksiyon ve Ford
Otosan Grubu’nun sosyal sorumluluk
anlay›ﬂ›yla beraber çal›ﬂt›klar› projenin
giﬂe has›lat›, Gölcük Endüstri Meslek Lisesi’nin ö¤renci lokalinin yenilenmesi
için kullan›lacak.

“C‹MR‹”
Yazan: Moliére
Çeviren: Sabahattin EYÜBO⁄LU
Yönetmen: Murat AYGEN
Dramaturji: Dilruba SAATÇ‹
Yönetmen Yard›mc›s›: Ozan TEKCAN
Asistanlar: Vedide ER‹NC‹N, Levent HERSAN
Suflöz: Filiz KILIÇ
Iﬂ›k-Ses Tasar›m›: Kemal Y‹⁄‹TCAN
Aksesuar: Nuray UYARAN
Makyaj: Yeﬂim KOCAAR
Foto¤raf: Onur KOLKIR
Grafik Tasar›m: A PRODÜKS‹YON

OYNAYANLAR
HARPAGONE: Seyfettin ÇOBAN
CLEANTE: Özgür DOLU, ‹lkem YILDIZ
ELISE: Betül DÖNMEZ, Gülden ONARAN
VALERE: Kubilay GÜMÜﬁAY
MARIANE: Vedide ER‹NC‹N, Ça¤la YAKUPRE‹SO⁄LU
ANSELME: Yunus BOZKURT, Yücel ÇALIﬁKAN
FROSINE: Gözde NASUHO⁄LU
SIMONE EFEND‹: Murat KURAL
JACQUES USTA: Abdülkadir D‹LAVER
BAYAN CLAUDE: Filiz KILIÇ
BRINDA CLAUDE: ‹smail KARAKOÇ, ‹brahim YÜKSEL
LA MERLUCHE: Levent HERSAN
LA FLECHE: ‹smail KARAKOÇ, ‹brahim YÜKSEL
KOM‹SER: Murat KAYNAR
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VKV GENEL MÜDÜRÜ ERDAL YILDIRIM:

“Vak›f çal›ﬂmalar›nda örnek
ve öncü olmak çok önemlidir”
VKV, bu y›l projelerine 80 milyon dolar ay›rd›. Sadberk Han›m
Müzesi’nin ça¤daﬂ bir mekâna taﬂ›nmas› ve kapsam›n›n
geniﬂletilmesi ile Uluslararası Sevgi Gönül Bizans
Araﬂtırmaları Sempozyumu öne ç›kan çal›ﬂmalar arasında

K

oç Toplulu¤u 80. kuruluﬂ
y›l›n› kutlarken, Türkiye’nin
ilk özel vakf› olan Vehbi Koç
Vakf› da iki y›l sonra 40. yaﬂ›n› kutlayacak olman›n heyecan›n› yaﬂ›yor. Projeleri ve bu projeleri gerçekleﬂtirmek amac›yla hayat bulmuﬂ kurumlar›yla örnek ve öncü konumunu koruyan
VKV’nin Genel Müdürü Erdal Y›ld›r›m
ile geçmiﬂin yan› s›ra kurumun yeni projeleri ile hedeflerini konuﬂtuk. Y›ld›r›m,
e¤itim, sa¤l›k ve kültür alanlar›nda hizmet veren, Türkiye’nin en önemli vakf›n›n çal›ﬂmalar›n› anlatt›.
VKV e¤itim, kültür ve sa¤l›k alan›ndaki çal›ﬂmalar›n› a¤›rl›kl› olarak
kendi kurumlar› arac›l›¤›yla yürütüyor. Bunun nedeni nedir?
Türkiye’nin bu üç alanda da örnek kurumlara ihtiyac› oldu¤u görülmüﬂtür.
Mevcut kurumlara veya projelere verilen
destek her zaman verimli sonuçlara yol
açmayabilirken, vakf›n kendi kontrolü
ve denetimi alt›ndaki kurumlar arac›l›¤›yla yap›lan bu tür hizmetlerde daha
kolay fark yarat›labilece¤i görülmüﬂtür.
Biliyorsunuz Sadberk Han›m Müzesi ilk
özel müzedir. VKV Koç Özel ‹lkö¤retim
Okulu ve lisesi ise Türkiye’deki ilk özel
okul olmasa da yabanc› özel okullar› ayr› bir kategoriye koyarsak, asl›nda o lige
ç›kan ilk Türk özel okulu olma özelli¤ine sahiptir. Üniversite de ayn› ﬂekilde,
yüksek ö¤retimi olumlu yönde etkilemiﬂ
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ve etkilemeye devam etmektedir. VKV
taraf›ndan devral›nm›ﬂ olan Amerikan
Hastanesi’ni ise sa¤l›k sektöründe ayr›
bir yere koymak laz›m. Ayr›ca Koç Toplulu¤u’nun VKV arac›l›¤›yla yürüttü¤ü
burs çal›ﬂmalar› da var. Y›llard›r binlerce ö¤renciye burs veriyoruz. Bu faaliyet,
vakf›n kuruluﬂuyla baﬂlam›ﬂt›r. Bu alanda kurumlar üzerinden veya e¤itim alan
bireyler üzerinden destek verilebiliyor.
Baﬂta VKV olmak üzere Koç Toplulu¤u’nun mevcut sosyal projelerinin
Türkiye’ye katk›lar›n›n boyutunu
özetleyebilir misiniz?
VKV’nin 1 milyar dolar›n üzerinde
malvarl›¤› vard›r. Vakf›n gayrimenkul
ve müzelerdeki eserlerinin gerçek rayiç
bedellerini saptamak elbette mümkün
de¤ildir. O nedenle bu de¤erli varl›klar› hesaba katm›yorum. Y›ll›k giderlerimiz ise yap›lan yat›r›mlar›n yo¤unlu¤una göre her y›l de¤iﬂiyor.100 milyon
dolar da 25 bin dolar da olabiliyor. Örne¤in 1999 y›l›nda Toplulu¤un 75. y›l›nda 13 ilkö¤retim okulu yap›lma projesi vard› ve sadece bu projenin bedeli
26 milyon dolara ulaﬂ›yordu. Üniversite çal›ﬂmalar› baﬂlam›ﬂt› ve bunun bedeli 200 milyon dolard›. Amerikan Hastanesi bloklar›n›n yap›m çal›ﬂmalar› da
100 milyon dolar mertebesine ç›km›ﬂt›.
Yani VKV’n›n bütçesini o y›l programa
al›nan projeler belirliyor.
Bu y›l›n bütçesi ne kadar? Ne tür
çal›ﬂmalar planl›yorsunuz?
2007 y›l› gider bütçemiz 80 milyon dolar
mertebesinde. Bu y›l yapaca¤›m›z projelerden birkaç örnek vermek gerekirse,
öncelikle Sadberk Han›m Müzesi’nin taﬂ›nmas›yla ilgili bir çal›ﬂmam›z var. Amac›m›z sadece mevcut müzeyi taﬂ›mak de¤il, ça¤daﬂ müzecili¤e uygun bir yer bularak bu müzenin kapsam›n› geniﬂletmek.
Ayr›ca Kocaeli’nde temeli at›lan Ford ‹l-

“Vehbi Koç Ödülü bizim için çok önemli.

Çünkü ilk olarak, kurucumuzun bir
anlamda vasiyeti”
kö¤retim Okulu’nu 2007-2008 ö¤retim
y›l›na yetiﬂtirmeyi planl›yoruz. Koç Üniversitesi’ne yak›n bir arazide bin kiﬂilik
bir ö¤renci yurdu inﬂaat›na da bu y›l baﬂlanacak. Ayr›ca Amerikan Hastanesi’nin
A ve B bloklar›n›n iki y›ld›r devam eden
çal›ﬂmas› bu y›l tamamland›. Bu y›l ayr›ca Sevgi Gönül an›s›na 25-28 Haziran
tarihlerinde “Bizans Araﬂt›rmalar› Sempozyumu” düzenlendi. Bu sempozyumun paralelinde iki de sergi düzenlendi.
Bu nedenle serginin yap›laca¤› ‹stanbul
Arkeoloji Müzesi’nin Y›ld›z Salonu, taraf›m›zdan restore edildi. Amaç, bu salonun sergimiz sonras›nda da müzeye hizmet vermeye devam etmesi. Ayr›ca bu y›l
da Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi’ndeki yat›r›mlar›m›z devam edecek.
Vehbi Koç Ödüllerinin ile vak›f tarihi içinde önemli bir yeri oldu. Ödül-

Erdal Y›ld›r›m kimdir?
Bo¤aziçi Üniversitesi Makine Mühendisli¤i bölümü mezunu Erdal Y›ld›r›m, 1997’den bu yana
Vehbi Koç Vakf› Genel Müdürlü¤ü görevini yürütüyor. Koç Toplulu¤u’na kat›lmadan önce Bo¤aziçi Üniversitesi Mezunlar Derne¤i Genel Sekreteri
olan Y›ld›r›m, halen Türkiye E¤itim Gönüllüleri
Vakf› ve Bo¤aziçi Üniversitesi Vakf› mütevelli heyetleri üyesi. 41 yaﬂ›nda, evli ve ikiz çocuk babas› olan Erdal Y›ld›r›m ‹ngilizce ve Frans›zca biliyor.

lerle ilgili olarak de¤erlendirme yapar m›s›n›z?
Vehbi Koç Ödülü bizim için çok önemli.
Çünkü ilk olarak, kurucumuzun bir anlamda vasiyeti. Vehbi Koç’un üzerinde
çok çal›ﬂ›p, yapmak isteyip de yapamad›¤› nadir konulardan biri de bu ödül konusu olmuﬂ. Bu konu vakf›n gündemine
2000 y›l›nda geldi. 75. y›l kutlamalar› s›ras›nda neler yap›labilece¤i konuﬂulurken Say›n Suna K›raç bu konuyu hat›rlatt› ve 75. y›l projeleri kapsam›nda bunun
da çal›ﬂ›lmas›n› istedi. Biz 2001 y›l›nda
bunun altyap›s›n› kurup, 2002 y›l›nda da
ilk ödülü verdik. Kültürle baﬂlad›k. Kültür, e¤itim ve sa¤l›k alan›nda olmak üzere her y›l bu ödüller veriliyor. Kurum da
olabiliyor, kiﬂi de. ‹lk üç y›l kurumlara
verildi, ondan sonra da kiﬂiler seçildi. Bu
konuda seçim yapan ba¤ımsız bir kurulumuz var. Adaylar› bu Seçim Kurulu belirliyor ve sonunda üç aday olarak Yönetim Kurulu’na sunuyor. Vehbi Koç Ödülleri bundan sonra da yine, kurum veya
kiﬂilere bizim de faaliyet alan›m›z olan
e¤itim, sa¤l›k ve kültür dallar›nda verilmeye devam edilecek. Vehbi Koç Ödülü,
hem ödül müessesesi olarak örnek olmaktad›r hem de ödül verilen kiﬂi ve kurumlar›n örnek olmas› bak›m›ndan
önemli bir rol oynamaktad›r. Maddi karﬂ›l›¤› da olan (100 bin dolar) bu ödül,
Vehbi Koç ad›n› taﬂ›yor olmas› nedeniyle
de VKV için çok önemli.
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k ültürel vizyon
VKV’DEN SEVG‹ GÖNÜL ANISINA ULUSLARARASI SEMPOZYUM

‹stanbul’un tarihine
yeni bir kap› aç›ld›
Ülkemizdeki Bizans miras›n›n hak etti¤i konuma ulaﬂmas›n›
sa¤lamak amac›yla gerçekleﬂtirilen sempozyumda 92 bildiri
sunuldu. Sempozyum kapsam›nda aç›lan sergilerle yeni
buluntular tarihseverlerle ilk kez buluﬂtu

ehbi Koç Vakf›’n›n düzenledi¤i Uluslararas›
Sevgi Gönül Bizans
Araﬂt›rmalar› Sempozyumu, 25-28 Haziran
tarihleri aras›nda ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri’nde gerçekleﬂtirildi.
Türkiye'deki Bizans miras›n›n, belle¤imizde yeniden canlanmas› ve
hak etti¤i konuma kavuﬂmas› amac›yla yap›lan çal›ﬂmalar› her zaman
desteklemiﬂ olan Sevgi Gönül'ün
(1938-2003) an›s›na düzenlenen
sempozyumun her üç y›lda bir tekrarlanmas› planlan›yor.
‹stanbul Arkeoloji Müzeleri Y›ld›z
Salonu’nda yap›lan aç›l›ﬂ törenine
aralar›nda Kültür ve Turizm Bakan›
Atilla Koç, Semahat Arsel, Ömer M.
Koç ve sempozyum kat›l›mc›lar› ile
izleyicilerin de oldu¤u kalabal›k bir
davetli grubu kat›ld›.

V

Bakan Atilla Koç yapt›¤› konuﬂmada; Vehbi Koç Vakf› ve ‹stanbul Arkeoloji Müzesi’nin kültür tarihine yapt›klar› katk›lardan
duydu¤u memnuniyeti dile getirerek, “Ülkemizin kültür ve tabiat varl›klar› aç›s›ndan dünyada eﬂine ender rastlan›r bir zenginli¤e sahip oldu¤u tart›ﬂmas›z kabul gören bir gerçektir. Bu zengin miras› korumak bize ayn› zamanda büyük sorumluluklar yüklemektedir Bu u¤urda çaba sarf
eden Say›n Sevgi Gönül’ü de bu vesileyle
sevgi, sayg› ve rahmetle an›yoruz” dedi.
Sempozyum Onur Baﬂkan› Ömer M. Koç
ise 1. Uluslararas› Sevgi Gönül Bizans
Araﬂt›rmalar› Sempozyumu’nun, Türkiye’deki Bizans dönemine yönelik araﬂt›rmalar›n yayg›nlaﬂmas› ve toplumun bu
kültür miras›na sahip ç›kmas› için çaba
sarf eden rahmetli Sevgi Gönül’ün an›s›na
düzenlendi¤ini vurgulad›. “Sevgi Gönül
di¤er ülkelerde uzun y›llard›r düzenlenen
Bizans dönemine yönelik bilimsel çal›ﬂ-

malar›n paylaﬂ›ld›¤› kongre ve sempozyum gibi etkinliklerin ülkemizde de bir
gelenek haline gelmesi için giriﬂimlerde
bulunmuﬂ, ancak ﬂartlar uluslararas› çapta ve belirli aral›klarla bir Bizans araﬂt›rmalar› sempozyumu yap›labilmesi için
uygun olmam›ﬂt›r” diyen Ömer M. Koç,
Sevgi Gönül’ün sa¤l›¤›nda gerçekleﬂtiremedi¤i bu iste¤in vefat›ndan sonra Vehbi
Koç Vakf› taraf›ndan ele al›nd›¤›n› söyledi.
Tören sonunda Ömer M. Koç taraf›ndan,
Bizans konusunda yapt›klar› ve yapt›rd›klar› araﬂt›rmalarla çok önemli bilgilerin gün
›ﬂ›¤›na ç›kmas›n› sa¤layan, say›s›z ö¤renci
yetiﬂtiren iki bilim adam›na, Semavi Eyice
ve Cyril Mango’ya birer ödül takdim edildi.
Sempozyumun ikinci günü aç›lan, Y›ld›z
Salonu’ndaki “Kalanlar” ve Assos Salonu’ndaki “Gün Iﬂ›¤›nda ‹stanbul’un Sekiz Bin Y›l›: Marmaray–Metro–Sultanahmet Kaz›lar›” sergileri ise tarihseverlerin
ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kalabal›k bir davetli toplulu¤unun kat›ld›¤› aç›l›ﬂ
töreninde Kültür ve Turizm Bakan› Atilla Koç ile
Sempozyum Onur Baﬂkan› Ömer M. Koç, sempozyumun
Türk kültür dünyas›na katk›lar›n› vurgulad›lar.
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‹STANBUL’UN 8 B‹N YILI

“GÜN IﬁI⁄INDA”
ün Iﬂ›¤›nda sergisi, 1. Uluslararas› Sevgi Gönül Bizans
Araﬂt›rmalar› Sempozyumu
çerçevesinde Vehbi Koç Vakf›’n›n deste¤i ile ‹stanbul Arkeoloji Müzesi
tarafından haz›rland›.
‹stanbul Marmaray ve Metro projeleri
kapsam›nda 2004 y›l›ndan itibaren
T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlü¤ü taraf›ndan Üsküdar-Sirkeci ile Yenikap›’da ve 1997 y›l›ndan itibaren de Sultanahmet Eski Cezaevi alan›nda yürütülmekte bulunan arkeolojik kaz› ve
sondajlarda gün ›ﬂ›¤›na ç›kart›lm›ﬂ
olan taﬂ›nabilir kültür kal›nt›lar›n›n
toplumla buluﬂmas›n› sa¤lamak ve ‹stanbul’un tarihi geçmiﬂini tan›tmak
amac›yla düzenlenen sergi 31 Aral›k
2007’ye kadar ziyarete aç›k.
‹stanbul’un Yenikap› semtinde, Marmaray ve Metro projelerinin yer ald›¤› 58
bin m2lik alandaki arkeolojik kaz›larda

G

neolitik, Bizans, Osmanl› ve Cumhuriyet
dönemine ait mimari kal›nt›lar ile 7600
adet taﬂ›nabilir kültür varl›¤› gün ›ﬂ›¤›na
ç›kar›ld›. Sirkeci ve Üsküdar’da da yine
Bizans ve Osmanl› dönemine ait mimari
kal›nt›lar ile birlikte Roma ve Helenistik
dönemlere ait eserler bulundu.
Sultanahmet Eski Cezaevi alan›nda
1997 y›l›nda baﬂlat›lan ve halen devam
eden, Bizans Büyük Saray bölgesinde

Gün Iﬂ›¤›nda sergilenen Bizans dönemine ait
objeler ‹stanbul denizcili¤i, ticareti, günlük
yaﬂam› ve topografyas›na iliﬂkin çok yeni
bilgiler sunuyor ve 8 bin y›ll›k kültür
yaﬂam›na ›ﬂ›k tutuyor.

12. VE 13. YÜZYILLARDA TÜRK‹YE’DE B‹ZANS

“KALANLAR”
ehbi Koç Vakf›, T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü ve ‹stanbul
Arkeoloji Müzeleri Müdürlü¤ü iﬂbirli¤i ile gerçekleﬂtirilen “Kalanlar” sergisinde 196 eser bir araya getirildi.
I. Uluslararas› Sevgi Gönül Bizans Araﬂt›rmalar› Sempozyumu
kapsam›nda, Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan restorasyonu yap›lan ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri’nin Y›ld›z
Salonu’nda 26 Haziran’da aç›lan
sergi, 31 Ekim 2007’ye kadar ziyaret edilebilecek.
12. ve 13. yüzy›llarda Türkiye’de
Bizans konulu “Kalanlar” adlı sergi
ile, Türkiye’deki müzelerde bu döneme ait ve ço¤u yay›nlanmam›ﬂ
olan 196 adet eser bir araya getirilerek, 12. ve 13. yüzy›llar›n, Anadolu’da toplumlar aras›nda karﬂ›l›kl›

V

yer alan ve yaklaﬂ›k 17 bin m2lik alanda
yap›lan kaz›larda da, Saraya ait birçok
yap› kal›nt›s› ve küçük buluntu gün ›ﬂ›¤›na ç›kart›ld›.
Kaz›lar sonucu ortaya ç›kan kültür varl›klar› ‹stanbul denizcili¤i, ticareti, günlük yaﬂam› ve topografyas›na iliﬂkin çok
yeni bilgiler sunuyor.
“Gün Iﬂ›¤›nda” Marmaray, Metro, Sultanahmet Kaz›lar›nda ‹stanbul’un Sekiz
Bin Y›l› sergisinde ‹stanbul’un 8 bin y›ll›k kültür hayat›n›n geliﬂimine ›ﬂ›k tutacak olan ve prehistorik ça¤dan Osmanl› dönemine kadar uzanan zaman dilimi
içine giren Üsküdar, Sirkeci, Yenikap›
ve Sultanahmet kaz› buluntular› aras›ndaki yaklaﬂ›k 500 eser yer al›yor.

iktidar savaﬂlar›n›n sürdürüldü¤ü bir dönem olmas›na karﬂ›n,
sanattaki kültürler aras› etkileﬂimin izleri ile bize sanat›n siyasal s›n›rlar› aﬂan, tüm insanl›¤a aç›k, evrensel özelli¤inin ortaya konulmas› hedeflendi. Ayn› zamanda sergi, 12. ve 13. yüzy›llar›n tarihsel koﬂullar› içinde Bizans’ta sanat üretiminin niteli¤ini de sunuyor. Serginin Bilimsel Dan›ﬂma Kurulu ve uzmanlar taraf›ndan haz›rlanan sergi katalo¤unda da, sergilenen
eserlerin tan›t›lmas›n›n yan›nda, bu eserlerin içinde
bulunduklar› tarihsel çerçeve ve sanat ortam›na
yer veriliyor.

196 eserin yer ald›¤›
“Kalanlar” sergisinde 12.
ve 13. yüzy›llarda
Bizansl›lar›n sanat
üretiminin niteli¤i
vurgulan›yor. Sergi, 31
Ekim’e kadar ziyaret
edilebilir.

31

d ivan sohbetleri
YEMEK YAZARI (NAM-I MÜSTEAR AL‹ RIZA KARDÜZ) GÜNGÖR URAS:

“BEN YEMEM ANLATIRIM”
“Türkiye’de devaml›l›k diye, standart diye hiçbir ﬂey
yok. Et standart de¤il, servis standart de¤il. Daha çok
lokanta yazar›y›m ben, lokantan›n havas›n›, fiyat›n›,
çal›ﬂanlar›n› anlatmaya çal›ﬂ›yorum”

U

zun y›llar Devlet Planlama Teﬂkilat›’nda çal›ﬂan, ard›ndan özel
sektörde yöneticilik
yapan, halen üniversitede ders veren ve farkl› isimlerle
köﬂe yaz›lar› yazan Güngör Uras’la
genel seçimler öncesinde bir araya
geldik. Ama konumuz ne siyaset
ne de ekonomiydi, yemek ve ye-

mek yaz›lar› üstüne konuﬂtuk. Ancak
1989’dan bu yana Ali R›za Kardüz imzas›yla yazan Uras’›n çok az yemek yedi¤ini ö¤renmek ﬂaﬂ›rt›c›yd›.
Yemek ve mekân yaz›lar›n›za nas›l
baﬂlad›n›z?
Ben zaten her konuda gördü¤ümü, yaﬂad›¤›m› baﬂkalar›na anlatmaktan hoﬂlanan
biriyim; yani bende kalmas›n isterim.

Ö¤rendi¤im bilgileri de baﬂkalar›na aktarmak isterim. Bu benim yap›mdan gelen bir ﬂey. Sabah gazetesi ‹stanbul’da yay›nlanmaya baﬂlad›¤›nda yaz› yazmam›
istediler. 20 y›l önce ‹stanbul’da bugün
ola¤an say›lan lokantalar daha yeni yeni
aç›lmaya baﬂlam›ﬂt›. O zamanlar ‹stanbul’un lokantas› dendi¤i zaman Divan
Oteli’nin lokantas›, ‹stanbul Hilton’un lokantalar› vard›. O zamanlar bu otel lokantalar› önemliydi ve oralara sadece
belli kimseler giderdi. Yani ‹stanbul’da
öyle çok otele, lokantaya gitme âdeti de
yoktu. Bir de ‹stanbul’da ﬂu vard›: Lokanta ve e¤lence yeri bütünlü¤ü farkl›yd›. O zamanlar ‹stanbul’da gece kulübü,
ailelerin de gidebildi¤i müzikli yerler
vard› ama oralar yemek için gidilen yerler de¤ildi. Onun için gidilebilecek böyle
kibar iki yer, Divan’la Hilton’du. Oralara
bile herkes gitmezdi. Sonra pek çok yer
aç›ld›. Ben iﬂte planlamadan gelmiﬂ birisiyim, hayat›mda müzikli yere falan hiç
gitmemiﬂtim; Maksim falan hiç öyle yer
görmemiﬂtim. Sabah’ta yazarken beni
Maksim’e götürdüler. Bir de o zamanlar
Maksimin alt›nda Elma diye bir kabare
aç›lm›ﬂ, ayn› akﬂam oraya götürdüler.
Ben tabii bunlar› balland›ra balland›ra
gazetede anlatt›m. Ben gazetede yazd›m,
derken ondan sonra bir süre geçti. “Bu
yaz› çok tuttu, baﬂka yerleri de yaz” dediler ve böyle baﬂlad›.
Tesadüfen baﬂlad›n›z yani.
Yani iﬂte böyle oldu. Onlar›n ›srar›yla.
Ama sonunda gördük ki bu tür yaz›lar
ekonomi yaz›s›ndan daha fazla okunuyor. Ben iﬂimde çok disiplinliyim; ö¤len
yersem uykum gelir, yaz› yazamam,
onun için ö¤len yemek yemem. Akﬂam-
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lar› yemek yersem uykum kaçar, uyuyamam diye akﬂam da yemek yemem. Yani
ben çok az yemek yerim. Yani ben yemem de anlat›r›m.

Güngör Uras kimdir?
1933 do¤umlu Prof. Dr. Güngör Uras, çal›ﬂma hayat›n›n ilk döneminde; Halk Bankas› Genel Müdürlü¤ü
(1956-1962), Baﬂbakanl›k Devlet Planlama Teﬂkilat› ‹ktisadi Planlama Dairesi Uzmanl›¤› (1962-1974) görevlerinde bulundu. Daha sonra özel sektöre geçti ve uzun
y›llar üst düzey yöneticilik yapt›. ﬁimdi kendi deyimiyle
“tekaüt” olan Uras, ders veriyor ve Tevfik Güngör, Ali
R›za Kardüz ve Güngör Uras adlar›yla Milliyet ve Dünya gazetelerinde köﬂe yaz›lar› yaz›yor.

Neden kendi ad›n›z› kullanmad›n›z?
Efendim ben bunlar› yazarken bir sigorta
ﬂirketinin yönetim kurulu baﬂkan›yd›m
ve ekonomi yaz›yordum. Pek ortaya ç›kmayay›m, ortada ismim olmas›n dedim.
Ali R›za Kardüz benim annemin babas›n›n ismidir. ﬁimdi Dünya’da Tevfik Güngör ad›yla yaz›yorum, o devam ediyor.
Ali R›za Kardüz devam ediyor. Güngör
Uras devam ediyor. Zaman içinde benim
için farkl›laﬂt›; ben Dünya’da Tevfik
Güngör diye yazd›¤›m yaz›y› Milliyet’te
kullanamam. En keyifli ﬂey, baﬂkalar›n›n
bilmedi¤i bir konuyu anlatabilmek. Konu ne olursa olsun, ben bunu basitleﬂtirerek anlat›yorsam -baﬂkas› okusun okumas›n- onu anlat›p bitirdi¤im an benim
için büyük bir hazd›r. Onu yazd›¤›m an
çok büyük bir keyiftir.

O konu çok hassas. Onu yazmak o kadar
zor ki; o nedenle mümkün oldu¤u kadar
daha az yer vermeye çal›ﬂ›yorum çünkü
bir ölçü bir ölçüye uymuyor. Siz bir ustan›n lokantas›n› övüyorsunuz, ertesi gün
bir baﬂkas› gidiyor rezil bir yemek yiyor.
Türkiye’de devaml›l›k diye, standart diye
hiçbir ﬂey yok. Et standart de¤il, servis
standart de¤il. Daha çok lokanta yazar›y›m ben, lokantan›n havas›n›, fiyat›n›, çal›ﬂanlar›n› anlatmaya çal›ﬂ›yorum

Sizin yaz›lar›n›zdan ﬂöyle bir izlenim
do¤uyor: Sanki eﬂiniz dostunuzla,
sosyal yaﬂam›n bir parças› olarak bir
yere gidiyorsunuz ve sonra bunu bizimle paylaﬂ›yorsunuz.
Öyle, tamamen öyle. Ben lokantalardan
gelen davetlere hiç gitmem. Beni ça¤›r›rlar,
ben hep “Bir gün gelirim” derim ve hiç gitmem, hiçbir lokantadan da para vermeden
kalkmam; gitti¤im yerler de hep bir bahaneyle... Biliyorsunuz maalesef art›k ev gezmesi gibi ﬂeyler yok. Ancak birisiyle bir
yerde buluﬂursunuz. Gitti¤im o yerler hep
tesadüfen gitti¤im yerlerdir.

Hangi yemekleri tercih ediyorsunuz?
Dünyada yemek çeﬂitlerinde Uzakdo¤u
çok a¤›rl›k kazand›, böylece görselli¤e
yönelim baﬂlad›. Ama Türkiye’de görselli¤in öne ç›kt›¤› mutfaklarda lezzet ve kalite bozuluyor. Bizim yemeklerimizi, köfteyi, zeytinya¤l› yemeklerimizi tercih ediyorum. Ben mesela köfteciyim ve tükürük köftesini çok severim; Tire köftesini,
Adapazar›’ndaki Köfteci Osman’›. Bizim
böyle güzel yemeklerimiz var, Anadolu
yemeklerimiz ama onlar› da maalesef
modernize edelim derken dejenere ediyoruz, bu çok kötü.

Mekân yaz›s› yazmak hakikaten pek
çok insana daha kolay gelebilir ama
yemekleri yazmak ayr› bir uzmanl›k
alan› olsa gerek.

Gazetelerde bu tür yaz›lar özellikle
son y›llarda çok artt›. Siz kimleri be¤eniyorsunuz?
Benden önce Ali Sirmen, Atilla Dorsay

“‹nsan unsuru önemlidir”
“1955 y›l›nda aç›lan Divan Oteli, Divan Lokantas› ve Divan Oteli’nin bar›,
‹stanbul’un en iyi oteli, lokantas› ve bar› oldu. Abdurrahman Hanc›’n›n Türk
yap› karakterini yans›tan yal›n çizimine dayal› dekorasyonu, otelin servisi,
lokantan›n mutfa¤›, bar›n havas› yerli ve yabanc› konuklar› çeker oldu. ‹stanbul’da Divan’dan sonra çok say›da otel yap›ld›. Buna ra¤men Divan ilgiyi korudu. Bunun tek sebebi ‘insan unsuru’dur.
Divan’›n kuruluﬂundan itibaren Koç Ailesi’nin ve özellikle Semahat Arsel’in sahip ç›kmas›, çal›ﬂanlar›n›n ve müﬂterilerin ilgisini canl› tuttu. Koç Ailesi Divan’a özel bir ilgi gösterdi. Divan’›n bir özelli¤i çal›ﬂanlar›n›n müesseseye ba¤l›l›¤›d›r. Müﬂteri için çal›ﬂanlar›n›n de¤iﬂmemesi çok önemlidir.
Divan Lokantas›’n›n ﬂef garsonlar› Orhan Kutbay ve Remzi Bekar müessesenin maskotlar› olmuﬂtu.”

yazard›. Sonra Tu¤rul ﬁavkay, daha çok
farkl› yemek lezzetine dönük olarak
yazmaya baﬂlad›. Ondan sonra Serdar
Turgut Hürriyet’te baﬂlad›. ﬁimdi pek
çok var. Tabii ki bu dünyan›n her yerinde böyle. ﬁimdi Ali Sirmen’inkini be¤eniyorum. Çünkü merakl›, hakikaten
gerçek anlamda yiyerek, hakk›n› vererek yaz›yor.
Hiç kimse görevliler hakk›nda sizin
kadar bilgi vermiyor. Neden bu yöntemi seçtiniz?
Bir lokantay› lokanta yapan mutfak ve
servisteki. Bir lokantaya gitti¤inizde
“Oralar rezerve” diyerek sizi kötü bir yere oturtuyorlarsa hemen kalk›n gidin.
Demek ki sizden hoﬂlanmad›, iyi servis
yapmayacak. Hiç oturmay›n. Ayr›ca ben
insan hikâyelerine bay›l›r›m, anlatt›r›r›m.
Herkes benle dalga geçer; ben her tan›d›¤›ma “‹ﬂin ne senin?”, “K›z›m sen kimsin,
kimlerdensin, anlat bakim ne yap›yorsun?” diye anlatt›r›r›m.
Divan’a iliﬂkin hiç yazd›n›z m›?
Siz gelmeden önce bakt›m, birkaç kez
yazm›ﬂ›m. Karadeniz yemekleri ile ilgili
bir organizasyon olmuﬂ, onu yazm›ﬂ›m;
baﬂka bir tane daha hat›rl›yorum ama
onu da bulamad›m. Kuruçeﬂme Divan
aç›ld›¤›nda da bir yaz› yazm›ﬂt›m. Divan’da son bir cumartesi günü Vehbi
Bey iftar verdi, mevsimin son iftar›; ç›karken eﬂim Nuran’a dedi ki “Bu sal› bize yeme¤e gelin”. Nuran gelemeyece¤imizi, arkadaﬂlar›m›z›n gelece¤ini söyledi. Vehbi Bey ›srar etti, Nuran olmaz dedi, Vehbi Bey yine ›srar etti. Ondan sonra biz ayr›ld›k. Nuran sonra dedi ki “Bu
kadar ›srar etti, ﬂimdi içime düﬂtü, biz
ne yapsak?” Biz o sal› gitmedik ve Vehbi
Bey Antalya’ya gitti. Derken öbür Cumartesi vefat etti; yani böyle çok üzücü
bir an›s› var.
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MESA‹ SONRASI
ANTRENMANLA GELEN BAﬁARI
Metin Aksoy, Türkiye’nin ﬂansl› master atletlerinden.
Yap› Kredi Bankas›’nda görev yapan Aksoy, kurumun kendisine
sponsor olmas›yla temposunu art›rm›ﬂ ve ﬂimdi 2008 Dünya
Masterler ﬁampiyonas›’n› hedefliyor

K

oç Spor ﬁenli¤i’ne kat›lan herkes bu y›lki
atletizm yar›ﬂlar›nda
yer alan Metin Aksoy’u “fark etti”. 39
yaﬂ›ndaki Metin Aksoy asl›nda Yap›
Kredi Bankas› çal›ﬂanlar›n›n çok yak›ndan izledi¤i ve gönülden destekledi¤i bir atlet. 1998 y›l›ndan beri güvenlik sistem teknisyeni olarak görev
yapan ve asl›nda atletizm için geç say›labilecek bir yaﬂta iﬂ ve sporu birlikte yürütebilen ender kiﬂilerden biri
olan Metin Aksoy’la bir araya geldi¤imizde, sporun onun için nas›l bir yaﬂam biçimi haline geldi¤ini ö¤rendik.
Atletizme nas›l ve ne zaman baﬂlad›n›z?
Atletizme ortaokulda okul tak›m›nda
baﬂlad›m, son s›n›fa kadar devam ettim. Lise son s›n›fta hocam›z›n karﬂ›
ç›kmas›na ra¤men Avrasya Maratonu’na kat›ld›m; 42 kilometreye. Tak›m arkadaﬂlar›mla içimizde büyük
bir hevesti o zamanlar bu maratona
kat›lmak. Yanl›ﬂ bir kararm›ﬂ. Maratonu tamamlad›m 4 saat gibi bir süre34

de; ama 35. kilometreden sonra maraton çarp›lmas›na yakaland›m ve çarp›ld›m. Tabii koﬂtu¤um ayakkab›lar, formalar›m, koﬂmam yanl›ﬂ. Eve gittikten
sonra çok ac›s›n› çektim. Bir hafta boyunca ayaklar›m a¤r›d›, su toplad›; bütün ayak t›rnaklar›m düﬂtü. Sonra atletizmden so¤udum. Neticede bu yaﬂanan
olay karﬂ›s›nda atletizmi b›rakt›m.
Sonra yeniden nas›l baﬂlad›n›z?
2003 y›l›nda bir gün arkadaﬂlar›mla konuﬂurken, “Çok kilolusun, yaﬂ›n çok
genç, bu yaﬂta bu kilo iyi de¤il” dediler.
Aralar›nda doktor bir arkadaﬂ›m›z da
vard›. Onun ve ö¤retmen arkadaﬂ›m›z›n
teﬂvi¤iyle zay›flamaya karar verdim. Bankam›zda koﬂu parkurumuz var, bizim
için çok büyük bir ﬂans. Soyunma odalar›m›z var, koﬂu parkurumuz var; burada
koﬂarak, çok s›k› bir diyete girerek bir
ayda 15 kilo verdim. Burada çok sevdi¤im amirlerim vard›: Alparslan Bey, Sertaç Orelalp, Abdullah Bilgin, Ethem
Oral.. Onlarla birlikte koﬂmaya baﬂlad›m, benden yaﬂça çok büyükler. Onlarla koﬂtum, onlar›n sayesinde atletizm ruhu tekrar bedenime girdi. Onun üzerine

bakt›m hâlâ bir ›ﬂ›k var kendimde. 2004
y›l›nda Enka’da yap›lan bir turnuvaya
kat›ld›m. 10 bin metrede ikinci oldum,
Sedat Temiz’in ard›ndan ki elit bir atlettir kendisi. Bana; “Sen iyisin, 40 dakikan›n alt›na düﬂmüﬂsün 10 bin metrede,
bir hocadan yard›m al” dedi. Ben de internette araﬂt›rd›m, As›m Çetin Hocam›
buldum; mesaj att›m, sa¤ olsun beni arad›, buluﬂtuk. Kendisi Türkiye Atletizm
Federasyonu Milli Tak›mlar Maraton Sorumlusu. Ondan sonra bir mide f›t›¤›ndan ameliyat oldum. Aﬂ›r› kilodan olmuﬂtu. Ameliyattan sonra 6 ay hiç koﬂamad›m, sonra yeniden baﬂlad›m ve bu
durumlara kadar geldim. As›m Hocam’›n
bana çok büyük faydalar› oldu, Master
olmama ra¤men çok s›k› bir ﬂekilde çal›ﬂ›yorum, onun sayesinde atletizmi ö¤rendim. Tekrardan hayata as›ld›m. Benim dünyaya bak›ﬂ aç›m› de¤iﬂtirdi.
Antrenman program›n›z› anlatabilir
misiniz?
ﬁu anda yaz ay› oldu¤u için antrenmanlar›m›z biraz kondisyon ve a¤›rl›¤a dayal›. Sabah 06.00-06.30 gibi kalk›yorum,
yar›m saat koﬂumu yap›yorum, sonra is-

“Ailem, iﬂ hayat›m,
atletizm. Atletizm
üçüncü s›rada
geliyor. Hiçbirini
birbirine
kar›ﬂt›rmamaya
çal›ﬂ›yorum; çok çok
zor oluyor”
‹ﬂyerinizden ald›¤›n›z destekleri biraz
açabilir misiniz?
Maddi ve manevi destek al›yorum. ‹lk
defa bu y›l maddi destek ald›m. Geçen y›l
tüm yar›ﬂmalara kendi bütçemle gidip
geldim ama manevi destek her zaman
var. Benim için en büyük ﬂans, Yapı
Kredi Koçbank’la birleﬂtikten sonra böyle bir sponsorluk program›n›n ç›kmas›
oldu. O konuda çok ﬂansl›y›m. Çünkü
tak›m›mda, ‹stanbul Masterleri Atletizm
Kulübü’nde 30 kiﬂi koﬂuyoruz; 30 kiﬂinin içinde iki tane sponsoru olan var ve
biri benim.

tasyon hareketlerimiz var, onu yap›yorum. ‹ki istasyon bittikten sonra, so¤uma
hareketlerimi yap›yor ve saat 09.00’da
mesaimi al›yorum. Fazla mesaim yoksa
saat dokuzda eve gidiyorum. Beslenmeme çok dikkat ediyorum, bir plan›m olmazsa en geç 23.00 gibi uyumaya çal›ﬂ›yorum. Çünkü düzenli bir uyku, düzenli bir hayat ﬂart. Kesinlikle alkol almayacaks›n›z. Sigara zaten içmiyorum. Ayr›ca
a¤›rl›k idmanlar›m var, haftada üç gün de
akﬂamlar› spor salonuna gidiyorum. Halterli a¤›rl›k yap›yorum, squash çal›ﬂ›yorum. Hayat›m böyle gidiyor. Antrenman
program›m bu. Haftada bir gün iﬂ ç›k›ﬂ›
interval koﬂular›m›z, Pazar günleri de
uzun koﬂular›m›z var. Bu hocan›n verdi¤i mesafeye göre bazen iki saat oluyor,
bazen üç saat oluyor. Toplamda y›lda 5
bin km gibi koﬂuyorum; Bir y›lda toplad›¤›m zaman ona denk geliyor.

‹ﬂiniz, antrenmanlar, aileniz... Hepsini birlikte yürütmek zor olmuyor mu?
Ailem, iﬂ hayat›m, atletizm. Atletizm
üçüncü s›rada geliyor. Hiçbirini birbirine kar›ﬂt›rmamaya çal›ﬂ›yorum; çok
çok zor oluyor. Antrenman temposu
a¤›rlaﬂt›¤› zaman akﬂamlar› yap›yorum.
Eve geliyorum ve evde hemen uyumam
gerekiyor. Uykumu almam gerekiyor.
Bazen problemler yaratabiliyor tabii
ama iﬂyerinde hiçbir zorlu¤u yok, iﬂyerinde bana hoﬂgörü gösteriliyor. Amirim Say›n Semih Karataﬂ taraf›ndan da
destekleniyorum. O da eskiden spor
yapt›¤› için, sporu seven bir insan oldu¤u için destekleniyorum; zaten iﬂyerim taraf›ndan da bu sene destekleniyorum, çok büyük bir destek ald›m Yap› Kredi Bankas›’ndan. O deste¤in sayesinde motivasyonum da artt›, derecelerim de geliyor.

Biraz da derecelerinizden ve hedeflerinizden söz eder misiniz?
2003 y›l›nda, Enka’n›n düzenledi¤i yar›ﬂmalarda 10 bin metrede ikinci oldum. Ba¤larbaﬂ›’nda bizim her sene spor
etkinliklerimiz yap›l›r, atletizm yar›ﬂmalar› vard›r bunlar›n içinde de. O yar›ﬂmalar›n da 2004 y›l›ndan beri birincisiyim. Geçen y›l maraton koﬂmaya baﬂlad›m. Avrasya’da 15 km koﬂtum, ilk
36’n›n içine girdim Türkiye’de, tüm elit
atletler s›ralamas›nda. Trabzon, Antalya
ve Mersin’e gittim. Türkiye’de elit atletlerin gitti¤i, masterlerin gitti¤i tüm yar›ﬂmalara gidiyorum. Hepsinde ilk
50’nin içine girebiliyorum ve en son
Türkiye Masterler ﬁampiyonas›’na gittim, 35-39 yaﬂ grubunda birinci oldum
5000 metrede. ﬁimdi Metin De¤er’in
an›s›na yap›lan bir koﬂu var, orada 10
bin metre koﬂaca¤›m. Önümüzde Almanya’n›n Bremen Yarımadası var; oraya haz›rlan›yoruz; Balkan ﬁampiyonas›’na haz›rlan›yorum. Formum çok iyi
olursa 2008‘de Dünya Masterler ﬁampiyonas›’na gitmeyi düﬂünüyoruz. Önümüzdeki plan böyle.
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BEKO ADANA BAY‹‹ G‹ZERLER’‹N SAH‹B‹ AL‹ G‹ZER:

“DAYANIKLI DOSTUZ”
Ampul ve ocak gibi küçük ürünlerin sat›ld›¤› 40
metrekarelik bir dükkândan, bugün Adana’da üç
büyük Beko bayili¤ine ulaﬂan Gizerler, Ülkem ‹çin
projesinin en heyecanl› kat›l›mc›lar›ndan biri

dana’da faaliyet gösteren Beko Bayii Gizerler, bu y›l 41. y›l›n›
kutluyor. 2006’da,
40. y›l plaketi ile
ödüllendirilen Gizerler, bölgedeki
en eski bayilerden biri. Ali Gizer
ve Gizerler Ailesi kuﬂaklar boyudur ticaretle ilgileniyor. Önce bakkall›k, ard›ndan tuhafiyecilik derken 2007’de Gizerler, Adana’dan
Alanya’ya, Van’a uzanan bir co¤rafyada faaliyet gösteren köklü bir
firma profili çiziyor. Gizerler ve
Ali Gizer, Ülkem ‹çin projesinin
en faal kat›l›mc›lar›ndan. Geçen
y›l CANEV Vakf›’n›n odalar›n› yenileyerek, engelli çocuklara elini
uzatan Gizerler, bu y›l da bir köy
okulunu geliﬂtirmek için kollar›
s›vad›.

A

Önce Ali Gizer ve onun ﬂahs›nda Gizerler’i tan›yal›m.
1948 y›l›nda Adana’da do¤dum.
Evli ve üç çocuk babas›y›m. Adana
Ticaret Odas› Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s›’y›m. Ayr›ca Verem
Savaﬂ Derne¤i Yönetim Kurulu
üyesiyim. Bundan tam 40 sene önce Beko’nun Adana bayili¤ini ald›k.
Amac›m›z beyaz eﬂya ma¤azam›za
çeﬂitlilik kazand›rmakt›. Adana’da
bölge müdürlü¤ü olan Beko’yu tercih ettik. Adana bölgesinde 15 kiﬂilik aile ortakl›¤› ile yürüttü¤ümüz
ﬂirketlerle perakende ve toptan
bazda Adana ve çevre illere en iyi
36

ﬂekilde hizmet verme çabas›nday›z. Gizerler Al›ﬂveriﬂ Merkezi olarak tüketiciye
Adana’n›n yedi noktas›ndan ulaﬂarak
hem çok çeﬂitli ürünlerle buluﬂturuyor
hem de en iyi hizmeti vererek bu alanda
daima lider konumda kalmay› sa¤l›yoruz. 20 bin m2 kapal› alana kurulu depomuzla, Altus ve DemirDöküm markal›
ürünlerle de toptan bazda Alanya’dan
Van’a kadar hizmet veriyoruz. Ayn› zamanda yine Koç bünyesinde olan Ford

grubunun da bölge bayili¤ini üstlenmiﬂ
bulunuyoruz.
Bayili¤e baﬂlad›¤›n›z ilk günle geldi¤iniz nokta aras›nda ne gibi fark›l›klar
var? Nas›l bir yol kat ettiniz?
‹lk baﬂlad›¤›m›z zamanlarda bu bölgede
ampul ve ocak gibi küçük çapl› ürünler
sat›yorduk. ‹ﬂe baﬂlad›¤›m›z ilk ve tek
dükkân›m›z 40 m2 idi. ﬁimdi ise üç büyük Beko bayimizle hizmet vermekteyiz.

Beko Adana Bayii Gizerler, Ülkem için projesi
kapsam›nda geçti¤imiz y›l engelliler için
kurulan CANEV Vakf›’n›n tüm odalar›n›
yeniledi. Bu y›l da bir köy okuluna yeni
derslikler ve malzeme odas› yap›yorlar.

Koç Holding bünyesindeki bir ﬂirketle çal›ﬂman›n size sa¤lad›¤› avantajlar ve dezavantajlar nelerdir?
Koç Holding’in Türkiye’nin en büyük
kuruluﬂu olmas› bizlere tabii ki çok
önemli avantajlar sa¤lad›. Herkese ve
özellikle tüketicilere güven veren bir
kuruluﬂ olmas›ndan dolay› bize güç
verdi. “Koç Holding bünyesinde iﬂ yap›yor olmak” bizim için en önemli referanslardan oldu. Holdingin yönetim
anlay›ﬂ›n› örnek alarak kendi sistemimizi bu yönde tekrar yap›land›rd›k ve
çal›ﬂanlar›m›za adapte ettik. Koç Holding, ticaret konusunda e¤itime verdi¤i
büyük önem ile de hem bizlere hem de
çal›ﬂanlar›m›za ticaret bilgisi aç›s›ndan
büyük katk›lar sa¤lad›. Ma¤aza dizayn
konseptleriyle ma¤aza yap›m›z geliﬂti.
Böylelikle müﬂterilerimiz ve tüketiciler
üzerinde olumlu etkimizi art›rd›k, bu
da sat›ﬂlar›m›za yans›d›.
Hizmet sektöründe çal›ﬂmak bir tak›m zorluklar› da beraberinde getiriyor, iyi bir bayi olmak için ne tür
özellikleri taﬂ›mak gerekiyor? Siz bu
özellikleri nas›l edindiniz?
Tüccarl›k bize dedemizden kalan bir aile gelene¤idir. Bizler dedemizden beri
tüccarl›k yapmaktay›z. Bakkal ve tuhafiyecilikten baﬂlayarak bu yerlere kadar

geldik. Felsefemiz “1 müﬂteri 100 müﬂteri”dir. Yani “Müﬂteri müﬂteriyi getirir”.
Bu felsefeyle müﬂteri memnuniyetine
her zaman önem verdik ve bu çabam›zla bugünkü portföyümüzü oluﬂturmay›
baﬂard›k.
Sizce bayilikte baﬂar›l› olman›n
yollar› nelerdir? Uygulad›¤›n›z özel
baz› yöntemler var m›? Bilgi verir
misiniz?
Y›llar boyu süren çal›ﬂmalar›m›z sonucunda Gizerler dendi¤inde akla ilk gelen
ﬂey “Dayan›kl› Dost” olmuﬂtur. Bunun
en büyük sebebi müﬂteri memnuniyetine verdi¤imiz önemdir. Müﬂteri taleplerinin en küçü¤ünden en büyü¤üne hepsiyle ayn› önemi vererek ilgilendi¤imiz
için müﬂterilerimiz bizi tercih ederler.
Müﬂterilerimizin sat›ﬂ sonras› hizmetiyle
bizzat ilgilenerek menuniyeti hep en üst
düzeyde tutmay› baﬂard›k. Ayr›ca bünyemizde bulunan ma¤azalar›m›z›n tümü
›s›tma so¤utma sistemleriyle kapl› oldu¤u için, müﬂterilerimizin al›ﬂveriﬂ esnas›nda daha rahat olmalar›n› sa¤lamaktay›z. Personelimize uyguladı¤ımız detayl› e¤itim programlar›yla müﬂterilerimizi
ürünlere yönlendirme konusunda kolayl›k sa¤lamaktay›z.”Müﬂteri daima
hakl›d›r” prensibinde devam etti¤imizden çevre illerden de müﬂteri çekti¤imi-

zi ve bize olan güveni daha da art›rd›¤›m›z› düﬂünmekteyiz.
Geçti¤imiz y›l Ülkem ‹çin projesi
kapsam›nda gerçekleﬂtirdi¤iniz etkinlikler ve bu y›l hayata geçirece¤iniz yeni projeleriniz hakk›nda bilgi
verir misiniz?
Geçen sene CANEV Vakf›’n›n tüm odalar›n› engelli kardeﬂlerimizin rahat edebilece¤i ﬂekilde baﬂtan yaratt›k. Klimas›ndan
hal›s›na, yata¤›ndan masas›na kadar gereken ne varsa bu proje kapsam›nda yap›ld›. Aileler engelli çocuklar›n› sabah
getirip akﬂam götürüyorlar. Ailelerin baﬂ›na önümüzdeki y›llarda herhangi bir
ﬂey geldi¤i takdirde 70 engelli kardeﬂimize kalabilecekleri bir yuva vermiﬂ olduk.
Bu sene de birçok projemiz var. Bunlardan en önemlisi Adana iline ba¤l› olan
Tuzla beldesinde bulunan Ça¤›rkanl› Köyü ‹lkö¤retim Okulu. Tek derslikli bu
okulda, 90 ö¤rencii ayn› s›n›fta ders görüyor. Bu okula 2 derslik ilave edece¤iz.
Proje baﬂlamadan önce 90 ö¤renci, tek
derslikli okulda çok kötü ﬂartlar alt›nda
ö¤renim görmekteydi. Proje sayesinde
eski derslik elden geçirilip çevre düzenlemesiyle beraber 2 derslik daha ilave ederek yavrular›m›z›n daha rahat ve ferah
bir ﬂekilde ö¤renim görmelerini sa¤lamak bize büyük mutluluk verecek.
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ÖSS’de 50 mezundan 22’si ilk binde
Vehbi Koç Vakf› Lisesi’nin ÖSS 2007
s›nav›nda bir kez daha tekrarlad›¤› baﬂar›
üzerine “üniversite dan›ﬂmanlar›” ve derece
yapan ö¤rencilerle bu baﬂar›n›n alt›nda
yatanlar› konuﬂtuk

V

ehbi Koç Vakf› Lisesi,
22 ö¤rencisinin toplam 55 derece ile 2007
ÖSS s›nav›nda ilk binin içinde yer almas›yla, baﬂar›lar›na bir yenisini ekledi.
Bu baﬂar›n›n özneleri olan ö¤rencilerden baz›lar›yla tan›ﬂmak ve baﬂar›lar›n›n “s›rlar›n›” ö¤renmek istedi¤imizde, karﬂ›m›za ne yapt›¤›n›
bilen, sorumluluk sahibi, üniversite s›nav›n›n önemini küçümsemeden yaﬂam›n keyfini süren, yaﬂlar›n›n tüm coﬂku ve enerjisine sahip
beﬂ gençle karﬂ›laﬂt›k.
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Ça¤daﬂ bir e¤itim-ö¤retim sistemi, okulun fiziksel koﬂullar› ve ö¤rencilerin bilinçli çal›ﬂmalar›n›n yan› s›ra, tatil nedeniyle beﬂiyle tan›ﬂabildi¤imiz bu gençlerin baﬂar›s›n›n en önemli etkenlerinden
biri, Türkiye’de bir ilk olan Üniversite
Dan›ﬂmanl›k Ofisi oldu.
Ö¤rencilerle söyleﬂiye geçmeden önce
Yurtiçi Üniversite Dan›ﬂmanl›k Ofisi
yöneticisi Mehtap Kaya ve Yurtd›ﬂ› Dan›ﬂmanl›k Ofisi yöneticisi Nurçin Ça¤lar’dan sistemin çal›ﬂmas› hakk›nda bilgi ald›k.
1997’de kurulan ofisin amac›, ö¤rencilere öncelikle nas›l bir haz›rl›k yapacakla-

r›na, hangi alana nas›l yönlenebileceklerine dair bilgi vermek. Bu amaçla ö¤rencileri, velileri, okul idaresini ve okuldaki
akademik kurullar› bilgilendiriyorlar ve
gerekirse de¤iﬂiklikler öneriyorlar. Burada çal›ﬂmalar 9. s›n›ftan itibaren baﬂl›yor.
‹lk y›l ö¤renciler ve veliler için ayr› etkinlikler planlan›yor, bilgilendirme toplant›lar› yap›l›yor, grup dan›ﬂmanl›klar› veriliyor ve ihtiyaç duyuldu¤unda bireysel dan›ﬂmanl›k da devreye giriyor. Bireysel görüﬂmelerde haz›rl›k süreçleri planlan›yor,
sürdürülmesi s›ras›nda da takip ediliyor.
Tabii ki s›nava haz›rl›¤›n olmazsa olmaz›
denemeler ve s›nav simülasyonlar› da bu
ofisin çal›ﬂmalar› aras›nda yer al›yor.
Ofisin önemini görüﬂtü¤ümüz gençler de
vurguluyor. Yaklaﬂık 800 lise ö¤rencisinin kimi gün a¤lamak için, kimi gün yaln›zca keyifli bir sohbet için, kimi gün en
ciddi kararlar› vermek için ziyaret etti¤i
bir ofis Koç Lisesi Yurtiçi ve Yurtd›ﬂ› Üniversite Dan›ﬂmanl›k ofisi.
Okul yöneticileri, ö¤retmenler, dan›ﬂmanlar ve ö¤renciler taraf›ndan verilen
bunca emek tabii ki karﬂ›l›¤›n› buluyor,
ÖSS 2007 s›nav›nda oldu¤u gibi.

“Sonuçlar bizim için

sürpriz olmad›”
Ça¤r› Berk Onuk
(19): Beﬂ y›ld›r Koç
Lisesi’nde; haz›rl›k
s›n›f›ndan gelmiﬂ.
Okulu seçme nedeni öncelikle yurtd›ﬂ›
ba¤lant›lar› ve yurtd›ﬂ› ofisinin varl›¤›.
Amerika’da dünyan›n en sayg›n üniversitelerinden biri olan
Princeton’a burslu kabul edildi. “Bu okulun en önemli özelliklerinden birisi de sosyal çevresi, Türkiye’nin say›l› okullar›ndan
birisi; bu aç›dan çok güzel vakit geçirdi¤imi dürüstlükle söyleyebilirim. Yurtd›ﬂ›
için bize lise 1’den itibaren dan›ﬂmanl›k
yapt›lar. Neler yapmam›z gerekti¤ini ö¤rendik. Yurtd›ﬂ›na gitmek isteyen biri,
okul derslerine a¤›rl›k vermeli, not ortalamas› çok önemli. Dört yıl önce Ça¤daﬂ Yaﬂam› Destekleme Derne¤i’nde çal›ﬂmaya
baﬂlam›ﬂt›m; 6-8 yaﬂ gruplar›na ders veriyordum. Sonra geçen sene hem ÖSS hem
yurtd›ﬂ› çal›ﬂmalar› nedeniyle bu biraz seyrelmeye baﬂlad›, bundan iki sene önce de
klasik gitar çalmaya baﬂlam›ﬂt›m, bunu daha çok yapmaya baﬂlad›m çünkü insan bir
aktivitede gerçekten kendini rahatlat›nca
çal›ﬂmaya daha çok konsantre oluyor.”
Mehmet Can Çolako¤lu (18): Vehbi Koç Lisesi’ne ilkö¤retim 4. s›n›fta
s›navla girmiﬂ. Liseyi burada sürdürmesinin
nedeni
hem ailesi hem de
kendisinin okulu
ad› olan, say›l› okullardan biri olarak görmesi. “Sa¤lam bir altyap› oturttu¤unuz zaman en son sene iﬂler daha rahat oluyor.
Yedi y›ld›r flüt çal›yorum. Okul ve dershane aras›nda zaman buldu¤unda, insan
kendisine ay›rmak istiyor. Ders ald›¤›m
dönemlerdeki kadar olmasa da çalmay› b›rakmad›m. Zaten son s›n›fta psikolojin
çok önemli. ‹nsan yapt›¤› ﬂeyin bilincinde
oldu¤unda, üniversiteye haz›rlanman›n
gerekli oldu¤unu düﬂündü¤ünde kendisi-

ne de zaman ay›rabiliyorsa, dershane veya
okulda çal›ﬂma yo¤un bile olsa, zaman› iyi
geçirebildi¤in bir ortam oldu¤u sürece
kendisini çok bask› alt›nda hissetmiyor.
Örne¤in y›lbaﬂ›nda bir tatile gittim ya da
arada bir iki gün hiçbir ﬂey yapmad›m, öyle zamanlarda da insan dinleniyor ve s›k›nt› geçiyor. Önemli olan disiplinli ve
kendine göre bir programla çal›ﬂmak. Bence ailenin deste¤i çok önemli, getirip götürmek d›ﬂ›nda da arkamda olduklar› için
gerçekten beni çok rahatlatt›lar. Arkadaﬂlar da önemli. S›rf derse giderken görüﬂtü¤üm arkadaﬂlar›m vard›; üç kiﬂi hep beraber gittik derse, derse gidiyor olsak da baya¤› e¤leniyordum.”
Aycan
Kad›taﬂ
(18): Koç ‹lkö¤retim Okulu’na 4. s›n›fta s›navla girmiﬂ
ve akademik aç›dan
çok iyi bir okul oldu¤unu düﬂündü¤ü için liseye de devam etmiﬂ. Sosyal
aç›dan okulu çok e¤lenceli buluyor.
“Üniversiteye haz›rl›k, sadece ders çal›ﬂ›larak götürebilecek bir süreç de¤il kesinlikle. Okulun kulüplerinin sa¤lad›¤› olanaklar›n›n d›ﬂ›nda kendi hobilerimizle ilgilendik, sadece ders çal›ﬂmad›k. Ben
yüzmeyle ilgilendim. Spor çok iyi geldi
bana, çünkü orada derslerde toplad›¤›m
elektri¤i at›yordum. Spor, yüzme, koﬂma,
bunlar gerçekten aç›k havada yap›l›rsa
özellikle çok faydal› olan hobiler. Biz bu
sonuçlara haz›rl›kl›yd›k. Bizim dönemimiz hakikaten baﬂar›l› bir dönemdi. Sistemli çal›ﬂan, okul derslerini ve dershaneyi bir arada götürebilen bir ö¤renci toplulu¤uyduk. Belki ﬂu an burada beﬂ kiﬂi var
ama çok baﬂar›l› var biliyorsunuz. Çok
daha iyisini yapabilecek insanlar da vard›,
belki üç saatlik bir s›nav oldu¤u için baz›
dereceler düﬂük gelmiﬂ olabilir ya da girebilecek ö¤renciler girememiﬂ olabilir ama
o da sistemin adaletsizli¤i. Ama bekledi¤imiz sonuçlar da geldi. Sonuçlar sürpriz
olmad› bizim için.”

Mine Eriﬂir (17):
‹lkö¤retimden itibaren okulda olanlardan. Ablas› da
ayn› liseden mezun
ve ablas›n›n yaﬂad›klar› ve memnuniyeti onun lise tercihini etkilemiﬂ.
“Bölüm seçimi sonuçlar› çok etkileyebiliyor. S›ralamada da gördü¤ümüz gibi ayn›
puanda olup da say›salda farkl› bir s›ralama, eﬂit a¤›rl›k bölümünde farkl› bir s›ralama alabiliyoruz. Ama beﬂ arkadaﬂ›m›n
da kitaplara gömülüp çal›ﬂt›¤›n› hiç sanm›yorum. Önemli olan asl›nda o dengeyi
sa¤lamak, tam tersini yap›p da daha baﬂar›s›z olanlar› da gördüm. Bence o aradaki
dengeyi kurup, ö¤renci kendi sistemini
oturtabilirse baﬂar› geliyor. Kesinlikle baﬂka bir yerden zorlama bir sistemle baﬂar›ya ulaﬂ›lmayaca¤›n› düﬂünüyorum. Arkadaﬂlar›n, ailenin pay› çok büyük. ÖSS senesinde, onlarla birlikte olmak çok önemli bir ﬂey bence; özellikle aile. Kendini güvende hissedenler daha kolay baﬂar›ya ulaﬂ›yorlar. ‹ki y›l önce karar verdim ve yabanc› dil bölümünü seçti¤im andan itibaren hedefle çal›ﬂmak çok büyük bir fayda
sa¤lad› bana.”
Elif Parlak (18): Samsun’dan gelmiﬂ.
Okulu tercih etmesinin en önemli nedeni
okulun sa¤lad›¤› imkânlar olmuﬂ. Okulda
her türlü rahatl›¤›n
sa¤land›¤›n›
ve
yat›l› bir ö¤renci
olarak hiçbir konuda zorluk yaﬂamad›¤›n›
söylüyor.
“Her konuda destek
oldular, hep arkam›zda oldular biz
yat›l› ö¤rencilerin.
Dershaneler önemli ama ama altyap› daha
önemli, özellikle son sene rahat edebilmek
için. Bir de altyap›n›za göre s›n›flar belirleniyor, ona göre dershane size bir program
haz›rl›yor, bazen alt yap›s› iyi olmay›p gerçekten çok zeki olan insanlar daha düﬂük
s›n›flarda daha az ﬂeyler alabiliyorlar,
onun için son iki sene haz›rlanmak en
mant›kl›s› oluyor. En önemli ﬂey, insan›n
psikolojisi yani mutlu olmak. Baz› ﬂeyleri
baﬂaramasak bile yine de hayat›n devam
edece¤ini anlamak gerekiyor son y›l içinde. Stres atmak için konserlere gittim,
aikidoyla ilgileniyorum, onu yapard›m,
arkadaﬂlar›ma zaman ay›r›rd›m.”
39
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YEN‹ FORD MONDEO

“HEM DEV B‹R SALON
HEM DE SPOR”
‹nsan kaynaklar›
uzman› ve yazar› ‹dil
Türkmeno¤lu kad›n
sürücülerin çok tercih
etmedi¤i bir model
olan Connect sahibi ve
yeni tan›ﬂt›¤›
Mondeo’yu da “al›p eve
götürmek” istedi

dil Türkmeno¤lu, 17 y›ld›r insan kaynaklar› alan›nda çal›ﬂan ve
bu alanla ilgilenenlerin yak›ndan tan›d›¤› bir isim. Milliyet gazetesindeki insan kaynaklar› yaz›lar› ilgiyle takip edilirken,
“Ofis Hikâyeleri” adl› kitab›yla henüz onu tan›mayanlara da
ulaﬂt›. Kitapta, onun deyimiyle “olmam›ﬂ yöneticiler, birbirlerinden çalan elemanlar, unvan savaﬂlar›, ﬂirket içindeki oyunlar ve gizli politikalar” üzerine gözlem ve düﬂünceleri esprili bir dille anlatıyor.
Yeni Mondeo ile tan›ﬂmas› ise s›caktan bunaltan bir yaz gününde, hafifçe
de olsa esintisiyle insan› ferahlatan Kireçburnu’nda oldu. Çok uzun zamand›r otomobil kullanan Türkmeno¤lu’nun bugüne kadar üç Ford’u olmuﬂ.

‹

Sizi biraz tan›yabilir miyiz?
ﬁu anda Boyner Holding’de insan kaynaklar› projelerinin koordinasyonunu
yap›yorum. Bu görevimin yan› s›ra çok yo¤un olarak yaz› yaz›yorum. Üç senedir de Milliyet Gazetesi ‹nsan Kaynaklar›’nda köﬂem var. Benim eﬂim de
gazeteci, seyahat yazar›. Burs kazanm›ﬂt›, kalkt›k Amerika’ya gittik. O dönemde de kitaplar›m›z› yazd›k. Amerika’dan bebekle döndük, kendi kendime herhalde art›k full-time çal›ﬂmaya zaman›m olmayacak dedim.
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Sizin için “Tam bir iﬂkolikti ama sonra de¤iﬂim geçirdi” deniyor,
Yaﬂam›n ilerleyiﬂi, büyüklerin baﬂ›na gelen hastal›klar hep bu yo¤unluklar› sorgulat›yor. Sonuçta eﬂimle böyle bir karar
verdik, eﬂimle bir sürü part-time iﬂten
oluﬂan iﬂler demetiyle yaﬂ›yoruz. Ama
günün bu saatinde gelip sizinle konuﬂmama da imkân veriyor, her sabah k›z›mla kahvalt› yapmama da imkan veriyor. Buna karﬂ›l›k gece herkesin uyudu¤u saatlerde biz evde bilgisayarda çal›ﬂ›yoruz. Bu da en az 50 saati buluyor. Boyner Holding’de insan kaynaklar› projelerinin koordinasyonu önemli bir zaman›m› al›yor, Üstün Dökmen ile birlikte “Positivity at Work/‹ﬂyerinde olumlu yaklaﬂ›m” üzerine seminerler veriyorum.
Konu iﬂyerine gelince akl›ma hemen
kitab›n›z “Ofis Hikâyeleri” geliyor. Bu
kitab› yazmaya nas›l karar verdiniz?
“Ofis Hikâyeleri” asl›nda hibrid bir proje.
NTVMSNBC’de ve di¤er birçok yerde
güncel iﬂ dünyas› konular› üzerine yay›nlanan yaz›lar›m birikiyordu. Bu arada da
babam›n 80’lerde yaz›p kenara koydu¤u
kendi deneyimlerinden oluﬂan bir kitab›
vard›. Eski patronuna söz verdi¤i için hiç
yay›nlanmad›. ‹nceledim, bütün herﬂey
eski ama problemler ayn›. Yan yana koydum; babam bir mühendis, ben iﬂletmeciyim. “Ofis Hikâyeleri” ikisinin
birleﬂimi bir kitap. Babam›n yazd›¤› ofis hikâyelerinin üzerine
kendi makalelerimi yerleﬂtirdim.
Ortaya çok enteresan bir birleﬂme ç›kt›. Bu motivasyonla ikinci
ve üçüncü kitab›m› ayn› anda haz›rl›yorum. Biri iﬂyerinde motivasyon, di¤eri de “Fun at Work”,
pozitif yönetim ve iﬂyerinde keyifli ortam yaratmak üzerine.
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‹dil Türkmeno¤lu kimdir?
Bo¤aziçi Üniversitesi ‹ﬂletme Fakültesi mezunu ‹dil
Türkmeno¤lu, 34 yaﬂ›nda ve bir çocuk annesi. 17 y›ld›r
insan kaynaklar› alan›nda çal›ﬂ›yor ve seminerler
veriyor. Pek çok web sitesinin yan› s›ra, üç y›ld›r Milliyet
Gazetesi ‹nsan Kaynaklar› ekinde düzenli köﬂe yaz›lar›
yaz›yor. Yine ayn› alanda “Ofis Hikayeleri” adl› bir
kitab› yay›nland›, 2007 sona ermeden yay›nlamay›
planlad›¤› iki kitab› daha var.

me sistemleri. Bu sistem bire bir iliﬂki
kurulmad›¤›ndan insanlar›n gerçek de¤erini gözden kaç›rmaya neden oluyor. Bu
arada insan kaynaklar› aç›s›ndan maliyetsiz projeler de geliﬂtirebilirsiniz; kriz dönemlerinde personele “kusura bakma
zam yapamad›k ama maaﬂ›ndan da birazc›k fedakârl›k etmeni istiyoruz” diyebilecek opsiyonunuz olabilmeli. E¤er onun
her zaman yan›nda olmazsan, s›k›ﬂt›¤›nda da destek olmazsan, en önemlisi samimi olmazsan sana inanmaz ki zaten.
Otomobillerle aran›z nas›l?
Çok uzun zamand›r otomobil kullan›yorum. ‹lk arabam bir Lada Niva’yd›, o kadar a¤›r ve zor bir arabayd› ki, araç kullanmay› onda ö¤rendim. Benim üç tane
Ford’um oldu. Biri Ford Escort’tu. O zaman üniversitedeydim. Bu araç babam›n

geldi bize, hem de içinde normal bir arabadan bekleyece¤iniz bütün konforu var;
klimas›, CD çalar›, ayr›ca iç hacmi de çok
geniﬂ; k›z›m›n pusetini katlamadan içine
direkt koyabiliyoruz. En önemli avantaj›
da yolda kimse s›k›ﬂt›rm›yor, yolda ticari
araçlar aras›nda gizli bir dayan›ﬂma oldu¤unu fark ettim. Bir de duygusal bir yan›
var benim için. Kardeﬂim Ford’da çal›ﬂ›yor ve Detroit’te Connect’i dizayn eden
tak›mda çal›ﬂt›. Ve Connect’in minicik
detaylar›n› bile kardeﬂimin tasarlad›¤›n›
biliyorum. O da benim ruhumu okﬂuyor,
bana bir milli gurur veriyor.
En çok nerelere gitmeyi seviyorsunuz
Connect ile?
‹stanbul içinde çok pratik. Taﬂ›yacak eﬂyalar›n›z sorun olmuyor, çok güvende
hissettiriyor. Ama biz yar› Ayval›kl›y›z.
Arabam›zla oraya gitmeye bay›l›yoruz ailecek. Connect ile
oraya gitmek çok zevkli. Yolda
outlet merkezlerinde durup bir
sürü eﬂya al›yoruz, arkaya rahatça yerleﬂtiriyoruz. Ayval›k
zaten inan›lmaz güzel bir yer,
eski yüz küsur y›ll›k evler aras›nda dolaﬂ›yoruz... Dönerken
de zeytinya¤lar›, çiçekler, bavullar, ne istersek s›¤d›rabiliyoruz. Bir gün küçük bir otomobil alsam
bile bu hep kal›r gibime geliyor...

“Spor görünüyor ama aynı
zamanda çok konforlu. Spor
arabaların verdi¤i sıkıﬂıklık hissi
Mondeo’da yok”

Uzun zamand›r insan kaynaklar›
üzerine yo¤unlaﬂ›yorsunuz. Türkiye’de insan kaynaklar›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bu ülkemiz için çok yeni bir konu. Ben
girdi¤imde de çok yeniydi, sürekli geliﬂiyor, hep güncel kal›yor. ﬁu an ﬂirketlerde
uygulanan bir çok insan kaynaklar› yönetimi; her ﬂey kitab›na uysun, yok yetkinlik modelleri getirelim, süper lüks bilmem ne sistemi kural›m diye insan özünü kaybettiriyor. Ben çal›ﬂt›¤›m yerlerde
bu sistemler e¤er insan ile iliﬂkiyi kopar›yorsa k›r›p at›yorum. Mesela çok süslü,
online yap›lan performans de¤erlendir-

makam arac›yd›, sonradan biz sat›n alm›ﬂt›k. Çok haval›yd› onunla üniversiteye
gitmek. Sonra Amerika’da Mondeo kulland›m, oradaki ad› Contour’du. Hatta k›z›m Talya’n›n hastaneden ç›k›p bindi¤i
ilk otomobildi Ford Contour. Ondan
sonra da Connect kullanmaya baﬂlad›m.
Tam onu soracakt›m, Connect ile ﬂaﬂ›rt›c› bir birliktelik sizinkisi...
Evet bir kad›n›n Transit Connect kullanmas› beklenmedik bir ﬂey gerçekten.
Kardeﬂim kullan›yordu, onun tavsiyesi
çok etkili oldu. Yeni Türkiye’ye gelmiﬂtik, arabaya ihtiyac›m›z vard›. Hem maliyet aç›s›ndan uygun oldu, hem çok ﬂ›k

Peki yeni Mondeo’yu nas›l buldunuz?
Al›p eve götürmek istedim! Dedim ya
Connect’i de¤iﬂtirmem diye, ama yan›na
alacak bir araç olsa bunu tercih ederim,
çok çok isterim. Spor görünüyor ama ayn› zamanda çok konforlu. Spor arabalar›n verdi¤i s›k›ﬂ›kl›k hissi vard›r ya, bunda yok. Hem dev bir salondas›n›z hem de
spor araba kullan›yorsunuz. Bilgi ekranlar›n›, dü¤meyle çal›ﬂt›r›lmas›n› çok sevdim. Gerçi benim eﬂim teknolojik ﬂeyleri
sevmez ama ben bay›l›r›m. Vaktim olsa
uzun uzun oynard›m ﬂimdi.

d amdaki mizahç›
Cihan Demirci cihandemirci@yahoo.com

Alman turist Hans’›n mektubu

S

evgili okurlar, Afrika s›caklar›nda gezindi¤imiz günlerde
bendeniz de dam
üstünde daha dikkatli davran›yorum. Malum öyle
pat›r-çat›r dam üstünde dolaﬂ›lacak günlerde de¤iliz. Geçenlerde
beﬂ y›ld›zl› bir otelin dam›nda dolaﬂ›rken elime bir mektup geçti.
Mektup desem de bir internet mail’inin ç›kt›s›yd› bu. Yoksa mektup
denen güzellik tarih oldu malumunuz. Alman turist Hans’›n, Almanya’daki arkadaﬂ› Günther’e yazd›¤›
bu mektubu sizlerle paylaﬂmak istedim. Gelin ﬂimdi, gölge bir yerde
bu mektubu birlikte okuyal›m…
Sevgili Günther;
Alanya’ya birkaç y›ld›r gelmiyor olmam›z hiç iyi olmam›ﬂ. Biz Alanya’ya gelmeyince Alanya tamamen
Ruslarla dolmuﬂ yaaaah! Ortal›k
‹van, Olga dolmuﬂ yaaah!.. ‹ngrid’le biz nas›l deniyooor, çok ﬂaﬂ›rd›k. Anlayaca¤›n Ruslar Antalya’dan sonra Alanya’ya da el atm›ﬂlar. Ooof of ﬂayzeee!.. Alanya’da
gene epeyce Alman var ama Rusla-

Karikatür: Haslet Soyöz
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r›n say›s›ndaki art›ﬂ bizim can›m›z› bitte s›kt› yaaah!
Ne de olsa kaba bir millet can›m ﬂu
Ruslar. Görgüsüzler yaah!. Ba¤›ra-ça¤›ra havuza giriyorlar, etrafa su s›çrat›yorlar. All inclusive yani nas›l deniyordu
“Her ﬂey dahil” kald›¤›m›z otelde yemek s›ras›nda göreceksin Ruslar›, ikinci
bazen üçüncü kez s›raya girip t›ka basa
yiyorlar. Bizim ilk geldi¤imiz y›llara
benzettim hallerini. Tabii biz üçüncü
kez s›raya pek girmemiﬂtik. Yoksa girmiﬂ miydik? An›msam›yorum.
Sonra bu adamlar bizden çok bira içiyorlar yaaah! Otelde bira b›rakm›yorlar
kardeﬂiiim! Oysa senin votka neyine
yetmiyor yaaah! ‹ngrid’le geçen gece
Alanya’daki dostlar›m›z Ursula ve Klaus’a gittik. Bütün gece bu konuyu ko-

“Ortal›k ‹van, Olga
dolmuﬂ yaaah!..
‹ngrid’le biz nas›l
deniyooor, çok ﬂaﬂ›rd›k”

nuﬂtuk. Klaus, biray› her zamanki gibi
fazla kaç›r›nca; “Oooof be Hans, her yer
Rus dolmuﬂ, n’olacak bu Alanya’n›n haliiiiiii?” demesin mi?.. O gece hepimiz
biraya vurduk kendimizi!.. Sabaha karﬂ› Bavyera dans› yapt›k tepine tepine…
Sabah benim de kafama tak›ld›. Klaus
zer ﬂön dedi, çok hakl› asl›nda. N’olacak bu Alanya’n›n haliiii yaaaa?.. Ya bu
Ruslar da bizim gibi ev filan al›p, yat›r›m yap›yorlarsa?.. Bizim Alanya’daki
emlakç› Otto’ya bugün u¤ray›p soraca¤›m. En az›ndan bizim Otto bu Ruslara
ev filan satmaz!.. Fakat emlakç› Matheus’a ayn› ﬂekilde güvenmiyorum. Dortmund’dan tan›d›¤›m›z Zübermayer’den
de kuﬂkulan›yorum. Matheus’la Zübermayer e¤er Ruslara ev filan sat›yor, kiral›yorlarsa yaz›klar olsun bunlar›n Almanl›klar›na. Ben diyorum ki; Alanya
Almanlar›nd›r, Almanlar›n kalacakt›r,
kahrolsun Ruslaaar!..
‹ﬂte Günthercim, Alanya’da durumlar
böyle. Bu yüzden biz haftaya Hamburg’a dönmeyi düﬂünmüyoruz. Burada biraz daha kal›p, etraf› kollamakta,
Alanya’ya bir Alman olarak sahip ç›kmakta yarar var. Köpe¤imiz Bernard’›
çok özlesek de, senin ve Helga’n›n Bernard’a çok iyi bakt›¤›n›z› biliyoruz. Biz de kendimizi Alanya’ya iyi
bakmak zorunda hissediyoruz. Sahi buradaki
Türk
komﬂular›m›z›
pek ortalarda göremedik, bizim kafenin sahibi Volfgang’a sordum, o
da pek görememiﬂ. Sahi
nerde yaaah bu Türkler?.. Oradalar m››››?..
Eee ﬂu global dünyada,
kimse yerinde de¤il art›k, naturliiiih!..
Neyse, Hamburg’a dönme öncesinde ben sana
gene mail atar›m. Sana
ve Helga’ya bitte bitte
sevgiler, can›m köpe¤im Bernard’›n da gözlerinden öpüyorum…
Arkadaﬂ›n Hans Peter
Hamburger

