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Küresel
sorumluluklar›m›z...
ilemizin birer ferdi olan bayilerimizle ikinci
kez buluﬂmaya, Eskiﬂehir’den baﬂlad›k. Eskiﬂehir Anadolu Buluﬂmas›’nda, ﬂirket ve Topluluk olarak sorumluluklar›m›z› konuﬂtuk. Küresel
sorumluluklar›m›z için de güçlü ad›mlar att›k.
Küreselleﬂmenin olumlu ve olumsuz yanlar›n›n bir arada yaﬂand›¤› günümüzde, bu olgu ile
birlikte ortaya ç›kan sorunlardan küresel sermaye sorumlu tutuluyor. Bu yan› tart›ﬂmal› olmakla birlikte kesin olan bir nokta var ki, o da, küreselleﬂmeye paralel olarak ortaya ç›kan sorunlarla tek baﬂ›na devletlerin ya da kurumlar›n baﬂa ç›kmas›n›n mümkün olmad›¤› gerçe¤i... ‹ﬂte Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan oluﬂturulan Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi (Global Compact), insan
haklar›na sayg›, çal›ﬂma yaﬂam›n›n gerektirdi¤i standartlar, çevrenin korunmas› ve yolsuzlukla mücadele temelinde sürdürülebilir kalk›nma için bir çerçeve yaklaﬂ›m› öneriyor.
Koç Toplulu¤u olarak 2006 y›l›nda imzalad›¤›m›z Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’nin ülkemizde
yayg›nlaﬂmas›na öncülük ettik. Bu yöndeki çal›ﬂmalar›m›z kapsam›nda son olarak, ev sahipli¤ini yapt›¤›m›z konferansta, BM’den üst düzey yetkililerinin de kat›l›m›yla konuyu bir kez
daha tüm boyutlar›yla tart›ﬂma gündemine getirdik. De¤iﬂik vesilelerle de ifade etti¤imiz gibi, henüz yolun baﬂ›nday›z ve önümüzde kat edilmesi gereken daha uzun bir yol bulunuyor. Örne¤in, denetim mekanizmalar›n›n etkinli¤i konusunda hâlâ hakl› ﬂüpheler var... Umuyoruz ki, önümüzdeki dönemde bu platformun çal›ﬂma esaslar› daha etkin ve iﬂlevsel bir yap›ya kavuﬂacakt›r.
Konuyla ilgili ‹stanbul’da gerçekleﬂtirilen bir baﬂka toplant›da konuﬂan Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z Mustafa V. Koç da dünya ekonomileriyle bütünleﬂmek için, sadece kendi ﬂirketlerimizin
küresel ilkelere uymas›n›n yeterli olmayaca¤›n› belirtti ve “de¤er zincirine yay›lan bir toplumsal kavray›ﬂ›n gereklili¤i”ne vurgu yapt›.
Küresel rekabetin gerektirdi¤i dünya piyasalar› için çevreye sayg›l› üretim felsefesine uygun yat›r›mlar›m›z aral›ks›z devam ediyor. Tüpraﬂ, bu alanda önemli bir baﬂar›ya imza att›. 390 milyon dolarl›k yat›r›mla, üretti¤i yak›t türlerindeki kükürt oran›n› çok düﬂük seviyelere indiren Tüpraﬂ, 2009 y›l› baﬂ›nda yürürlü¤e girecek Avrupa Birli¤i standartlar›na ﬂimdiden ulaﬂm›ﬂ oldu.
Bir baﬂka sevinci de Ankara Ticaret Odas›’ndan gelen ödülle yaﬂad›k. Koç Holding ﬁeref
Baﬂkan› Rahmi M. Koç, 2005-2006 y›l› gelir vergisi ﬂampiyonlar› listesinde ilk s›ray› ald›.
Yeri kolay doldurulmayacak büyük bir devlet adam›n›, de¤erli bir bilim insan›n› kaybettik...
Eski baﬂbakan yard›mc›lar›ndan Erdal ‹nönü’nün an›s› önünde sayg›yla e¤iliyor, ailesine ve
ülkemize baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.
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k üresel vizyon

Anadolu Buluﬂmalar›’n›n ikinci
turu Eskiﬂehir’den baﬂlad›

“Ailemiz topland›”
Haziran 2003’te baﬂlat›lan ve tüm
bayilerle görüﬂ al›ﬂveriﬂinin
hedeflendi¤i Anadolu
Buluﬂmalar›’n›n 12’ncisi
Eskiﬂehir’de yap›ld›. Pek ço¤u iﬂi
babas›ndan devralan bayiler,
toplant›dan, büyük ailelerinin
gücünü ve yöneticilerini
görmekten memnun ayr›ld›
4
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oç Toplulu¤u, “Anadolu Buluﬂmalar›” ad›yla
dört y›ld›r düzenledi¤i 11 toplant›da tüm bayileriyle tan›ﬂt›ktan sonra, ikinci turuna Eskiﬂehir’den baﬂlad›. Bayilerin “Ailemiz topland›” gururu ve gücüyle ayr›ld›¤› toplant›da, Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç, ülkenin zor
günlerinde kime, ne görev düﬂtü¤ünü s›ralad›, “sa¤duyulu,
gerçekçi ve iyimser olma” ça¤r›s› yapt›.
Mustafa V. Koç’un “Türkiye ekonomisinin gözbebe¤i” dedi¤i Eskiﬂehir, Osmanl› Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin
ak›l hocas› ﬁeyh Edebali’nin memleketi olmas›n›n yan› s›ra,
Nasrettin Hoca’n›n, Yunus Emre’nin do¤du¤u, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n beﬂ önemli meydan muharebesinden üçüne sahne

olmuﬂ, yeni kurulan Cumhuriyet’in merkezi say›labilecek konumu nedeniyle de
ilk sanayi yat›r›mlar›na ev sahipli¤i yapm›ﬂ bir kent. Yani bugün yaklaﬂ›k 500 sanayi ﬂirketine sahip kentin sanayi gelene¤i, köklü bir tarihe yaslan›yor. Ülkenin ilk
lokomotif ve tren motoru fabrikas›n›n temeli, 1894’te bu kentte kurulan atölyeyle
at›lm›ﬂ. 1933’te ilk üretim tesislerinden
ﬂeker fabrikas›, yine bu kentte kurulmuﬂ.
‹lk yerli otomobil Devrim de, bu kentte
hayat bulmuﬂ. Koç Toplulu¤u’nun Eskiﬂehir ile ba¤› da hayli gerilere uzan›yor.
Koç Toplulu¤u, 1970’lerde ilk buzdolab›
fabrikas›n› kurdu¤u kente, ayn› y›llarda
otomobille de girdi. Mustafa V. Koç da,
“Bu kenti seçmemiz tesadüf de¤il. Arçelik
ve Ford Otosan fabrikalar› ba¤›m›z›n temel nedeni” dedi¤i Eskiﬂehir’e, Topluluk
yöneticileri ve bayileriyle ç›karma yapt›.
Bugün de yat›r›mc›lar›n ilgi alan›ndaki
Eskiﬂehir, 19 Kas›m sabah›, uzun Koç
konvoyunu temiz caddeleri, bak›ml› binalar›, genç simalar›yla karﬂ›lad›. Anadolu
Üniversitesi’yle ülkenin üniversiteli nüfusunun neredeyse yar›s›na sahip olan kentte ilerleyen konvoy, aral›ks›z program›na
Koçtaﬂ’ta kurdele keserek baﬂlad›.

Bu y›l ‹zmit, Bursa ve Mersin’in ard›ndan Eskiﬂehir
Koçtaﬂ da hizmete girdi.

OPET Karacan, Türkiye’nin 682’nci,
Eskiﬂehir’in dokuzuncu OPET istasyonu.

Otokoç Eskiﬂehir, y›lda 1700 yeni araç sat›ﬂ› hedefliyor.

Birmot’ta kurdeleyi kesen Mustafa
V. Koç, tesiste sergilenen
1959 model Fiat’› inceledi.

Mustafa V. Koç:

Koç sa¤duyuya ça¤›rd›: Gerçekçi ve iyimser olmal›y›z

“Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Peﬂimizi b›rakmayan terör, bize büyük ac›lar yaﬂat›yor.
Geçti¤imiz günlerde kaybetti¤imiz ﬂehitlerimizi rahmetle an›yor, ailelerine baﬂsa¤l›¤› diliyorum. Ülkemiz terör konusunda siyasi, diplomatik ve askeri alanda gerekli ad›mlar› at›yor. Bu konuda, baﬂta ABD olmak üzere tüm dünya kamuoyunun da bu mücadelede hakl› gerekçelerimizi anlamalar› ve iﬂbirli¤i içinde olmalar› önemlidir. Bölgede bar›ﬂ, uluslararas› stratejik ortakl›klarla yerleﬂecek.
Ülkemizin bulundu¤u co¤rafi bölge, tarihin her döneminde i¤neli f›ç› konumundad›r. Bu
nedenle ülkemizde de tam anlam›yla derin bir nefes alam›yor, her zaman tetikte, gergin
bir haleti ruhiye içinde oluyoruz. Topraklar›m›zdaki terör olaylar›n›n, bizden baﬂka devletleri de ilgilendiren ve bölgeye özgü olaylar olmas›, ülke olarak baz› kararlar› al›rken çok
so¤ukkanl›, uzun vadeli ç›karlar›m›z› hiç unutmadan davranmam›z› gerektiriyor. Ayn› ﬂekilde biz vatandaﬂlara ve iﬂ dünyas›na düﬂen de sa¤duyudan hiç vazgeçmemek, aﬂ›r›l›klara izin vermemektir. Hükümet için önemli bir süreç yaﬂan›yor. Bir yandan terör sorunuyla mücadeleyi sürdürürken, bir yandan da seçimler döneminde yavaﬂlad›¤›n› hissetti¤imiz
ekonomik konulardaki mali disiplin ve yap›sal reform hareketlerinin yeniden ivme kazanmas› gerekiyor. Siyasi ve ekonomik istikrar›n el ele gitti¤ini, yak›n tarihimiz bize çok iyi bir
biçimde ö¤retmiﬂtir. Biri u¤runa öbüründen taviz verdi¤inizde, ikisini de kaybetme tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya kal›yorsunuz. Bu olumsuz gibi görünen tablodan bahsederken gerçekçi
bir yaklaﬂ›m sergiliyorum. Gerçekçi oldu¤umuz zaman, mevcut durumun resmini çizip, bunun üzerine bir plan oluﬂturabiliriz ki, hedeflerimize ulaﬂma ﬂans›m›z olsun. Gerçekçi olmak, asla kötümser olmak demek de¤ildir. Bazen bu ikisinin kar›ﬂt›r›ld›¤›n› görüyorum. Ben
iyimserim. Çünkü Türkiye’de siyasi istikrar› sa¤laman›n, ekonomiyi kontrol alt›nda tutman›n, toplumsal bar›ﬂ› özenle koruman›n erdemini art›k kazand›¤›m›z› düﬂünüyorum. Kurumsal uzlaﬂman›n sa¤lanmas› ve hedef birli¤ine var›lmas›yla sonuç alabilece¤imiz bu dönemde, ülke içi ve ülkemizin d›ﬂ dünyada itibar›n› etkileyecek her konuda el ele verilmesi
gerekti¤ine gönülden inan›yorum.”
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1966 model Anadol keyfi
Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu,
Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi
Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç, Koç Holding
G›da ve Perakende Grubu Baﬂkan› Ömer
Bozer, Koç Holding Dayan›kl› Tüketim
Grubu Baﬂkan› A. Gündüz Özdemir ve
Koç Holding Otomotiv Grubu Baﬂkan›
Turgay Durak’›n da yer ald›¤› heyet, Koçtaﬂ’ta aç›l›ﬂ kurdelesini bando eﬂli¤inde
kesti. Önümüzdeki beﬂ y›lda tüm Türkiye’ye yay›lmay› planlayan Koçtaﬂ’›n, bu
y›lki dördüncü ma¤azas› olan 4 bin metrekarelik sat›ﬂ alan›na sahip Eskiﬂehir ma¤azas›n› hizmete sokan Mustafa V. Koç ve
beraberindeki heyeti, kurdele kesilecek
komﬂu bina OPET’te de Anadolu Üniversitesi ö¤rencilerinin k›sa müzik dinletisi
bekliyordu.
Koç Holding’in yüzde 50’sine sahip oldu¤u, faaliyet alan› perakende sat›ﬂlar, ticari
ve endüstriyel yak›tlar ile madeni ya¤lar
olan OPET’in Türkiye genelinde 682, Eskiﬂehir’de ise dokuzuncu istasyonu aç›lacakt›. Beraberindeki heyetle, 1120 metrekare alana kurulu Eskiﬂehir Karacan Petrol OPET Akaryak›t ‹stasyonu’nun kurdelesini, bayi sahibi Harun Karacan’la birlikte kesen Mustafa V. Koç, burada sergilenen 1966 model Anadol marka bir otomobili çal›ﬂt›rd›.

“Rahmi Bey eldivenle çal›ﬂ›rm›ﬂ”
Kesilecek üçüncü kurdele, ülke genelindeki 15 tesisiyle y›lda 30 binin üzerinde
yeni araç satan, 180 bini aﬂk›n müﬂterisine sat›ﬂ sonras› hizmet sunan, 8 bin 500
araçl›k kiralama filosu bulunan Otokoç’un
Eskiﬂehir aya¤›yd›. Koç, 4 bin 700 metrekare kapal› alan› bulunan, y›ll›k 14 bin
servis giriﬂi, 1700 yeni araç sat›ﬂ› hedefleyen Otokoç’u açarken, gururunun nedenini ﬂöyle aç›klad›:
“1926’da kurucumuz, ﬁeref Baﬂkan›m›z
Vehbi Bey, Koç Ticaret ﬂirketini kurmuﬂ.
Ankara’n›n baﬂkent olmas› ve asfalt yollar›n yap›lmas›yla, kamyon ve otomobil iﬂinin h›zla büyüyece¤ine inanarak, otomotive yat›r›ma karar vermiﬂ. 1928’de Koç
Ticaret bünyesinde otomotiv ﬂubesi kurulmuﬂ. Otokoç’un kuruluﬂu da, bundan
79 y›l önce, otomotiv ﬂubesine dayan›yor.
Otomotiv iﬂleri büyümüﬂ ve 1958’de ayr›
bir ﬂirket oluﬂturulmuﬂ. Ayn› tarihte Rahmi (Koç) Bey de askerli¤ini tamamlam›ﬂ,
‹stanbul’da çal›ﬂmay› beklerken, kendisini
Ankara’da bulmuﬂ. 2 metreye 3 metre,
vestiyerden bozma bir odada çal›ﬂmaya
baﬂlam›ﬂ. ‹ﬂi iyi ö¤renebilmek için de, ilk
6

Anadolu Buluﬂmalar›’n›n Eskiﬂehir’deki
toplant›s›na konuk olan ekonomist
Asaf Savaﬂ Akat ve Mahfi E¤ilmez, e¤lenceli
bir sohbetle 2008 beklentilerini anlatt›.

olarak yedek parça ve tamir istasyonunda
görevlendirilmiﬂ. Ankara so¤u¤unda yedek parçalar›, yün eldivenlerinin parmak
uçlar›n› keserek sayd›¤›n› anlat›rd›. Düﬂünün ki nerelerden nerelere geldik.”
Mustafa V. Koç burada gazetecilerin sorular›n› yan›tlarken de, Türkiye’ye yabanc›
sermayenin girmeye devam etti¤ini, ancak
buradaki en önemli noktan›n, özellikle

Yerel gazeteciler “Bu
tempoya yürek dayanmaz”
diye f›s›ldaﬂ›rken tempolu
program›n› sürdüren
Koç yöneticileri, Koçtaﬂ,
OPET, Otokoç Birmot
aç›l›ﬂlar›n›n yan› s›ra,
Vilayet’i ziyaret etti ve
bayileriyle bir araya geldi
sosyal bar›ﬂ› tehdit eden iﬂsizli¤in önüne
geçmek için “s›f›rdan yabanc› yat›r›mc›y›
çekmek” oldu¤unu, yüzde 6-7’lik büyümenin de bir süre daha yakalanmas› gerekti¤ini söyledi.

“Bu tempoya yürek dayanmaz”
S›ra Birmot aç›l›ﬂ›na geldi¤inde, heyeti takip eden yerel gazeteciler aralar›nda f›s›ldaﬂ›yordu: “Bu tempoya yürek dayanmaz.” Ama ‹stanbul heyetinin program›
sürüyordu. Fiat, Alfa Romeo, Lancia ve
Iveco modellerinin sat›ﬂ, servis, yedek parça, sigorta ve finansman hizmetlerini veren Birmot’un, 4 bin metrekare kapal›
alanda, y›lda 8 bin 400 servis giriﬂi, bin
adet yeni araç sat›ﬂ› hedefleyen tesisinin

aç›l›ﬂ›n›n da Mustafa V. Koç için nostaljik
bir yan› vard›: “Birmot ﬂirketimizin kökleri de eskiye, 1953’e dayan›yor. Kurulan ilk
ﬂirketi izleyen 10 ﬂirket aras›ndaki ‹stanbul Oto’nun da benim hayat›mda çok özel
bir yeri var. Üniversiteyi bitirip Türkiye’ye
geldi¤imde, ilk çal›ﬂt›¤›m ﬂirketti. 2001’de
bu 10 ﬂirket, Birmot çat›s›nda birleﬂti. Birmot da Otokoç da bizi gururland›r›yor.”

“Keﬂke 100 Koç daha olsa”
Otokoç ve Birmot Genel Müdürü Cenk
Çimen de, otomotiv sektörünün en büyük
ve örnek ﬂirketlerinden olduklar›n› belirtirken, burada sergilenen 1959 model Fiat’la özel olarak ilgilenen heyet, bayilerle
buluﬂmadan önce Vilayet’e u¤rad›. Heyeti
s›cak bir ilgiyle karﬂ›layan, kendi ifadesiyle “68 kuﬂa¤›n›n s›k› gençlerinden” Vali
Kadir Çal›ﬂ›c›, 40 y›l önceki Koç’a bak›ﬂ›n›, ﬂimdi kahkahalarla anlatt›:
“Babam muhtard›. Biz, SBF birinci s›n›f
ö¤rencisiyiz. 68 kuﬂa¤›y›z. Bir arkadaﬂ›mla köye geldik. Arkadaﬂ babam› karﬂ›s›na
ald›, anlat›yor ve tabii dünyay› dümdüz
ediyor… Babam›n tuhaf›na gitti. ‘O¤lum’
dedi, ‘hocalar size bunlar› m› ö¤retiyor?
Allah bu memlekete keﬂke 100 tane Koç
verseydi.’ Kaymakaml›k, valilikle geçen 40
senenin ard›ndan diyorum ki, keﬂke babam›n dedi¤i gibi, 100 tane Koç olsayd›
memlekette. Daha sonra ﬂirketlere hizmet
verdim ki, baﬂar›l› olsunlar. Çünkü bu,
memleketimizin gücüdür.”

“Türkiye’nin lider sanayi grubuyuz”
Bu s›rada, Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinin
Eskiﬂehir, Afyon, Bilecik, Bolu, Sakarya,
Kütahya ve Düzce’deki 550 bayiinin buluﬂaca¤› Anemon Oteli’nin lobisi ve koridorlar› dolmaya baﬂlam›ﬂt›. Tek tek gelen
bayiler, önce kendi sektörlerindeki bayi-

lerle, ard›ndan sektörler sektörlerle kaynaﬂ›yordu. ‹çlerinde, bayili¤ini babadan
devralm›ﬂ, ikinci kuﬂaktan pek çok iﬂyeri
sahibi vard›.
Mustafa V. Koç da, Toplulu¤un, tüm Koç
bayileriyle görüﬂ al›ﬂveriﬂini hedefledi¤i
Haziran 2003’te ilki yap›lan “Anadolu Buluﬂmalar›”n›n 12’ncisi olan ve ikinci turu
baﬂlatan Eskiﬂehir buluﬂmas›n› açarken,
bayilerin “Ailedeki” önemini vurgulad›:
“Topluluk genelinde bir baﬂar›dan söz ediyorsak, buradaki en büyük pay, kuﬂkusuz
bayilerimizin. Bayilerimiz bizim için, ticari
ortak olmaktan çok daha fazlas›n› ifade etmiﬂtir. Kurucumuz Vehbi Koç, bayilerimizi her zaman Koç Ailesi’nin ferdi olarak
görmüﬂtü. Bizler de bu kültürün içinde yetiﬂtik ve bu kültürü sürdürüyoruz.”
Toplulu¤un, ülkenin son beﬂ y›lda sergiledi¤i kesintisiz büyüme performans›n›n
çok üzerinde bir büyüme h›z› yakalad›¤›n›, bu sayede dünyan›n en büyük 200 ﬂirketi aras›na girme hedefini beklenenden
k›sa sürede yakalay›p, 2006 sonuçlar›yla
Fortune 500 listesinde 190. s›raya ulaﬂt›klar›n› anlatan Koç, kaydedilen baﬂar›lar›
ﬂöyle s›ralad›:
“Avrupa Komisyonu Raporu’na göre Koç
Holding Ar-Ge’ye en fazla kaynak ay›ran
bin dünya ﬂirketi aras›ndaki tek Türk ﬂirketi oldu. Avrupa’daki baﬂar›m›z ise, Alman Handelsblatt gazetesi taraf›ndan tescillendi. Gazetenin, Avrupa’n›n en büyük
500 ﬂirketi araﬂt›rmas›nda bu y›l ilk 50 ﬂirket aras›nda yer ald›k. ‹stanbul Sanayi
Odas›’n›n Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluﬂu listesinde, her biri sektörün
en iyileri olan 15 ﬂirketimizle yer al›yoruz.
Ciro, kâr, ihracat ve çal›ﬂan say›s› olarak
Türkiye’nin lider sanayi grubu oldu¤umuzu rahatl›kla söyleyebiliyoruz. 2007’nin
ilk alt› ay sonuçlar›na göre ﬂirketlerimiz,
toplam ihracat›n yüzde 11’ini gerçekleﬂtirmiﬂtir. 2006 y›l› sonuçlar›na göre, gerek
‹stanbul Sanayi Odas›, gerek Hazine D›ﬂ
Ticaret Müsteﬂarl›¤›’n›n en baﬂar›l› ﬂirketler listesinde, ﬂirketlerimizin birçok kategoride baﬂar›lar› tescillendi.”
Koç, bayileri, Toplulu¤un sosyal sorumluluk projelerine kat›lmaya da ça¤›rd›.

“Size yard›ma haz›r›z”
Koç Toplulu¤u CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu da, “Geçti¤imiz dönemde uluslararas› standartlardaki hizmet performans›n›zla elde etti¤iniz baﬂar›lar›n›z› gelece¤e
birlikte taﬂ›yaca¤›z. Sizler, 93 bin çal›ﬂan›, 14 bini aﬂan bayi ve ﬂube a¤›, perakende zinciri, acente ve sat›ﬂ sonras› ser-

visiyle Türkiye’nin en büyük sanayi grubunun parçalar›s›n›z. Baﬂar›lar›m›z›n
sürmesi için, her çal›ﬂan›n yenilikçi uygulamalara öncülük etmesi gerekir. Bu
konuda Koç Toplulu¤u sizlere yard›ma
haz›rd›r” dedi¤i bayilere, Toplulu¤un
stratejisini anlatt›:
“Önümüzdeki dönemde küresel rekabet
ﬂartlar›n›n etkilerini daha da fazla hissede-

ce¤iz. Bu ﬂartlara uyum sa¤layabilmek
için, daha odakl› bir portföy yap›s›na geçiﬂ
ad›mlar›m›z› izliyorsunuz. Portföy yap›m›zda en çok paya sahip dört sektör öne
ç›k›yor; enerji, otomotiv, dayan›kl› tüketim ve finans. Holding kaynaklar›n›, odakland›¤›m›z sektörlerdeki at›l›mlar için
devreye sokaca¤›z.”
Sosyal sorumluluk projelerine kat›lmaya
ça¤›rd›¤› bayilerin sorular›n› yan›tlay›p, s›k›nt›lar›n› dinleyen Bulgurlu, “Sizleri çok
iyi anlad›m, notlar›m› ald›m, gereken yap›lacak” sözü verdi. Ekonomistler Asaf Savaﬂ Akat ve Mahfi E¤ilmez de, e¤lenceli
bir sohbetle 2008 beklentilerini anlatt›.
Kriz beklentilerini abart›l› bulan Akat,
“Anayasa kitab› at›ld›¤› için kriz yaﬂam›ﬂt›k. Bu sene TBMM cumhurbaﬂkan› seçemedi, e-muht›ra geldi, Anayasa de¤iﬂti,
gergin bir seçim yaﬂand› ama bir ﬂey olmad›. Evet zafiyetimiz var ama, art›k daha
sa¤l›kl› bir bünyemiz de var” dedi.
Toplant› salonu, akﬂam yeme¤i için haz›rlan›rken yine lobiyi dolduran bayiler, art›k
yeni edindikleri bilgileri tart›ﬂ›yordu. Aile
akﬂam yeme¤ine oturdu¤unda, art›k ceketler ç›kar›lm›ﬂ, sohbet fasl›na geçilmiﬂti.

Bayiler mutlu ve gururluydu: “Gücümüzü gördük”
Osman ‹nci (Sakarya, Opet): “Toplant› ﬂirketi tan›ma, müﬂteriyle diyalogda arkam›zdaki
güçten bahsetme f›rsat› vermesi bak›m›ndan
fevkaladeydi. Kendimizi büyük bir ailenin
parças› gibi hissettik. Arkam›zdaki gücün
fark›na vard›k.”
Hakk› Leblebicio¤lu (Bolu, Arçelik): ”Holdingin
genel stratejilerini, ekonomideki beklentileri
ö¤rendik. Enflasyonun düﬂmesinden dolay›
rahatlad›k, faizlerin hâlâ yüksek olmas›ndan s›k›nt› duyduk. Arçelik camiam›zda ‘Biz
bir aileyiz’ slogan›m›z vard›. ﬁimdi Koç Holding olarak, kendimizi büyük ailenin bir ferdi gibi gördük, çok gururland›k.”
Halim Ede (Sakarya, Sunpet): “Taleplerimizi,
eksiklerimizi anlatt›k. Biraz babaya derdini
anlat›r gibi… Bayiler, bölge yetkilileri ve
birbiriyle yak›nlaﬂt›.”
Erben Çakman (Düzce, Arçelik): “Toplant›, önümüzü görmek aç›s›ndan ufuk verdi. Çünkü
s›k›nt›l› bir y›ld›, önümüzdeki y›l için de endiﬂeliyiz. Biraz daha temkinli olmam›z gerekti¤ini anlad›k. Nas›l bir Toplulukla çal›ﬂt›¤›m›z› görmek de, bize bir güç, enerji verdi.
Bahad›r Selçuk (Akçakoca, Arçelik): “Ekonomiye
iliﬂkin bilgilerimiz artt›. Holdingin büyüklü¤ünü, hedefini, neler yapt›¤›n› anlad›k. Bir
kere daha bu büyük aileyi hissettik. Markalar›m›z›n ne kadar büyük oldu¤unu, ne kadar daha büyüyece¤ini anlad›k.”

Tamer Aras (Afyon ﬁuhut, Aygaz): “Kendimizi
Koç Ailesi’nin mensubu olarak görüyoruz.
Ailemizin, Koç Toplulu¤u’nun geliﬂmeleri,
vizyonu, ilerlemesi, ayr›ca dünya ve Türkiye
ekonomisi hakk›nda bilgilendik.”
‹zzet Çetinkaya (Eskiﬂehir Merkez, Akfa):
“2008’deki durumu gördük. Yat›r›mlar›m›z›
ona göre yönlendirebiliriz. Ekonomik de¤erlendirmeler bize umut verdi. Umutsuz olmak istemiyoruz.”
S›tk› Öztürk (Eskiﬂehir, Koç Allianz): “Gerçekten
çok güzeldi. 20 y›ll›k acenteyim, Mustafa
Bey’i, Ali Bey’i ilk kez görüyorum. Bu durumda toplant›, Koç ailesini birleﬂtirmek aç›s›ndan çok önemli. Anadolu’daki bayilerin
böyle bir k›r›lganl›¤› var. Ancak böyle toplant›larda yöneticilerimizi görebiliyoruz.“
Cemalettin Y›ld›z (Bozüyük, Opet): “‹yi ki Koç Ailesi varm›ﬂ.”
Tülay Aksoy Türkmen (Migros, Eskiﬂehir): “Bilgilendirilmek çok iyi. Ayr›ca bir araya gelmek
güzel bir ﬂey. Sinerjiden yararlan›yorsunuz,
insanlar› tan›yorsunuz dayan›ﬂma ruhu da
çok kuvvetli. Çok memnunum.”
Ayﬂe Ercan (Sakarya Hendek, Yap› Kredi ):
“Çok verimli geçti. Bankalarla bayiler tan›ﬂt›, kaynaﬂt›, bu sayede yeni f›rsatlar edinebiliyoruz. Sakarya’daki bayilerimizi zaten tan›yorduk, di¤er bayilerle de tan›ﬂma f›rsat›
bulduk. Yani aile topland›.”

7

k üresel vizyon

1- Ali Y. Koç
2- Mahmood Ayub
3- Georg Kell
4- Claude Fussler

5- Michael Spenley
6- Serdar Dinler
7- Manuela Boesenhafer

1

5

2

3

6

7

4

Koç, küresel ilkeleri
daha ileriye taﬂ›yacak
Koç Holding, “Küresel ‹lkeler
Sözleﬂmesi ile De¤er Yaratmak”
konulu konferansa ev sahipli¤i yapt›.
Mevcut sorunlarla tek baﬂ›na
devletlerin ya da kurumlar›n baﬂa
ç›kmas›n›n mümkün görünmedi¤ini
belirten Ali Y. Koç, küresel ilkelerin,
ﬂirketlerin daha sorumlu kurumsal
vatandaﬂlar olmas›n› öngördü¤üne
dikkati çekti
8

“U

lusal piyasalar› bir arada tutan ﬂey ortak de¤erlerdir. Ekonomik dönüﬂüm ve güvensizlik ortam›nda insanlar, en kötü olas›l›k gerçekleﬂti¤i
takdirde bile belli standartlar›n korunaca¤›na
inanmak isterler. Oysa günümüz küresel pazar› henüz insanlara bu güveni vermiyor. Bu güven ortam› sa¤lan›ncaya dek de küresel ekonomi So¤uk Savaﬂ sonras› dünyaya
hakim olan korumac›l›k, popülizm, milliyetçilik, etnik ﬂovenizm,
fanatizm ve terör gibi güçlerin sald›r›lar›na karﬂ› savunmas›z
kalmaya devam edecek.” Birleﬂmiﬂ Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan’›n dünya liderlerine bu sözlerle seslendi¤i 1999
y›l›nda temelleri at›lan Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi (Global Compact) ile küreselleﬂmenin zorluklar›n› ortadan kald›rmaya destek sa¤lama çabalar› artarak sürüyor. Küresel çapta sürdürülebilir kalk›nman›n gerçekleﬂtirilmesine destek olmak üzere gönüllü kat›l›ma dayal› dünyan›n bu en geniﬂ kapsaml› kurumsal sivil vatandaﬂl›k inisiyatifi, bu kez Koç Holding’in ev sahipli¤inde

düzenlenen konferansta ele al›nd›. Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Program›’n›n
(UNDP) deste¤i ile Koç Holding’in Nakkaﬂtepe’deki merkezinde 25 Ekim’de gerçekleﬂtirilen “Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi ile
De¤er Yaratmak” konulu konferansta, küresel ilkelerin hayata geçirilmesiyle ortaya
ç›kacak kazan›mlar ele al›nd› ve modern
ça¤›n üretim, pazarlama ve tüketim kültüründe farkl›laﬂan sosyal sorumluluk yaklaﬂ›m› yeni boyutlar›yla tart›ﬂ›ld›.
Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi
Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç’un aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapt›¤› konferanta ayr›ca, Claude
Fussler taraf›ndan haz›rlanan ve Koç Holding’in katk›lar›yla Türkçeye çevrilen “Ç›tay› Yükseltmek” adl› kitab›n sunumu da
gerçekleﬂtirildi.
Ali Y. Koç aç›l›ﬂtaki konuﬂmas›nda, içinde
bulundu¤umuz ça¤›n en önemli özelliklerinden birinin, bireylerin, kurumlar›n ve
devletlerin birbirleriyle süreklilik gösteren
bir etkileﬂim içinde bulunmas› oldu¤unu,
“kelebek etkisi” olarak da adland›r›lan bu
etkileﬂim zincirinin, kiﬂileri ve kurumlar›
kendilerinin d›ﬂ›ndaki geliﬂmelere duyarl›
ve proaktif davranmaya zorlad›¤›n› kaydetti. ‹leri toplumlardaki “geliﬂmiﬂ sosyal bilinç” kavram›n›n alt›nda yatan formülün de
bu oldu¤una iﬂaret eden Koç, “Parças› oldu¤unuz toplum ileri gitti¤i takdirde bireyler

de sa¤l›kl› olarak ilerleyebiliyorlar” dedi.
Günümüzde küreselleﬂmenin olumlu ve
olumsuz yanlar›n›n bir arada yaﬂand›¤›na
ve küresel sermayenin sorumlu tutuldu¤u
sorunlarla, tek baﬂ›na devletlerin ya da kurumlar›n baﬂa ç›kmas›n›n mümkün görünmedi¤ine dikkati çeken Koç, küresel ilkelerin, çocuk iﬂçili¤inin önlenmesi ve çevrenin
korunmas›ndan ibaret olmad›¤›n›, ﬂirketlerin basiretli yönetim anlay›ﬂ›n›n da temel
hareket noktas› olan risk yönetimini önceliklendirmeye davet etti¤ini vurgulad›.
Sosyal sorumluluk çal›ﬂmalar›n›n ve etik
davranman›n kurumlar›, hissedarlar ve
tüketicilerin gözünde olumlu yönde konumland›rd›¤›n› da belirten Ali Y. Koç, bu
yöndeki çabalar›n iﬂ alan›ndaki sürdürülebilir baﬂar›y› da bir bütünlük içinde etkiledi¤ini kaydetti ve “Bu çerçevede Global Compact’›n ortaya koydu¤u ilkelerin

uygulamada yerleﬂmesi için baﬂlang›ç
noktas›, öncelikle kendi kap›m›z›n önüdür. Ama bir sonraki aﬂamada, ﬂirketimizin etkileﬂim içinde oldu¤u tüm de¤er zincirine ve paydaﬂlara yay›lmas› gerekir” diye konuﬂtu.

“Taahhüt ediyoruz…”
Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’nin ruhuna ve
parametrelerine bak›ld›¤›nda ülkemizdeki
durumun pek de iç aç›c› olmad›¤›n›, genel
olarak ﬂirketlerin suça kar›ﬂma, suçluya
yapt›r›m uygulama ve yolsuzluk gibi konularda parlak bir sicile sahip olmad›klar›n›
kaydeden Ali Y. Koç, sözlerini ﬂöyle sürdürdü: “B›rak›n kendi sorumluluklar›m›z
d›ﬂ›nda sorumluluk almay›, birçok ﬂirket
yasal yükümlülüklerini bile yerine getirmiyor. Çevre duyarl›l›¤› ve planlamas› konusunda çok proaktif oldu¤umuz söylene-

“Ç›tay› Yükseltmek” Türkçede
BM Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’nin (K‹S) baﬂar›l› bir ﬂekilde uygulamaya konulmas›n›
sa¤lamaya yönelik bilgiler ile ilkelerin performans düzeyinin nas›l yükseltilece¤ine iliﬂkin bilgi ve örneklerle dünya deneyimlerini içeren “Ç›tay› Yükseltmek Birleﬂmiﬂ Milletler Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi ile De¤er Yaratmak” adl› kaynak kitap, Koç Holding’in
katk›lar›yla Türkçeye çevrildi. Claude Fussler, Aron Cramer ve Sebastian van der Vegt’in
editörlü¤ünde haz›rlanan kitap, K‹S’in, ﬂirketlerin iﬂ hedeflerine ulaﬂmalar›na yard›mc› olacak ﬂekilde
nas›l hayata geçirilece¤ine dair bir rehber niteli¤i de taﬂ›yor. ‹ngilizce asl›ndan ilk çevirisi Türkçede yap›lan kitap, Koç Holding’deki toplant›da tan›t›ld›. Kitap, info@koc.com.tr adresinden istenebilir.
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Ali Y. Koç: “Bu uzun
yolculu¤umuzda
ilk hedefimiz, Koç
Toplulu¤u ﬂirketlerine
ve çal›ﬂanlar›na bu
kültürü, bu anlay›ﬂ›
daha sistematik bir
biçimde aﬂ›lamakt›r”

mez. Do¤al ormanlar›m›z› h›zla kaybediyoruz. En önemli kaynaklar›m›z olan su
kaynaklar›m›z için uzun vadeli çal›ﬂmalar
yapm›yoruz. S›rf bu nedenlerden dolay›
bile küresel ilkeler kültürü yerleﬂtikçe ve
yay›ld›kça ülkemiz için çok önemli faydalar sa¤layaca¤› aﬂikârd›r.
Koç Toplulu¤u olarak kat›l›m›m›z, Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z Say›n Mustafa
Koç’un, 2006 y›l›nda dönemin Birleﬂmiﬂ
Milletler Genel Sekreteri Say›n Kofi Annan’›n kat›l›mlar›yla Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’ni imzalamas› sonras› baﬂlam›ﬂt›. Bu
sözleﬂme ve içerdi¤i ilkeler Koç Toplulu-

¤u’nun kuruluﬂ felsefesi ve iﬂ yapma kültürü ile büyük paralellikler içermektedir.
Toplulu¤umuz 80 küsur y›ll›k geçmiﬂinde
kurumsal yönetim modeli ve toplumsal
çal›ﬂmalar›yla da her zaman örnek olmak
için gayret göstermiﬂtir; sürdürülebilir büyümenin, ancak insan haklar›na ve çevreye sayg›l› bir iﬂ kültürüyle mümkün oldu¤una inanm›ﬂt›r. Kurucumuz Say›n Vehbi
Koç, bu kültürü bize ‘Ülkem varsa ben de
var›m’ ilkesi ile aﬂ›lam›ﬂt›r.
Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’nin bir kat›l›mc›s› olarak, bu anlay›ﬂ›m›z› ve çal›ﬂmalar›m›z› daha ileri boyutlara taﬂ›may› planl›-

Global Compact: Sürdürülebilir kalk›nman›n manifestosu
Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi, küreselleﬂmenin zorluklar›yla mücadele etmek için kamunun ve özel sektörün yan› s›ra, çeﬂitli BM kuruluﬂlar›n› ve sivil toplumu bir araya getiren uluslararas› gönüllü bir kurumsal vatandaﬂl›k a¤› olarak tan›mlan›yor. Sürdürülebilir ve kat›l›mc› bir küresel ekonomiye kavuﬂmay› öngörüyor. Bu vizyonu gerçekleﬂtirmek için ise, tüm danyada özel sektör faaliyeterinin belirlenen ilkeleri içselleﬂtirmesi ve BM’nin amaçlar›na ulaﬂ›lmas› için iﬂbirli¤i olanaklar›n›n geliﬂtirilmesi hedefleniyor. Bu do¤rultuda halen dünyan›n çeﬂitli bölgelerinde 70 küresel a¤ bulunuyor. Bu a¤lar, her
y›l toplanarak bölgesel deneyimleri paylaﬂ›yorlar. 100 ülkeden 3500’ü ﬂirket olmak üzere 5 bine yak›n kat›l›mc›ya ulaﬂan platforma, Türkiye’den de ﬂimdiye kadar 100’ü aﬂk›n kurum imza koydu. Platformun Türkiye’de yayg›nlaﬂmas›na öncülük eden Koç Holding A.ﬁ., Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’ni 30
Mart 2006 tarihinde imzalad›.
Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’nin 10 ilkesi
‹NSAN HAKLARI
1. ‹ﬂletmeler insan haklar›n› desteklemeli ve bu haklara sayg› duymal›d›rlar.
2. Bu haklar› herhangi bir biçimde suistimal etmemelidirler.
ÇALIﬁMA KOﬁULLARI
3. ‹ﬂletmeler, iﬂçilerin toplu sözleﬂme ve derneklerden yararlanma haklar›na izin vermeli ve bu
karar› desteklemelidirler.
4. Zorla iﬂçi çal›ﬂt›rma uygulamas›na son verilmelidir.
5. Tüm çocuk iﬂçilerin çal›ﬂt›r›lmas›na son verilmelidir.
6. ‹ﬂçi ve iﬂgücündeki ayr›mc›l›¤a son verilmelidir.
ÇEVRE
7. ‹ﬂletmeler çevre için önceden önlem almal› ve gerekli duyarl›l›¤› gösterip mücadele etmelidirler.
8. Çevresel sorumlulu¤u art›racak her türlü faaliyete ve oluﬂuma destek vermelidirler.
9. Çevre dostu teknolojilerin yay›lmas›na ve geliﬂmesine yard›mc› olacak her uygulamay›
desteklemelidirler.
YOLSUZLUK
10. ‹ﬂletmeler rüﬂvet ve ayr›mc›l›k dahil her türlü yolsuzlukla savaﬂmal›d›rlar.
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yoruz. Bu uzun yolculu¤umuzda ilk hedefimiz, Koç Toplulu¤u ﬂirketlerine ve çal›ﬂanlar›na bu kültürü, bu anlay›ﬂ› daha
sistematik bir biçimde aﬂ›lamakt›r. Bunu
takiben, bu yay›l›m› de¤er zincirimize yani tüm iﬂ ortaklar›m›z, bayilerimiz ve tedarikçilerimize yaymay› taahhüt ediyoruz.
Kendimiz bu yolda ilerleme kararl›l›¤›m›z› ortaya koyarken, bu ilkelerin ülkemizde ve bulundu¤umuz bölgede benimsenmesi için de ayr›ca çaba sarf edece¤iz. Kurumsal sosyal sorumluluk anlay›ﬂ› dünden bugüne ya da bugünden yar›na var›lacak bir yer de¤il, yap›lan yolculu¤un
bizzat kendisidir.”
Ali Y. Koç, küresel ilkeleri hayata geçirmek için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluﬂlar›n›n iﬂbirli¤inin gerekli oldu¤unu da belirtti ve “Koç Toplulu¤u olarak bu ilkeleri yayg›nlaﬂt›rman›n ülkemiz
için çok büyük katk›lar sa¤layaca¤›na
inand›¤›m›z için bu çal›ﬂmalar›n içindeyiz. Ama daha yolun çok baﬂ›nday›z. Gidecek çok yolumuz var. Hiçbir ﬂeyin garantisi olmad›¤› gibi, bu konuda da baﬂar›n›n garantisi yoktur. Ama buna bir f›rsat
vermemiz gerekti¤ine inan›yoruz. Her konuda oldu¤u gibi, bu konuda da birilerinin öncülük etmesi gerekiyor” dedi.

Küresel soruna küresel çözümler…
BM Türkiye Koordinatörü ve Birleﬂmiﬂ
Milletler Kalk›nma Program› (UNDP)
Türkiye Temsilcisi Mahmood Ayub da
konuﬂmas›nda “Milenyum Kalk›nma Hedefleri”ne ulaﬂmak için, özel sektörle iﬂbirli¤i yap›lmas›n›n kritik önem taﬂ›d›¤›n›
vurgulad›. Aﬂ›r› yoksullu¤un azalt›lmas›,
herkesin ilkokul e¤itimi almas›, çevresel
risklerin azalt›lmas› ve kad›n-erkek eﬂitli¤inin sa¤lanmas› gibi küresel hedeflerin,
özel sektörün katk›s› olmaks›z›n çözülemeyece¤ini anlatan Ayub, sorunlar›n kü-

resel nitelik taﬂ›d›¤›n› ve bu nedenle çözüm yaklaﬂ›mlar›n›n da küresel olmas› gerekti¤ini söyledi. Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’nin giderek yayg›nlaﬂt›¤›n› ve kat›l›m›n artt›¤›n› kaydeden Mahmood Ayub,
“Umuyoruz ki daha pek çok ﬂirket zaman
içinde bu platforma kat›lacakt›r. UNDP
Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’ni, özellikle de
ulusal iﬂbirli¤ini teﬂvik edecek network’ler
oluﬂumu destekleyecektir. Buna kararl›y›z. Network’u kuran kat›l›mc›lar›n küresel ilkeleri daha üst düzeye taﬂ›malar›n›n
zaman› geldi. Bu çerçevede Koç Toplulu¤u’na da özellikle Türkiye’deki network’un kurulmas› konusunda büyük bir
görev düﬂmektedir” diye konuﬂtu.

‹ﬂbirli¤i zorunlu…
BM Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi Direktörü
Georg Kell ise yapt›¤› konuﬂmada, Koç
Holding’in, Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’nin
yay›lmas›na öncülük etmesinden duydu¤u memnuniyeti dile getirdi. Platforma
kat›lan ﬂirketlerin, iﬂ dünyas›nda da ilerledi¤ine dikkati çeken Kell, sivil toplum ve
iﬂ çevreleri küreselleﬂirken hükümetlerin
yerel kald›¤›n›, bu durumun ise ﬂeffafl›¤›n
önündeki baﬂl›ca engellerden biri oldu¤unu söyledi. Sürdürülebilir kalk›nman›n,
toplumdaki bütün aktörlerin kat›l›m›n›
gerekli k›ld›¤›na iﬂaret eden Georg Kell,
bar›ﬂ ve iyi yönetiﬂim çabalar›n›n baﬂar›s›n›n da tüm taraflar›n iﬂbirli¤ini zorunlu
k›ld›¤›n› belirterek ﬂöyle konuﬂtu:
“Küresel çapta sürdürülebilir kalk›nma
için, kat›l›mc› büyümeye ihtiyaç var. Bu
yüzden de iﬂ dünyas›na, bu ilkeleri uygulama ça¤r›s›nda bulunuyoruz. Geleneksel
olarak Birleﬂmiﬂ Milletler, reaktiftir. Bu
yak›n zamana kadar böyleydi. Bu niteli¤i
devam etmekle birlikte, ﬂimdi proaktif bir
görev al›yor. Devletler aras› iliﬂkilerin yan› s›ra ﬂimdi Birleﬂmiﬂ Milletler, ﬂirketleri,
sorunlar›n çözümünde do¤rudan bir taraf
olarak görüyor. Devletlere, ﬂirketlere ve

Denetim ve logonun de¤eri
Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’ne imza atan ve ilkelere uymay› taahhüt eden firma ve kurumlar
için denetim mekanizmas›n›n bulunmay›ﬂ› ve beyan esas›na göre raporlaman›n yeterli olmas›, platformla ilgili tart›ﬂma konular›ndan birini oluﬂturuyor. Nitekim, konferansta Ali Y.
Koç da küresel ilkelere gerçekten inanarak taraf olanlarla, bunu bir araç olarak kullanmak
isteyenlerin sistemde ay›rt edilmesi konusunda ﬂüpheleri bulundu¤unu belirterek, denetim
mekanizmas› bulunmayan bu yap›da söz konusu sorunu çözmenin nas›l mümkün olabilece¤ini sordu. Koç, bu durumun uzun vadede inand›r›c›l›¤a zarar verece¤ini, Global Compact logosunun hak etti¤i bir de¤er taﬂ›mas› gerekti¤ini belirterek, “Günün sonunda ben
bu kadar çok çaba gösterip kendi bahçemi toplamaya çal›ﬂ›rken ve bunu bütün ülkede tan›tmaya çal›ﬂ›rken, baﬂka bir ﬂirketin Global Compact logosunu kullan›p sonra da vergi
kaç›rd›¤›n› gördü¤ümde veyahut da birtak›m hukuki gereksinmeleri yerine getirmedi¤ini ve
bu ﬂirketin cezaland›r›lmad›¤›n› da gördü¤ümde, o zaman sistemin inand›r›c›l›¤› bozuluyor. Çünkü sistemde cezaland›rma zaten yok. Bu türdeki ﬂirketlerin say›s› iki, üç derken artt›¤›nda sürece devam edip etmeme konusunda düﬂünmeye baﬂlar›z” dedi. Claude Fussler,
Koç’un dile getirdi¤i kayg›larda hakl› oldu¤unu belirtti ve bu konuda, oluﬂturulan network’lara büyük görev düﬂtü¤ünü söyledi. Yüzeysel olan ve olmayan uygulamalar aç›s›ndan fark›n uzun vadede net olarak görülece¤ini kaydeden Fussler, bu iﬂi sadece gösteriﬂ
olarak yapanlara karﬂ› tedbir almak gerekti¤ini söyledi.
Georg Kell de ayn› soruya verdi¤i yan›tta, bu konuda ay›rt edici baz› uygulamalar bulundu¤unu ve gelecekte yeni birtak›m tedbirlerin daha devreye girece¤ini söyledi. Bir sonraki aﬂamada daha etkin bir markalama ve farkl›laﬂt›rma sürecinin devreye girece¤ini ifade
eden Kell, “çünkü hedefimiz çok iddial›, bu büyük bir giriﬂim haline geldi” dedi.

sivil toplum kuruluﬂlar›na, sürdürülebilir
kalk›nma ve ‘Milenyum Kalk›nma Hedefleri’ne ulaﬂma konusunda ortak davran›ﬂ
içinde bulunmay› öneriyor.”

Kâr m›, ilkeler mi…
“Ç›tay› Yükseltmek” adl› kitab›n yazar›
Claude Fussler de konferansta Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi uygulamalar›yla ilgili bir
sunum yapt›. Konuﬂmas›nda kurumsal
sosyal sorumluluk çal›ﬂmalar›n›n farkl› ülkelerdeki uygulamalar›ndan örnekler veren Fussler, küresel ilkelerin, kaynaklar›n
gittikçe daha k›t hale geldi¤i dünyam›zda,
ﬂirketlerin küresel hedeflere katk› sa¤lama
projesi oldu¤unu, bunun da sadece inovasyonla gerçekleﬂebilece¤ini kaydetti.
ﬁirketler için “kâr m›, küresel ilkeler mi”
ﬂeklinde bir ayr›m bulunmad›¤›n› belirten

Fussler, “ilkeler yoluyla ve yeniliklerle birlikte daha fazla ve sürdürülebilir kârl›l›k
pekalâ sa¤lanabilir” dedi. Fussler, baﬂar›
için iyi niyet yaratman›n, daha iyi bir gelece¤e odaklanman›n, inovasyon yoluyla
yeni ürünler yaratman›n ve inand›r›c›l›¤›n
önem taﬂ›d›¤›n› sözlerine ekledi.
Konferans›n ö¤leden sonraki bölümünde
konuﬂan Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Derne¤i Baﬂkan› Serdar Dinler de, kurumsal sosyal sorumluluk konusunun Türkiye’de yeterince do¤ru anlaﬂ›lamad›¤›n›,
“gönüllülü¤ün, gönlünün istedi¤ini yapmak” ﬂeklinde alg›lanmamas› gerekti¤ini
söyledi. Gönüllü olarak verilen kararlar›n,
karar sonras›nda bir sosyal sorumlulu¤a
dönüﬂtü¤ünü kaydeden Dinler, Vehbi
Koç, Sak›p Sabanc› ve Kadir Has’›n, Osmanl›’dan gelen ve özünde bir sosyal sorumluluk anlay›ﬂ› olan vak›f gelene¤inin
uygulay›c›s› örnek isimler olarak öne ç›kt›klar›n› belirtti. Konferansta daha sonra
konuﬂan, BM Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi
‹ngiltere A¤ Yöneticisi Michael Spenley a¤
çal›ﬂmas›ndan örnekler verdi ve deneyimleri aktard›. UNIDO Özel Sektör Geliﬂtirme Sorumlusu Manuela Boesenhafer da
kurumsal sosyal sorumluluk alan›nda
KOB‹’lere yönelik yürütülen çal›ﬂmalar
hakk›nda bilgi verdi ve uygulanan REAP
program›na iliﬂkin aç›klamalarda bulundu. Yo¤un bir kat›l›m›n oldu¤u konferansta, konuﬂmac›lar kat›l›mc›lar›n sorular›n› da yan›tlad›lar.
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Birleﬂmiﬂ Milletler’in Nobel ödüllü eski Genel Sekreteri Kofi Annan ve Koç Holding
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç’un da kat›ld›¤› törende, Küresel ‹lkeler
Sözleﬂmesi’ni imzalayan kurumlar›n liderleri aile foto¤raf› çektirdi.

“Dünya için ortak bir

“K

üreselleﬂmenin art›lar›
ve eksileri tart›ﬂ›labilir,
ancak hiçbirimizin göz
ard› edemeyece¤i gerçek, küreselleﬂmenin
getirdi¤i sorunlar için dünya ölçe¤inde
önlem al›nmas› gere¤idir” diyen Koç
Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç, BM Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’nin (K‹S-Global Compact) yeni imzac›s› kuruluﬂlara ﬂöyle seslendi: “Bugün
burada toplananlar, daha bereketli kaynaklar› olan, adil, kiﬂisel hak ve özgürlüklere sayg›l› ve iyi yönetiﬂim içinde iﬂleyen bir dünya için ortak bir hayali paylaﬂ›yor. Bu hayale yeni kat›lanlar› da tebrik ediyorum.” Koç Holding sponsorlu¤unda, KalDer’in ev sahipli¤inde, Birleﬂmiﬂ Milletler’in Nobel ödüllü eski Genel
Sekreteri Kofi Annan’›n da kat›l›m›yla 12
kas›m’da düzenlenen törenle, Türkiye’nin önde gelen 35 kuruluﬂu daha
K‹S’e imza att›. Böylece ülkemizde imzac› kuruluﬂ say›s› 100’ü aﬂt›. Dünyada bu
rakam 4 binin üzerinde. Gala yeme¤inde
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eski BM Genel Sekreteri Annan, Mustafa
V. Koç ve KalDer Baﬂkan› Çetin Nuho¤lu birer konuﬂma yapt›.

BM çözüm için tek adres olamaz
Mustafa V. Koç konuﬂmas›nda, küreselleﬂmenin getirdi¤i sorunlar›n çözümü
için kurumsal bir yaklaﬂ›m geliﬂtirilmesi
inisiyatifini BM’nin üstlendi¤ini belirterek ﬂu görüﬂleri dile getirdi:
“Konu, BM’nin erk ve yetkisi ile bire bir
örtüﬂen bir konu olmakla birlikte, elinin
uzand›¤› yeri ve kaynaklar›n› aﬂm›ﬂt›r.
Nitekim 2015 için belirlenen Milenyum
Kalk›nma Hedeflerine bakt›¤›m›zda, b›rak›n hedefleri bu tarihte gerçekleﬂtirmeyi, hedeflere henüz yeterince yaklaﬂ›lm›ﬂ
bile de¤ildir. Bu sorunlar›n çözümünde
de BM tek adres olamaz. Ayr›ca bu sorunlar›n pek ço¤u için küresel sermaye
sorumlu tutulmaktad›r. ‹ﬂte böyle bir ortamda Annan’›n ça¤r›s› çok etkileyici idi:
‘BM’nin, bar›ﬂ, güvenlik ve kalk›nma için
kendisine verilen yetkiyle belirledi¤i hedefler ile özel sektörün gücünü birleﬂtir-

me yolunu seçelim. Böylelikle özel giriﬂimcili¤in yarat›c› gücünü, hem ﬂu anda
darda olanlara, hem de gelecekteki nesillerin ihtiyaçlar›na yönlendirebilelim.’

Biz neden imzalad›k?
Peki, insan haklar›, çal›ﬂan haklar›, çevre
ve yolsuzluk konular›nda bir çerçeve anlay›ﬂ sunan K‹S’i biz neden imzalad›k?
• Her ﬂeyden önce Küresel ‹lkeler, Kurucumuz Vehbi Koç’un ilkeleriyle paralel.
• ‹kinci ana neden, dünya ﬂirketi olma
hedefimiz do¤rultusunda dünyadaki en
iyi uygulamalar› bünyemize yans›tabilme
çabam›z ve ﬂu anda bile pek çok giriﬂimimiz olmas›na ra¤men daha gidecek çok
yolumuz oldu¤unu bilmemizdir.
• Son olarak da sorumlu iﬂletmecilik alan›nda önerdi¤i sistematik ve verimli model ile çal›ﬂmalar›m›z› daha ileri boyutlara taﬂ›mam›z›n yolunu göstermesidir.
Buna ilaveten, konunun son y›llarda
gündeme gelen ticari katma de¤erini de
biliyorsunuzdur. Tüketiciler art›k k›sa
vadeli kâr maksimizasyonuna tepkili.

“Küreselleﬂmenin
art›lar› ve eksileri
tart›ﬂ›labilir, ancak
hiçbirimizin göz ard›
edemeyece¤i gerçek,
küreselleﬂmenin
getirdi¤i sorunlar
için dünya ölçe¤inde
önlem al›nmas›
gere¤idir. Bu
sorunlar›n çözümünde
de Birleﬂmiﬂ Milletler
tek adres olamaz”

hayalimiz var”
Tüketiciler, çevresel, toplumsal ve etik de¤erleri de dikkate alan ﬂirketleri ve bunlar›n ürünlerini tercih ediyorlar. Ayn› yaklaﬂ›m çal›ﬂanlar için de geçerli. Yat›r›mc›lar
da bu tür ﬂirketlerin daha güvenilir oldu¤unu, risklerini daha iyi tahlil ederek daha basiretli davrand›klar›n› düﬂünüyorlar.
Topluluk olarak bu ilkeleri günlük iﬂlerin
bir parças› olarak ve daha güzel uygulamalarla hayata geçirebilmek için mevcut
durumun resmini ç›kar›yoruz.

Hedef toplumsal katk› oluﬂturmak
Ard›ndan, bu süreçleri tüm de¤er zincirimize, yani iﬂ ortaklar›m›z, bayilerimiz ve
tedarikçilerimize yayarak çarpan etkisi ile
toplumsal katk› oluﬂturmay› hedefliyoruz.
Kendi içimizde yapt›klar›m›z›n daha baﬂlang›ç oldu¤unu düﬂünüyoruz. Ve diyoruz ki, bu imzayla, Koç ﬁirketler Toplulu¤u olarak, iﬂ dünyas›-toplum-devlet kurumsal sosyal sorumluluk gündemini
oluﬂturmak için toplumsal iﬂbirli¤i geliﬂtirme çabas›nda aktif yer alaca¤›z.
Bu konunun yan›nda ismimizi son dö-

nemlerde daha s›k görür oldunuz:
• Ekim sonunda bu konuda bir konferans
düzenledik. Güzel bir kayna¤› Türkçeye
kazand›rd›k. Bu kitab›n yazar›, Mr. Claude Fussler, konferansta idi. Ayn› ﬂekilde
Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi Ofisi’nin Direktörü Mr. Georg Kell de bizimleydi.
• Temmuz ay›nda Cenevre’de Liderler
Zirvesi’nde Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi
Grubu Baﬂkan›m›z Ali Koç, Türkiye’yi
temsilen kapan›ﬂ konuﬂmas› yapt›.
• Bugün burada Koç Üniversitesi Global
Compact’i imzal›yor.
‹leride de ismimizi görmeye devam edeceksiniz, çünkü uluslararas› araﬂt›rma sonuçlar› gösteriyor ki, bu co¤rafyada bu ilkelerin uygulanmas›na ihtiyaç var.
E¤er dünya ekonomileriyle bütünleﬂmek
istiyorsak, kendi ﬂirketlerimizin bu ilkelere
uymas› yetmez, de¤er zincirine yay›lan bir
toplumsal kavray›ﬂ gerekir. Bu gece gibi, iﬂbirli¤i imkânlar›n›n destekçisi olmaya devam edece¤iz. Hayatta hiçbir ﬂeyin garantisi olmad›¤› gibi, bu ilkelerle de küresel baz› dengesizliklerin tümden ortadan kalk-

mas› söz konusu olmayabilir. Ama de¤iﬂimi bir yerden baﬂlatmak gerekir. Gandhi’nin dedi¤i gibi: ‘E¤er dünyada herhangi
bir de¤iﬂim olmas›n› istiyorsan›z, o de¤iﬂim
siz olun.’ Bizce bu denemeye de¤er bir süreç. De¤iﬂim, yaﬂam tarz› haline gelene kadar sab›r ve disiplin gerektirir. Tabii K‹S’in
baﬂar›s› için özel sektör, STK’lar, vatandaﬂlar ve BM ile iﬂbirlikleri geliﬂtirilmeli ve ayn› amaç etraf›nda buluﬂma sa¤lanmal›.

Devlet, mekanizmalar› sa¤lamal›
Ancak süreçte bir di¤er kilit faktör de devletlerin rolüdür. Özellikle de bizimki gibi
geliﬂmekte olan ülkelerde devletler bu sürece daha etkin bir biçimde kat›lmal›d›r.
Devlet, sa¤lam bir hukuki ve yarg›sal çerçeve ile etkin yönetim mekanizmalar›n› sa¤layarak kat›l›m ve liderlik göstermezse iﬂletmelerin yapabilecekleri s›n›rl›d›r. Bu;
ﬂeffafl›k, yolsuzluk, kay›t d›ﬂ› ekonomi ve
haks›z rekabet konular›nda özellikle geçerlidir. Sistem tam olarak oturdu¤unda da,
hem ülke hem de küresel bazda, tabir caizse, ‘testiyi k›ranla taﬂ›yan aras›ndaki’ farkda
belirginleﬂecektir. K‹S de geliﬂim gösterecek ve gerçek uygulay›c›lar› tespit ve ay›rt
edecek süreçleri getirecektir. Devletler bu
konuda uygun ortamlar› yasalarla sa¤layacak, ﬂirketler de operasyonlar›nda kurumsal ve küresel vatandaﬂl›¤›n gereklerini yerine getirecektir. Gandhi ile baﬂlad›k
Einstein ile bitirelim: ‘Hayal etmek her
ﬂey demektir. Hayat›n size getireceklerinin bir ön gösterimidir.’ Bugün burada
toplananlar, daha bereketli kaynaklar›
olan, adil, kiﬂisel hak ve özgürlüklere sayg›l› ve iyi yönetiﬂim içinde iﬂleyen bir dünya için ortak bir hayali paylaﬂ›yor. Bu hayale yeni kat›lanlar› da tebrik ediyorum.”

“‹lkeler, ortak de¤erlerimizdir...”
BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan da
konuﬂmas›nda, mükemmeliyetin aray›ﬂ›
olarak niteledi¤i Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’nin zorunlu bir yap› olmas› yolundaki
görüﬂlere “hay›r” dediklerini belirterek
“rüyalar›n ilkönce kafalarda oluﬂturulmas›” gerekti¤ini söyledi. Küresel bir toplum
olabilmenin ortak de¤erlere ba¤l›l›¤› gerektirdi¤ini vurgulayan Annan, bu ortak
de¤erlerin, Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’yle
ifade edildi¤ini kaydetti.
KalDer Baﬂkan› Çetin Nuho¤lu da, rekabetin kurallar› ve s›n›rlar› olmas› gerekti¤ini belirterek ﬂöyle devam etti: “Ayn› dünyay› paylaﬂ›yoruz kurals›z ve s›n›rs›z olmak hepimize zarar veriyor. Rekabetçi olmak için çal›ﬂ›rken, sürdürülebilir bir
dünya yaratmay› da baﬂarmal›y›z.”
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Tüpraﬂ’›n ‹zmit
Rafinerisi’nde
AB standard›nda
kükürtsüz motorin ile
yüksek oktanl› benzin
üretimi yapan Dizel
Kükürt Giderme ve
Yeni Reformer Ünitesi
aç›ld›. Tüpraﬂ’›n çevre
ad›m›, AB’yi iki y›l
geride b›rakt›
14

Tüpraﬂ, Avrupa
standartlar›n›n
önüne geçti

T

üpraﬂ, Avrupa Birli¤i’nin 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak
üzere motorin ve benzindeki kükürt oran›n›n en aza indirilmesine yönelik zorunluluklar›n› ﬂimdiden yerine getirdi. ‹zmit Rafinerisi’nde 390 milyon dolarl›k yat›r›mla 8 Kas›m’da devreye giren
“Dizel Kükürt Giderme ve Reformer Ünitesi” ile birçok Avrupa ülkesini geride b›rakan Tüpraﬂ, AB’nin öngördü¤ü 50 ppm’in (tonda 50 gram
kükürt) çok alt›nda, maksimum 10 ppm kükürt içeren motorin üretecek.

Dünyada, havay› en fazla kirleten etkenlerin baﬂ›nda, benzin ve motorindeki kükürt ve kurﬂun geliyor. Bu nedenle AB de,
üye ülkelerin tümünde, 1 Ocak 2009’dan
geçerli olmak üzere motorindeki kükürt
oran›n›n en fazla 50 ppm ile s›n›rland›r›lmas›n› kararlaﬂt›rd›. Tüpraﬂ ise, birçok
Avrupa ülkesinden önce harekete geçti;
196 milyon dolar› d›ﬂ kredi olmak üzere
toplam 390 milyon dolarl›k yat›r›mla Dizel Kükürt Giderme ve Reformer Ünitesi’ni 8 Kas›m’da hizmete açt›.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Dr. Hilmi Güler, Koç Holding ve Tüpraﬂ Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç ile ‹spanya Büyükelçisi Luis Felipe Fernandez De
La Pena’n›n kat›ld›¤› bir törenle aç›lan ünite, Tüpraﬂ’›n AB standartlar›nda ürün üretimi için sürdürdü¤ü 2.2 milyar Amerikan
Dolar› tutar›ndaki Ana Yat›r›m Plan›’n›n
önemli kilometre taﬂlar›ndan biri.

“Koç’un koçluk görevi var”
Ana yüklenici ‹spanyol Tecnicas Reunidas ile Alarko-Akfen Konsorsiyumu’nun
görev ald›¤› ünitenin aç›l›ﬂ›nda konuﬂan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi
Güler, enerji sektöründe çevre dostu bir
yat›r›ma imza att›klar› için Koç Toplulu¤u’na teﬂekkür etti. Güler, “Ünite Türk
ekonomisine y›lda 1 milyar dolar katk›
sa¤layacak. Ama bu tesisin sa¤l›¤a ve çev-

reye katk›s›na paha biçilemez. Türk sanayiinde Koç’un koçluk görevi var. Bunu
devam ettirdikleri için teﬂekkür ediyorum” dedi.

“Temel felsefemiz
çevre sorumlulu¤u”
Koç Toplulu¤u’nun, dünyada ve Türkiye’deki ekonomik geliﬂmeler çerçevesinde
enerji, otomotiv, finans ve dayan›kl› tüketim gibi sektörlere yo¤unlaﬂma karar› ald›-

Tüpraﬂ Akdeniz’in en iyisi oldu
• ‹zmit Rafinerisi Dizel kükürt Giderme ve Yeni Reformer Ünitesi’nin devreye girmesiyle, halen
AB standard› olan 50 ppm’in de (tonda 50 gr kükürt) alt›nda, 10 ppm (tonda 10 gr kükürt)
motorin üretildi.
• Kullan›lan yeni teknolojiyle düﬂük kükürt içerikli daha temiz ve çevreci motorin ile daha yüksek oktanl› benzin üretimi sa¤land›.
• Ünitenin devreye girmesiyle birlikte Tüpraﬂ’›n düﬂük kükürtlü motorin üretme kapasitesi y›lda
2.5 milyon ton, benzin üretim kapasitesi ise 1 milyon ton artt›.
• Türkiye petrol ürünleri tüketiminin yüzde 36’s›n›n gerçekleﬂti¤i Marmara Bölgesi’nde yer
alan ‹zmit Rafinerisi, yeni üniteyle birlikte 2009 itibariyle uygulanacak AB çevre normlar›na
uygun EURO V standartlar›nda üretim yapabilmenin yan› s›ra, rafinerilerin geliﬂmiﬂliklerinin
bir göstergesi olan Nelson Kompleksite endeksini de 7,8’e yükselterek, Akdeniz Bölgesi’nin en
geliﬂmiﬂ rafinerileri düzeyine ulaﬂt›.
• Türkiye’de kullan›lan yüksek kükürt içerikli motorinlerin kullan›m›ndan tamamen düﬂük kükürtlü motorin kullan›m›na geçilmesiyle birlikte, atmosfere b›rak›lan kükürtdioksit emisyonlar›
yaklaﬂ›k 700 kat azalarak, y›ll›k 84 bin tondan 120 ton düzeyine inecek, araçlardan kaynaklanan sera gaz› emisyonlar› da önemli ölçüde azalacak.
• Motorin kullanan araçlar›n havaya b›rakt›¤› kükürtdioksit emisyonlar›n›n yok denecek kadar
azalmas›n› sa¤layacak yat›r›mlar›n devreye girmesi, çevre aç›s›ndan da son derece önemli bir
geliﬂme olacak.
• Ülkemizde temiz yak›tlar›n kullan›lmas›n›n yayg›nlaﬂmas›na paralel olarak mevcut araç park› da yeni nesil araçlarla yer de¤iﬂtirecek ve ilave yak›t tasarrufu sa¤lanacak.
• 196 milyon Amerikan Dolar› d›ﬂ kredi olmak üzere, toplam 390 milyon Amerikan Dolar›’na
gerçekleﬂtirilen yat›r›m, Tüpraﬂ’a 150, devlete 780 milyon olmak üzere y›lda yaklaﬂ›k 1 milyar
Amerikan Dolar› katma de¤er yaratacak.

¤›n› belirten Mustafa V. Koç da, bu karar
ard›ndan at›lan en önemli ad›m›n ise Tüpraﬂ’›n Topluluk bünyesine kat›lmas› oldu¤unu kaydetti. Koç, Tüpraﬂ’›n Türkiye’nin
ve Koç Toplulu¤u’nun en büyük ﬂirketi
oldu¤unu ifade ederek ﬂunlar› söyledi:
“Dünyada ve ülkemizdeki ekonomik geliﬂmeler çerçevesinde Koç Toplulu¤u da
son y›llarda iﬂ alanlar›n› revize ederek,
enerji, otomotiv, finans ve dayan›kl› tüketim gibi sektörlere yo¤unlaﬂma karar› ald›.
Bu karar sonras› att›¤›m›z en önemli ad›m
ise Tüpraﬂ’›n bünyemize kat›lmas›d›r. Koç
Toplulu¤u, h›zl› ve kârl› büyüme vizyonu
ile dünyan›n lider ﬂirketlerinden biri olma
yolunda kararl›l›kla ilerliyor. Kendimize
ve Türkiye'nin gelece¤ine duydu¤umuz
güvenle hedeflerimizi her geçen gün yükseltiyoruz. Baﬂar›lar›m›z›n arkas›nda ise,
stratejik yönetim yaklaﬂ›m›m›z yer al›yor.
Koç Toplulu¤u olarak en çok gurur duydu¤umuz husus, ülkemiz sanayisinin ve
hizmet sektörünün temel girdilerinden
olan enerjinin ana üreticisi konumunda
olmam›zd›r. Bugün ülkemizde oldu¤u gibi dünyada da en önemli konu enerji talebinin karﬂ›lanabilmesidir. Yo¤un bir biçimde yaﬂanmakta olan birçok uluslararas› anlaﬂmazl›¤›n ve savaﬂ›n temel nedeninin enerji kaynaklar›na sahip olabilmek ya
da kontrol edebilmek arzusundan kaynakland›¤› bilinmektedir.
Ülkemiz son y›llarda, stratejik co¤rafi konumu, uygun maliyet yap›s› ve yüksek
üretim kalitesi ile önemli bir üretim ve tüketim merkezi haline geldi. Türkiye’nin
lojistik avantajlar›ndan yararlanmak, küresel gücünü art›rmak ve ekonomik büyü15

¤›’nca da 2006 y›l›n›n en baﬂar›l› ihracatç›s› seçildi¤ini hat›rlatt›. Koç, Tüpraﬂ’a, ve
teknolojisi kullan›lan UOP firmas›na, Detay Mühendislik’e, sat›nalma ve inﬂaat iﬂlerinde ana müteahhit olarak ‹spanyol
Tecnicas Reunidas ile Alarko Holding ve
Akfen Holding anonim ﬂirketlerinden
oluﬂan konsorsiyuma teﬂekkür etti.

Yeni bir rafineriye eﬂde¤er

Mustafa V. Koç, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakan› Hilmi Güler ve törene kat›lan davetliler
aç›l›ﬂ sonras›nda yeni üniteleri gezdiler.

Mustafa V. Koç:
“Art›k ülkemizde
temiz yak›t kullan›m›n›n
yayg›nlaﬂmas›yla, mevcut
araç park› yeni nesil
araçlarla yer de¤iﬂtirecek
ve yak›t tasarrufu
sa¤lanarak, araçlardan
kaynaklanan sera gaz›
emisyonlar› daha da
azalacakt›r”
mesini sürdürebilmek için enerji alan›nda
yo¤un bir yat›r›m sürecine girmesi beklenirken, Toplulu¤umuz da bu alandaki en
güçlü oyunculardan biri olmay› hedeflemektedir.”
Tüpraﬂ’›n Toplulu¤a kat›l›m›n›n ard›ndan
yap›lan ilk yönetim kurulu toplant›s›ndan
ç›kan en önemli karar›n, mevcut yat›r›mlar›n h›zland›r›larak sürmesi ve çevreye
yönelik yat›r›mlar baﬂta olmak üzere yeni
yat›r›mlar›n onaylanmas› oldu¤unu hat›rlatan Koç, ﬂöyle devam etti:
“Bu karar ile Tüpraﬂ, devam eden yat›r›m
çal›ﬂmalar›na h›z verirken, 2006 y›l›nda
320 milyon dolarl›k ilave yat›r›m projelerini baﬂlatm›ﬂ ve ayn› y›l 274 milyon dolarl›k k›sm›n› hayata geçirmiﬂtir.
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Temel felsefemiz toplumumuzda daha etkin bir çevre sorumlulu¤unun yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve çevre dostu teknolojilerin geliﬂtirilmesi için giriﬂimde bulunulmas›d›r.
‹ﬂte tam bu noktada aç›l›ﬂ›n› büyük gururla gerçekleﬂtirece¤imiz ‹zmit Rafinerisi
Dizel Kükürt Giderme ve Yeni Reformer
Ünitesi ise, üretti¤i ürünlerle bu kriterlerin tümünü karﬂ›lamaktad›r. Tüpraﬂ, Avrupa Birli¤i’nin 2009 y›l› itibariyle EURO
5 ürün standard› ﬂart›n›, küresel oyuncu
olman›n gerektirdi¤i öngörü ile birçok
Avrupa ülkesinden önce hayata geçirdi.
Tüpraﬂl›lar üretilen motorinde, düﬂük
kükürtle daha temiz yak›t, benzinde yüksek oktanla yüksek kapasite kullan›m›n›
sa¤layarak kaliteyi art›rmay› baﬂard›lar.
Art›k ülkemizde temiz yak›t kullan›m›n›n
yayg›nlaﬂmas›yla, mevcut araç park› yeni
nesil araçlarla yer de¤iﬂtirecek ve yak›t tasarrufu sa¤lanarak, araçlardan kaynaklanan sera gaz› emisyonlar› ise daha da azalacakt›r.
Tüpraﬂ, yaln›zca Toplulu¤umuz için de¤il, ayn› zamanda üretim baﬂta olmak
üzere tüm faaliyetlerinden kazand›rd›¤›
vergi ve fon ödemeleriyle devletimizin
vergi gelirlerinin yaklaﬂ›k yüzde 10’unu
tek baﬂ›na sa¤lamas› nedeniyle ülkemiz
için de, büyük önem arz etmektedir.”
Koç, Tüpraﬂ’›n, “üretimden sat›ﬂlar”, “kârl›l›k” ve “ihracat” dallar›nda 2006 y›l›n›n
birinciliklerini kazand›¤›n›, Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi ve D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›-

Tüpraﬂ Genel Müdürü Yavuz Erkut da,
petrolün dünyada en de¤erli enerji kayna¤› oldu¤unu, bundan sonra da co¤rafyalar› de¤iﬂtiren önemini sürdürece¤ini
vurgulad›. Türkiye’de, Avrupa piyasalar›nda oldu¤u gibi motorinin a¤›rl›k kazand›¤›n› belirten Erkut, “Benzin ve fuel
oil fazlas›na karﬂ›n, baﬂta motorin olmak
üzere Jet ve LPG aç›¤› görülmektedir. Geliﬂen talep yap›s› dikkate al›narak, mevcut
rafinerilere yap›lacak ilave üniteler ile fuel oil’in motorine dönüﬂtürülmesi hedeflenmektedir. Yat›r›m boyutu ve üretilecek
beyaz ürün miktar› ile yeni bir rafineriye
eﬂde¤er bu proje ile Tüpraﬂ’›n, ulusal ve
uluslararas› alandaki konumu daha da
güçlenecektir” dedi.
Erkut, Türkiye’nin tek, Avrupa’n›n 8. büyük rafineri kapasitesine sahip ﬂirketi
olan Tüpraﬂ’›n, 26 Ocak 2006’da özelleﬂtirmeyle birlikte Koç Toplulu¤u’na kat›ld›¤›n› hat›rlatt›. ‹ki kurum kültürünün
birleﬂmesi sonucu sa¤lanan verimli çal›ﬂma ortam›yla baﬂar›l› bir süreç baﬂlad›¤›n›
belirten Erkut, 2006’da elde edilen tüm
zamanlara ait Tüpraﬂ rekorlar›n› ﬂöyle s›ralad›: “24.6 milyon ton ile ‘üretim’ rekoru, yüzde 94.9 ile kapasite ‘kullan›m’ rekoru, 26.1 milyon ton ile ‘sat›ﬂ’ rekoru k›r›lm›ﬂt›r. Bu sonuçlarla Tüpraﬂ, 2006’da
sanayide, üretimden sat›ﬂlar, kârl›l›k ve
ihracat kategorilerinde birincilik ödüllerine lay›k görülmüﬂtür. 2007’de ilk dokuz
ayda benzin, jet yak›t›, motorin ve asfalt
sat›ﬂlar›nda yine tüm zamanlar›n rekorlar› k›r›lm›ﬂt›r. 2006’da yeni bir ‘Sa¤l›k,
Emniyet, Çevre (SEÇ ) Politikas›’ belirlenmiﬂtir.”
Sürdürülebilir geliﬂmenin ancak çevre bilinciyle sa¤lanabildi¤ini belirten Erkut,
‹zmir Rafinerisi’nin rüzgâr enerjisi santrali için 1 Kas›m’da EPDK’ya lisans baﬂvurusunda bulundu¤unu da bildirdi.
Erkut, devreye al›nan üniteyle, önceden 1
ton motorinde 7 kilogram olan kükürt
içeri¤inin, 1 tonda 10 gram›n alt›na düﬂece¤ini, böylece dizel yak›t› kullanan araçlar›n kükürtdioksit emisyonlar›n›n 700
kat azalaca¤›n› söyledi.

ay›n gündem
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ZAR‹F,
ZEK‹,
ESPR‹L‹YD‹
Siyasi rakiplerinin bile ittifakla
sevgi ve saygı duydu¤u
Erdal ‹nönü, ölüme de bilgece
yaklaﬂıyordu: “Ölüm, alıﬂtı¤ım,
hak edilmiﬂ do¤al bir son;
gençken ruhun canlılı¤ıyla,
yaﬂlıyken vücudun
yorgunlu¤uyla aﬂılıyor”

mans›z siyaset dünyas›nda
ittifakla kabul gören, zeki
bilimadam›, zarif politikac›
Erdal ‹nönü, art›k esprileriyle bizleri güldüremeyecek... Bilim ve siyaset dünyas›, b›rakt›¤›
boﬂluk doldurulamayacak bir de¤erini
kaybetti.
Siyasi üslubu s›ra d›ﬂ›yd›. ‹lkeli, tutarl›
siyaset yaklaﬂ›m›n›, kendine özgü mizah›yla ortaya koyard›. ‹ﬂte bu nedenle kazand›¤› sevgi ve takdir, son yolculu¤una
u¤urlan›rken de aç›kça görüldü. 1926
y›l›nda Ankara’da do¤an Prof. Dr. Erdal
‹nönü’nün yaﬂam›nda, ‹kinci Cumhurbaﬂkan› babas› ‹smet ‹nönü’nün o¤lu olmas› dolay›s›yla siyaset hep var oldu.
Ancak o seçimini bilimden yana yapt›.
Ta ki, 1983’e kadar.
12 Eylül 1980 harekât› ard›ndan,
1983’te yeni partiler kurulmaya baﬂlanm›ﬂt›. ‹nönü de demokrasiye geçiﬂin
önünü açabilmek için siyaset dünyas›na
ad›m›n› att›. Türkiye’de sosyal demokrat
hareketi bütünleﬂtirmek konusunda ciddi bir görev üstlenebilece¤ini düﬂünü-

A

yordu. SODEP kurucu genel baﬂkan› oldu, ard›ndan SHP’nin de genel baﬂkanl›¤›na seçildi. 1986 ara seçiminde ‹zmir
milletvekili olarak parlamentoya girdi.
1991 SHP-DYP koalisyon hükümetinde
Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s›’yd›. Sekizinci Cumhurbaﬂkan› Turgut
Özal’›n ölümü ard›ndan Demirel 16 May›s 1993’te cumhurbaﬂkan› seçilip, Tansu Çiller’in baﬂbakanl›¤›nda koalisyon
sürerken, genel baﬂkanl›¤› b›rakt›. Ancak
SHP’nin CHP ile birleﬂmesi ard›ndan, 27
Mart 1995’te koalisyon hükümetinde
D›ﬂiﬂleri Bakan› oldu. Bu son siyasi macera sekiz ay sürdü ve aktif siyaseti b›rakarak “An›lar ve Düﬂünceler” adl› beﬂ
ciltlik kitab›n› kaleme ald›.
Geçen y›l Houston’daki M.D. Anderson
Kanser Merkezi’nde tedavi görüp dönen
‹nönü’den, hastal›¤› nüksedince 27
A¤ustos’ta yeniden gitti¤i ABD’den kötü
haber 31 Ekim Çarﬂamba günü geldi. Saat 14.45’te hayata gözlerini yumdu¤unda, 81 yaﬂ›ndayd›.
‹nönü, sevenlerine, TBMM’deki devlet töreni ard›ndan getirildi¤i Pembe Köﬂk’ün

Prof. Dr. Erdal ‹nönü,
“Bizden Haberler”in
80. Y›l Özel Say›s›’na
yapt›¤› aç›klamada,
babas› ‹smet
‹nönü’nün, zaman
zaman ekonomideki
geliﬂmeleri
yak›n dostu olan
Vehbi Koç’a dan›ﬂt›¤›n›
anlatm›ﬂt›.

bahçesindeki katafalkta veda etti. Çocuklu¤unun Erdal ‹nönü’yle geçti¤ini belirten
Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç
ile Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç da, ‹nönü Ailesi’ni yaln›z b›rakmad›.

80. y›l›m›za baﬂar› dilekleri
Erdal ‹nönü, dergimizin May›s ay›nda
yay›nlanan 80. Y›l Özel Say›s›’na yapt›¤›
aç›klamada ﬂu görüﬂleri dile getirmiﬂti:
“...Onun (Vehbi Koç) ticari dehas›, tükenmez enerjisi ve eksilmez yenilik aray›ﬂ›yla, s›f›rdan baﬂlay›p her y›l halka daha büyük hizmetler vererek büyüyen,
Kurucusunu kaybettikten sonra da çocuklar›n›n ve arkadaﬂlar›n›n çabalar›yla
yoluna devam eden topluluk, Cumhuriyetimizle neredeyse yaﬂ›tt›r ve Türkiye’nin dünyada kazand›¤› sayg›nl›¤a hat›r› say›l›r bir katk› yapm›ﬂt›r. Ülkemizdeki öteki özel kesim kuruluﬂlar›na da
örnek olan ve yaln›z Türkiye’de de¤il,
tüm dünyada yaﬂayan insanlar›n yaﬂam
düzeylerini yükselten çal›ﬂmalar›n›z›n artan baﬂar›larla devam›n› diliyorum.”
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TÜRK TRAKTÖR
500.000’inci

Türk otomotiv
sektörünün ilk
üretici firmas› olan
Türk Traktör, 500
bininci traktörünün
banttan ç›k›ﬂ›n›
kutlad›. Son beﬂ y›ld›r
üretiminin yar›s›n›
93 ülkeye ihraç eden
Türk Traktör’ün
dünya 40 beygirgücü
üstü traktör
üretimindeki pay›, bu
y›l yüzde 6’y› geçiyor
18

traktörünü üretti
ürk çiftçisinin traktör ihtiyac›n› karﬂ›lamak üzere kuruldu¤u 1954 y›l›ndan bu yana
öncülük yapan Türk Traktör, üretti¤i 500 bininci traktörün banttan ç›k›ﬂ›n› kutlad›. Sanayi ve
Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan, Koç
Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa
V. Koç, Fiat Grup CEO’su ve CNH Yönetim Kurulu Baﬂkan› Sergio Marchionne ile
Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu’nun da kat›ld›¤› törende, üretilen 500
bininci traktör, Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi’ne hediye edildi.
Türk Traktör Fabrikas›’nda gerçekleﬂtirilen törende konuﬂan Dr. Bülent Bulgurlu,

T

Koç Toplulu¤u olarak stratejik hedefleri
do¤rultusunda kârl› ve h›zl› büyüme hedeflerini gerçekleﬂtirerek küresel bir topluluk olmay› hedeflediklerini belirtti.
1962 y›l›ndan bu yana süren ve yap›lan
yeni anlaﬂmalarla geliﬂtirilen Türk Traktör
ve Case New Holland (CNH) iﬂbirli¤inin
Case IH ve New Holland markalar›yla
Koç Toplulu¤u’nun yeni stratejik plan hedefine ulaﬂmak için benimsemiﬂ oldu¤u
ilkelerle tam bir uyum içinde oldu¤unu
ifade eden Bulgurlu, “Bu iﬂbirli¤i bir yandan Türk Traktör’ün dünya pazarlar›na
giderek artan boyutlarda aç›lmas›n› ve bunun paralelinde Türk otomotiv ve yan sanayisinin traktör dal›nda geliﬂmesini sa¤-

Fiat Grup CEO’su
ve CNH Yönetim
Kurulu Baﬂkan›
Sergio
Marchionne.

Türk Traktör ABD’ye de araç sat›yor
Koç Toplulu¤u ile dünyan›n en büyük traktör ve tar›m makineleri imalatç›s› Case New Holland (CNH) ortakl›¤› olan Türk Traktör, New Holland ve Case IH marka TD, TT ve JX serisi
traktörlerin küresel üretim ve Ar-Ge merkezi. Burada tasarlan›p (geliﬂtirilip) üretilen traktörler, otomotivin beﬂi¤i ABD baﬂta olmak üzere 93 ülkeye ihraç ediliyor, ayr›ca Trakmak’›n
591 noktal› Sat›ﬂ ve Sat›ﬂ Sonras› Hizmet A¤› üzerinden Türk çiftçisinin hizmetine sunuluyor.

Koç Toplulu¤u CEO’su
Dr. Bülent Bulgurlu.

ortam›nda dünya markalar›na ve bunlar›n
üretim merkezleriyle Ar-Ge birimlerine
sahip olman›n, ülke sanayii ve kalk›nmas›
için önemine dikkat çeken Marchionne,
Türk Traktör’ün, sektörde bu konuma sahip yegâne kuruluﬂ olarak, giderek artan
üretim ve ihracat de¤erleriyle üstlendi¤i
bu rolü baﬂar›yla yerine getirmekte oldu¤unu dile getirdi.

Türk ibaresi gururla taﬂ›n›yor
lamakta, di¤er yandan ülkemiz tar›m sektörünün ça¤daﬂ üretim araçlar›na kavuﬂmas›na yol açmaktad›r” dedi.
Ekonomik büyümenin as›l dinamosunun
yat›r›m oldu¤unu söyleyen Bulgurlu, yat›r›mlar› harekete geçirebilmenin, istikrarl›
bir iç tüketim ve ihracat ile mümkün olabilece¤ini belirtti. Bunu sa¤layabilmek
için, ülkemiz tar›m›ndaki yaﬂl› traktör
park›n›n bir plan dahilinde yenilenmesinin önem ve gereklili¤ine iﬂaret eden Bulgurlu, bu yenilemenin ayn› zamanda tar›msal üretimdeki verimlili¤i art›raca¤›n›,
çevreye olan zararlar› azaltaca¤›n› söyledi.

45 y›ll›k ortakl›¤›n sonucu
Fiat Grup CEO’su Sergio Marchionne ise
köklü bir geçmiﬂe sahip Koç-CNH iﬂbirli¤inin geçen Eylül ay›nda yap›lan Case IH
marka lansman› ile yeni bir boyutla, daha
da geliﬂtirildi¤ini ve bunun grubunun
Türkiye’ye olan güven ve inanc›n›n bir
göstergesi oldu¤unu söyledi. Dünyada
500 bin adet üretim say›s›na ulaﬂm›ﬂ çok
az say›da traktör firmas›n›n oldu¤una dikkat çeken Marchionne, bu bak›mdan bu
törenin, 45 y›ll›k Koç-Fiat ortakl›¤›n›n
önemli sonuçlar›ndan biri olarak görülmesi gerekti¤ini ifade etti. Küresel rekabet

Mustafa V. Koç ise yapt›¤› konuﬂmada,
1954 y›l›nda Türk çiftçisinin traktör ihtiyac›n› karﬂ›lamak için kurulan ve ismindeki “Türk” ibaresini gururla taﬂ›yan ve
bunun gereklerini yerine getirmeyi ilke
edinen Türk Traktör’ün, kuruluﬂundan
bu yana Türk tar›m› ve ekonomisine katk›s›n› art›rarak sürdürdü¤ünü söyledi. “Bu
konuda sizlerle paylaﬂaca¤›m veriler kat
edilen mesafeyi aç›kça ortaya koyacak” diyen Koç, ﬂöyle devam etti:
“1954’te Türk Traktör’ün üretti¤i traktör
say›s› 815 adetken, ülke park›ndaki üretim 39 bin adetti. Tar›m yap›lan alan ise
21 milyon hektard›. Tar›m faaliyetlerimizin ekonomimize katk›s› az›msanmayacak
boyuttayd›. 8.3 milyar dolar olan gayrisafi

CNH 160 ülkede
CNH’in 2006 cirosu 13 milyar dolar,
net kâr› ise 300 milyon dolar. Konusunda dünya lideri olan CNH; traktör,
tar›m ve iﬂ makineleri üretiyor. Çal›ﬂan
say›s› 25 bin 300. Dünyada 39 fabrikaya ve 26 Ar-Ge merkezine sahip.
Müﬂterisine dünyan›n 160 ülkesinde
yerleﬂik 11 bin 600 bayisiyle ulaﬂ›yor.
Traktör ve tar›m makinelerinde dünyaya, New Holland, Case IH ve Steyr
markalar›yla ürün sunuyor.

milli has›lam›z›n yüzde 41’ini tar›mdan
sa¤l›yorduk. 2007 y›l›na geldi¤imizde ise,
Türk Traktör’ün 500 bininci traktörünü
üretmiﬂ olmas›n›n gururunu yaﬂ›yoruz.
Y›ll›k üretimi motor, transmisyon ve di¤er
aksamla birlikte 23 bine, kapasitesi 35 bine ulaﬂm›ﬂ durumda. Ülke park›ndaki
traktör say›s› 1 milyon 200 bin adede
ulaﬂt›. ‹ﬂlenen tar›m alan› 26.6 milyon dekara yükseldi. Gayrisafi milli has›la 38
milyar dolara ç›km›ﬂ, bunun 10 milyar
dolar› ise ihracattan sa¤lan›yor.”
Mustafa V. Koç konuﬂmas›nda ayr›ca, var›lan noktada sa¤lanan 300 milyon Euro
ciro, 110 milyon Euro ihracat ve bin kiﬂilik istihdam de¤erlerinin daha büyük aç›l›mlar›n baﬂlang›c› olarak alg›lanmas›n› istedi. Türk Traktör’ün New Holland ve Case IH gibi dünya lideri markalar›n üç serisi için küresel üretim ve Ar-Ge merkezi oldu¤unu belirten ve Türk Traktör’ün “ihracatç›” kimli¤inin alt›n› çizen Koç, önümüzdeki beﬂ y›ll›k dönemde öngörülen
“Dünya traktör üretimindeki pay›n yüzde
6’dan yüzde 10’a ç›kar›lmas›, AB traktör
üreticileri s›ralamas›nda ilk beﬂten ilk üçe
girilmesi ve dünyan›n ilk 10 üreticisi aras›nda yer al›nmas›” hedeflerinin de bunun
örnekleri oldu¤unu ifade etti.

“Tar›msal büyüme düﬂündürücü”
Konuﬂmas›nda Türkiye tar›m›nda ve k›rsal kesimde sa¤lanacak geliﬂmelerin ülke
kalk›nmas› ve AB’ye kat›l›m için önemine
de de¤inen Koç, tar›ma dayal› nüfusun
azalmas›na ba¤l› olarak, tar›msal mekanizasyon ihtiyac›n›n artaca¤›na dikkat çekerek, bu ihtiyac›n ça¤daﬂ üretim tekniklerine uygun traktör ve tar›m makineleriyle
karﬂ›lanmas›n›n önemini vurgulad›.
Türk Traktör’ün son y›llarda katlanarak
artan baﬂar›s›nda, CNH ile olan iﬂbirli¤inin çok önemli rol oynad›¤›na iﬂaret eden
Koç, katk›lar›ndan ve Türkiye’ye olan güven ve inançlar›ndan ötürü ortaklar›
CNH’e teﬂekkür etti ve “Bu fabrikada üretilen traktörler ve ola¤anüstü emekleriyle
do¤an›n gücünü katma de¤ere dönüﬂtüren vefakâr çiftçilerimize sonsuz ﬂükranlar›m› sunuyorum” dedi.
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KOÇ TOPLULU⁄U
‹HRACATTA DA ‹P‹ GÖ⁄ÜSLED‹
Türkiye ‹hracatç›lar
Meclisi ve D›ﬂ Ticaret
Müsteﬂarl›¤›’n›n
2006 y›l› ciro baz›nda
ihracat ﬂampiyonlu¤u
ödülü Tüpraﬂ’›n oldu.
Ford Otosan üçüncü
s›rada yer al›rken,
Arçelik ise sektörel
ihracat baﬂar›
ödülüne lay›k görüldü

2

007 y›l› birinci yar›y›l sonuçlar›na göre, halen Türkiye’nin ilk 6 ayl›k ihracat›n›n yüzde 11’ini sa¤layan
Koç Toplulu¤u, 2006 y›l›
cirosuyla da Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi
(T‹M) ve D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›’n›n ihracat ödüllerini ald›. Tüpraﬂ ve Ford Otosan’a ihracat ﬂampiyonlu¤u, Arçelik’e
sektörel ihracat baﬂar› ödülü geldi.
‹stanbul Sanayi Odas›’n›n (‹SO) 55. kuruluﬂ y›ldönümünde Türkiye’nin 500
Büyük Sanayi Kuruluﬂu’na “Üretimden
Sat›ﬂlar”, “‹hracat” ve “Kârl›l›k” kategorilerinde da¤›tt›¤› dokuz ödülden beﬂini
alan Koç Toplulu¤u’na, Kas›m ay›nda da
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi ve D›ﬂ Ticaret
Müsteﬂarl›¤›’ndan (DTM) ihracat ödülü
geldi. Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinden Tüpraﬂ, ciro baz›nda ihracat ﬂampiyonlar› s›ralamas›nda birincilik ödülünü, Ford
Otosan üçüncülük ödülünü ald›. Arçelik
de, “Makine ve Aksamlar›” sektöründe
“Sektörel ‹hracat Baﬂar› Ödülü” ne lay›k
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görüldü. T‹M ve DTM’nin ortak organizasyonuyla belirlenen, “Baﬂar›l› ‹hracatç›
Firmalar”, “Hizmet ‹hracat›”, “Serbest
Bölgeler”, “Bölge Stratejisi”, “D›ﬂ Ticaret
Bilim”, “‹hracat Özel”, “Lojistik Baﬂar›”
dallar›n› da kapsayan ödüller, 10. D›ﬂ Ticaret Haftas› Aç›l›ﬂ Töreni’nde sahiplerini
buldu. 2006 y›l›n›n baﬂar›l› ihracatç›lar›
ve d›ﬂ ticaretin geliﬂimine katk›da bulunan firmalar›n ödülleri, Baﬂbakan Tayyip
Erdo¤an taraf›ndan verildi. Ankara Swissotel'de düzenlenen törene Tüpraﬂ ad›na
Genel Müdür Yavuz Erkut ve Ford Otosan ad›na Genel Müdür Baﬂyard›mc›s›
Ufuk Güçlü kat›ld›. Erkut ve Güçlü ödüllerini, Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n
elinden ald›.

Erdo¤an: Gö¤üs kabartan bir tablo
Baﬂbakan Erdo¤an törende yapt›¤› konuﬂmada d›ﬂ ticaretin seyrini, “Gö¤üs kabartacak bir tablo” diyerek ﬂöyle anlatt›:
“Ticaret Haftas›’n›n birincisi düzenlendi¤inde, Türkiye’nin toplam d›ﬂ ticaret hac-

mi 73 milyar dolard›, bugün ise 225 milyar dolara ulaﬂt›. 2002’de ihracat 36 milyar dolarken, 100 milyar dolar hedef
koymuﬂtuk, bu aﬂ›ld›. ﬁimdi amac›m›z,
2023’te, Cumhuriyetimizin 100. kuruluﬂ
y›ldönümünde ihracat› 500 milyar dolara
ç›karmak.”

Alt› ayl›k ihracat›n yüzde 11’i
Koç Toplulu¤u, 2007 y›l› birinci yar›y›l
sonuçlar›na göre halen Türkiye’nin ilk
alt› ayl›k ihracat›n›n yüzde 11’ini sa¤l›yor. Koç Toplulu¤u, ‹stanbul Sanayi
Odas›’n›n her y›l geleneksel olarak haz›rlad›¤› “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluﬂu” araﬂt›rmas›nda da, “Üretimden Sat›ﬂlar”, “‹hracat” ve “Kârl›l›k” kategorilerinde verilen dokuz ödülden beﬂini
Tüpraﬂ, Ford Otosan ve Arçelik’in de
içinde bulundu¤u ﬂirketleriyle alm›ﬂt›.
500 Büyük Sanayi Kuruluﬂu aras›na giren
15 Koç Toplulu¤u kuruluﬂundan Tüpraﬂ
1., Ford Otomotiv 2., Arçelik 5., Tofaﬂ 8.,
Aygaz 9., Beko 11. s›rada yer alm›ﬂt›.

Koç Holding
Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mustafa
V. Koç, ATO taraf›ndan
ödüllendirilen Rahmi
M. Koç ad›na ödülü,
Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül’ün
elinden ald›.

Baﬂkent’in yüz ak›

Rahmi M. Koç
Ankara Ticaret Odas›, 2005 ve 2006 y›l›nda en çok vergi ödeyen
üyelerini ödüllendirdi. Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç,
“Baﬂkent’in Yüz Aklar›” listesinde ilk s›ray› ald›

K

oç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç, Ankara Ticaret Odas› taraf›ndan düzenlenen,
2005 ve 2006 y›l›nda en çok vergi ödeyen
üyelerin ödüllendirildi¤i “Baﬂkent’in Yüz Aklar›” listesinde ilk s›ray› ald›. Törende Rahmi M.
Koç ad›na ödülü, Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa V. Koç, Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün elinden
ald›.
Ankara Ticaret Odas›, 2005 ve 2006 y›l›nda en çok vergi
ödeyen üyelerini, düzenledi¤i bir tören ile ödüllendirdi. 20
Kas›m 2007 Sal› günü, ATO Meclis Salonu’nda yap›lan ödül
törenine, Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, Devlet Bakan› Cemil Çiçek, Sanayi Bakan› Zafer Ça¤layan ve ‹çiﬂleri Bakan›
Beﬂir Atalay da kat›ld›.
Cumhurbaﬂkan› Gül törende, günümüzde ülkelerin devlet
organlar›yla de¤il, devletin sa¤lad›¤› imkânlar› de¤erlendiren
iﬂadamlar›n›n baﬂar›lar›yla güçlendi¤ini vurgulad›. Gül,

“Devletin görevi sizin en iyi çal›ﬂaca¤›n›z iklimi oluﬂturmakt›r. Bu bir yar›ﬂ, kim öne geçerse devlet kazan›yor” dedi.

Vergi namus meselemizdir
2005 ve 2006 y›l› gelir vergisi ﬂampiyonlar› listesinde 6.9 milyon YTL’lik gelir vergisi ile ilk s›rada bulunan Rahmi M.
Koç’un ödülünü, Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç ald›. Mustafa V. Koç, Koç Holding ﬁeref Baﬂkan›
Rahmi M. Koç ad›na bu ödülü almaktan büyük gurur duydu¤unu belirterek, devlete düzgün vergi ödemenin gerek Koç
Ailesi gerekse Koç Holding ve Koç Toplulu¤u ﬂirketleri için
“kutsal bir vatandaﬂl›k görevi” ve “namus meselesi” oldu¤una
dikkat çekti. Bu konuda örnek olma bilinciyle çal›ﬂt›klar›n›n
alt›n› çizen Mustafa V. Koç, Koç Toplulu¤u olarak da Türkiye
vergi gelirlerinin yüzde 12’sini sa¤laman›n onurunu yaﬂad›klar›n› söyledi. Rahmi M. Koç, ilk s›rada yer ald›¤› iki y›lda,
toplam 16 milyon 56 bin YTL gelir vergisi ödedi.
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KONUT PROJELER‹NE

ODAKLANDI
Yap› Kredi Koray 2008’de orta ve üst gelir grubuna yönelik konut
projeleriyle gündeme gelecek. ‹stanbul’daki Mor Ada projesine imza atan
firma, Ankara, ‹zmir ve güney sahil ﬂeridi için de proje üretmeyi planl›yor
oç Toplulu¤u bünyesinde, Türkiye’nin
önde gelen gayrimenkul geliﬂtirme firmalar›ndan Yap› Kredi Koray Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ., konut projelerine h›z verdi. Çal›ﬂmalar›n›n üçte ikisini konut projelerine ay›rmaya haz›rlanan ﬂirketin di¤er
çal›ﬂma alan› ise al›ﬂveriﬂ merkezi projeleri olacak. ‹stanbul ‹stanbul, Ankara Ankara, Zen, Bis ve Evidea gibi projelerle ad›ndan söz ettiren Yap› Kredi Koray, geçti¤imiz
hafta ‹stanbul Esenyurt’taki 780 konutluk Mor Ada projesinin sat›ﬂ›na baﬂlad›. S›rada Ankara’da 62 konutluk bir
baﬂka proje var. Yeni projesinden konut almak isteyen
Koç Toplulu¤u çal›ﬂanlar›na yüzde 7 indirim uygulama
karar› alan ﬂirket, bayilere indirim için de çal›ﬂmalar›na
baﬂlad›. Yap› Kredi Koray Genel Müdürü Yücel Ersöz ile
konut projesi ve kurumun sektördeki hedefi üzerine görüﬂtük.

K

Türkiye’deki konut pazar›n› nas›l de¤erlendirirsiniz?
2008 için faiz ve fiyat öngörünüz nedir?
2003-2004 y›llar› öncesinde konut faizlerinin yüksek, vadelerin ise k›sa oluﬂu konut al›m›n› olanaks›z k›l›yordu. Bu
tarihten itibaren faizlerin düﬂmesi ve vadelerin uzamas› ile
birlikte konut kredisi ile ev sahibi olmak isteyenlere imkân
sa¤lanm›ﬂ oldu. 2006’n›n May›s ay›nda ayl›k faizler yüzde
1’lere düﬂtü. Bu sayede konut müﬂterisi sahip oldu¤u varl›¤›n üç, dört kat›n› ödeyerek konut sahibi olmaya baﬂlad›.
K›saca tüketicinin gücü ve dolay›s›yla talep artt›. Ancak
global pazarda dalgalanmalar›n yaﬂanmas›, faizlerin yeniden art›r›larak yüzde 1.8’e kadar yükselmesiyle, sektör yavaﬂlad›. Bu y›l biraz da çifte seçim etkisiyle sat›n alma karar› yeniden yükseldi. Faizlerin yüzde 1.3’lere inmesinin
de etkisiyle uzun süredir ertelenmiﬂ olan talepler Ramazan’›n ard›ndan piyasay› canland›rmaya baﬂlad›. 2008’de,
2004-2006 dönemi kadar olmasa dahi bir büyüme olacak22

t›r. Talep ve dolay›s›yla fiyatlar, enflasyonun da bir miktar üzerinde olmak üzere
artacakt›r. Yap› Kredi Koray olarak 2008
sonundan itibaren ayl›k faizlerin yüzde
1’leri görece¤ini düﬂünüyoruz. Tabii bunun için enflasyon hedeflerinin tutmas› ve
yüzde 4-6 aral›¤›nda gerçekleﬂmesi laz›m.
2008’i inﬂaat firmalar› aç›s›ndan nas›l
görüyorsunuz?
2004-2006 aral›¤›nda sektörü kârl› gören
tekstilciden turizmciye çok say›da firma
inﬂaat yap›m›na baﬂlam›ﬂt›. Piyasan›n biraz
daha stabil olmas›, sektördeki baz› firmalar›n elimine olmas›na neden olabilir.
Konut al›m›nda talebi etkileyen faktörler nelerdir? Al›c›lara ne önerirsiniz?
Talebi öncelikle faiz oranlar› etkiliyor. Konut müﬂterisi, düﬂük faiz ve ödeyebilece¤i
düzeyde taksit oran› istiyor. Konut almak
isteyenlere önerim ise “güvence”. Maketten ve natamam projelerden konut alanlar, güvenceye art›k çok daha fazla önem
verecek. Firmalar finansal s›k›nt›ya düﬂmeye baﬂlarsa, güvence çok daha ön plana
ç›kacakt›r. Bir baﬂka konu ise kalite.
2004’te baﬂlayan pek çok inﬂaat›n teslimi
yaklaﬂ›k bir y›ld›r devam ediyor. Konutlar›n birço¤unda hayal k›r›kl›¤› yaﬂan›yor.
Konutlar›ndan ﬂikâyeti olanlar çevrelerini
de etkileyecek ve dolay›s›yla önümüzdeki
dönemde kalite giderek artan bir önem
kazanacakt›r. Yap› Kredi Koray için sat›ﬂ
önemli ama sat›ﬂ sonras› çok daha önemli. Biz yüzde 100 müﬂteri mutlulu¤u hedefiyle proje yap›yoruz.
Mortgage uygulamas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Mortgage’›n kendisinden çok ekonomik
dengeler önemli. Faizlerin yüzde 1.3’lerde
dolaﬂmas› tüketiciyi tekrar güvenmeye
sevketti. Esenyurt’taki projemizde konut
kredisi sa¤lamak için biz de Yap› Kredi
Bankas› yan›nda iki büyük banka ile çal›ﬂ›yoruz. Seçim yaparken operasyonel anlamda çeﬂitlili¤i fazla olan bankalarla çal›ﬂmaya özen gösterdik. Özelleﬂtirilmiﬂ
ürünlerle ön plana ç›kmak istiyoruz.
Konut alman›n zaman› m›?
Yeterince birikimleri olanlar›n al›m kararlar›n› daha fazla ertelemelerine gerek yok.
Faizler aﬂa¤› düﬂerse, konut fiyatlar› da artan taleple birlikte bir miktar artacakt›r.
Ben konut almak isteyenlere bugünden
harekete geçmelerini öneririm.

‹stanbul’da Mor Ada
Yap› Kredi Koray’›n en son konut projesi, 780 daireli Mor Ada, Esenyurt’ta 54 dönüm
arazi üzerine inﬂa edilmeye baﬂland›. ‹lk etaptaki 120 dairenin tamam›na, lansman
günü büyük talep geldi. 48 ayda tamamlanacak konutlarda bahçe katlar› metrekaresi
2400, di¤er daireler 2000 YTL’den sat›lacak. Mimarisi, ulusal ve uluslararas› ödül
sahibi Emre Arolat’a ait Mor Ada’da daireler, 90’dan 184 metrekareye kadar, 1 art›
1 ve 4 art› 1 aras›nda de¤iﬂiyor. 40 dönümlük peyzaj alan›nda çok özel kokulu çiçeklerin yetiﬂtirildi¤i “koku bahçesi”, çocuklara özel “çocuk bahçesi” gibi temal› bahçe dizayn edilecek. Ayr›ca spor tesisleri, bisiklet ve yürüyüﬂ parkuru, aç›k yüzme havuzu ve
market, kuaför, kreﬂ, fitness center gibi bölümlerden oluﬂacak bir sosyal tesis yer alacak. Mor Ada’n›n güvenli¤i ise tesis yönetim firmas› YKS’nin dan›ﬂmanl›¤› do¤rultusunda özel bir sistemle sa¤lanacak.

Mor Ada projesine büyük ilgi gösterildi, nas›l yorumluyorsunuz?
Sat›ﬂa ç›kt›¤›m›z ilk gün 120 dairelik ilk
faz›n tamam› için büyük talepte bulunuldu. Talep oldukça yüksek. Bu nedenle 48
ayl›k inﬂaat süremizi baz› fazlar› birleﬂtirmek yoluyla daha erken bitirmeyi planl›yoruz. Bugüne kadar Yap› Kredi Koray

Yücel Ersöz kimdir?
‹ﬂ hayat›na ABD’nin önde gelen inﬂaat firmalar›ndan Fluor Daniel’da proje mühendisi olarak baﬂlad›, proje
yönetimi konusunda uzmanlaﬂt›. Türkiye’ye dönüﬂte, yönetim dan›ﬂmanl›¤› firmas› McKinsey and Company’ye kat›ld›, de¤iﬂik sektörlerdeki
ﬂirketlere strateji, operasyonel iyileﬂtirme, finansman ve organizasyonel
tasar›m dan›ﬂmanl›¤› yapt›. ARIA’n›n
kuruluﬂunda yer ald›, ﬂirketin ‹ﬂ Geliﬂtirme ve Pazar Analizi Bölümü’nün
yöneticili¤ini üstlendi, Genel Müdür’e
stratejik pazarlama dan›ﬂmanl›¤›
yapt›. Yap› Kredi Koray’a kat›lmadan
önce Peppers & Rogers Group Türkiye Ofisi’nin orta¤› olarak çal›ﬂt›. ﬁirketin Suudi Arabistan ve Rusya operasyonlar›ndan sorumluydu.

olarak üst gelir grubuna hitap ediyorduk.
Art›k projelerimiz orta gelir grubuna da
dönük. Bunun için farkl› bir yol izliyoruz.
Müﬂterimiz projede birçok özellik isteyebilir ama biz gerçekten gereksinim duydu¤u özellikleri ön plana ç›kar›yoruz. Aidatlar› art›racak özellikler yerine aidatlar› makul seviyede tutacak özelliklere yer veriyoruz. Örne¤in çok büyük kapal› havuz ve
Türk hamam› yerine olimpik ebatlara yak›n aç›k havuz yap›yoruz. Bu projemizde
KoçAilem üyelerine de yüzde 7 oran›nda
indirim sa¤l›yoruz. Ayr›ca bayiler için de
bir indirim planl›yoruz. Bu konudaki çal›ﬂmalar›m›z sürüyor.
Bundan sonra ne tür projeleriniz olacak?
2008 y›l›nda çal›ﬂmalar›m›z›n üçte birini
konut projeleri kaps›yor. ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir olmak üzere üç büyük ﬂehirde projelerimiz olaca¤› gibi Antalya’ya
kadar sahil ﬂeridi de ilgi alan›m›zda. Ayr›ca talep gördü¤ümüz Anadolu ﬂehirlerinde projeleri hayata geçirebilece¤iz. ‹stanbul’da ise kentsel dönüﬂüm projelerine de yer verece¤iz. ﬁu s›ralar Beyo¤lu’nda Narmanl› Han projesini yürütüyoruz. Bundan sonra da benzer projeleri, Yap› Kredi Koray imzas›yla görebileceksiniz.
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a y›n gündemi
Kredi kart›n›n
sundu¤u maddi
faydalara, daha insana
özgü ve hayata
dokunan özellikler
ekleyen World,
kiﬂilerin dünyas›n›
anlayan ve hayallerini
gerçekleﬂtirme f›rsat›
sunan bir platform
olarak yeniden
tasarland›. “Ben
istersem” felsefesi ile
World, müﬂterilerin
isteklerini gerçe¤e
dönüﬂtürmeye
yard›mc› olacak, onun
iﬂine yarayacak
faydalar› sa¤layacak

WORLD

KRED‹ KARTINI

baﬂtan tan›ml›yor
ap› Kredi Bankas›, Türkiye’de öncülü¤ünü yapt›¤›
kredi kart› sektöründe
yeni bir sistem yaratt›.
World, kiﬂilerin dünyas›n› anlayan ve hayallerini gerçekleﬂtirme
f›rsat› sunan bir platform olarak yeniden
tasarland›. World markas› alt›ndaki ku-

Y
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lüpler ve programlar sayesinde kart sahiplerinin her türlü ilgi alan›na ve ihtiyac›na tek bir kredi kart› ile karﬂ›l›k veriliyor. Böylece cüzdanlardaki kart enflasyonuna da son verilmiﬂ oluyor.
Yap› Kredi’nin kuruldu¤u günden bu yana, 63 y›ld›r tüm çal›ﬂmalar›na “Hizmette S›n›r Yoktur” felsefesinin rehberlik et-

ti¤ini söyleyen Yap› Kredi Genel Müdürü
Tayfun Bayaz›t, Türkiye’yi kredi kartlar›yla tan›ﬂt›ran kurumun da Yap› Kredi
oldu¤unu hat›rlatarak ﬂöyle dedi:
“‹lk kredili kredi kart›, ilk taksit sistemi,
ilk puan sistemi gibi bugün kredi kartlar›n›n standartlar›n› oluﬂturan özelliklerin tümü 90’lar›n baﬂ›nda Yap› Kredi

taraf›ndan halk›m›za tan›t›lm›ﬂt›. Bu gelene¤i devam ettiriyoruz. Öyle inan›yorum ki bu çal›ﬂmam›zla sektörde paradigmay› ve anlay›ﬂ› bir kez daha de¤iﬂtirecek ve gelece¤in standartlar›n› belirlemiﬂ olaca¤›z.”

‹liﬂkiyi müﬂteri yönetecek
Yap› Kredi Bankas› Genel Müdür Yard›mc›s› Nazan Somer ise yeni sistemin
felsefesini anlatt›: “World’ün ‘Ben istersem’ felsefesi, yaln›zca Türkiye için de¤il
dünyadaki kredi kart› uygulamalar› aras›nda da bir ilk olacak. Kredi kartlar›
dünyas›ndaki ezberi bozmak üzere yola
ç›kt›k. Bu sistemde gelir seviyesi ya da
sosyal s›n›f›n bir önemi yok. Herkesin
hayattan beklentisini, farkl› seçimlerini
yans›taca¤›, bunlara h›zl›, kolay ve pratik
karﬂ›l›klar› kredi kart›nda bulabilece¤i
sosyal köprüler yaratmak istedik. Yeni
sistemimizi tamam›yla esnek bir mimari
platform üzerine tasarlad›k.”

Yap› Kredi Genel Müdürü Tayfun Bayazıt,
Kredi Kartları ve Tüketici Kredileri Genel
Müdür Yardımcısı Nazan Somer.

Sistem nas›l iﬂliyor
Kart kullan›c›lar›, tek bir kredi kart›yla
birbirinden farkl› ilgi alanlar›na ve ihtiyaçlara uygun hizmet ve ayr›cal›klardan
yararlanabiliyor. Bunun için ilk etapta
Travel Club, Play Club, Platinum Club,
Gold Club gibi kulüpler ya da Paylaﬂ›m,
Seyahat, Ö¤renci veya ‹letiﬂim gibi programlardan birini ya da birkaç›n› seçerek
üye olunabiliyor. Üye olunan kulüp veya
program›n avantajlar› kredi kart›na tan›mlan›yor. Bu esnek yap› sayesinde tek
kartta birden fazla program›n özelliklerine sahip olmak mümkün oluyor. Örne¤in hem seyahat etmekten hoﬂlanan hem
topluma duyarl› bir World üyesi, Travel
Club üzerine Paylaﬂ›m Program›’n› ekleyebiliyor. Tek kartla iki program›n da
kolayl›klar›ndan yararlanabiliyor.

Kart sahibine seçenekler
World’ün yeni sisteminde her tür ilgi
alan› ve ihtiyaca yönelik kulüpler ve
programlar bulunuyor.
Travel Club: Yeni yerler görmeyi, yeni insanlar tan›may› sevenler için, World Travel Club, seyahatleri daha da keyifli hale
getiren ayr›cal›klar sunuyor. Travel
Club’da Worldpuanlar yaln›zca uçuﬂ de¤il, seyahatle ilgili otel, tur paketi, gemi
seyahati, araç kiralama gibi tüm harcamalarda daha da de¤erli ﬂekilde kullan›labiliyor. Uçuﬂlarda alan vergisi ödenmedi¤i gibi, Atatürk Havaliman›’nda

“primeclass” CIP Lounge’dan da yararlan›labiliyor.
Play Club: Gençler ve kendini genç hisseden herkes için Play Club, hayat› farkl›
sürprizlerle renklendiriyor. Play Club’da
World Harçl›k ile her ay›n iki günü nakit çekim ücreti ya da faizi ödemeden
toplam 100 YTL’ye kadar nakit çekilebiliyor. Ayr›ca Euro<26 Avrupa Gençlik
‹ndirim Kart› ile 41 farkl› Avrupa ülkesinde, 100 binden fazla markada özel f›rsatlar sunuluyor.
Crystal Club: Prestiji son noktada yaﬂamay› ve tamamen kendisine özel bir dünyaya sahip olmay› isteyenler için World
Crystal Club, çok özel ayr›cal›klar sunuyor. Crystal Club üyeleri Yap› Kredi Özel
Bankac›l›k hizmetlerinden faydalan›l›yor. Özel jet kiralama, Oscar törenlerin-

de yer ay›rtma gibi ayr›cal›kl› hizmetler
al›nabiliyor.
Business Club: Ticari faaliyetlerinde kredi
kart› kolayl›klar›n› yaﬂamak isteyen ﬂirketlere Business Club ile yurtd›ﬂ› harcamalar›nda vergi iadesi hizmeti sunuluyor. Çal›ﬂan baz›nda detayl› raporlama
hizmeti de sunan Business Club’da ayr›ca World’ün taksit ve puan avantajlar›ndan faydalan›lmaya devam ediliyor.
Paylaﬂ›m Program›: Yaﬂad›¤› topluma karﬂ›
duyarl› WorldCard sahiplerine yönelik
haz›rlanan Paylaﬂ›m Program›’nda Worldpuanlar kullan›larak ba¤›ﬂ yap›labiliyor.
Yap›lan Worldpuan ba¤›ﬂlar› da World
taraf›ndan ikiye katlan›yor. Ba¤›ﬂlar çevre,
e¤itim, sa¤l›k, sanat-bilim ve gençlik olmak gibi üzere beﬂ kategoride dokuz
farkl› proje üzerinden yap›labiliyor.

2007 Oscar töreninin y›ld›z› Pilobolus,
gölge tiyatrosu ile World’ü anlatt›
World yeni felsefesini, 5 Kas›m’da Ç›ra¤an Saray›’nda kutlad›. World üye
iﬂyerlerinin yan› s›ra iﬂ ve kültür-sanat
dünyas›n›n önde gelenlerinden oluﬂan
600 davetlinin izledi¤i kutlama gecesi,
2007 Oscar töreninde de gösteri yapm›ﬂ olan Pilobolus Dans Grubu’nun
World’ün yeni kulüplerini anlatt›¤› kendine has gölge gösterisi ile renklendi.

25

s osyal sorumluluk

Koç’tan Keçiören’e

yeﬂil bir soluk
“Ülkem varsa ben de var›m” ilkesiyle hareket eden
Koç Toplulu¤u, do¤ayla iç içe yaﬂaman›n temel
oldu¤u ba¤ evi kültürünün geride kalan son
örneklerinden birini daha Ankara’ya kazand›rd›.
Art›k betonlaﬂan Keçiören de bir soluk ald›
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rt›k baﬂkentlilerin bir ba¤
evi daha var. Keçiören’in
betondan sokaklar› aras›nda bir yeﬂil soluk
olan Koç Ailesi’nin
eski ba¤ evi Vehbi Koç ve Ankara
Araﬂt›rmalar› Merkezi (VEKAM), yaln›zl›ktan kurtuldu. Vehbi Koç Vakf›,
VEKAM’a komﬂu Gediko¤lu ba¤ evini
de restore ederek, Ankara Ba¤ Evi ad›yla 2 Kas›m’da törenle hizmete açt›. Baﬂkentliler “ba¤ evinde yaﬂam›”, bu ba¤
evinde yaﬂayarak görebilecek.
Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Semahat Arsel, aç›l›ﬂtaki konuﬂmas›nda Ankara Ba¤ Evi projesinin
amac›n› “Bu topraklardan kazand›¤›n›,
yine bu topraklara sarf etmek; genç kuﬂaklar›, geçmiﬂi unutturmadan gelece¤e haz›rlamak” olarak aç›klad›.

Baba yadigâr›na vefa
Gediko¤lu Ba¤› olarak da bilinen bu
kültürel miras›n tarihe de¤il hayata kar›ﬂmas›n›n öyküsü, Koç Ailesi’nin teyzezadesi Ali Gediko¤lu’ndan Vehbi
Koç’a intikaliyle baﬂlad›. Daha sonra
bina, Semahat Arsel taraf›ndan VKV’ye
ba¤›ﬂland›. Arsel, eﬂi Dr. Nüsret Arsel
ile birlikte, aile tarihine de tan›kl›k
eden evin restorasyonunda uzmanlara
yard›mc› oldu. Arsel Ailesi’nin bak›r
koleksiyonunun nadide parçalar›, ipek
para kesesi koleksiyonlar›, Osmanl›
Çanakkale seramikleri, hal› ve kilim
koleksiyonlar›ndan özel parçalar da
ba¤ evinde sergilenmeye baﬂland›.
ﬁimdi, baba yadigâr›na vefa, Ankara’n›n eski kültürünü yaﬂatmak, kentleﬂme nedeniyle azalan yaﬂam alanlar›na katk› sa¤lamak amac›yla baﬂkente
kazand›r›lan binay› birlikte gezelim.

Gelenekselle ça¤daﬂ iç içe
Sadberk Han›m Müzesi uzmanlar›, üst
kat› Osmanl›’dan Cumhuriyet’e geçiﬂ
döneminin ba¤ evi hayat›n› yans›tan
bir anlay›ﬂla tasarlam›ﬂ. Mobilya ve aksesuarlar, o dönemde geleneksel ile
ça¤daﬂ hayat tarz›n›n bir arada var oluﬂunu ortaya koyuyor. Oturma ve toplanma alan› olan sofan›n pencere önlerine, zeminden bir basamak yükseklikte, boydan boya sedirler konulmuﬂ. Sedir aile büyükleri ve misafirlerin, yan
yana s›ral› hezaranl› sandalyeler ise çocuklar›nm›ﬂ.
Sofada, orta duvarda üstünde al›nl›kl›
ayna bulunan büyük bir ahﬂap konsol,

ortada iki büyük pirinç mangal var. Bak›r sinili yer sofras›, bir komodin, üzerinde gramofon ve goblen kumaﬂla
kapl› iki kiﬂilik ahﬂap bir koltuk bulunan yemek odas›n›n ard›ndan, gün
içinde ailenin topland›¤› oturma
odas›nday›z. Fas›l› ve taﬂ plaklardan gelen titrek sesi duyar gibi
olurken, yatak odas›na geçiyoruz;
pirinç karyola, tonet ayakl› ahﬂap
havluluk, beﬂik, tuvalet masas›…

Odalar “karn›yar›k”a aç›l›yor
Bütün katlar›n orta sofa planl› oldu¤u ba¤ evinde, oda kap›lar›n›n aç›ld›¤› ortak mekân sofaya, halk aras›nda “karn›yar›k”
deniyor. Zemin kat›n ön sol
cephesinde yer alan mutfa¤›n bir bölümünün özgün
yap›s› korunmuﬂ. “K›ﬂ kat›”
olarak da an›lan birinci kat›n ahﬂap tavanlar› uzun
ve so¤uk geçen k›ﬂ aylar›nda odalar›n s›cak kalabilmesi için alçak tutulmuﬂ. Ba¤ evinin zemin ve
birinci katlar›n›n d›ﬂ duvarlar›n›n andezit ve Ankara
taﬂ›, zemin kattan itibaren iç
döﬂeme taﬂ›y›c› bölme duvarlar›n›n ahﬂap; zemin kat taban›n›n
taﬂ, di¤er iki kat›n tabanlar› ve her üç
kat›n, tavan göbeklerinin bezeli ahﬂap;
üst kat›n d›ﬂ ve iç duvarlar›n›n ahﬂap
ve tu¤la karkas dolgulu oldu¤unu ö¤reniyoruz.

Yeni konuklar› neler bekliyor
Peki, ba¤ evi, yeni konuklar›na neler
sunuyor? Kent kalabal›¤›, trafi¤i, gürültüsünden uzakta, bahçedeki f›r›nda
piﬂen yöresel pide çeﬂitlerini denemek
mümkün. Yemek ard›ndan ba¤ evini
gezerek geçmiﬂe k›sa bir yolculuk yapabilir, ba¤ evi belgeselini seyredebilirsiniz. Özel davetlerde Ankara’n›n tarihi, kültürü ve sanat›yla ilgili Türkçe ve
‹ngilizce sunumlar da yap›l›yor. Bina,
sal› günleri hariç k›ﬂ›n k›ﬂ kat›nda, yaz›n bahçede konferans, sohbet toplant›lar›na aç›k. K›ﬂ kat›n›n sofas›, küçük
gruplara yönelik sergi, konferans ve
sohbet, dia gösterileri gibi kültürel faaliyetlere ayr›lm›ﬂ.
Adres: P›narbaﬂ› Mahallesi
ﬁehit Hakan Turan Sokak No: 18
06290 Keçiören-Ankara
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“Dört kardeﬂ de ba¤ evinde,

ayn› odada do¤duk”
“‹kinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda VEKAM’la bu
ba¤ evi aras›na çok büyük bir s›¤›nak yapt›r›ld›.
S›¤›nak bizim için ise oyun alan›yd›. Ama annem,
Sadberk Han›m, çok telaﬂl›yd› o yaz. Suna’ya
hamileydi. Ödü patlard› ‘Bu çocuk s›¤›nakta m›
do¤acak, s›¤›nakta m› büyüyecek’ diye”

V

ehbi Koç Vakf› Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Semahat
Arsel, “Mis gibi kahve kokard›” dedi¤i ba¤ evini
açarken de, ard›ndan bu
evin “karn›yar›k”›ndaki sedirde yapt›¤›m›z sohbette de, ailesini, çocuklu¤unu,
çocuklu¤unun Ankara’s›n›, çocuklu¤unun terbiyesini anlatt›. Yaz boyunca a¤aç
tepelerinde oynad›klar› evcilikleri, beﬂ taﬂ
oyununu peﬂ peﬂe s›ralarken, Semahat
Arsel’in bu eve ba¤l›l›¤›n›n bir nedenini
daha ö¤rendik: “Biz dört kardeﬂ de, ﬂimdi Vehbi Koç ve Ankara Araﬂt›rmalar›
Merkezi (VEKAM) olan ba¤ evinin ayn›
odas›nda do¤duk.” Vehbi Koç ve ailesinin ba¤ evi olan, art›k VEKAM olarak
hizmet veren ba¤ evi, Ankara Ba¤ Evi’ne
yaln›zca 50 metre uzaktayd›.
Semahat Arsel, Koç Ailesi’nin de¤erli an›lar›n› oldu¤u kadar, o dönem bir ‹sviçre
kentine benzetti¤i Ankara’n›n köklü geçmiﬂini ve kültürünü de bar›nd›rd›¤›n›
söyledi¤i Ankara Ba¤ Evi’ni, ﬂu sözlerle
hizmete açt›: “Bir dönemin yaﬂama biçimini bugüne taﬂ›yan, adeta bir müze olarak kabul edilebilecek bu evin kaybolup
gitmemesi için u¤raﬂ vermek benim için
büyük önem taﬂ›yordu. Do¤ayla gündelik yaﬂam kültürünün iç içe oldu¤u ba¤
evi gelene¤inin yeni kuﬂaklara tan›t›lmas›
ve yaﬂat›lmas› için baba yadigâr› bu evi
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onarmak benim için bir nevi gönül borcuydu. Çocuklu¤umun Ankara’s›n›n
önemli bir parças› olan bu ba¤ evi, bizlere yaz s›ca¤›ndan kaçmak için ideal bir s›¤›nak, meyve ve sebze bahçeleriyle do¤ayla iç içe bir hayat sunmuﬂtu. Buzdolab›n›n yerine teldolaplar› kulland›¤›m›z
günlerden bahsediyorum… Komﬂularla
bahçe sofralar›nda bir araya gelindi¤i
günlerden…
Seneler içinde bak›ms›z kalan ba¤ evinin
Ankara’ya yeniden kazand›r›lmas› için
yola ç›kt›¤›m›zda iﬂte bu düﬂünceler geçiyordu akl›mdan. Bu tür yerleﬂimler ya
kentleﬂme içinde yok olup gidiyor ya da
bak›ms›zl›ktan tan›nmayacak hale geliyor. Kültürel miras›m›za sahip ç›kmak
zorunday›z.

Son örneklerden biri
Ba¤ evlerinin sonuncular›ndan olan Ankara Ba¤ Evi restorasyon sonucunda yap›ld›¤› dönemi yans›tan mimari özelliklere ve iç düzenlemeye kavuﬂtu. Osmanl›
döneminden Cumhuriyet’e geçiﬂ döneminin ba¤ evi hayat›n›n bir sembolü olarak bilim ve sanat dünyas›n›n güzel bir
örne¤i haline geldi. ‘Birinci Derecede Korunmas› Gerekli Kültür Varl›¤›’ olan bu
ev, Vehbi Koç Vakf›’n›n himayesinde yaﬂayacak. Tarihi ve kültürel de¤erlerimize
sahip ç›kmay›, Türk toplumunun yaﬂam

kalitesine katk›da bulunmay› kuruluﬂ felsefesinde bar›nd›ran Toplulu¤umuz ve
Vehbi Koç Vakf›, e¤itim, kültür ve sanat
alan›ndaki projelerini yenilerini ekleyerek
sürdürecek. Kurucumuz Vehbi Koç’un
bize b›rakm›ﬂ oldu¤u en de¤erli manevi
miras; bu topraklardan kazand›¤›n›, yine
bu topraklar için sarf etmektir. Türkiye’yi
ve insanlar›m›z› düﬂünmek… Onun ‘Ülkem varsa ben de var›m’ ilkesi, hayata bak›ﬂ›m›z› ﬂekillendiren düstur olmaya devam edecek.”
Semahat Arsel ile aç›l›ﬂ›n ard›ndan, Ankara Ba¤ Evi’nin sofas›ndaki eski sedirde
yine geçmiﬂi, ancak yeni nesli de anarak
konuﬂtuk. Arsel, ﬂimdi beton denizi olan
Keçiören’in çocuklu¤undaki halini “Havas› çok temiz ve sa¤lamd›” diye aktar›rken, bu semtin kendisi için de¤erine de¤er katan bir özelli¤ini de anlatt›: “Bizim
için Keçiören’in bir önemi daha vard›r.
Biz dört kardeﬂ de, ﬂimdi VEKAM olan
ba¤ evinin ayn› odas›nda do¤muﬂuz. Bu
nedenle ba¤ evinin bizim ailemizde çok
büyük an›lar› vard›r. Çocuklu¤umda, k›ﬂ›n Ulus’taki evimizde otururduk. May›s
gibi ba¤ evine gelinirdi. Temmuzda bir
ayl›¤›na ‹stanbul’a gidilir, sonra tekrar
ba¤ evine dönülürdü. Daha sonra Ankara’da yeni ﬂehir yap›ld›. Atatürk Bulvar›’na taﬂ›nd›k. Ama ba¤ evine gelmeye
hep devam ettik. O zaman ba¤lar›n kap-

lad›¤› alan daha büyüktü. Bizim de ömrümüz ba¤da geçerdi. Kâh a¤açlar›n tepesinde evcilik oynard›k, kâh yerde beﬂ taﬂ…
Yani toprakla, taﬂla, a¤açlarla, tabiat›n
içinde büyüdük.”

“Erzaklar›n aras›nda oynard›k”
Arsel’in ba¤ evindeki k›ﬂ haz›rl›klar› anlat›m›, okuma parçalar›ndan bir kesit gibi:
“Benim çocukluk y›llar›mda kahveyi haz›r
almak çok ay›pt›. Herkes kendi kahve çekirde¤ini al›r, kavurur, dibeklerde döverdi. O kahve kokusunu hiç unutmam. Mis
gibi kokard›. O koku çok hoﬂumuza giderdi. Bütün yaz, ba¤daki üzümler kaynat›l›r, kabak, patl›can, asma yapraklar› k›ﬂ
için kurutulur, domates salças› yap›l›rd›.
K›ﬂ için meyve de haz›rlan›rd›. Ankara armudu, o zaman zerdali dedi¤imiz, kay›s›ya benzeyen meyve toplan›r, serilir, kurutulurdu. Bütün bu kurutma iﬂlemi, beyaz
yayg›lar üzerinde yap›l›rd›. Her tarafta beyaz yayg›lar, üzerlerinde kurutulan k›ﬂl›k
erzaklar, biz de aralar›nda oynard›k. Bu
evde kalan yak›nlar›m›z›n çocuklar›yla,
ﬂimdi VEKAM olan bizim ba¤ evi aras›nda
koﬂturur dururduk.”

“Annem: Ya Suna s›¤›nakta do¤arsa”
Sözü edilen, ‹kinci Dünya Savaﬂ› y›llar›.
Ankara Ba¤ Evi’nde de savaﬂ tedirginli¤inin yaﬂand›¤›n› anlat›yor Arsel: “Bu ba¤
evi, 1900’lerin baﬂ›nda, babam›n teyzesinin
eﬂi, Ankara’n›n eski eﬂraf›ndan Ali Gediko¤lu taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂ. Ali Bey’den babam›n teyzesine, oradan babama, daha sonra
da bana kald›. Ama y›llar içinde çok y›pranm›ﬂt›. Bu ba¤ evini harp y›llar›nda teyzemler kiralad›lar. Yaz›n buraya geldiler. O iki
yaz, 1940-1941 y›llar›nda, ‘harbe girilecek
mi, girilmeyecek mi’ diye yo¤un tart›ﬂmalar
olurdu bu sofada. Biz daha çocuktuk ama,
büyükler endiﬂeli endiﬂeli tart›ﬂ›rd›. Hatta
VEKAM’la bu ba¤ evi aras›na çok büyük bir
s›¤›nak yapt›r›lm›ﬂt›. S›¤›nak bizim için ise
oyun alan›yd›. S›¤›nakta oynard›k. Ama annem, Sadberk Han›m, çok telaﬂl›yd› o yaz.
Suna’ya hamileydi; Suna K›raç’a. Ödü patlard› ‘Bu çocuk s›¤›nakta m› do¤acak, s›¤›nakta m› büyüyecek’ diye.”
Arsel, küçük bir ‹sviçre kentine benzetti¤i
Cumhuriyet Ankara’s›n›n bugünkü durumu için üzgün: “Keçiören Cumhuriyet’in ilk y›lar›nda çok de¤iﬂmedi, ancak
Çankaya tam tersi. Çankaya’da ne kadar
ba¤ evi varsa, hepsi sat›ld› ya da istimlak
edildi. Keçiören daha sonra bozuldu. Ba¤lar›n yerini beton bloklar ald›. Ankara da
mega kent olman›n sorunlar›n›, bozulma-

s›n› yaﬂ›yor. Oysa ça¤daﬂ Türk Cumhuriyeti’nin baﬂkenti Ankara çok medeni, moderndi. Ben Ankara’y› küçük ‹sviçre ﬂehrine benzetirdim. O kadar güzeldi ki…
Atatürk Bulvar›, Çankaya, çok görkemli
ve zarifti. Ulus da gayet muntazamd›, temizdi. O kadar emniyetli bir ﬂehirdi ki,
Keçiören’de kap›m›z› kilitleyip yatt›¤›m›z›
hat›rlam›yorum. Ama ﬂimdi, Anadolu’dan
muazzam göç alm›ﬂ. Çok fazla büyümüﬂ.
Ama yine de benim ve ailem için çok
önemlidir. Ankara’ya gelince, içimiz bir
baﬂka ›s›n›r bizim…”

Çok mütevaz› yetiﬂtirildik
Arsel, onca senenin sadece ﬂehirleri de¤il
kuﬂaklar› da de¤iﬂtirdi¤ini anlat›yor:

“Bugünün gençlerini ve çocuklar›n› eleﬂtirmemek laz›m. Bir çocu¤un do¤ru örf
ve âdetlerle, de¤er yarg›lar› güçlü yetiﬂmesinin en önemli ﬂart›, ailesidir. Ancak
maalesef örf ve âdetlerimiz unutuluyor,
ihmal ediliyor. Örne¤in biz büyürken,
de¤er ölçülerimiz babam için de, annem
için de çok önemliydi. En önemli de¤er
yarg›m›z, aile bütünlü¤üydü. Türkiye de
çok önemliydi. Yüksek de¤er ölçüleri üstünde özellikle durulurdu. Çok mütevaz›
yetiﬂtirildik. Gösteriﬂ ay›p karﬂ›lan›rd›.
ﬁahsen, ﬂeref, haysiyet, itibar gibi yüksek
de¤erlerin gençlere anlat›lmad›¤›n› düﬂünüyorum. Gençlere, itibar›n parayla de¤il
kiﬂilikle sa¤lanabilece¤i ö¤retilmeli.”
Esra Yener
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h ayata dair
Tarihçi-yazar Turgut
Özakman, Kurtuluﬂ
Savaﬂ›’nda elde edilen zaferi,
kurulan yeni Cumhuriyet’i
ve en önemlisi, bunlar› yaratan
önderin tarih sahnesine ç›k›ﬂ›n›
Çanakkale mucizesinin
yaratt›¤›n› söylüyor…

“Mustafa Kemal’in dehas›

Çanakkale’de ortaya ç›kt›”

K

urtuluﬂ Savaﬂ› ve Cumhuriyet’in
öneminin en çok vurguland›¤› 29
Ekim Cumhuriyet Bayram› ile Atatürk’ün ölüm y›ldönümü olan 10
Kas›m’› geride b›rak›rken, Atatürk’ü ve yerleﬂtirdi¤i rejimi daha iyi anlamak
için, milli mücadeleyi tarihi belgelere dayanarak
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“ﬁu Ç›lg›n Türkler” ad›yla romanlaﬂt›ran tarihçiyazar Turgut Özakman ile sohbet ettik.
“ﬁu Ç›lg›n Türkler” roman›yla Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›,
savaﬂ, Ankara’daki siyasi ve diplomatik mücadele, ‹stanbul’un savaﬂ karﬂ›s›ndaki duruﬂu ve halk›n kurtuluﬂ mücadelesinde nas›l yer ald›¤›
yönleriyle anlatan Özakman, ﬂimdi de “üçleme-

ler” dedi¤i kitaplar›n›n ikincisini yaz›yor:
Çanakkale.
Çanakkale’nin roman›, Aral›k ay›nda piyasaya ç›kacak. Özakman’›n “ﬁu Ç›lg›n
Türkler”le baﬂlayan ve Çanakkale Savaﬂ›’yla sürecek olan “üçlemesi”nin son kitab› da, Cumhuriyet’in ilk 10 y›l›n› anlataca¤› roman olacak. Özakman’a göre as›l büyük mucize ve Atatürk’ün büyük dehas›,
kendisini Cumhuriyet’te gösteriyor. Özakman, “üçleme”yi tamamlayacak son kitab›n› da 29 Ekim 2008’e yetiﬂtirecek.
Özakman “Üçleme” seçiminin nedenini
ﬂöyle anlat›yor: “Atatürk’ün dehas›n› anlamak için dünya tarihini de¤iﬂtiren üç olay›n alt›n› çizmek gerekiyor. Mustafa Kemal
‹ngilizlerin ya da müttefik kuvvetlerinin
karﬂ›s›na tarih sahnesinde üç kez ç›kar;
Çanakkale’de, milli mücadelede ve Lozan’da. Bu üç olay, dünya tarihin ak›ﬂ›n›
de¤iﬂtirecektir...”

Önce Çanakkale anlaﬂ›lmal›
Özakman’› çal›ﬂma odas›nda, tüm arka
plan›yla, dönemin siyasi ve toplumsal yap›s›yla Çanakkale Savaﬂ›’n› anlatmaya haz›rland›¤› roman›n› yazarken ziyaret ettik.
Önünde büyük bir Çanakkale haritas› aç›lm›ﬂ, çevresinde onlarca ansiklopedi ve kitap y›¤›lm›ﬂt›. Bu roman› için 350 kadar
kitap araﬂt›ran Özakman, “Neden özellikle
Çanakkale ile ilgili kitap yaz›yorsunuz?”
sorumuzu, “Çanakkale; Kurtuluﬂ Savaﬂ› ve
Cumhuriyet’in ilan›n›n önsözüdür” cümlesiyle yan›tlad›. Özakman bu cümlesinin
anlam›n› özetlerken, Çanakkale Savaﬂ›’n›n,
Türk halk›n›n Mustafa Kemal’i önder kabul etmesini ve bu zaferle oluﬂan milli
duygular›n Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n ilk ad›mlar›n›n oluﬂmas›n› sa¤lad›¤›n› vurgulad›.
Özakman bu nedenle, Çanakkale Savaﬂ›
iyi incelenmeden Kurtuluﬂ ﬁavaﬂ›’ndaki
büyük zaferin nas›l kazan›ld›¤›n›n anlaﬂ›lamayaca¤› inanc›nda:

Çanakkale’de hurafe yok
“Milli bilincin yarat›lmas›n›, halk›n aﬂa¤›l›k duygusunun giderek azalmas›n›, emperyalizmi yenebilece¤imize olan inanc›n
oluﬂmas›n›, Türk halk›nda geliﬂen özgüveni ve Atatürk’ü, Çanakkale’ye borçluyuz.
Çanakkale Zaferi’nin Türk halk›na anlat›ld›¤› gibi hurafe yan› yoktur. Mucizenin
kendisi, Çanakkale’dir. Düﬂünün, bir y›l
önce Balkan Savaﬂ›’nda iki dev ordumuz
kepaze olmuﬂ, ‹stanbul’a kaçm›ﬂ, bir bölümü Arnavutluk’a s›¤›nm›ﬂ, baz› gemiler
kurtar›lsa da donanma darma duman olmuﬂ… ‹ﬂte bu halk›n özellikle ruhen çök-

Özakman’›n Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n› anlatt›¤›
“ﬁu Ç›lg›n Türkler” roman›n›, Çanakkale
Savaﬂ› izleyecek. Aral›k’ta piyasaya ç›kacak
bu kitab› da, 29 Ekim 2008’e yetiﬂecek olan
Cumhuriyet roman› takip edecek
tü¤ü bu dönemden tam bir y›l sonra Çanakkale’de kazan›lan bu zafer, her ﬂeyi de¤iﬂtirebilmenin ilk büyük ad›m› oldu. Osmanl› 1. Dünya Savaﬂ›’ndan yenik de ç›ksa, Çanakkale’deki bu zafer, büyük bir
milli mücadelenin oluﬂmas›n› sa¤layan büyük bir etki yaratt›.
Balkan Savaﬂ›’nda Osmanl› ordular›n›n
darmada¤›n olmas›, 400 y›l önce al›nan
Balkanlar’›n beﬂ günde büyük bir yenilgiyle elden ç›kmas›, bu baﬂar›s›zl›klar ard›ndan gelen Çanakkale Savaﬂ›, y›llard›r yaln›zca Osmanl› kimli¤ini kabul eden, milli
duygular› geliﬂmemiﬂ Türk halk›n›n yavaﬂ
yavaﬂ uyan›ﬂ›n› sa¤lad›. Türk kimli¤i, milli duygular ön plana ç›kmaya baﬂlad›. Dernekler kuruldu, Türk edebiyatç›lar› milli
duygu a¤›rl›kl› romanlar yazmaya, gazete-

lerde bu yönde makaleler ç›kmaya baﬂlad›.

Kad›nlar› da harekete geçirdi
Asl›nda Çanakkale Savaﬂ›’yla ilk aﬂamada
do¤rudan ba¤lant›s› olmayan, ancak savaﬂ
döneminde art›k büyük bir harekete dönüﬂen Türk kad›n›n›n devreye giriﬂi de, bu
dönemi anlat›rken önemli bir unsur. Bu s›ralarda Türkiye’de yavaﬂ yavaﬂ kad›n hareketi de baﬂlad›. En büyük tart›ﬂma konusu, k›z ve erkek ö¤rencilerin üniversite koridorunda karﬂ›laﬂmas›n›n günah olup olmayaca¤›yd›. 1914’te k›zlara ilk dersler verilmeye baﬂland›. 1916-1917’de 803 olan
k›z ö¤renci say›s›, bir sonraki y›l 1005’e
ulaﬂt›. 1913’te ise ilk kez Müslüman k›zlar
için modern e¤itimli bir k›z lisesi aç›ld›.
Üniversite ak›m›n›n ard›ndan kad›nlar res31

mi dairelerde de görev almay› talep etti ve
girdi. Kad›nlar›n iste¤i üzerine aç›lan 40
kiﬂilik ö¤retmenlik kontenjan›na 350 baﬂvuru oldu.

Çanakkale Zaferi’yle
özgüven kazan›ld›
1. Dünya Savaﬂ› ile ilan edilen büyük seferberlik, uzun y›llar savaﬂlarda yaln›zca
Osmanl› ordusuna o¤ullar›n› gönderen,
ama günlük hayatlar›na devam eden Türk
halk›n›n karﬂ›s›na ilk kez gerçe¤i ç›kard›.
Seferberlikle elindeki yiyecek ve paralar
al›nan halk, yavaﬂ yavaﬂ milli duygularla,
Türk olma gerçe¤iyle karﬂ›laﬂt›. Burada
baﬂlayan milli duygular daha sonra Kurtuluﬂ Savaﬂ› s›ras›nda kad›n erke¤in topyekûn milli mücadeleye kat›l›m›n› sa¤layacakt›. Çünkü, art›k Osmanl›’n›n arkas›nda
orduyu besleyecek, Balkanlar’dan Afrika’ya uzanan büyük topraklardan gelen
vergiler kalmam›ﬂt›. Türk halk› art›k iﬂgal
s›ras›n›n kendi topraklar›na da geldi¤ini
fark etmeye baﬂlam›ﬂt›.
‹ﬂte tam bu s›rada Çanakkale Savaﬂ›, zaten
yavaﬂ yavaﬂ ilk ad›mlar› at›lmaya baﬂlanan
milli duygular›n bir anda daha da büyümesine neden oldu. Çanakkale Savaﬂ›’nda
elde edilen zafer, Türk halk›nda Balkan
Savaﬂ›’yla oluﬂan yenilgi psikolojisini de¤iﬂtirdi, zafer kazanabilece¤i güveninin
yeniden oluﬂmas›n› sa¤lad›. Bu savaﬂ›n bir
önemi daha vard›. Y›llarca tatbikat bile
yapt›r›lmam›ﬂ, Balkan Savaﬂ›’nda da büyük yenilgiye u¤ram›ﬂ orduda, savaﬂ tecrübesizli¤inden do¤an hantall›k, bu savaﬂta yerini çok büyük bir tecrübeye b›rakt›.
Çanakkale Savaﬂ›’yla Türk ordusundaki
subaylar, erler çok önemli tecrübe ve e¤itim ald›. Tabii bütün bunlar›n aras›nda en
önemli geliﬂme, Mustafa Kemal’in dehas›n›n Çanakkale Savaﬂ›’nda ortaya ç›kmas›,
hem Türk ordusunun hem Türk halk›n›n
hayranl›k ve güvenini sa¤lamas›d›r. Bu,
subaylar›n ve halk›n, tüm yüreklilik ve
inançlar›yla Mustafa Kemal’in önderli¤inde milli mücadeleye kat›lmas›n› beraberinde getirdi. Yani asl›nda Osmanl›’n›n,
dehas›n› ve savaﬂ yetene¤ini sürgünlerle
öldürmeye çal›ﬂt›¤› Mustafa Kemal, Çanakkale’deki baﬂar›s›yla art›k bir önder ve
kahraman olmuﬂtu. Yani Çanakkale Savaﬂ›, Kurtuluﬂ Savaﬂ› ve Cumhuriyet’in önsözü oldu.”

O gece; bir sezgi mi, tesadüf mü?
Özakman Çanakkale Savaﬂ›’n› anlat›rken,
Osmanl› ordusundaki yenilenme hareketini de romanda geniﬂ olarak anlatacak. En32

ver Paﬂa’n›n, Balkan Savaﬂ›’nda yaﬂanan
büyük yenilgiden sonra birçok eski paﬂay›
la¤vederek gençleri orduda kumandan
yapmas›n›n Çanakkale Zaferi’nin sa¤lan-

“Mustafa Kemal
‹ngilizlerin ya da
müttefik kuvvetlerinin
karﬂ›s›na tarih
sahnesinde
üç kez ç›kar;
Çanakkale’de, milli
mücadelede ve
Lozan’da. Bu üç olay,
dünya tarihinin
ak›ﬂ›n› de¤iﬂtirir”

mas›nda çok büyük rol oynad›¤›n› anlatan
Özakman, Mustafa Kemal’in de genç bir
yarbayken 19. Tümen Komutan› olarak
savaﬂta yer ald›¤›n› an›msatt›. Çanakkale’de Mustafa Kemal’in dehas›n›n ortaya
ç›kt›¤›n› ve bir önderin do¤du¤unun alt›n›
çizen Özakman, “E¤er Mustafa Kemal Sofya’da geri görevdeyken Anafartalar’da baﬂlayacak savaﬂa kat›lma konusunda çok ›srarl› olmay›p, onlarca telgrafla Anafartalar’da görevlendirilme konusunda baﬂvuruda bulunmasayd›, 19. Tümen Komutan›
olamayacakt›. ‹ﬂte o zaman ‹ngilizler Ar›burnu’na ç›karma yapt›klar›nda, karﬂ›lar›nda Mustafa Kemal’in önderli¤indeki tümeni bulamayacaklard›. O gece, bir sezgi
mi, tesadüf mü bilinmez, Mustafa Kemal’in tümenini tatbikata ç›karm›ﬂ olmas›
bütün savaﬂ›n kaderini de¤iﬂtirdi. Mustafa
Kemal’in Ar›burnu’ndaki zaferi ve askeri
dehas›n›n görülmesi, Anafartalar Komutan› olarak atanmas›n› da sa¤lad›. ‹ﬂte tüm
bunlar mucizedir. Genç bir yarbay olan
Mustafa Kemal’in Anafartalar Komutan›
olmas› ve Çanakkale’de sa¤lanan zafer,
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’ndaki baﬂkomutanl›¤›n›n
ön aﬂamas›d›r. E¤er Mustafa Kemal Çanakkale’ye gitmeseydi, ne Ar›burnu, ne
Çanakkale Zaferi yaﬂanacak, ne de halk
milli bilinçle zafere ulaﬂabilece¤i umudunu taﬂ›yabilecekti. Yani Kurtuluﬂ Savaﬂ› da
olmayacakt›” diyor.

‹lk kad›n tümeni

Turgut Özakman kimdir?
1 Eylül 1930’da Ankara’da do¤du.
1952’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Köln Üniversitesi Tiyatro
Bilimi Enstitüsü ard›ndan Devlet Tiyatrosu’nda dramaturg oldu. TRT’de Merkez
Program Daire Baﬂkanl›¤›, Genel Müdür
Yard›mc›l›¤›, Devlet Tiyatrolar›’nda Genel
Müdür Baﬂ Yard›mc›l›¤›, 1983-87 aras›nda Genel Müdürlük, 1988-94 aras›nda Radyo Televizyon Yüksek Kurulu’nda
üyelik ve baﬂkan yard›mc›l›¤› yapt›.
1998’de Anadolu Üniversitesi’nce fahri
doktor ünvan›, 1999’da Cumhurbaﬂkanl›¤› Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verildi.
Çok say›da tiyatro eseri var. Son kitab›
“ﬁu Ç›lg›n Türkler” 275 bask› yapan
Özakman’›n üç çocu¤u, üç torunu var.

Özakman, geniﬂ bilgiler içeren kitab›n›n
önsözünü tarihi belgelere dayanan dipnotlarla baﬂlataca¤›n› söyledi. Roman ise
gerçek kiﬂilerle Enver Paﬂa’n›n 1915’te
Rus donanmas›na karﬂ› donanmay› gönderme emrini vermesi, yani Osmanl›’n›n
1. Dünya Savaﬂ›’na kat›lmas›yla baﬂlayacak. Kitap, hem 1. Dünya Savaﬂ› hem de
Çanakkale Savaﬂ›’n› ayr›nt›lar›yla anlatacak. Ancak cephe gerisi de kitapta yer alacak. Yani ‹stanbul’da Türk kad›n›n›n peçeyi ç›kar›p, hemﬂire olarak resmen savaﬂa kat›lmas›, Galatasaray Lisesi’nin kapat›larak hastane yap›lmas›yla ‹stanbul kad›n›n›n hemﬂire olarak gönüllü çal›ﬂmaya
baﬂlamas›, Türk kad›nlar›n›n arka arkaya
dilekçelerle orduda görev alma talepleri
ve ilk oluﬂturulan kad›n tümeni de romanda gerçek kiﬂilerle bir hikâye olarak
yer alacak. Bu dönemde gazete ve kitaplarda oluﬂan milli bilinç ve halk›n art›k
milli duygular›n›n nas›l oluﬂtu¤u da ayr›nt›lar›yla okuyucuya aktar›lacak. Özakman roman›n›, Çanakkale Savaﬂ›’n›n kazan›ld›¤› günle tamamlayacak.

sosyal sorumlulu

k

“Ülkem ‹çin” yeni bir kal›pla
bebek küveti ürettiler
“Ülkem ‹çin” çabas›, yeni bir
tür ürünü de do¤urdu. Kampanya kapsam›nda 0-6 yaﬂ
aras› bebekler için üretilen
küvetin öyküsü, Birmot Beylikdüzü Temsilcili¤i yetkililerinin, Türkiye’nin en büyük
Çocuk Esirgeme Kurumu
olan Bahçelievler Yurdu’nu
ziyaretiyle baﬂlad›. Yurdun
birçok eksi¤i vard›. Birmot
yetkilileri, en zor temin edilebilecek ve en gerekli olan
ihtiyaçlara odakland›. Bu da,
“olmayan” bir üründü; 0-6
yaﬂ aras› çocuklar›n banyosu
bak›ma muhtaçt›. Bebekler
de büyük, lavabo benzeri bir
haznede y›kan›yordu. Birmot yetkilileri ve yurt yetkilileri bir
araya gelip çare arad›. Bu görüﬂmede, Avrupa ve ABD’de ergonomisi 0-6 yaﬂa uygun küvetler kullan›ld›¤›, benzeri bir küvetin
sorunu çözece¤i konuﬂuldu. Çözüm yolu bulunmuﬂ, s›ra bunun
hayata geçirilmesine gelmiﬂti. Birmot, müﬂterilerinden olan Sanica Banyo A.ﬁ. ile temasa geçti. ﬁirket sahiplerinin de onay›
al›nd›. Türkiye’de standart olarak üretimi yap›lmayan, ama çocuklar›n y›kanabilmeleri için gerekli ergonomide bir küvet imal
edilecekti. Bu nedenle Sanica’n›n fabrika müdürü ve Birmot yetkilileri, küvetlerin en do¤ru ﬂeklinin saptanmas› amac›yla yurdu
ziyaret etti. Boyutlar belirlendi ve yeni bir kal›p üretildi. Bahçelievler Yurdu’na özel, “Ülkem ‹çin” üretilen küvetler, 150 çocu¤un steril bir ortamda banyosunu sa¤layacak say›da üretilerek,
yurt yönetimine teslim edildi.

Kullan›lmayan bilgisayarlar yeni ellerde
Otokoç Antalya Temsilcili¤i de “Ülkem ‹çin”, Ersoy ‹lkö¤retim
Okulu ö¤rencilerini sevindirdi. Otokoç Antalya, Antalya Dokuma Bölgesi’nde bulunan okul için bir “Bilgi Teknolojileri S›n›f›”

kurdu. Önce okul içinde, bilgisayarl› teknoloji s›n›f›n›n kurulabilece¤i bir yer saptand›. Okulun 400 ö¤rencisinin kullan›m›na
uygun bilgisayar türü, bilgisayar adedi ve donan›m tespiti yap›ld›. ‹lk aﬂamada, ﬂirket içerisindeki kullan›lmayan bilgisayarlar
belirlendi. Yeni formatlar yüklendi ve çal›ﬂ›r hale getirildi. KoçSistem çal›ﬂanlar›n›n yard›m›yla iﬂlemleri yap›ld›. Haz›r hale getirilen beﬂ tak›m bilgisayar›n kurulumu yap›larak, teknoloji s›n›f› oluﬂturuldu.

Elaz›¤’da okula teknoloji deste¤i
Tofaﬂ Bayii Metinler Otomotiv’in sahibi Mehmet Metin koordinatörlü¤ünde Atatürk Sa¤l›k Meslek Lisesi’ne proje kapsam›nda
toplam yedi adet bilgisayar ve masas› al›nd›.

ﬁ›rnak’ta okul tadilat›
ﬁ›rnak Arçelik Bayii Gönül Telekomünikasyon Ltd. ﬁti. yetkilisi
Faruk Özalp’in koordinatörlü¤ünde yap›lan projeyle ‹stiklal
‹lkö¤retim Okulu’nun bahçesine Atatürk büstü, basketbol, voleybol ve minyatür futbol sahas› ile çevre düzenleme, a¤açland›rma ve d›ﬂ duvarlar›n boyanmas›, ö¤retmenler odas›na bir
adet klima tak›lmas› çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirildi.

Görme engelliler okulu onar›m›
Tokat Arçelik Bayii U¤urlu Ticaret yetkilisi Kadim Durmaz’›n
koordinatörlü¤ünde Tokat Görme Engelliler Okulu’nun konferans salonu boyama, alç› ve salonun oturma yeri yap›m›n›n sa¤lanmas› ile salonun koltuk ve kürsü ihtiyac› giderildi.

Yalova’ya bilgisayar yard›m›
Yalova Arçelik Bayii Marmara At›l›m Ltd. ﬁti.’nin koordinatörlü¤ünde, yedi bayinin de deste¤iyle Fatih Sultan Mehmet Lisesi’ne
12 adet bilgisayar temin edildi. Ayr›ca ö¤rencilerin e¤itim ihtiyac›na katk›da bulunuldu.

Tunceli’de çeﬂme yap›m›
Tunceli Beko Bayii Cengizler Mobilya’dan Yusuf Cengiz’in koordinatörlü¤ünde gerçekleﬂtirilen projeyle il merkezi, Malazgirt ve
Ovac›k ilçe merkezlerinde birer çeﬂme yap›ld› ve bu hizmetten
binlerce ailenin yararlanmas› sa¤land›.

Konya’da okul onar›m›
Konya Arçelik Bayii Yücesaray Ltd. ﬁti.’den Mevlüt Yüce’nin koordinatörlü¤ünde 13 Arçelik bayiinin de deste¤iyle Karatay ilçesinde bulunan Hac› Yusuf Mescit Ahmet Haﬂhaﬂ ‹lkö¤retim
Okulu’nun iç k›sm›n›n komple boyanmas›, ahﬂap pencerelerin
yerine PVC do¤rama pencerelerin tak›lmas›, taban fayanslar›n›n
de¤iﬂtirilmesi çal›ﬂmalar› yap›ld›.
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d ivan sohbetleri
“Art›k çocuklar cep
telefonlar›nda baﬂka bir
dil konuﬂuyorlar ya da
maçlarda ‘fincan› taﬂtan
oyarlar’ zaman› çoktan
geçti, iki haftada bir yeni
bir ﬂey bulunuyor”
KAHRAMANLARI HER DÖNEM
GÜNDEMDE B‹R KAR‹KATÜR‹ST:
LAT‹F DEM‹RC‹

“Çizmedi¤im
zaman s›k›l›yorum”

L

atif Demirci, efsane mizah dergisi G›rg›r’da baﬂlad›¤› karikatürlerine Hürriyet gazetesinde devam
ediyor. Muhlis Bey, Arap Kadri,
Mithat gibi kahramanlar›n›n sonuncusu ise Press Bey. Yirmi y›l mizah dergilerinde çal›ﬂan Demirci’nin gazetecilerle ilgili de¤erlendirmesi ise, “gazetecilerin iﬂ arkadaﬂ›ndan
çok, karikatür malzemesi” oldu¤u yönünde.
Çocukken, ilerde ne ile u¤raﬂmay› istiyordunuz, hayalinizdeki iﬂi mi yap›yorsunuz?
Hep böyle olur ya bu iﬂler, beﬂ ya da alt› yaﬂ›mda karikatüre yöneldim. O yaﬂlarda çocuklar
eline renkli kalemler al›p resim çizerler ya, ben
özellikle karikatüre yöneldim. Gazetelerden karikatürler kesip onlar›n üzerinde de¤iﬂiklikler
yap›yordum. Zaten 12 ya da 13 yaﬂ›mdayken
de çizdiklerimi koltu¤umun alt›na al›p Altan
Erbulak’a götürdüm. Koltu¤umun alt›nda dosyamla gitmem çok hoﬂuna gitti. Bir sene sonra,
“Art›k benden ö¤renece¤in bir ﬂey kalmad›. Ca¤alo¤lu’nda G›rg›r diye bir dergi var, baﬂ›nda da
34

O¤uz Aral var, ona git” dedi, gittim. Yani
“onu mu bunu mu olsam” diye bir sorum
hiç olmad›. 1975’te G›rg›r’a gidiﬂimden bu
yana çiziyorum aral›ks›z.
15 yaﬂ›nda karikatüristli¤i bir meslek
olarak alg›l›yor muydunuz?
Evet. Çünkü para veriyorlard›. Çal›ﬂma saatleri belliydi, hatta sabahl›yorduk. Bazen
G›rg›r olmasayd› ne yapard›m diye düﬂünüyorum, yine de çizecek bir yer bulurdum, belki de gazetelere giderdim. Ama
G›rg›r farkl›yd›; okuyucusu oldu¤un derginin çizeri oluyorsun çünkü.
10 y›ld›r Hürriyet gazetesinde çiziyorsunuz, gazetecilerle çal›ﬂmakla karikatüristlerle çal›ﬂman›n nas›l bir fark› var?
Çok. Gazeteciler malzeme oluyor sana,
ama karikatüristler öyle de¤il, iﬂini geliﬂtiren insanlar onlar. 1996’da baﬂlad›m gazeteye, önce her gün gidiyordum, ﬂimdilerde
çok nadiren. Malzeme d›ﬂ›nda gazetede
bulunmak bana bir ﬂey katm›yor, gazetecilerle muhabbetin de öyle bir yan› var. Gazetecilerle yan yana olmak, Press Bey için
malzeme sa¤l›yor. Ama G›rg›r’da ya da H›b›r’da çal›ﬂ›rken, iﬂim olmasa da dergiye
gider, orada zaman geçirirdim. Çünkü
baﬂka bir ﬂeyler yakal›yordun o muhabbetten. Gazetede odana giriyor, çiziyorsun.
Gazete ve gazetecilerde seni besleyen bir
ﬂey yok. Öbür tarafta herkes ayn› iﬂi yap›yor, bir yar›ﬂ var kendi içinde. Yirmi y›l karikatür dergilerinde çal›ﬂt›m, ama galiba
yoruldum. Karikatüristlerle birlikte olmak
beyni çok yoran bir ﬂey; sürekli espri üretmek, beynini s›n›rlar›nda çal›ﬂt›rmak zorundas›n; bir yaﬂtan sonra çok yoruyor.

ha e¤lenceli benim için. Kendi kendime
oyun kuruyorum sonuç olarak.
‹deal çal›ﬂma ortam›n›z nas›ld›r?
Düﬂünme aﬂamas›nda çevremde hiç ses istemem. Çal›ﬂma aﬂamas›nda davul zurna
da çalsa umurumda olmaz. S›k›lmad›m m›
30 y›ld›r bu iﬂten diye düﬂünüyorum; hay›r hiç! Çizmedi¤im zaman s›k›l›yorum.
Sadece cumartesi günleri çizmiyorum.
Çizmek, elimi yüzümü y›kamak gibi. Televizyon seyrederken, kitap okurken, bir
yerde otururken hep karikatür gözüyle bak›yorsun. Tatil beni s›kar. Bu, “iﬂime âﬂ›¤›m” gibi bir ﬂey de¤il, yaﬂama biçimim.
Soka¤a çok ç›kar m›s›n›z?
Eskisi kadar de¤il. Eskiden çok daha fazla
ç›kard›m. Ama o dönemde gördüklerim ve
ö¤rendiklerim hâlâ cebimde duruyor galiba. ﬁimdi sokakta bakt›¤›m, sokaktaki insan›n ilgi alanlar›. Gazeteciler “sokaktaki
insan›n nabz›n› tutar” ya hani, benimki de
bunun bir türü. ﬁu anda insanlar neyle ilgili, tezkere mi, Bülent Ersoy’un boﬂanmas› m›, bunu yakalamaya çal›ﬂ›yorum.
Geçmiﬂle bugünü karﬂ›laﬂt›rd›¤›n›zda,
gitti¤iniz mekânlarda bir de¤iﬂiklik oldu mu?
G›rg›r, H›b›r döneminde, gençlik dönemi
diyece¤im ben buna, her ﬂeyi bilmek isterdim, girip ç›kmad›¤›m yer yoktu. ﬁimdi
pek tahammül edemiyorum galiba bu tür
gezmelere, çok gerekirse gidiyorum. Gürültüye tahammülsüzlük baﬂlad›, daha eve

Hafta sonlar› Press Bey hâlâ büyük bir
ilgiyle izleniyor. Press Bey’i kiﬂi olarak
seviyor musunuz?
Seviyorum herhalde, sevmesem çizemem.
Asl›nda her tip için geçerli bu; o tiple bir
yak›nl›k kuram›yorsan›z, çizersiniz ama
yaﬂatamazs›n›z gibi geliyor bana. Sabit’i de
Media Han›m’› da, Güllü’yü de seviyorum.
Press Bey emekli olacak m›?
Neden emekli olsun can›m? Sanmam, b›rakmaz o gazetecili¤i!
Press Bey sonras› için projeniz var m›?
ﬁu anda yok. Bir tip yaratt›ktan sonra,
onu çizmekten s›k›lmaya baﬂlad›n›zsa,
ancak o zaman bitiyorlar. Geçmiﬂte Muhlis Bey, Arap Kadri, Mithat vard›, hepsi de
yedi sekiz y›l sürdü; san›r›m kendimi tekrar etti¤imi yakalad›¤›mda ya da monotonlaﬂt›¤›nda, keyif almad›¤›mda bitiyor
benim için. Bir tipi b›rakmaya karar verdi¤imde bir baﬂkas› ç›k›yor, herhalde bu
arada geride bir ﬂeyler birikiyor. Daha
Press Bey’den s›k›lmad›m, çünkü çok
güncel ﬂeyler yap›yorum orada. Hafta
içindeki gündemi bir de onlara uyguluyorum çünkü.
Söz meclisten d›ﬂar›, yaﬂland›kça karikatüristin radikalli¤i azal›yor mu?
Evet. 20 yaﬂ›ndaki gibi bakm›yorsun hayata. Ama yine de o geçmiﬂten kalan bir radikallik oluyor ve onu kullan›yorsun hep.
Daha do¤rusu, karikatürde, dünyaya bak›ﬂ›nda, esprilerinde de¤il de, daha çok sokaktaki halinde kaybediyorsun galiba onu.
Ama dedi¤im gibi, soka¤› izlemeye çal›ﬂ›yorum. Art›k çocuklar cep telefonlar›nda
baﬂka bir dil konuﬂuyorlar ya da maçlarda
“fincan› taﬂtan oyarlar” zaman› çoktan geçti, iki haftada bir yeni bir ﬂey bulunuyor,
bunlar› takip etmeye çal›ﬂ›yorum.

Yani gazeteciler daha m› s›k›c›?
O kadar da de¤il ama onlarla sözünü etti¤im muhabbet olmuyor. Daha çok malzeme olarak bak›yorum gazetecilere.
Özellikle birinci sayfaya çizece¤iniz karikatürü nas›l belirliyorsunuz? Politikayla bu iç içelik s›n›rlam›yor mu sizi?
Yaz›iﬂleri toplant›lar›na kat›lm›yorum. Sabahlar› internet gazetelerinden gündemi
belirliyorum, ama gazetede belirlenenle
çak›ﬂ›yor. Öbür türlü, manﬂete göre bir ﬂey
çizmek çok s›k›c›, daralt›c›. S›n›rlamalardan kurtulmaya, çok köﬂeli ﬂeyler yapmamaya, kendimi serbest b›rakmaya çal›ﬂ›yorum. Mesela, Tayip Erdo¤an’› benim yaratt›¤›m tiplerden biri gibi düﬂünüyorum ve
oradan hareket ediyorum, yüzü benzesin
diye bir derdim de yok; böyle yapmak da-

kapan›yor galiba insan zaman ilerledikçe,
televizyona daha yaklaﬂ›yor. Televizyondan çok besleniyorum ama… Kad›n programlar›ndan dizilere kadar her ﬂeye bakmaya çal›ﬂ›yorum, esprilerde kullanabiliyorum buralardan ald›klar›m›.

Latif Demirci kimdir?
1961 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an Latif Demirci, 1975 y›l›nda G›rg›r dergisinde çal›ﬂmaya baﬂlad›.
Daha sonra Mikrop ve F›rt dergilerinde de çal›ﬂan Demirci, 1989’da yay›nlanmaya baﬂlayan H›b›r
dergisinin kurucular›ndan. Çal›ﬂmalar›n› sonraki y›llarda HBR Maymun dergisinde sürdüren Demirci,
Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Mithat-Mirsat ve son olarak da Press Bey gibi pek
çok ünlü karikatür tipi yaratt›. Çizer, halen görev yapt›¤› Hürriyet gazetesinden önce Nokta,
Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi günlük gazete ve haftal›k siyasi dergilerde de çal›ﬂt›.
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b irlikte baﬂarmak

FIAT BAY‹‹ ERDAL KAYGUSUZ

Gençlik
hayalini

YAﬁIYOR
Yetkili sat›c› olarak 20 y›l önce
Koç Toplulu¤u ile tan›ﬂan
Erdal Kaygusuz bugün bir yandan
‹stanbul Ba¤c›lar bölgesinde
Fiat’›n ana bayili¤ini yürütürken
bir yandan da Bahçeﬂehir’de
Ford bayili¤i yap›yor. Kaygusuz
bugünlerde k›z› Burcu’yu da
yan›nda e¤iterek sektöre ikinci
kuﬂa¤› haz›rl›yor

E

rkay Oto’nun sahibi Erdal Kaygusuz, Koç Toplulu¤u ile 1987 y›l›nda
yetkili sat›c› olarak baﬂlad›¤› birlikteli¤ine, bugün
5 bin metrekarelik kapal› alana sahip
merkezinde Tofaﬂ firmas›n›n otomobil
markas› Fiat ana bayii olarak devam ediyor. 2003 y›l›nda ‹stanbul Ba¤c›lar’da inﬂa edilen merkezde Erkay Oto’yu Fiat
ana bayii olarak faaliyete geçiren Kaygusuz’un, 2000 y›l›ndan bu yana yine Koç
Toplulu¤u bünyesindeki önemli otomobil markas› Ford’un da bayili¤i var.
Kaygusuz’un 20 y›ld›r fiilen içinde bu36

lundu¤u sektörle tan›ﬂmas›, çok daha eskilere dayan›yor. Otomobil iﬂine, daha lise y›llar›nda, memleketi Sivas’ta ikinci el
ticaret yaparak baﬂlam›ﬂ. ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde e¤itim
görmek üzere ‹stanbul’a geldikten sonra
da ayn› iﬂi ‹stanbul’da devam ettirmiﬂ.
Kaygusuz, gençlik sevdas› olan bu iﬂi yürütmekten hayli memnun. Koç Toplulu¤u gibi köklü bir kuruluﬂun bünyesindeki bir firman›n ana bayii olman›n avantaj›n› y›llarca yaﬂam›ﬂ ve ﬂimdilerde k›z›
Burcu’yu da kendisine yard›mc› olmak
üzere iﬂe baﬂlatm›ﬂ. 2007’nin ﬁubat ay›nda Fiat Bayi Konsey Baﬂkanl›¤›’na getiri-

len Kaygusuz, görevinin devam edece¤i
2008 ﬁubat ay›na kadar konseydeki çal›ﬂmalar›n› da baﬂar›yla yürütmek amac›nda. Kaygusuz ile Fiat ana bayii olarak
sektör, bayi çal›ﬂmalar› ve hedeflerini konuﬂtuk.
Tofaﬂ firmas› ile çal›ﬂmaya nas›l baﬂlad›n›z, bu birliktelik nas›l geliﬂti?
1987 y›l›nda yetkili sat›c› olarak baﬂlad›m. Bugünkü ad›yla Birmot o zamanki
ad›yla da Sur Oto yetkili sat›c›l›¤› yapt›m.
Bu çal›ﬂmalar›m esnas›nda ana bayilik
için baﬂvurdum. 2000 y›l›nda ana bayi
yetkimiz onayland› ve Ba¤c›lar bölgesi

“Koç Toplulu¤u gibi bir
kuruluﬂun çat›s› alt›nda
olman›n her zaman
avantaj›n› yaﬂad›k. Özellikle
müﬂterinin güvenini
kazanmak aç›s›ndan bu çok
önemli. Ayr›ca ana firmam›z
baﬂar›ya odaklanm›ﬂ bir
firma, dolay›s›yla biz de
baﬂar›ya odakl› çal›ﬂ›yoruz”
bize verildi. Ben de hemen bu bölgede arsa al›p, bugün 5 bin metrekare kapal› alana sahip binam›z›n oldu¤u 3150 metrekarelik arsam› ald›m. 2003 y›l›nda inﬂaat›n
tamamlanmas›yla da aç›l›ﬂ›m›z› yaparak
sat›ﬂ, servis ve yedek parça hizmetlerini
veren bir ana bayi olarak çal›ﬂmalara baﬂlad›k.

2001 krizine kadar en önemli gelir kayna¤›m›z, yeni otomobil sat›ﬂ› idi. Bu tarihten
sonra sektördeki rekabetin ola¤anüstü boyutlarda büyümesi nedeniyle otomobil sat›ﬂ›ndan sa¤lanan karlar düﬂtü. Dolay›s›yla bugün art›k gelirimizin büyük bölümü
yedek parça ve sat›ﬂ sonras› hizmetlerinden geliyor.

Bu sektöre ad›m›n›z›, yetkili sat›c›l›k
yaparak atmad›n›z ama...
Evet, daha önce ikinci el oto al›m sat›m›
yap›yordum. Daha lise y›llar›nda memleketim Sivas’ta çok sevdi¤im oto iﬂine,
ikinci el otomobil satarak baﬂlad›m. Sonra
da yetkili sat›c›l›k alana kadar ayn› çal›ﬂmalar› ‹stanbul’da yürüttüm. Hatta ‹stanbul’a üniversitede okumak üzere gelmeme ra¤men, son s›n›fta okulu b›rakacak
kadar bu iﬂi ciddiye ald›m.

Sat›ﬂ sonras› hizmetleri denince de
müﬂteri memnuniyeti ön plana geliyor
tabii. Bu konuda neler yap›yorsunuz?
Müﬂteri memnuniyetinin önemi çok büyüdü. Müﬂteri memnuniyetine odaklanarak çal›ﬂmalar›m›z› yürütüyoruz. Çünkü
bir müﬂteri memnunsa, size beﬂ yeni müﬂteri de getirebilir yok memnun de¤ilse de
müﬂterilerinizi kaybedebilirsiniz. Bunun
için ana firman›n elemanlar›m›za sa¤lad›¤› e¤itimler yan›nda, bizim de elemanlar›m›z için sundu¤umuz e¤itimler söz konusu. Ayr›ca meslek lisesi mezunu gençleri
çal›ﬂt›rmaya özen gösteriyoruz.

Ailenizde daha önce Koç bayili¤i yapan
var m›yd›?
Hay›r. Hatta otomobille ilgili çal›ﬂan da
yoktu. Babam çanta ve ayakkab› iﬂi yap›yordu. Ama ben 2000 y›l›nda ayn› zamanda Ford bayili¤ini de ald›m. Bahçeﬂehir’deki iﬂyerimizde bu çal›ﬂmalar›m›z› da
yürütüyoruz. ﬁimdi de k›z›m Burcu okulu bitirdi ve bir y›ld›r benim yan›mda, iﬂe
adapte olmaya çal›ﬂ›yor.
1987 y›l›ndan bu yana çal›ﬂmalar›n›zda
ne tür de¤iﬂiklikler oldu, nas›l bir yol
kat ettiniz?
‹lk kuruldu¤umuzda 20-25 personelle çal›ﬂ›yorduk. Bugün 78 kiﬂilik kadromuz
var. Y›ll›k araç sat›ﬂ›m›z ise 1500 civar›nda idi. Bugün 2500 araçl›k bir sat›ﬂ kapasitemiz var. Tabii bu süre içinde sektördeki de¤iﬂimler bizim iﬂimize de yans›d›.

Müﬂteriyi memnun etmenin yollar› nelerdir?
Bu daha müﬂteri kap›n›zdan girerken baﬂlayan bir konu. Eleman›n›z›n güler yüzlü
ve ilgili olmas› çok önemli. Sat›ﬂ eleman›n›n müﬂteriye yeterince bilgi aktarabilmesi ve bunu güler yüzle yapmas›, gerekirse
test sürüﬂüne ç›karmas› hatta ikram›
önem kazan›yor. Sat›ﬂ sonras› hizmetlerde
ise do¤ru fiyatland›rma yap›lmas› ve özellikle müﬂteriye ilk söyledi¤iniz rakam›n
de¤iﬂmemesi, teslim tarihinin ertelenmemesi oldukça önemli. Bu tür hizmetler,
bizin standart davran›ﬂlar›m›z ﬂeklinde
uygulan›yor.
Koç Toplulu¤u’nun, bir bayii olmak si-

ze ne tür avantajlar sa¤l›yor?
Koç Toplulu¤u gibi bir kuruluﬂun çat›s›
alt›nda olman›n her zaman avantaj›n› yaﬂad›k. Özellikle müﬂterinin güvenini kazanmak aç›s›ndan bu çok önemli. Ayr›ca
ana firmam›z baﬂar›ya odaklanm›ﬂ bir firma, dolay›s›yla biz de baﬂar›ya odakl› çal›ﬂ›yoruz. Özellikle bizim bayilik ald›¤›m›z
y›llarda Koç Toplulu¤u’nun bir bayisi olmak, kolay bir iﬂ de¤ildi. Dolay›s›yla toplulu¤un arad›¤› o kapasite ve özellikleri
taﬂ›yabilmek için çok çaba harcamam›z
gerekti. Bunu sektöre duydu¤umuz sevgi
ve azimle gerçekleﬂtirdik
Bu sektörde baﬂar›l› olman›n yolu nedir?
Bu iﬂi sevmeniz ve iﬂinize sahip ç›kman›z
çok önemli. Ben iﬂimi küvezde bir çocuk
büyütmeye benzetiyorum. Her zaman bak›m ve kontrol istiyor ve ihmalkârl›¤› affetmiyor.
Siz ayn› zamanda Fiat Bayi Konseyi Baﬂkan›’s›n›z, ne tür çal›ﬂmalar›n›z oluyor?
Sektörle ilgili çal›ﬂmalar›m›z oluyor. Bu Fiat bayilerinin oluﬂturdu¤u bir yönetim.
Baﬂkanl›¤›, her y›l yeni bir bayi yürütüyor.
Dokuz kiﬂilik bir temsilci grubumuz var.
Benim baﬂkanl›¤›m 2008’in ﬁubat ay›nda
sona erecek. Ama elbette bu çal›ﬂmalar›m›n
sona ermesi anlam›na gelmiyor. Her zaman
arkadaﬂlar›ma deste¤imi sürdürece¤im.
Koç bayi portal›n› nas›l buluyorsunuz?
Yararlan›yor musunuz?
Bayi portal›m›z da köklü bir kuruluﬂun
bünyesinde olmam›z›n avantajlar›ndan
birini sunuyor bize. Sadece Koç bayileri
için de¤il, sektör için de yararl› bir çal›ﬂma
diye düﬂünüyorum. Eksik yanlar›n› da
görmedim, bana göre yok.
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Kuruldu¤u 2000
y›l›ndan 2006’ya
kadar Türkiye A Milli
Briç Tak›m›’n›n
alt› oyuncusunu
bünyesinde
bulunduran Tofaﬂ
Briç Tak›m›’n›n
gençleﬂmesine karar
verildi. 2007
turnuvas›nda, tak›ma
genç milliler dahil
edildi ve yar›ﬂ daha
amatör bir kadroyla
yap›ld›. Hedef,
ilerleyen y›llarda da
tak›m›n gençlere
yat›r›m yapmas›

Tofaﬂ’›n Briç Tak›m›

GENÇLEﬁ‹YOR
B

riç Milli Tak›m›’n›n bir nevi antrenman sahas› olan,
ulusal ve uluslararas› turnuvalarda baﬂar›lara imza
atan Tofaﬂ Briç Tak›m›,
stratejik bir kararla “gençleﬂiyor”. Tak›m›n yeni hedefi, gençlere yat›r›m.
Türkiye Kulüpleraras› Briç ﬁampiyonas›
ilk olarak 2000 y›l›nda düzenlendi. Tofaﬂ
da ayn› y›l, halen Avrupa Briç Federasyonu’nda görevli ve tak›m›n aktif oyuncusu
Sevinç Atay’›n teﬂvi¤i ve Kulüp Baﬂkan›
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Efe Aydan’›n deste¤iyle briç branﬂ› açt›.
Tak›m, Türkiye kulüpler ﬂampiyonalar›nda 2003’te üçüncülük, 2004’te birincilik, 2006’da ikincilik ald›. Tofaﬂ Briç
Tak›m›, Türkiye ﬂampiyonu oldu¤u
2004’te, ‹spanya’daki Avrupa ﬁampiyon
Kulüpler Kupas›’nda Türkiye'yi temsil etti ve beﬂinci oldu.
A Milli Tak›m’›n alt› oyuncusu da, kuruluﬂunun ikinci y›l›ndan itibaren 2006’ya
kadar Tofaﬂ Briç Tak›m›’nda yer ald›.
Ancak bu y›l tak›m›n gençleﬂmesine ka-

rar verildi. 2007 turnuvas›nda, tak›ma
genç milliler dahil edildi ve yar›ﬂ daha
amatör bir kadroyla yap›ld›. Hedef, ilerleyen y›llarda da tak›m›n, gençlere yat›r›m yapmas›.
Tak›m›n halen Tofaﬂ çal›ﬂan› iki oyuncusu var; Boya Üretim Müdürü Ahmet Demirezer ve Gövde Üretim Müdürü Kemal
Sinal. Kuruldu¤u 2000 y›l›ndan itibaren
Tofaﬂ Briç Tak›m›’nda yer alan Demirezer’le, sevgiyle söz etti¤i tak›m›n› ve brici
konuﬂtuk:

Tofaﬂ Biriç Tak›m›
Türkiye ad›na beﬂincilik
ald›klar› ‹spanya
ﬁampiyonas›’nda
(soldan sa¤a):
Nafiz Zorlu,
Do¤an Üzüm,
Özcan Pehlivan,
Salvador Assael,
Süleyman Kolata,
Yalç›n Atabey ve
Ahmet Demirezer.
Polonya Turnuvas›.

Baﬂar›l› olmay› neye ba¤l›yorsunuz?
Bireysel olarak iyi bir tekni¤e sahip olman›z elbette önemlidir ama briçte aslolan
ortakl›k anlaﬂmas›d›r. Yani iki çok iyi fakat daha önce ortakl›k yapmam›ﬂ briç
oyuncusu, orta seviyede fakat ortakl›k anlaﬂmas› olan bir çiftten daha baﬂar›l› olamaz. Ayn› ﬂeyi asl›nda tüm spor dallar›nda görüyoruz. Dünyan›n en iyi futbolcular›n› toplay›p bir maça ç›karsan›z, iyice
bir tak›ma karﬂ› galip gelece¤ini garanti
edemeyiz.
Yar›ﬂmalara haz›rlan›rken nas›l bir süreçten geçiyorsunuz?
Partnerimle turnuva öncesinde oynayaca¤›m›z turnuva disiplinine uygun yerel
turnuvalarda daha s›k oynamaya çal›ﬂ›yoruz. Tak›m olarak ise farkl› ﬂehirlerde oldu¤umuz için fiziki olarak bir araya çok
s›k gelemiyoruz, fakat internet ortam›nda
canl› briç oynayabilece¤imiz siteler var,
onlar› kullanarak tak›m halinde maçlar
yap›yoruz.
Tofaﬂ Briç Tak›m›’n›n yakalad›¤›
uyumdan söz eder misiniz?
Bir zincir en zay›f halkas› kadar güçlü-

dür. Bu yüzden bireysel geliﬂiminizden
çok, çift olarak geliﬂiminiz önemlidir.
Tofaﬂ Briç Tak›m›’nda her maç günü bitti¤inde, tak›m olarak o gün yapt›¤›m›z
maçlar› analiz ederiz. Yapt›¤›m›z hatalar› gözden geçiririz ve benzer durumlarda kullanmak üzere birbirimize deklarasyon veya kart tekni¤i olarak tavsiyelerde bulunuruz.
Tofaﬂ Briç Tak›m›’n›n elde etti¤i baﬂar›lardan söz eder misiniz?
Tofaﬂ Briç Tak›m› olarak Türkiye kulüpler ﬂampiyonalar›nda 2003 y›l›nda üçüncü, 2004 y›l›nda birinci 2006 y›l›nda ise
ikinci olduk. 2004 y›l›nda Türkiye ﬂampiyonu oldu¤umuz y›l, Avrupa ﬁampiyon
Kulüpler Kupas›’nda Türkiye’yi temsilen
‹spanya’da yar›ﬂt›k ve beﬂinci olduk.
Tofaﬂ Briç Tak›m›’na ﬂampiyonluk derecesinde baﬂar› kazand›ran sizce tak›m›n hangi özellikleri?
Öncelikle briç tekni¤i yüksek geliﬂmiﬂ ortakl›¤› olan çiftlerden oluﬂmas›, ki derece
yap›lan y›llarda Tofaﬂ Briç Tak›m›’n› oluﬂturan oyuncular›n ço¤unlu¤u ayn› zamanda Türk Milli Tak›m›’nda görev yap-

“Birçok spor dal›ndan daha çok spor”
Ford Otosan’da çal›ﬂan Mert Uzunhasan da, son üç sezondur Tofaﬂ Briç
Tak›m›’nda. Tak›ma, Ahmet Demirezer’in teklifiyle dahil olmuﬂ. Briçte,
psikolojik faktörlerin çok fazla öne ç›kt›¤›n› düﬂünüyor. Ona göre briç,
fiziksel olmayan ama zihinsel olarak birçok spor dal›ndan daha fazla
spor özelliklerine sahip, çok yüksek konsantrasyon gerektiren bir oyun. Baﬂar›n›n anahtar› ise ortakl›k, çal›ﬂma, tak›m uyumu ve konsantrasyon. Uzunhasan, bricin tamamen bir ekip iﬂi oldu¤unu söylüyor: “Oynayan çiftler kadar oynamayan çiftlerin, tüm tak›m›n gerçekten uyum sa¤lamas› baﬂar›
için anahtard›r. Tofaﬂ tak›m›ndaki baﬂar›n›n önemli etkenlerinden birisidir. Tofaﬂ Briç Tak›m›’na ﬂampiyonluk derecesinde baﬂar› kazand›ran özellik de, tak›m›n, kurumsall›¤›n getirdi¤i özelli¤iyle bu iﬂi
daha fazla ciddiye almas›.” Uzunhasan ﬂampiyonalardan iki-üç gün önce baﬂlayarak, günde bir iki
saat kitaplardan, orta zorluklarda defans ve deklaran oyunlar›ndan örnekler yap›yor. Bu çal›ﬂman›n
turnuva s›ras›ndaki konsantrasyonu çok art›rd›¤›n› belirtiyor. Uzunhasan’a göre bricin sosyal aç›dan
da çok büyük katk›s› var. Ayn› zamanda bir düﬂünme prati¤i oldu¤u için, hayatta mant›kl› kararlar
almak konusunda kiﬂilere faydal›.

maktayd›, özellikle Nafiz Zorlu-Salvador
Assael ve Süleyman Kolata-Yalç›n Atabey
çiftleri bu baﬂar›larda büyük pay sahibidir. Bana göre Türk Milli Tak›m›’nda da
olabilecek en iyi kombinasyon, bu iki çiftin varl›¤›yla oluﬂabilir. Ayn› zamanda,
oyunda iken tak›m› oluﬂturan çiftlerin
birbirine güven duymas› ve az önce belirtti¤im analizleri yapan bir tak›m olmas›, Tofaﬂ Briç Tak›m›’n›n gücünü art›r›yor.
Sizce bricin, bireysel geliﬂiminize ne
gibi katk›lar› var?
Empati san›r›m baﬂka hiçbir yerde veya
konumda briçte oldu¤u kadar önemli
de¤ildir. Bazen masada oyun s›ras›nda
orta¤›n›z›n veya bazen rakibinizin yap›lmayacak bir hata yapt›¤›n› düﬂünürsünüz. Tabii bu yorum, tamamen sizin bak›ﬂ aç›n›zdan gelen bir ç›kar›md›r. Fakat
el bitti¤inde, kendinizi orta¤›n›z›n yerine
koydu¤unuzda, yani onun bakt›¤› yerden bakt›¤›n›zda, asl›nda yapt›¤›n›n çok
normal oldu¤unun fark›na varabiliyorsunuz. Bu da size farkl› aç›lardan bakabilme yetene¤i kazand›r›yor. Uzun bir
maçta orta¤›n›z›n yapt›¤›n› düﬂündü¤ünüz bir hataya çok sinirlenirsiniz. Maç
s›ras›nda tart›ﬂ›rs›n›z; ancak orta¤›n›z›n
motivasyonunu k›rars›n›z. Bu da maç
sonucuna yans›r. ‹stemedi¤iniz bu sonuç, size sakin olmay› ö¤retir. Briç, öfkeyi yönetmeyi ö¤retir. Ayr›ca sürekli geliﬂmenin önemini vurgulamak istiyorum. Çünkü hangi seviyeye ç›kt›¤›n›z›n
hiçbir önemi yok, ne kadar yol katetti¤iniz önemli. Yani siz yerinizde durursan›z, di¤erleri gelip sizi geçer. Bu yüzden
sürekli oynad›¤›n›z maçlar›n analizini
yap›p, ayn› hatalar› tekrarlamamak için
sisteminizde ne gibi de¤iﬂikliklere gitmeniz gerekti¤ini sorgulamal›s›n›z. Sürekli
analizler yap›p kendinizi sorgulaman›z,
eleﬂtiriye aç›k olma yönünüzü de güçlendiriyor.
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ord ile yollarda

Emre Yurdakul:
“Hayat›m Ford’la ﬂekilleniyor”

Ford Motorsports tak›m›n›n genç pilotu Emre Yurdakul, çocuklu¤undan
bu yana motor sporlar›yla yaﬂ›yor. Hayali, profesyonellik. Yurdakul ile
Renç Koçibey E¤itim Semineri’nden baﬂlay›p Finlandiya Rallisi’ne
uzanan motor sporlar› kariyerini konuﬂtuk
ncelikle sizi tan›yarak
baﬂlayabilir miyiz?
1982 do¤umluyum. Kendimi bildim bileli motor
sporlar›yla çok ilgiliyim.
Çocuklu¤um, televizyonda
motor sporlar›n› seyredip,
evde tencere kapaklar›n› direksiyon yaparak koﬂturmakla geçti. Biraz büyüyünce, model otomobil sat›n al›p yar›ﬂlara kat›ld›m. Büyüdükçe hep bu dünyaya yaklaﬂmaya çabalad›m. Özetle, hayat›mda otomobil ve motor sporlar› hep
ön plandayd›.

Ö

Bütün bunlar olurken e¤itim süreci
nas›l geliﬂiyordu?
Marmara Üniversitesi Endüstri Ürün40

leri Tasar›m› bölümünü bu yaz bitirdim. Ama ne okul ne de bir iﬂle ilgilenmeden, tamamen motor sporlar›na kanalize oldum. Okulum bitti ama benim hayalim, bu sporda pilot olmak,
sadece Türkiye’de de¤il dünya ﬂampiyonalar›nda yer almak. Profesyonel olmak istiyorum. Belki bana yar›ﬂma f›rsat› verilmesinin bir nedeni de, bu kadar ciddi yaklaﬂmam.
Emre Yurdakul boﬂ zamanlar›nda ne
yapar?
Sinemay› çok seviyorum, canl› müzik
dinlemeyi de. Davul çal›yorum. Bazen
Kad›köy’de bir stüdyoya gider, bir saat
davul çal›p ç›kar›m. Zaman›m›n bir k›sm›n› spor salonunda geçiriyorum. Bütün

pilotlar gibi bisiklete binmeyi çok seviyorum. Bisikletle antrenman yap›yorum.
Motor sporlar›na ilk nas›l baﬂlad›n›z?
Model otomobille epey zaman geçirdim.
Biraz para biriktirince go-kart ald›m.
Böylece motorsporlar›na 17 yaﬂ›ndayken kartingle baﬂlad›m. Amatör bir ﬂampiyonayd›; kazand›m. Daha sonra süper
kategoride birkaç yar›ﬂa girdim. Üç sene
boyunca, tam sezon kovalamad›m ama
birkaç yar›ﬂa girdim. Daha sonra
Ford’un sponsor oldu¤u Renç Koçibey
E¤itim Seminerleri’ne baﬂvurdum. Bu
seminerler bir dönüm noktas›n›n baﬂlang›c› oldu. Hem ralliyle otomobil kullanmakla ilgili bilgileri en deneyimli kiﬂilerden ald›m, hemde bu de¤erli insan-

larla tan›ﬂma f›rsat› buldum. Bu seminerde
ilk 20’ye kald›m ve yar›ﬂma hakk› kazand›m. O seminer kapsam›nda Körfez Pisti’nde yar›ﬂ yap›ld›, birinci oldum. Ford
Ka’larla yar›ﬂm›ﬂt›k.
Ralliye giriﬂiniz böyle mi oldu?
Evet. Bu seminer sayesinde Serdar Bostanc› ve tak›m›n di¤er üyeleriyle tan›ﬂma f›rsat› buldum. Bundan sonraki dönemde
bir ﬂeyler ö¤renebilmek için, yar›ﬂlarda tak›ma yard›m ettim, etap sonunda zamanlar ald›m, lastik taﬂ›d›m, yar›ﬂmak haricinde yap›labilecek ne varsa yapmaya çal›ﬂt›m. Daha sonra Serdar A¤abey’in verdi¤i
bir f›rsatla, 2004’te Focus Kit Car ile mahalli yar›ﬂlara kat›ld›m. Böylece, benim gibi bu iﬂe ilk defa baﬂlayacak olan arkadaﬂ›m Can Erkal ile ralliye ad›m atm›ﬂ oldum. 2005 sezonunda ço¤u yar›ﬂta öncü
otomobil olarak start ald›k, organizasyonda görev yapt›m. Yine ayn› sezon mahalli
yar›ﬂlarda da start alarak otomobilin son
halini test ettik. 2006 benim aç›mdan büyük bir ad›m y›l› oldu. Tecrübesizli¤ime
ra¤men N3 kategorisindeki Fiesta’dan
WRC otomobiline transfer oldum. Bu çok
önemli bir f›rsatt›. 2006’da Can ile yar›ﬂmad›m. Yan›ma, deneyimli pilot, co-pilot
ve e¤itmen olan Afﬂin Baydar’› verdiler.
Geçen sezonu gençlerde ikinci, Türkiye
ﬂampiyonas›nda dördüncü s›rada bitirdik.
Bu dereceler, ciddi anlamda Türkiye ﬁampiyonas›’n› kovalad›¤›m sezon için çok
güzeldi. 2007’ye geldi¤imizde, Focus
WRC ile bu tak›m›n pilotu olarak devam
ettim. Art›k özgüven kazand›¤›mdan, daha fazla h›zland›¤›m ikinci sezon daha iyi
geçti. Türkiye Ralli ﬁampiyonas›’nda pilotlar ﬂampiyonas›n› ikincilikle bitirdim.
A¤ustos ay›nda Finlandiya Rallisi’nde
yar›ﬂt›n›z. Bu yar›ﬂ size ne kazand›rd›?
Dünya Ralli ﬁampiyonas›’nda Fiesta International Sporting Trophy ad›nda bir ﬂampiyona var. Bu ﬂampiyonada start alman›n
çok önemli getirileri söz konusu. Arkan›za medya deste¤i al›yorsunuz, eﬂit araçlarla yar›ﬂ›yorsunuz, en önemlisi de, bu
ﬂampiyonay› kazanan kiﬂi, M Sport taraf›ndan bir sonraki sezonda Dünya Ralli
ﬁampiyonas›’nda birkaç yar›ﬂa dahil ediliyor. Bu çok önemli bir f›rsat. Bizim gibi
gençler için bu tür ödülleri olan organizasyonlarda start almak çok önemli. E¤er
2008 sezonunda yine bu ﬂampiyonaya kat›lma f›rsat› yakalarsak -ki çal›ﬂmalar›m›z
var- kazanmak istiyorum. Bu yar›ﬂta kendi bayra¤›n›zla start al›yorsunuz. Ülkeleri

“Çocuklu¤um, televizyonda yar›ﬂ seyredip
tencere kapaklar›n› direksiyon yap›p koﬂturmakla
geçti. Biraz büyüyünce model otomobil
yar›ﬂlar›na kat›ld›m. Hep bu dünyan›n içine
girmeye çabalad›m”
tan›tmak aç›s›ndan da çok önemli. Fiesta
Trophy yar›ﬂ›ndan sonra dünyam de¤iﬂti
diyebilirim. Art›k kendimi otomobilin
içinde çok daha güvende hissediyorum.
Yurtd›ﬂ› tecrübesinde yabanc› pilotlardan
performans olarak bir eksi¤imiz bulunmad›¤›n›, sadece daha fazla deneyime ihtiyac›m›z oldu¤unu gördüm. ‹mkân tan›n›rsa,
dünya ﬂampiyonas›nda da bir yere getirmek istiyorum.
Günlük hayat›nda ne marka otomobil
kullan›yorsun?
Normalde Ford Fiesta dizel kullan›yorum.
Çok memnunum. Ekonomik, pratik ve
rahat bir model. Fiesta, Focus’un her iki
jenerasyonu, sürüﬂ dinamikleri aç›s›ndan
mükemmel. Ayn› s›n›fta birçok otomobil
kulland›m ama bu araçlar› kullan›rken ald›¤›m direksiyon hissini baﬂka hiçbir oto-

mobilde bulam›yorum. Direksiyon hissi,
yönlendirme keskinli¤i ve kayma durumlar›nda kolay zapt edilebilir olmas›, onlar›
bence eﬂsiz yap›yor. Ben pilot olarak, kullan›m s›ras›ndaki tepkilerine yo¤unlaﬂ›yorum, ama Focus’un her iki versiyonuda
güvenlik aç›s›ndan da çok geliﬂmiﬂ araçlar.
Peki “ofisinizi” nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Focus WRC gerçekten inan›lmaz bir yar›ﬂ
otomobili. Bambaﬂka bir teknoloji, bambaﬂka bir dünya, eliniz kolunuz gibi birﬂey. Bu araca istedi¤iniz an istedi¤inizi
yapt›rabilirsiniz. Fizik kurallar›n›n limitlerini zorlayabilirsiniz. 2.0 litre 300 HP’lik
turbo motora sahip. Görünümü ﬂeklen
standart otomobillere benzese de, teknolojisi tamamen farkl›. Camlar› ve farlar› d›ﬂ›nda ortak yan› yok desem yeridir.

Emre Yurdakul kimdir?
Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasar›m› bölümünü henüz bu yaz bitiren Emre Yudakul
1982 do¤umlu. Vaktini ne okuluna, ne bir iﬂe vermiﬂ; varsa yoksa motor sporlar›. Hayali, bu
sporda pilot olarak sadece Türkiye’de de¤il, dünya ﬂampiyonalar›nda ad›ndan söz ettirmek, bu
mesle¤i profesyonel olarak yapmak. Kalan birazc›k zamanda, film izliyor, canl› müzik dinliyor,
davul çal›yor, bisiklete biniyor.
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d amdaki mizahç›
Cihan Demirci cihandemirci@yahoo.com

Mizah›n ince zekâs›: Erdal ‹nönü

S

eksenili y›llar›n ortas›yd›.
Henüz damlarda de¤il aﬂa¤›larda oldu¤um zamanlar. O
y›llar Taksim, Elmada¤’da
Müjdat Gezen’in GÜM adl›,
güldürü üretimi yapan iﬂyerinde çal›ﬂ›yorum. Her zaman yapt›¤›m gibi, akﬂam iﬂten h›zla ç›kt›¤›m bir günde, Elmada¤’dan Taksim’e do¤ru h›zl› ad›mlarla yürüdü¤üm bir anda, benim kadar
ad›mlar› h›zl› olan ve benim kadar uzun
boyu bulunan birisiyle çarp›ﬂt›m… ‹kimiz de o kadar h›zla yürüyorduk ki,
birbirimizi gördü¤ümüz anda frenlerimiz tutmam›ﬂt›. O uzun boylu kiﬂi aniden bir apartmandan ç›km›ﬂt› h›zl›
ad›mlarla. Çarp›ﬂt›¤›m›z anda duydu¤um ilk söz: “Çok affedersiniz” olmuﬂtu. Kafam› kald›rd›¤›mda karﬂ›mda tüm
sevimlili¤iyle Erdal ‹nönü durmaktayd›. “Esta¤furullah, as›l
siz affedin, ben çarpt›m” gibi
bir cümle ç›km›ﬂ olmal› a¤z›mdan. Erdal Bey ve onun h›zl›
ad›mlar›na ayak uydurmaya
çal›ﬂan sevgili eﬂi Sevinç han›mla o an birbirimize bak›p
gülümsemiﬂtik. Bu küçük çarp›ﬂma d›ﬂ›nda Erdal Bey’le herhangi bir tan›ﬂmam ya da diyalogum olmad›. Ama bu mütevaz› ve zarif insan›n inceli¤ine
benim o gün çarp›ld›¤›m kesindi. Türk siyaseti 1980 sonras› dönemden bugüne dek
onun kadar samimi, onun kadar do¤al ve de en önemlisi
onun kadar “özeleﬂtiri sahibi”
bir siyasetçi daha görmedi,
bundan sonra da görmesi çok
zor... Ondaki özeleﬂtiri kültürünün zerresi, bugünün siyasetçilerinde yok. Bugün siyasetçi bulmak da zor art›k, daha
çok kurnaz politikac›lar var
karﬂ›m›zda.
O, biz karikatürcülerin-mizahç›lar›n en çok sevdi¤i, çizerken
en çok keyif ald›¤› isimdi. Geriye birbirinden renkli anekdotlar, birbirinden zekâ ›ﬂ›lt›l›
an›lar ve tertemiz bir isim b›rakt›. Sevgili Erdal ‹nönü, kari-
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Damdan bu kez aﬂa¤›lara de¤il, yukar›lara
bak›yorum ve o her daim gülümseyen sevimli
yüzüyle, mütevaz›, içten, do¤al, komplekssiz,
bilge insan bana el sall›yor ﬂimdi bulutlar›n
üstünden… Uzunlu¤undan çok inceli¤ini öne
ç›karan bu insan da ﬂimdi bulutlar›n üstünde…
O insan; ERDAL ‹NÖNÜ…
katürcüleri-mizahç›lar› da çok severdi.
Onlara dava de¤il her zaman kucak açt›, sevgi gösterdi. Onda mizahç›lara özgü ince bir zekâ vard›. Onu ﬂimdiden
artan bir özlemle anarken ondan kalan

birkaç anekdotu sizlere aktarmak istiyor, gelecek aya dek dam üstünden sevgilerimi iletiyorum…
Erdal ‹nönü’yü sinema ç›k›ﬂ›nda yakalayan bir gazeteci sorar: “Say›n ‹nönü,
sizi bu s›ralar sinema salonlar›nda
göremiyoruz pek?.. Yan›t gecikmez: “Tabii göremezsiniz, sinema
salonlar› karanl›k oluyor.” Eﬂi Sevinç Han›m: “Erdal yetiﬂ fare var”
diye ç›¤l›¤› basar günün birinde.
Erdal Bey gayet sakin yan›t verir:
“Bana ne Sevinç, ben kedi miyim?..”
Gazetecinin biri sorar: “Sizin
için Norveç’e baﬂbakan olur diyorlar” Erdal ‹nönü her zamanki gibi gülümseyerek yan›t verir:
“Çok teﬂekkür ederim. Bu herhalde sen bu iﬂleri Türkiye’de
beceremiyorsunun kibarca söylenmesi oluyor.”
Seçmenlerden biri seçim otobüsünün önüne at›l›r ve Erdal Bey’e
hitaben “Ölürüm yoluna” diye
hayk›r›r. Erdal Bey’den yan›t gelir: “Dur, ölme. Bir oy bir oydur.”
SHP Genel Baﬂkanl›¤› döneminde
di¤er sol parti liderleri ve bürokratlarla bir restorana gider. Garsonun “Bir ﬂey almak ister misiniz,
efendim?” sorusu üzerine “Teﬂekkürler biz birbirimizi yiyece¤iz”
yan›t›n› verir.
Erdal Bey’e bir gün, hiç s›cak bakmad›¤› siyasete y›llar sonra neden
girdi¤ini sorarlar. Yan›t müthiﬂtir:
“Ülkemi benden daha kötüleri
yönetmesin diye!..”

