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stanbul Sanayi Odas›’n›n her y›l aç›klad›¤› Türki-
ye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu araflt›rmas›nda
“Üretimden Sat›fllar”, “‹hracat” ve “Kârl›l›k” kategori-
lerinde ilk üç s›ray› alan flirketlere eylül ay›nda ödül-
leri verildi. Toplam dokuz ödülün beflini toplulu¤u-
muza ba¤l› flirketler ald›. Bu baflar›, her f›rsatta ifade etti¤imiz gibi yöneticileri, çal›flan-

lar› ve bayileriyle Koç Toplulu¤unun tüm bireylerinin ortak baflar›s›d›r. Bu vesileyle, baflar›l› perfor-
mans gösteren ülkemizin yüz ak› kurulufllar›m›z›n mensuplar›na bir kez daha teflekkürlerimizi sunuyor,
gelecek baflar›lar›n›n daha da büyük olmas›n› diliyoruz.
Koç Toplulu¤u olarak Türkiye ekonomisine sa¤lad›¤›m›z katk›lara paralel, Türk toplumunun kültürel
geliflimine destek sa¤lamay›da önde gelen amaçlar›m›zdan biri olarak görüyoruz. Ça¤dafl toplum-
lar›n eriflti¤i e¤itim, kültür ve sanat düzeyine ulaflmaya yönelik çabalar›, sosyal sorumlulu¤unun bir
gere¤i olarak kabul ediyoruz. Toplulu¤umuz, bu çerçevede yürüttü¤ümüz faaliyetleri, bu kez de ulus-
lararas› alanda ad›ndan söz ettirmeyi baflaran ve her geçen y›l daha da zengin bir içeri¤e kavu-
flan kültür-sanat organizasyonlar›ndan birine, ‹stanbul Bienali’ne uzun vadeli sponsorluk deste¤i sa¤-
layarak bir üst noktaya tafl›yor. 10 y›l süreyle sponsorlu¤unu üstlendi¤imiz ‹stanbul Binenali’nin dünya-
da da ad›n› duyurmas› hepimiz için gurur vesilesi olacakt›r. 
Ekonomimizin ihtiyaç duydu¤u nitelikli ara eleman ihtiyac›n›n karfl›lanmas› ve gençlerimizin karfl› kar-
fl›ya kald›¤› iflsizlik sorununun çözümüne katk› amac›yla geçen y›l bafllatt›¤›m›z “Meslek Lisesi, Mem-
leket Meselesi” projemiz büyük bir ilgi görüyor. Rakamlar, özellikle bu y›l meslek liselerine baflvuru-
lar›n büyük bir art›fl gösterdi¤ine iflaret ediyor. Bu geliflmede topluluk olarak pay›m›z›n bulunmas› bi-
zim için bir övünç vesilesidir. Do¤ru bir tespitle yola ç›k›lan bu projeden, gençlerimizin de en az
bizler kadar heyecan duymas›n›, e¤itim ve istihdam alanlar›nda dönüflüm ad›na son derece önem-
li bir baflar› olarak görüyoruz. 
Sevgi Gönül aram›zdan ayr›lal› dört y›l oldu… Ad›na düzenlenen anlaml› bir klasik müzik konserin-
de bir araya gelen dostlar› ve sevenleri, onun sanat ve sanatç› sevgisini bir kez daha yâd ettiler.
Bir kez daha ortak an›lar›n› tazelediler. Yaflam› boyunca sosyal sorumluluk projelerinde büyük bir
heyecan ve titizlikle çal›flan, ülkemizdeki arkeoloji çal›flmalar›na ve Anadolu kültürünün unutulmaya
yüz tutmufl de¤erlerinin aç›¤a ç›kart›lmas›na eflsiz katk›lar sa¤layan Sevgi Gönül’ü sayg›yla ve öz-
lemle an›yor, bu anlaml› etkinli¤e dünya çap›nda de¤erli bir sanatç›y› konuk etti¤i için Say›n Ömer
M. Koç’a tebriklerimizi sunuyoruz.

Ali Y. Koç
Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan›
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stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan her y›l gele-
neksel olarak haz›rlanan “Türkiye’nin 500 Bü-
yük Sanayi Kuruluflu” araflt›rmas› sonucunda
üç kategoride ödüller verildi. “Üretimden Sa-
t›fllar”, “‹hracat” ve “Kârl›l›k” kategorilerinde

ilk üç s›ray› paylaflan flirketler ödüllendirildi. 

Tüprafl ve Ford Otosan’a ödüller
Ödüllendirilen flirketler aras›nda Tüprafl, üç kategori-
de de birincili¤i elde etti. Tüprafl’›n ödülünü Koç Hol-
ding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç teslim
ald›. Ford Otosan da, “Üretimden Sat›fllar” kategorisin-
de ikinci, “‹hracat” kategorisinde üçüncü oldu. Ford
Otosan’›n ödülü ise Koç Holding CEO’su Dr. Bülent
Bulgurlu’ya verildi.
Koç Toplulu¤u, bu üç kategori içinde “Üretimden Sat›fl-
lar” kategorisinde ilk 10 flirket içinde befl flirketle yer

‹stanbul Sanayi Odas›’n›n (‹SO) 
55. kurulufl y›ldönümü etkinlikleri

çerçevesinde Türkiye'nin
500 Büyük Sanayi Kuruluflu içinde
“Üretimden Sat›fllar”, “‹hracat” ve
“Kârl›l›k” kategorilerinde ilk üçe

giren firmalara ödül verildi.
Verilen dokuz ödülden beflini 

Koç Toplulu¤u ald›

üresel vizyonk
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alarak, “üreterek büyüme odakl›” yaklafl›-
m›n› sürdürürken, “‹hracat” kategorisin-
de de ilk sekiz flirket aras›nda alt› flirket-
le yer alarak dünya pazarlar›nda giderek
yükselen küresel rekabet gücüyle ülke
ekonomisine artan bir katk› sa¤lad›¤›n›
bir kez daha kan›tlam›fl oldu.

Rahmi M. Koç da törene kat›ld›
Ödül töreninin ard›ndan gerçeklefltirilen
kokteyle Koç Holding fieref Baflkan› Rah-
mi M. Koç da kat›ld›. Ayr›ca, tören çerçe-
vesinde düzenlenen panelde konuflma
yapan Dünya Bankas› Türkiye Direktörü
Ulrich Zachau, uzun vadeli verimlili¤in
e¤itimden ve kalifiye eleman yetifltirmek-
ten geçti¤ini ifade etti. Rekabette döviz
kuru rolünün büyük oldu¤una ama bafl-
ka faktörlerin de önemli oldu¤una dikkat
çeken Zachau, “Türkiye’nin bu noktada
her zaman topa bakmas›, gözünü toptan
ay›rmamas› gerekiyor” dedi.

Koç Toplulu¤u, Türkiye’nin 
en büyük sanayi kuruluflu
Koç Toplulu¤u flirketleri, 37.9 milyar

YTL ile Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluflu’nun cirosunun yüzde 21’ini,
özel sektörde ise yüzde 22’sini temsil edi-
yor. 39 y›ld›r aral›ks›z sürdürülen ve gele-
nekselleflen, Türkiye’nin en prestijli arafl-
t›rmalar›n›n bafl›nda gelen ‹SO 500 liste-
si, Türk ekonomisinin performans›n› ölç-
mede en önemli ve güvenilir kaynaklar-

dan biri olarak de¤erlendiriliyor. 
Bu y›lki araflt›rmaya göre Koç Toplulu¤u,
ciro, kâr, ihracat ve çal›flan say›s› olarak,
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluflu
olma baflar›s›n› sürdürdü. ‹SO 500 liste-
sinde ilk 10 flirket içinde befl flirketle yer
alan Koç Toplulu¤u, Türkiye’nin gelece-
¤ine güvenerek, Türk sanayiinin öncüsü

olmay› sürdürüyor.
Bu y›l aç›klanan Fortune 500
listesinde ilk 200 içinde yer
alan tek Türk flirketi olan ve
listede 190. s›rada bulunan
Koç Holding, kurucusu Veh-
bi Koç’un “Ülkem varsa ben
de var›m” ilkesi do¤rultusun-
da, 90 bin kiflilik çal›flan or-
dusuyla bir dünya flirketi ol-
ma yolunda ilerlerken, ülke
ekonomisi için de¤er yarat-
maya devam ediyor.
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2006 Sat›fllar Brüt ‹hracat
(KDV Hariç) Katma De¤er

Özel
Sektör 
S›ras›

fiirket ad›

Bin YTL Bin dolar

1 Tüprafl Türkiye Petrol Rafinerileri A.fi. 18.673.722 13.906.514 3.044.360

2 Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 5.605.701 1.030.515 2.461.605

5 Arçelik A.fi. 3.825.144 1.268.858 1.166.345

8 Tofafl Türk Otomobil Fabrikas› A.fi. 2.672.942 447.520 1.218.021

9 Aygaz A.fi. 2.495.107 1.106.998 90.302

13 Beko Elektronik A.fi. 1.580.839 50.549 757.384

42 Türk Demirdöküm Fabrikalar› A.fi. 615.124 110.153 166.413

60 Türk Traktör ve Ziraat Makinalar› A.fi. 508.827 181.172 112.336

73 Mogaz Petrol Gazlar› A.fi. 438.966 47.183 958

76 Tat Konserve San. A.fi. 429.596 69.879 23.786

97 Arçelik-LG Klima San. Ve Tic. A.fi. 363.939 79.246 61.245

118 Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.fi. 307.253 112.634 111.834

251 Entek Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.fi. 161.157 -13.281 0

304 Demir Export A.fi. 134.736 74.883 7.782

372 Otoyol Sanayi A.fi. 119.939 40.724 29.588

Koç Toplulu¤u Toplam› 37.932.992 18.513.546 9.251.959

Özel Sektör Toplam› 170.485.017 64.994.008 43.082.257

Koç / Özel (%) 22,3 28,5 21,5

500 Büyük Firma 184.008.259 75.346.135 43.955.409

Koç / 500 Büyük Firma (%) 20,6 24,6 21,0

‹SO'NUN 500 BÜYÜK SANAY‹ KURULUfiU ARAfiTIRMASINDA KOÇ TOPLULU⁄U'NUN YER‹

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç (solda) ve Koç 
Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu.



ünya Bankas› Türkiye
Temsilcisi Ulrich Zachau,
Türkiye ekonomisinin per-
formans›n› çok iyi buldu-
¤unu, ancak cari aç›¤›n

hassasiyetini korudu¤unu söylüyor. Kü-
resel ›s›nman›n geliflmekte olan ülkeler
aç›s›ndan risk oldu¤u uyar›s›nda bulunan
Zachau, acil önlem al›nmas› gerekti¤ine
dikkat çekiyor.

Gelecek dönemlerde Dünya Bankas›-
IMF görüflmelerinde bafll›ca gündem
konular› neler olacak, hangi konular
tart›fl›lacak?
Y›ll›k sonbahar görüflmelerinin gündemi
henüz kesinleflmedi. Muhtemel birkaç
konu olarak, dünyan›n ekonomik duru-

mu, küresel mali istikrar, iklim de¤iflik-
li¤i, küresel kamu mallar› gibi konula-
r›n görüflülmesi beklenebilir.  

Küresel ›s›nman›n küresel ekonomi-
ye k›sa ve orta vadede muhtemel et-
kileri neler olacak?
‹klim de¤iflikli¤i, özellikle geliflmekte
olan ülkeler için büyük bir tehlike. Ge-
liflmekte olan ekonomiler, co¤rafi deza-
vantaj tafl›yorlar. Çünkü geliflmifl olan
bölgelere nazaran, ortalama olarak zaten
daha s›cak iklimdeler ve buralarda ya¤›fl
oldukça de¤iflken. Birçok geliflmekte
olan ülke, iklime özellikle duyarl› olan
tar›ma büyük ölçüde ba¤›ml›. fiu an
al›nmakta olan önlemler, k›sa vadede
iklim üzerinde s›n›rl› etki yaratacak.

“Son befl y›lda Türk
ekonomisinin 

performans› çok 
güçlü oldu. Genifl bir

makro ekonomik 
istikrar sa¤land›.

Türk ekonomisinde
2007 y›l›nda da 

sa¤lam bir büyüme
bekliyorum”

üresel vizyonk
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“TÜRK EKONOM‹S‹
SA⁄LIKLI BÜYÜYOR”

DÜNYA BANKASI TÜRK‹YE TEMS‹LC‹S‹ ULRICH ZACHAU: 



Ancak flimdi ve gelecek 10-20 y›lda yap›-
lacaklar›n, bu yüzy›l›n ikinci yar›s›nda
büyük etkisi olacak.

Dünya Bankas›’n›n küresel ›s›nma
tehlikesine genel yaklafl›m› nedir?
Dünya Bankas›, 2009 y›l›na kadar gelifl-
mifl ülkelerde enerji verimi ve yenilenebi-
lir enerjiye mali deste¤ini y›lda yüzde 20
oran›nda art›rma hedefi koydu. Küresel
olarak banka, adaptasyon yoluyla iklim
de¤iflikli¤inin etkilerini hafifletmek için
birçok programa destek veriyor. Bunlar
aras›nda, sele maruz alanlar› koruma, or-
mans›zlaflmay› önleme, kirlili¤in azalt›l-
mas›n› destekleme, kaynak suyu yöneti-
mini güçlendirme ve tar›m teknolojileri-
ni iyilefltirme var. Türkiye’de Dünya Ban-
kas›, esas olarak hidroelektrik enerji pro-
jelerini finanse etmek üzere yenilenebilir
enerji projesine mali yard›m sa¤l›yor.
Banka ayn› zamanda, e¤er uygun projeler
önerilirse, rüzgâr, günefl, jeotermal, biyo-
enerji gibi di¤er yenilenebilir enerji pro-
jelerini de destekleyebilecek. Enerji ve-
rimlili¤ini art›rmak Türkiye için kritik
önemde; çünkü bu hem enerji arz› gü-
venli¤ini çözmeye hem de uzun vadede
iklim de¤iflikli¤ine adapte olmaya katk›-
da bulunacak. Tar›m ve sulama teknolo-
jilerinin iyilefltirilmesi dahil, daha iyi su
kaynaklar› yönetimi de önemli olacak.

Dünyada likidite fazlas›n›n oldu¤u dö-
nem sona m› erdi? ABD mortgage piya-
sas›ndaki dalgalanmay› küresel bir
kriz iflareti olarak görüyor musunuz?
Birçok kifli, uluslararas› mali piyasalarda
likiditenin daralaca¤›n› bir süredir tah-
min ediyordu. ABD Merkez Bankas›, Av-
rupa Birli¤i Merkez Bankas›, Japonya
Merkez Bankas› dahil olmak üzere,
önemli ülkelerin merkez bankalar› faiz
politikas› hadlerini art›rm›flt›. Bu nedenle
likidite daralmas› sürpriz olmad›. Do¤al
olarak, ABD ikinci el mortgage’daki zor-
luklar, mali piyasalar› daha az likit hale
getirdi. Kaliteye do¤ru da kaç›fl var. Çün-
kü yat›r›mc›lar belirsizlikten endifleli ve
portföylerini ABD Hazine Bonolar› gibi

nedeniyle dikkat gerektiriyor. Dolay›s›yla
hükümetin taahhüt etti¤i gibi, sa¤lam
makro ekonomik politikalar›n sürdürül-
mesi gerekli olacak. Türkiye, dünyan›n
en h›zl› büyüyen ekonomilerinden biri
oldu. 2002-2006 döneminde y›ll›k bü-
yüme ortalamas› yüzde 7.5 olarak ger-
çekleflti. Kifli bafl› gelir 5 bin 500 dolara
yükseldi. Bu da 2001’deki seviyenin he-
men hemen üç kat›. Türk ekonomisi bu-
gün sa¤l›kl› bir h›zla büyüyor ve 2007 y›-
l›nda da sa¤lam bir büyüme bekliyorum.
Türkiye öte yandan temel yap›sal zorluk-
lar› da çözmeye bafllad›, bunlar aras›nda
mali sektörü yeniden yap›land›rma, özel-
lefltirme ve sosyal güvenlik reformu var.
Baflar›lar etkileyici. Bafllat›lan yap›sal de-
¤iflikliklerin ve ekonomik kurumlar›n
modernizasyonunun sürdürülmesi önem
tafl›yor. 

Koç Holding, Kofi Annan’›n kat›l›-
m›yla BM Küresel ‹lkeler Sözleflme-
si’ni Mart 2006’da imzalad›. BM’nin
bu inisiyatifinin ülkeler ve küresel
ekonomi için anlam› nedir?
BM Küresel ‹lkeler Sözleflmesi, çevre, in-
san haklar›, çal›flma standartlar› ve yol-
suzlukla mücadele alan›nda daha fazla
geliflme kaydetme amac›na yönelik ola-
rak ifl dünyas› ile BM kurumlar›, emek,
sivil toplum ve hükümet kurulufllar› ara-
s›ndaki iflbirli¤ini daha da art›rman›n bir
yolu. San›r›m 90’› aflk›n ülkeden 2 bin
500’den fazla kat›lan flirket var; bu da BM
Küresel ‹lkeler Sözleflmesi’ni dünyadaki
en büyük gönüllü kurumsal yurttafll›k gi-
riflimi haline getirdi. Dünya Bankas›, Koç
Toplulu¤u ve di¤er özel flirketlerin BM
Küresel ‹lkeler Sözleflmesi’ne kat›l›m›n›
sevinçle karfl›l›yor. Özel sektör, dünyada
yenili¤in ve teknoloji yay›lmas›n›n bafll›-
ca sürükleyicisi. Özel sektör ve hükü-
metler aras›nda BM koordinasyonu sa¤-
layan BM Küresel ‹lkeler Sözleflmesi gibi
programlar, çevre ve çal›flma standartlar›
gibi kritik alanlarda uluslararas› iflbirli¤i-
ni art›rmaya katk›da bulunabilir. 

daha düflük riskli varl›klara do¤ru yeni-
den dengeliyorlar. ABD Merkez Bankas›
faiz oran›n› 50 bps düflürdü. Bu önlemler
dalgalanman›n azalmas›na yard›mc› olu-
yor. Ancak, sa¤lam tahminler yapmak
için çok erken.

Türk ekonomisini nas›l görüyorsu-
nuz? Son befl y›l› de¤erlendirebilir
misiniz ve gelecek dönemdeki öngö-
rülerinizi paylafl›r m›s›n›z?
Son befl y›lda Türk ekonomisinin perfor-
mans› çok güçlü oldu. Mali disiplin ve s›-
k› para politikalar›, enflasyonu ve enflas-
yon beklentilerini azaltt›, ayn› zamanda
elveriflli bir ekonomik ortamda borç sür-
dürülebilirli¤ini iyilefltirdi. Genifl bir
makro ekonomik istikrar sa¤land›. Gerçi
riskler devam ediyor. Halihaz›r cari aç›k
yüksek ve yan›nda getirdi¤i hassasiyetler
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Dünya Bankas›’n›n deneyimli isimlerinden Alman as›ll› Ulrich Zachau, Brezilya Direktörlü¤ü baflta
olmak üzere, Latin Amerika ülkelerine iliflkin görevlerde yer ald›. Bu bölgede baflar›l› uygulamalar›
bulunan ve parlak bir Dünya Bankas› uzman› olarak tan›mlanan Zachau, Dünya Bankas›’n›n Latin
Amerika ve Karayipler Bölümü Strateji ve Operasyonlar Direktörü olarak da çal›flt›. Zachau, flu anda
Dünya Bankas› Türkiye Temsilcisi olarak görevini sürdürüyor.

Ulrich Zachau kimdir?

“Dünya Bankas›, Koç Toplulu¤u’nun BM Küresel
‹lkeler Sözleflmesi’ne kat›l›m›n› sevinçle karfl›l›yor.

Özel sektör, dünyada teknolojinin
yay›lmas›n›n sürükleyicisi”



ültürel vizyonk
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Küresel savafl ça¤›nda yafl›yoruz. En çok ihtiyac›m›z olan ise iyimserlik. 
Koç Holding’in sponsorlu¤uyla gerçeklefltirilen 10. Uluslararası ‹stanbul
Bienal’inde bu y›l iyimserlik aranıyor

KÜRESEL SAVAfi ÇA⁄ININ 

EN B‹ENAL‹
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oç Holding’in 10 y›l sürey-
le sponsorlu¤unu üstlendi-
¤i, 8 Eylül-4 Kas›m tarihle-
ri aras›nda gerçeklefltirilen
10. Uluslararas› ‹stanbul

Bienali, sundu¤u yenilikçi bak›fl aç›lar›yla,
kültürel ve toplumsal de¤iflikliklere önayak
olmada yine önemli bir rol üstleniyor. Di-
namik, karmafl›k ve heyecan verici bir met-
ropol olan ‹stanbul’un, sanatç›lara ve di¤er
yarat›c›lara, hayal güçlerini ve yarat›c›l›kla-
r›n› harekete geçirecek yo¤un bir ilham
vermesiyle oluflan bienal, bu dinamizmin
izlerini de tafl›yor. Küratör Hou Hanru li-
derli¤inde, 18’i Türkiye’den olmak üzere
96 sanatç›n›n 150’yi aflk›n projesine ev sa-
hipli¤i yapan bienalin kavramsal çerçevesi
ise: “‹mkâns›z De¤il, Üstelik Gerekli-Küre-
sel Savafl Ça¤›nda ‹yimserlik”.

Yaflayan bir kente dinamik bir bienal
‹stanbul Kültür Sanat Vakf› (‹KSV) taraf›n-
dan düzenlenen Uluslararas› ‹stanbul Bi-
enali, “modernli¤in vaadi”ni elefltirel ola-
rak yeniden inceliyor. Bu nedenle sergi
mekânlar› aras›nda, Atatürk Kültür Merke-
zi (AKM), Antrepo No: 3, ‹stanbul Manifa-
turac›lar Çarfl›s› (‹MÇ), Santralistanbul ve
Kad›köy Halk E¤itim Merkezi yer al›yor.
Küratör Hanru, bu bienal mekânlar›n›, söz
konusu mekânlar›n ‹stanbul’un modern-
leflme sürecindeki politik, ekonomik ve
sosyal yönlerine iflaret eden temalar arac›-
l›¤›yla ele al›yor. Sanatsal üretimi ve fizik-
sel mekânlarla iliflkiye girmenin yaflayan
sürecini vurgulayan bienal, modernli¤in
karmafl›k ve çeflitli biçimleri ile ilgili farkl›
kültürel ba¤lamlar› ve sanatsal görüflleri
ortaya ç›karman›n bir yolu olarak kentsel
olgulara ve mimari gerçekli¤e odaklan›yor. 

Sonsuz bir kent labirenti
En bafl›ndan itibaren geleneksel bir sergi
biçiminin ötesinde yap›land›r›lan bienal
projesi, bienali gerçek kentsel yaflam›n tit-
reflimiyle birlefltirme mant›¤›n› benimsi-
yor. Bu sebeple, mekân seçimlerinde, bu
mekânlardaki sunumlar›n biçiminde, sa-
natç›lar ve di¤er kat›l›mc›lar aras›ndaki di-
yalog ve iflbirli¤inde, mekânsal tasar›mlar-
da kentsel yaflam unsuru ön plana ç›k›yor.
Bir ortak zekâ projesi olan bienal, “çok-
luk”un yap› ve ifllevini mükemmel olarak
yans›t›yor. Mekânsal olarak genifl bir kent-
sel alanlar yelpazesini kapsayan bienal,
Avrupa yakas›ndan Asya yakas›na, merkez
bölgelerden kenar mahallelere kadar uza-
n›yor. Uyumayan bir flehirde hayat›n ger-
çekli¤iyle hesaplaflan bienal, sergileri ara-
c›l›¤›yla farkl› mekânlarda günün 24 saati
sürekli iflliyor. Dört büyük sergisi, say›s›z
özel projesi ve paralel organizasyonlar›yla
birlikte karmafl›k bir sistem olan bienal,
adeta sonsuz bir kent labirenti...

Bienal, modern Türkiye’nin yüzü
Geliflmekte olan ülkelerde oldu¤u gibi
Türkiye’de de modernleflmenin ve mo-
dernli¤in bir ürünü olan ça¤dafl sanat ala-
n›ndaki çal›flmalar aras›nda önemli bir ye-
ri olan ‹stanbul Bienali, 20 y›ld›r düzenle-
niyor. Bu anlamda bienal, hem iç kültürel
geliflme hem de uluslararas› statü aray›fl›n-
da Türkiye’nin modernleflme projesinin
bir parças› olarak görülüyor. Yaklafl›k çey-
rek as›rl›k deneyimiyle belli bir olgunluk
seviyesine eriflmifl olan bienal, tüm bu çer-
çeveden bak›ld›¤›nda, bu sene Koç Hol-
ding’in sponsorlu¤unda Türkiye’de ça¤-
dafl sanat›n yarat›lmas›nda bir öncü olarak
kendini yeniden icat ediyor. 

K



oç Toplulu¤u olarak bi-
enale ilgimiz asl›nda bu
y›l bafllamad›. Bir önceki

‹stanbul Bienali’nin iki efl sponsorunun
da yine topluluk enerji grubu flirketleri-
mizden Aygaz ve Opet olmas› bu iflbirli-
¤inin temelinin bir anda at›lmad›¤›n›
gösteriyor. Bienalin ‹stanbul markas›na
yapt›¤› katk›, ça¤dafll›¤›, sa¤lad›¤› ulus-
lararas› bilinirlik, ülke tan›t›m›na verdi-
¤i destek ve süreklili¤i de bizi heyecan-
land›rd›. Daha sonra fiakir Eczac›bafl› ve
kurumumuz aras›nda yap›lan görüflme-
lerde bu önemli projede beraber çal›fl-
man›n gerek projeye gerek toplulu¤u-
muza önemli katk› sa¤layaca¤›na inan-
d›k ve 10 y›ll›k bir iflbirli¤ini bafllatt›k.
Kültür-sanat dünyam›z›n en büyük des-
tekçilerinden ‹stanbul Kültür Sanat
Vakf› ile Uluslararas› ‹stanbul Bienali
kapsam›nda uzun soluklu bir iflbirli¤ine
imza atm›fl olmaktan dolay› çok mutlu-

yum. Koç Toplulu¤u kültür-sanat ala-
n›ndaki deste¤inde her zaman mükem-
meli hedefledi. Kurucumuz Vehbi
Koç’un ülkesine olan sevgisi, toplulu-
¤un toplumsal alandaki çal›flmalar›na
yans›d›. ‘Ülkem varsa ben de var›m’ sö-
züyle özetledi¤i bu bak›fl aç›s› kurum
kültürümüzün önemli bir parças›n›
oluflturdu. 
Babam Rahmi Koç, kültür-sanat alan›n-

da kendi döneminin en iyilerini hedefle-
di. K›saca, üç kuflak da kendisinden ön-
ce gelenlerin birikim ve deneyimlerin-
den yararlanarak hep daha ileriye gitme-
yi hedefledi diyebiliriz. Elbette benim
dönemim de farkl› yenilikler getirecek-
tir. ‹stanbul Kültür Sanat Vakf› ile bienal
kapsam›ndaki iflbirli¤imizin ülkemizde
ça¤dafl sanat konusunda sa¤layaca¤› aç›-
l›m bunlardan biri olacak.
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“Ça¤dafl sanata 
deste¤imiz sürecek”

“K

KOÇ HOLD‹NG YÖNET‹M KURULU BAfiKANI MUSTAFA V. KOÇ: 

Koç Holding 
Yönetim Kurulu

Baflkan› Mustafa V. Koç, 
Koç Toplulu¤u’nun 

10. Uluslararas›
‹stanbul Bienali’ne
10 y›l gibi uzun bir

süreyle destek olmas›na
ve bienale iliflkin

görüfllerini aktard›...



“Ça¤dafl sanat bilincini 
oluflturmak bize düflüyor”
Ça¤dafl sanat, güncel, interaktif, yenilik-
çi, uluslararas›, toplumsal sorunlara du-
yarl›, iletiflime aç›k ve hayal etmeyi tefl-
vik eden bir sanat dal›. Toplumsal so-
runlarla bire bir ilgili ve kat›l›mc› bir sa-
nat dal› olarak asl›nda sokaktaki insana
çok yak›n. Ancak, ‹stanbul Bienali Tür-
kiye’den çok yurtd›fl›nda daha fazla bili-
niyor ve takip ediliyor. Ülkemizde ise
ça¤dafl sanata henüz yayg›n ilgi yok.
Gençlerde ve yetiflen nesillerde bu bilin-
ci oluflturmak da bizlere düflüyor. ‹nsan-
lar›m›z›n zaman içinde, önce bienalleri
takip etmekten, sonra ça¤dafl sanat akti-
vitelerine kat›l›m göstermekten zevk ala-
ca¤›na inan›yoruz.

“Ülkemiz ileri gitti¤i ölçüde
ileri gidebiliriz”
Bir ülkenin ileri gitmesi, toplumun kal-
k›nmas› için ekonomik flartlar ne denli
önemliyse sosyokültürel hayat da o den-
li önemlidir. ‹flte bu yüzden ifl dünyas›-
n›n faaliyetleriyle ülke ekonomisine kat-
k›da bulunurken, toplumsal geliflimin
di¤er aya¤› olan kültür-sanat› da dikkate
almas›ndan do¤al bir fley olamaz. Ülke-
miz ileri gitti¤i ölçüde biz de ileri gidebi-
liriz. Koç Toplu¤u iflte bu felsefeyi be-
nimseyerek, faaliyet gösterdi¤i 80 y›l bo-
yunca toplumsal çal›flmalara büyük
önem verdi. Ülkemizin tarihi ve kültürel
zenginli¤ine sahip ç›kmak, sanat› ve sa-
natç›y› desteklemek bizim sorumluluk
anlay›fl›m›z›n do¤al bir parças› oldu.

“Çocuk ve gençleri 
yönlendirmeliyiz ”
Koç Toplulu¤u dünya çap›ndaki bu et-
kinli¤in ana sponsoru olarak, büyük bir
bofllu¤u doldurmay› hedefliyor. 2010
Avrupa Kültür Baflkenti seçilen ‹stan-

bul’a yarafl›r bir sanat etkinli¤i için des-
te¤imizi farkl› kollardan yürütüyoruz.
Sadece ana sponsorlukta kalmay›p pek
çok alt proje ve mekân sponsorlu¤unu
da flirketlerimiz olarak destekliyoruz.
Ayr›ca çocuklar›n sanata ilgilerini gelifl-
tirmek için büyüklerin de yönlendirici
olmas› gerekti¤ini düflünüyoruz. ‹flte bu
yüzden 10. Uluslararas› ‹stanbul Biena-
li’nde beni en çok heyecanland›ran çal›fl-
malardan biri, destekledi¤imiz Çocuk ve
Üniversite projesi. Bienalde 6-14 yafl
aras›ndaki çocuklar›m›z için özel olarak
tasarlanan e¤itimlerle çocuklar›m›z› sa-
natla tan›flt›r›yor, onlar›n sanatla ba¤lar›-
n› güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bir de,
üniversiteli gençlerimize yönelik yeni bir
uygulamay› hayata geçiriyoruz. Ö¤renci-
lerimizin bizim sponsorlu¤umuzda bie-
nal sergilerini ücret ödemeden gezmele-
rine olanak sa¤layarak, sanata olan ilgile-
rini de canl› tutmay› hedefliyoruz. Sanat
ve gençleri böyle bir platformda birlefl-
tirmekten ve onlara bienali ücretsiz izle-
me f›rsat› vermekten büyük mutluluk
duyuyoruz.

“Örnek olmaya çal›fl›yoruz”
Bu y›lki bienalin ana temas›, içinde bu-
lundu¤umuz yüzy›l›n flartlar›nda sahip
olunmas› gereken en önemli özelli¤i ba-
r›nd›r›yor: iyimserlik. ‹çinde bulundu-
¤umuz ça¤›n tüm olumsuz koflullar›,
ancak umut ederek ve hayallerimiz do¤-
rultusunda çal›flarak de¤iflecek. Koç
Toplulu¤u olarak biz de bu konuda
kendi pay›m›za düfleni yaparak e¤itim,
sa¤l›k ve kültür alan›ndaki çal›flmalarla
toplumun yaflam kalitesinin yükselme-
sine katk›da bulunmaya, örnek olmaya
çal›fl›yoruz.

“Kurumlar› deste¤e 
davet ediyorum”
“Ülkemizin geliflimi, ekonomik ve siya-
sal alandaki ilerlemeye ba¤l› oldu¤u ka-
dar toplumsal alandaki geliflmelere ba¤-
l›. Kültür ve sanat, bir toplumun alg› ka-
p›lar›n› açmas›, kendisini, sahip oldu¤u
de¤erleri tan›mas›, di¤er kültürlerle ilifl-
ki kurabilmesi için olmazsa olmazd›r.
Türkiye hak etti¤i ça¤dafl uygarl›k sevi-
yesine ulaflmak için önümüzdeki dö-
nemde hiç kuflkusuz çok çal›flacak. Eko-
nomik ve siyasal hedeflere ulafl›lmas›
için bir dizi reform hayata geçirilecek,
Avrupa Birli¤i ile iliflkiler yeniden güç-
lendirilmeye çal›fl›lacak. Bütün bunlar
yap›l›rken sanata da gereken önemin ve-
rilece¤ini ümit ediyorum. Uluslararas›
‹stanbul Bienali, sanat çevrelerinde edin-
di¤i sayg›nl›k ve uluslararas› boyutta
gördü¤ü kabulle Türk ulusunun içinden
do¤up büyüyen ve küresel oyuncu olma
hedefine ad›m ad›m ilerleyen Koç Top-
lulu¤u ve misyonuyla bire bir örtüflen
bir etkinlik, bu anlamda mutlulu¤umu
bir kez daha ifade etmek isterim. Top-
lumsal geliflime katk›da bulunmak için
bütün kurumlar› sanata destek vermeye
davet ediyorum.”
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Koç Toplulu¤u, çocuklara ve gençlere yönelik
olarak yürüttü¤ü çal›flmalar›n devam› niteli¤inde
10. Uluslararas› ‹stanbul Bienali kapsam›nda
farkl› projeleri de destekliyor. Bunlardan biri,
‹KSV ve Pace Sanat Merkezi’nin Koç Holding
sponsorlu¤unda gerçeklefltirdi¤i “Çocuk E¤itim
Programlar›”. 6-14 yafl grubundaki çocuklar›
müze ve galeri kültürüyle tan›flt›rmak, onlar›n sa-
nata ve özellikle ça¤dafl sanata olan ilgilerini ar-

t›rmak, temel sanat terimleri ve kavramlar› ile ta-
n›flmalar›n› sa¤lamak amac›yla düzenlenen “Ço-
cuk E¤itim Programlar›”, 10. Uluslararas› ‹stan-
bul Bienali’nin aç›k oldu¤u 4 Kas›m’a kadar de-
vam ediyor. 9 Eylül’den itibaren bafllayan prog-
ramlar, bienalin sonuna kadar, sadece 1-7 Ekim
tarihleri aras›nda haftada alt› gün, di¤er haftalar
ise Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada
iki gün, ikifler grup halinde düzenleniyor. Bu et-

kinlik kapsam›nda, üç farkl› yafl aral›¤›ndaki
20’fler kiflilik gruplar, e¤itmenlerle birlikte bienal
sergilerini gezebiliyorlar.
Koç Holding ayr›ca bienal kapsam›nda üniversi-
teli gençlere yönelik yeni bir uygulamay› da ha-
yata geçirdi. Ö¤renciler Koç Holding’in sponsor-
lu¤uyla bienal sergilerini ücret ödemeden geze-
biliyorlar. Bunun için tüm ö¤rencilerinin bienal
süresince okul kimliklerini göstermeleri yeterli.

Çocuklara ve üniversite ö¤rencilerine bienal müjdesi

“Ülkemizde 
ça¤dafl sanata henüz 

yayg›n ilgi yok.
Gençlerde ve yetiflen 
nesillerde bu bilinci 

oluflturmak bizlere 
düflüyor”
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stanbul Bienali’nin günümüzde sade-
ce Türkiye’de de¤il Avrupa’da da ay-
r›cal›kl› bir yeri var. Kültür ve sanat

yaflam›na verilen destek dünyay› daha ya-
flan›labilir k›l›yor. ‹stanbul Bienali de bu
inanc›m›z›n özlü bir aktar›m›d›r. Bienaller,
ülkelerin s›n›rlar›n› ve disiplinler aras› s›-
n›rlar› ortadan kald›r›p özgün yap›tlar or-
taya ç›kar›yorlar. ‹stanbul Bienali, dünya
ülkelerinden farkl› sanatç›lar› bir araya ge-

tiriyor ve 2010 y›l›nda Avrupa Kültür Bafl-
kenti olan ‹stanbul’un ad›na da çok yak›fl›-
yor. Koç Toplulu¤u’nun bienale sponsor
olmas›na çok sevindim. Ülkemizdeki bü-
yük kurulufllar›n bu tür sanat etkinlikleri-
ni desteklemesi Türkiye aç›s›ndan son de-
rece önemli. 10 y›l boyunca bienalin spon-
sorlu¤unu üstlenen Koç Toplulu¤u’nun bu
deste¤i bir çeyrek yüzy›la uzatmas›n› dili-
yorum.”

‹

Biliyoruz ki, toplumsal
geliflime katk›da 
bulunmak için 
e¤itime ve sanata 
destek verilmesi son
derece önemli. 
Bu anlay›fl, Vehbi Koç
Vakf› ve topluluk 
olarak ifl yapma 
kültürümüzün 
son derece önemli bir
parças› haline geldi

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

“Üstümüze düfleni 
yapmaktan mutluyuz”

“Bu destek çeyrek 
yüzy›la uzamal›”

KÜLTÜR VE TUR‹ZM BAKANI ERTU⁄RUL GÜNAY:

Uluslararas› ‹stanbul Biena-
li’nin 7 Eylül’de düzenlenen
aç›l›fl töreninde Koç Holding’e

bir plaket verildi. Teflekkür plaketini Koç
Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu, ‹KSV
Yönetim Kurulu Baflkan› fiakir Eczac›bafl› ve
Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay’dan
teslim ald›. Dr. Bulgurlu yapt›¤› konuflmada
flunlar› söyledi: 
“‹KSV ile bienal çerçevesinde yürütece¤imiz
iflbirli¤inin, ülkemizdeki ça¤dafl sanat›n geli-
flimi aç›s›ndan önemli faydalar sa¤lamas›n›
diliyorum. 2010 Avrupa Kültür Baflkenti ün-
van›na sahip olan ‹stanbul, bienal boyunca
dünya sanat platformunun ilgi odaklar›ndan
biri olacak. Bu etkinliklerle ülkemizin kültür-
sanat ortam›nda, yarat›c› ifadelerle dünyaya
ad›n› duyurmas› hepimiz için gurur vesilesi
oluyor. Koç Toplulu¤u olarak, ifl alan›ndaki
faaliyetlerimizle dünyan›n önde gelen flirket-
leri aras›nda yükselmeye devam ediyoruz.
Di¤er yandan, toplumsal geliflime katk›da
bulunacak çal›flmalar içinde de yer al›yoruz.
Bu ba¤lamda, e¤itim, kültür ve sanat alan›n-

daki projeler önceliklerimizin her zaman ba-
fl›nda geldi. Biliyoruz ki, toplumsal geliflime
katk›da bulunmak için e¤itime ve sanata des-
tek verilmesi son derece önemli. Bu anlay›fl,
Vehbi Koç Vakf› ve topluluk olarak ifl yapma
kültürümüzün son derece önemli bir parças›
haline geldi.Bu y›ldan itibaren 10 y›l boyun-
ca, ‹stanbul Bienali’nin ana sponsorlu¤unu
üstlenece¤iz.”
‹stanbul Bienali çerçevesinde ‹KSV ile
yürütülen iflbirli¤inin devam›n› dilediklerini
belirten Bulgurlu, sözlerini flöyle sürdürdü:
“Uluslararas› ‹stanbul Bienali, sanat çevrele-
rinde büyük bir sayg›nl›k edindi ve uluslara-
ras› boyutta kabul görüyor. Bu baflar›s›yla ‹s-
tanbul Bienali, Türk ulusunun içinden do¤up
büyüyen ve global bir flirket olan Koç Toplu-
lu¤u’nun misyon ve vizyonu ile  birebir örtü-
flen bir etkinlik. Koç Toplulu¤u olarak, bu
konuda üstümüze düfleni yapmaktan dolay›
mutluyuz. Uluslararas› ‹stanbul Bienali kap-
sam›nda gerçeklefltirdi¤imiz bu uzun soluklu
iflbirli¤inin, ça¤dafl sanat alan›nda önemli ge-
liflmeleri beraberinde getirmesini diliyorum.”

10.
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HÜRR‹YET GAZETES‹ YAZARI 
DO⁄AN HIZLAN: 
“Koç Toplulu¤u önemli bir 
misyonu yerine getirdi”
“Küratör Hou Hanru, hem modern Tür-
kiye’yi hem de Türkiye’deki meseleleri
çok iyi kavram›fl ve bunu global anlamda
çok iyi ifade etmifl. Bienaldeki tüm alan-
lar› gezdim ve çok baflar›l› buldum. Koç
Toplulu¤u gibi büyük bir kurumun böy-

le bir sanat etkinli¤ini desteklemesine yürekten seviniyorum. Ba-
na göre kurumlar içinde bulunduklar› kentlerin kültürel de¤erle-
ri, güzelli¤i ve öneminden büyük ölçüde sorumludurlar. Bu an-
lamda Koç Toplulu¤u’nun önemli bir misyonu da yerine getirdi¤i-
ni düflünüyorum.”

HALKLA ‹L‹fiK‹LER UZMANI 
BETÜL MARD‹N: 
“Sanat›n geliflmesi için 
sab›r ve azim gerek”
“Ben yaflland›kça gençlerin
sanata daha büyük ve ciddi
olarak ilgi duymalar›ndan
çok büyük gurur duyuyo-
rum. Çünkü 20 sene evvel
bu konuda oldukça karam-
sard›m. O ara sanata olan ilgi ve destek yavafl yavafl art-
maya bafllad›. fiimdi daha umutluyum. Kurumlar›n bu
gibi sanat faaliyetlerini sab›r ve azimle desteklemesi ge-
rekti¤ini düflünüyorum. Sonunda istedi¤imiz noktaya
ulaflaca¤›z.”

Bienal aç›l›fl töreninde 
kimler, neler söyledi?
10. ‹stanbul Bienali’nin aç›l›fl törenine kat›lan isimler aras›nda yer alan Hürriyet 
Gazetesi Yazar› Do¤an H›zlan ve halkla iliflkiler sektörünün duayeni Betül Mardin,
bienal ve Koç Toplulu¤u’nun verdi¤i destekle ilgili görüfllerini aç›klad›

Nejat Eczac›bafl› 
ile Vehbi Koç, 
ifladamlar›n›n 

sosyal sorumluluk 
üstlenmesi 
konusunda 

anlaflm›fllar ve 
toplumun sorunlar›na

e¤ilmek gerekti¤ine
inand›klar› için de 

çok yak›n olmufllard›

oç Toplulu¤u’nun 10 y›l bo-
yunca bienalin sponsoru ol-
mas›ndan büyük mutluluk

duyuyoruz. Vakf›n kurucusu olan Nejat
Eczac›bafl› ile Vehbi Koç çok yak›n dost-
lard›. Bu dostluk yaln›zca ifladaml›¤›ndan
kaynaklanm›yordu, Nejat
Eczac›bafl› ile Vehbi Koç,
ifladamlar›n›n sosyal sorum-
luluk üstlenmesi konusun-
da anlaflm›fllar ve toplumun
sorunlar›na e¤ilmek gerek-
ti¤ine inand›klar› için de
çok yak›n olmufllard›. Veh-
bi Koç ile Nejat Eczac›bafl›,
TÜS‹AD ve Türk E¤itim
Vakf›’n›n da aralar›nda bu-

lundu¤u pek çok kurulufl ve vakf›n kurul-
mas›na önayak oldular. Nejat Bey ve Veh-
bi Bey, baflka bir fleye daha inan›yorlard›:
‹fladamlar›n›n sadece sanayi ve ticaretle u¤-
raflmamalar› gerekti¤ine, toplumun baflka
alanlardaki sorunlar›n›n yaln›z devlete b›-

rak›lmas› durumunda Türki-
ye’nin hiçbir zaman devletçi-
likten kurtulamayaca¤›na ve
giriflimin hiçbir zaman yay›la-
mayaca¤›na inan›yorlard›.
Vehbi Koç ile Nejat Eczac›ba-
fl›, bu nedenle hem e¤itim ve
sa¤l›¤a, hem de sanat ve bilim
alan›na çok önem verdiler ve
tüm bu konularda ifladamlar›-
na örnek olmak istediler.”

‹KSV YÖNET‹M KURULU BAfiKANI fiAK‹R ECZACIBAfiI:

“K
“Sanat sadece devletin ifli de¤il”
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“TEKRAR GELMEK ‹ST‹YORUM”
Galatasaray Üniversitesi’nde ‹flletme bölü-
münde yüksek lisans yapan Öykü Kara-
b›y›k, daha önceki senelerde bienale ka-
t›lma f›rsat› bulamam›fl bir ö¤renci. Bunun
için çok üzgün oldu¤unu çünkü bu y›lki
bienali oldukça ilginç ve orijinal buldu¤u-
nu söyleyen Karab›y›k, özellikle sanatç›

Ken Lum’un ayna tasar›m›ndan çok etkilendi¤ini ifade ediyor.
Bu sene Koç Holding’in sponsorlu¤unun göze çarpt›¤›n› belirten
Karab›y›k, “Fark edilmek, büyük firmalar›n gelece¤i aç›s›ndan
çok önemli, çünkü kurumlar bu gibi sanat etkinliklerinde fark
edildikleri kadar olumlu alg› oluflturuyorlar. Ne kadar çok etki-
leme, asl›nda bir nevi o kadar büyümek demek” diyor.

“MODERN SANATLA ‹LK KEZ BULUfiTUM”
Cihangir Balt›r, Galatasaray Üniversitesi ‹le-
tiflim bölümünde okuyor. O da bu y›l biena-
le ilk kez kat›lan üniversite ö¤rencileri aras›n-
da... Yeni bir fleyler görmenin kendisine bü-
yük bir keyif verdi¤ini ve yarat›c›l›¤›n› kö-
rükledi¤ini söyleyen Balt›r, “Koç Holding ve
bienal sayesinde modern sanatla ilk defa bu-
lufltum” diyor. Balt›r, büyük firmalar›n sanata destek vermesi
aç›s›ndan Koç Holding’in sponsorlu¤unu çok baflar›l› buldu¤u-
nu ve destekledi¤ini de sözlerine ekliyor.

“B‹ENAL HEP ‹Y‹ fiEYLER SÖYLEMEZ”
Elif Obtan, ‹stanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuar› ö¤rencilerinden... O da pek-
çok yafl›t› gibi bu y›lki bienali çok be¤en-
mifl. Bienalin kendisini çok heyecanland›r-
d›¤›n› söyleyen Obtan, baz› tasar›mlar›n
sert bir havas› oldu¤unu ve bunlar içinde
en çok Irak Savafl›’nda Irak Müzesi’nin ya¤-

malanmas›yla ilgili Michael Rakowitz taraf›ndan tasarlanan “Gö-
rünmeyen Düflman Var Olmamal›” adl› dekoru be¤endi¤ini be-
lirtiyor. Koç Holding’in sponsorlu¤unu kurumun gençlere yö-

neldi¤inin bir iflareti olarak gören Obtan, bunu baflar›l› ve cesur
bir giriflim olarak de¤erlendiriyor. Çünkü ona göre, bienal her-
kese hitap eden ve hep iyi fleyler söyleyen bir etkinlik de¤il.

“‹LK DEFA BEDAVA G‹REB‹LD‹K”
Y›ld›z Teknik Üniversitesi Foto¤raf ve Vide-
o bölümü ö¤rencisi Ece Gökalp, bienali ha-
yata bak›fl aç›s›n› de¤ifltirme f›rsat› sundu¤u
için önemli buldu¤unu belirtiyor. Birbirin-
den farkl› kimlikte pek çok insan› bir araya
getiren bienalin bu anlamda da önem tafl›d›-
¤›n› ifade eden Gökalp, “Koç Holding’in sponsorlu¤u sayesinde
bu y›l bienale bedava girebildik. Daha çok say›da ö¤rencinin bu
etkinlikleri izleyebilmesi ad›na büyük firmalar›n sanata sahip
ç›kmas› gerek. Ayr›ca sanatç›lara da destek olmalar› gerekti¤ini
düflünüyorum. Bu anlamda Koç Holding’in bu alana yapt›¤› ya-
t›r›mlar› çok hofl karfl›l›yorum” diyor.

“DESTEK ÇOK YER‹NDE”
Can Oral, Koç Üniversitesi ‹flletme bölü-
münde okuyor. Bienali ilk kez izleme f›r-
sat› bulan Oral, daha önce ‹ngiltere’de
TED Modern Müzesi’ne gitti¤ini ve bu ko-
nuda bilgisi oldu¤unu fark edince bienale
daha çok ilgi duydu¤unu belirtiyor. “fiu
ana kadar be¤enmedi¤im bir tasar›m ol-
mad›” diyen Oral, Koç Holding’in bienale
verdi¤i deste¤i çok yerinde buldu¤unu sözlerine ekliyor.

“MADD‹ DESTEK OLMAZSA OLMAZ”
Y›ld›z Teknik Üniversitesi Makina Mühen-
disli¤i ö¤rencilerinden Serhat Çak›r da bi-
enale ilk defa kat›lanlardan biri. Oldukça
farkl› çal›flmalarla karfl›laflt›¤›n› ve tasar›m-
lar› çok be¤endi¤ini söyleyen Çak›r, “Özel-
likle inflaat alan› tasar›m›nda Huang Yong
Ping’in Antrepor’yu kullanmas› bile biena-
le çok ayr› hava vermifl” diyor. 

Ö¤renciler bienalin 
tozunu att›rd›

Kimi bienalin s›k› takipçisi kimiyse bu uluslararas› sanat
etkinli¤ini ilk kez izleme f›rsat› yakalam›fl. ‹flte üniversite

ö¤rencilerinin görüflleri...
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B‹ENALDEN NOTLAR...
Ça¤dafl sanat›n Türkiye’deki gelifliminde yeni bir
ç›¤›r açan 10. Uluslararas› ‹stanbul Bienali,
‹stanbul’u, 24 saat yaflayan bir kent alg›s›yla
sanatseverlerle buluflturuyor

ntrepo No. 3’te Koçtafl sponsor-
lu¤unda haz›rlanan “Rüya
Evi”nin konsepti, zamanla s›n›r-

land›r›lm›fll›¤›n ötesine geçerek sanat› bil-
dik kal›plar›ndan uzaklaflt›r›p özgürleflti-
riyor. Yap› Kredi Worldcard’›n özel proje
sponsorlu¤unu üstlendi¤i ve Avrupa Ko-
misyonu Delegasyonu’nun deste¤iyle ger-
çeklefltirilen “gecegezenler” çal›flmas› da,
güncel sanat› ‹stanbul sokaklar›na tafl›-
yarak mekân s›n›rlar›n› afl›yor. Sergi me-
kânlar›n›n kapanmas›ndan sonra aç›k ha-
vada gösterimi yap›lacak 100’ün üzerin-
deki film, 25 akflam boyunca kentin 25
farkl› noktas›nda sanatseverlerle bulufla-
cak. Hemen “gecegezenler”in ücretsiz bir
etkinlik oldu¤unu da hat›rlatal›m.

Gecenin karanl›¤›nda sanat›n ›fl›¤›
Koçtafl sponsorlu¤unda Antrepo No. 3’te
konumlanan “Rüya Evi”, gece aktivitelerini
sergi arac›l›¤›yla deneyimleme f›rsat› sunan
ilginç bir yaklafl›m. Düfl kurmak ve/veya
rüya görmek fikri üzerine kurgulanm›fl.
Hafta içi her gün 10.00-19.00 saatleri ara-
s›nda ziyaret edilebilen “Rüya Evi” kapsa-
m›ndaki ifller, cuma ve cumartesi akflamla-
r› gecenin karanl›¤›nda sanat›n ›fl›¤›yla ay-
d›nlanmak isteyenler için 20.00-04.00 sa-
atleri aras›nda da ziyaretçilere aç›k. Gün-
düz çal›flt›¤› ya da okulda oldu¤u için bi-
enali s›n›rl› oranda keflfedenler için bu, ka-
ç›r›lmamas› gereken bir f›rsat.
“Rüya Evi” kapsam›ndaki video ve me-
kân enstalasyonlar› aras›nda, ›fl›kla gölge-
ler aras›nda kurulan karfl›tl›¤› anlatan ve
flehir hayat›n›n iki öznesini; kufllar› ve
elektrik direklerini yans›tan Paul Chan
imzal› “1. Ifl›k”, fiam do¤umlu Buthayna

Ali’nin politik sorgulamalara gönderme
yapt›¤› mekân tasar›m› “Biz”, Taiyo Ki-
mura’n›n flafl›rt›c› oturan k›z formu “‹s-
mimden Et Beni”, Sam Samore’un “Sihir-
li Yatak” çal›flmas› ve Chen Hui-Chia-
o’nun alg› kabarc›klar› “burada ve flimdi”
hemen ilk akla gelenler... 
Yaflayan flehir ‹stanbul’un 24 saat durma-
yan dinamizmi içinde düfl kurup rüya
görebilece¤iniz, zamandan ba¤›ms›z
farkl› mekân buluflmalar› bunlar. Kimi
zaman yast›klar üzerinde beyaz camdan
yans›t›lan ay ve y›ld›zlar eflli¤indeki gök-
yüzü sanal›nda, kimi zaman tahta flez-
longlara serilmifl, kulaktaki naif müzikle
birlikte...

Y›ld›zlar alt›nda film keyfi
“Gecegezenler” kapsam›nda bine yak›n
yerli ve yabanc› film içinden Övül Dur-
muflo¤lu, Marcus Graf, Borga Kantürk,
Pelin Uran ve Adnan Y›ld›z’dan oluflan
genç bir küratör ekip taraf›ndan 116 film
seçildi. 10 farkl› programa bölünen vi-
deolar, 2.5 saat süren beflerli iki seçki ha-
linde, Hollandal› sanatç› çift Bik van der
Pol taraf›ndan belirlenen ‹stanbul’un 25
farkl› noktas›nda 2 Ekim’e kadar gösteri-
lecek. Gösterim mekânlar›, ‹stanbul’un
özellikle ça¤dafl sanatla do¤rudan temas›

olmayan bölgeleri olmalar›yla dikkat çe-
kiyor. Tek dezavantaj dört ay önce belir-
lenen mekânlar›n bu süre içinde de¤ifli-
me u¤rama ihtimali ki ‹stanbul için bu,
çok olas› bir durum.
“Gecegezenler” projesiyle ça¤dafl sanat,
gerçek kamusal alana tafl›n›rken bienalin
sad›k takipçileri de bu tür sanatla pek ta-
n›fl›kl›¤› olmayan mekânlara çekiliyorlar.
Sokak aralar›nda, s›k›flm›fl binalar›n du-
varlar› perde oluyor; bienal tutkunlar›n›n
yan› s›ra pencerelerinden bakan, soka¤›n
müdavimleri için.

Bienal sokakta!
Dolapdere’nin arka sokaklar›nda, bir ta-
raf› at›k alana dönüflmüfl bir binan›n du-
var›na projeksiyon makinesinden yans›-
yan görüntülere en çok mahallenin ço-
cuklar› ve gençleri ilgi gösteriyor. Tabii
bir de ellerinde haritalarla dolaflan ya-
banc› ziyaretçiler... Seyirci s›fat›yla da ol-
sa gösterimin bir parças› olman›n kendi-
leri için ilginç bir deneyim oldu¤unu dü-
flünüyorlar. Neden o mekân›n gösterim
için seçildi¤ini anlamaya çal›fl›yor, me-
rakl› gözlerle etraf› inceliyorlar. “Hayat›n
gerçekli¤i sanat›n nüvesini oluflturur”
fikrini yaflama geçiren bir yaflanm›fll›kla
mekândan ayr›l›yorlar.

A
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oç Toplulu¤u’nun ku-
rucusu merhum Vehbi
Koç’un k›z› ve Koç Hol-
ding Yönetim Kurulu
üyesi Sevgi Gönül, dör-

düncü ölüm y›ldönümü ad›na düzen-
lenen flan resitalinde ailesi, dostlar›, sa-
nat tarihçileri ve sevenleri taraf›ndan
haf›zalarda b›rakt›¤› izlerle bir kez da-
ha an›ld›. 10 Eylül’de Aya ‹rini'de ger-
çekleflen konser öncesinde bir konufl-
ma yapmak üzere sahneye ç›kan Ömer
M. Koç, halas› Sevgi Gönül’ü bundan
sonraki y›llarda bu tip konser ve kül-
türel etkinliklerle anmay› adet haline
getireceklerini söyledi.

Mezzosoprano 
Denyce Graves büyüledi
Ömer M. Koç’un konuflmas›n›n ard›n-
dan sahneye dünyaca tan›nan, mez-
zosoprano Denyce Graves ç›karak ses
ustal›¤›yla, sahnedeki durufluyla dinle-
yicileri kendine hayran b›rakt›. Gra-
ves’e piyanoda David Saliamons efllik
ederken, klarnet virtüözü ve besteci
Vincent Thomas da geceyi unutulmaz
k›lan müzisyenler aras›ndayd›. Gece-
nin sanat direktörlü¤ünü ise Melih Fe-
reli üstlendi. Resitalin ard›ndan Arke-
oloji Müzesi’nin bahçesinde konuklara

mezun olduktan sonra babas› Vehbi
Koç’un temelini att›¤› flirketlerde 1964
senesinde çal›flmaya bafllayan Sevgi Gö-
nül, 1980 y›l›ndan itibaren Koç Hol-
ding’in Yönetim Kurulu’nda görev alma-
ya bafllad›. 
Sevgi Gönül tüm Türkiye’nin kalbinde
özellikle ‹stanbul Sadberk Han›m Mü-
zesi’nin baflkanl›¤›n› yapt›¤› dönemde
özel bir yer edindi. Özel müzecilik ala-
n›nda Türkiye’de yeni bir dönemin aç›l-
mas›na önderlik eden Sevgi Gönül,
Hürriyet gazetesinde köfle yaz›lar› da
yazd›. Yaflam› boyunca, kültür ve sanat
dünyas›na önemli katk›larda bulunan
Sevgi Gönül, sanat› sevmek ve kültür
varl›klar›n› korumak konular›ndaki gi-
riflimcili¤i ve yenilikçili¤i ile gönüllere
taht kurmufl bir isimdi.

K
yemek verildi. Davetliler ayr›ca müzedeki,
“Kalanlar-12. ve 13. Yüzy›llarda Türkiye’de
Bizans” ile “Gün Ifl›¤›nda ‹stanbul’un 8000
Y›l›-Marmaray, Metro, Sultanahmet Kaz›la-
r›” sergilerini de görme f›rsat› buldular.

Sanat etkinliklerinin öncüsüydü
Vehbi Koç’un üçüncü çocu¤u olan Sevgi
Gönül, 1938 y›l›nda Ankara’da dünyaya
geldi. ‹stanbul Amerikan K›z Koleji'nden

Sevgi Gönül aryalarla an›ld›...

Mezzosoprano Denyce Graves ve 
piyanist David Saliamons.

ültürel vizyonk

Washington D.C.’de do¤du. E¤itimine Duke Ellington Performans Sanatlar› Okulu’nda bafllayan Gra-
ves, daha sonra Oberlin Koleji Müzik Konservatuar› ve New England Konservatuar›’nda devam etti.
1998’de kendisine Oberlin Koleji Müzik Konservatuar› taraf›ndan Fakri doktora verildi. 1997’de Ebony
Magazine taraf›ndan “Gelece¤in 50 Lideri”nden biri ve Glamour Magazine taraf›ndan da “Y›l›n Ka-
d›nlar›”ndan biri seçildi. USA Today gazetesinin “21. yüzy›l›n en büyük opera y›ld›z› olmaya aday sa-
natç›lar›ndan biri” olarak nitelendirdi¤i Graves, özellikle Carmen ve Samson et Dalila’daki baflrollerin-
den tan›n›yor. Metropolitan Opera ve Royal Opera gibi dünyan›n en büyük sahnelerinde yer alan Gra-
ves, pek çok ödülün de sahibi. 

Denyce Graves kimdir?

12 Eylül 2003
tarihinde yaflama

veda eden Sevgi
Gönül, 10 Eylül

akflam› Aya ‹rini
Müzesi’nde ad›na

düzenlenen
konserde

sevenlerini yine 
bir araya getirdi
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ürk ve ‹slam Eserleri Müzesi’nde düzen-
lenen “Fin Cam Sanat› 2000 -2005 Ser-
gisi”, Finlandiya’n›n Ankara Büyükelçisi
Maria Serenius, Finlandiya ‹stanbul
Fahri Baflkonsolosu, Koç Holding Yöne-

tim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç ve Kültür Varl›k-
lar› ve Müzeler Genel Müdürü Orhan Düzgün taraf›n-
dan aç›ld›. 12 Eylül’de aç›l›fl› yap›lan sergi, Finlandiya
E¤itim Bakanl›¤›, T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n
katk›lar› ve Riihimaki’deki Fin Cam Müzesi ile Türk ve
‹slam Eserleri Müzesi’nin iflbirli¤iyle düzenleniyor. 
Serginin aç›l›fl›nda konuflan Maria Serenius, “Bu ser-
gi, yarat›c› gücü ve ekonomik rekabeti Fin tabiat›n-
dan do¤an enerjik ve yenilikçi Fin tasar›m›n› temsil
eden bir örnektir” diye konufltu. Serenius ayr›ca ser-
ginin düzenlenmesine katk›da bulunan Finlandi-
ya’n›n ‹stanbul Fahri Baflkonsolosu Mustafa V. Koç’a
ve Koç Holding’e teflekkür etti.

60 sanatç›dan eserler
2000-2005 y›llar› aras›nda geçen befl y›ll›k süreçte bir-
birinden farkl› ve fonksiyonel tasar›m örneklerinin su-
nuldu¤u sergi, 60 Fin cam sanatç›s›n›n ürünlerinden
olufluyor. Daha önce Fransa, Hollanda, Polonya, Al-
manya, Çek Cumhuriyeti ve Lüksemburg’da da ger-
çeklefltirilen sergi, Türk sanatseverlerin karfl›s›na ilk
kez ‹stanbul’da ç›k›yor. Sergide yer alan eserler, de-
neysel ve bir efli daha olmayan üretimlerden olufluyor.
Ço¤u aç›dan geleneksel ifllevden uzak olan eserler, sa-
nat›n ve tasar›m›n di¤er alanlar›nda oldu¤u gibi kendi
misyonlar›yla yeni bir anlay›fl› temsil ediyorlar. 

12 Kas›m’a kadar aç›k
Finlandiya cam sanat›n›n tarihi Türkiye ve Ya-

k›ndo¤u ülkelerininki ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
pek de eski de¤il. Finlandiya’da ilk cam ürünle-
ri 1681 y›l›nda bulundu. Fin cam tasar›mlar›
as›l flöhretini, Kaj Franck, Timo Sarpaneva ve

Tapiio Wirkkala gibi isimlerle 1950’lerde kazan-
d›. Bugün Finlandiya’da ço¤u küçük stüdyolar ol-
mak üzere 35 firma camla u¤rafl›yor. Sergi, 12 Ka-
s›m tarihine kadar ziyaret edilebilir. 

T

Fin cam sanatç›lar›n›n daha önce Fransa, Hollanda, Polonya, Almanya,
Çek Cumhuriyeti ve Lüksemburg’u gezen eserleri, Türk ve ‹slam

Eserleri Müzesi’nde ilk kez Türk sanatseverlerle bulufluyor

F‹N CAM SANATI ‹STANBUL’DA
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¤u’nun odakl› büyüme plan› çerçevesin-
de flirket sat›fllar›n›n baflar›yla devam et-
ti¤ini söyledi. Bulgurlu bu kapsamda
Demirdöküm’ün sat›fl ifllemlerinin ta-
mamlanma aflamas›nda oldu¤unu, Mig-
ros’un sat›fl plan› çerçevesinde ise ilk
aflamada Rusya’da yüzde 50 ortakl›klar›
bulunan Ramenka’n›n sat›fl sözleflmesini
imzalad›klar›n› kaydetti. Migros ve di-
¤er ifltiraklerinin sat›fl sürecinin devam
etti¤ini belirten Bulgurlu, Ramenka’n›n
sat›fl›yla Migros’un net nakit pozisyonu-

de 896 milyon YTL net kâr elde etti. Koç
Holding’in esas faaliyet gelirleri bir önce-
ki y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 6 arta-
rak 23,7 milyar YTL’ye, net esas faaliyet
kâr› ise yüzde 31 art›flla 1 milyar 734,8
milyon YTL’ye yükseldi. Koç Holding ay-
n› dönemde öz sermaye kârl›l›¤›n› da
h›zl› bir flekilde büyüterek yüzde 27.9’a
yükseltmeyi baflard›.   
Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgur-
lu, son dönemde al›nan stratejik karar-
lar do¤rultusunda ve Koç Toplulu-

2007 y›l›ndaki ihtiyatl› beklentilere karfl›n, Koç Toplulu¤u 
flirketlerinin ilk alt› aya iliflkin bilançolar› istikrarl› büyüme ve 

kârl›l›¤›n sürdü¤ünü ortaya koyuyor

enel seçimlerin getirdi-
¤i belirsizlik ortam›, re-
el faizlerin yüksek dü-
zeyde seyretmesi ve bu-
na paralel olarak tüke-

tim harcamalar›ndaki daralma bek-
lentileri ile flirket sat›fllar›na ra¤men,
Koç Toplulu¤u flirketleri, istikrarl›
büyüme ve kârl›l›¤›n› y›l›n ilk alt› ay-
l›k döneminde de sürdürdü.  
Aç›klanan bilanço verilerine göre
Koç Holding, ilk alt› ayl›k dönem-

y›n gündemia

G

BÜYÜME TREND‹
DEVAM ED‹YOR

Tüprafl
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nun daha da güçlenece¤ini, sektördeki
lider ve güçlü konumunu kuvvetlendi-
rece¤ini de ifade etti. 
fiirket sat›fllar›ndan elde edilen gelirleri
önümüzdeki dönemde enerji, otomotiv,
dayan›kl› tüketim ve finans sektörlerinde
h›zla büyümeye devam etmek ve küresel
bazda rekabetçi flirketler yaratmak ama-
c›yla de¤erlendireceklerini belirten Bul-
gurlu, söz konusu sektörlerde önümüz-
deki dönemde de yeni ve kârl› projelere
imza atacaklar›n› bildirdi.  

“Daralmalardan etkilenmedik”
Bülent Bulgurlu, ilk alt› ayda dayan›kl›
tüketim ve otomotiv sektörlerinde yurti-
çi pazarda önemli daralmalar yafland›¤›-
n›, ancak ihracatta yaflanan art›fllarla bir-
likte üretim ve kapasite kullan›m›ndaki
art›fl›n devam etti¤ini söyledi. Bulgurlu
ayr›ca, otomotivde ihracat a¤›rl›kl› sat›fl-
lar›n h›zla yükseldi¤ini ve önümüzdeki
y›l beklenen canlanmayla birlikte, ciro ve
kârl›l›kta yüksek art›fl kaydedilebilece¤i-
ni belirtti. Önemli sat›n almalar gerçek-
lefltirdikleri bankac›l›k ve enerji sektörle-
rinde yeniden yap›land›rman›n bekledik-
lerinden de h›zl› ve verimli bir flekilde ta-
mamland›¤›n› kaydeden Bulgurlu, söz
konusu sektörlerde 2007 y›l› ilk alt› ay›n-
da y›ll›k organik büyümenin net esas fa-
aliyet kâr›nda enerjide yüzde 74, banka-
c›l›kta ise yüzde 39 gibi yüksek seviyeler-
de gerçekleflti¤ine iflaret etti. 

Tofafl

Arçelik

KOÇ HOLD‹NG ÖZET F‹NANSAL TABLO
(Ocak-Haziran; milyon YTL)

2007 2006
Esas Faaliyet Gelirleri 23.694,4 22.275,2
Net Esas Faaliyet Kâr›  1.734,8 1.326,9
Vergi Öncesi Kâr 1.252,2 (559,9)
Net Dönem Kâr› 895,9 (847,1)

Koç Holding CEO’su 
Dr. Bülent Bulgurlu: 

“Son dönemde al›nan stratejik
kararlar do¤rultusunda ve
Koç Toplulu¤u’nun

büyüme plan› çerçevesinde
flirket sat›fllar› baflar›yla

devam ediyor”

Arçelik’in ilk yar› cirosu 3.4 milyar YTL
Arçelik’ten gelen ilk alt› ayl›k bilanço verilerine göre de flirketin vergi sonras› net kâr›n›n
108 milyon YTL olarak gerçekleflti. 2007 Ocak-Haziran döneminde geçen y›l›n ayn› dö-
nemine göre cirosunu yüzde 4.5 art›flla 3.4 milyar YTL’ye ç›karan Arçelik’in konsolide ci-
rosunun yüzde 45’i yurtd›fl› sat›fllardan olufluyor... Geçen y›l›n ilk alt› ay›nda, befl ana
ürün grubunda 4.4 milyon adet beyaz eflya sat›fl› gerçeklefltiren Arçelik, 2007’nin ayn›
döneminde yüzde 13.5 büyüme ile 5 milyon adetlik rakam›na sat›fla ulaflt›. 

Tofafl’tan rekor kâr
Kârl›l›k art›fl›nda Tofafl da rekor büyüklüklere imza att›. Tofafl, bu y›l›n ilk alt› ayl›k döne-
minde geçen y›l›n ayn› dönemine göre net kâr›n› yüzde 168 art›rma baflar›s›n› gösterdi.
Söz konusu dönemde Tofafl’›n vergi öncesi kâr› 84,3 milyon YTL, net kâr› ise 73.4 milyon
YTL olarak gerçekleflti. Tofafl’›n ilk alt› aydaki net sat›fllar› ise, yüzde 8 art›flla 1 milyar 615
milyon YTL’ye ulaflt›.

Tüprafl’ta kâr art›fl› yüzde 60
Tüprafl’tan bu y›l›n ilk alt› ayl›k döneminde rafineri marj›n›n yüzde 34 oran›nda artt›¤›, ifllet-
me kâr›n›n ise yüzde 60 art›flla 572 milyon YTL’ye ulaflt›¤› bildirildi. Söz konusu dönemde
Tüprafl’›n faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr› yüzde 36.7 art›flla 627,5 milyon YTL’ye, net
dönem kâr› ise yüzde 89.2 art›flla 609 milyon YTL’ye ulaflt›. Tüprafl’›n net sat›fl has›lat› ge-
çen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 12.4 artt› ve 10.1 milyar YTL olarak gerçekleflti. 2007
y›l›n›n ilk alt› ayl›k döneminde üretilen 1.8 milyon ton benzin, 1.2 milyon ton jet yak›t› ve 0.8
milyon ton asfaltla, bu ürünlerde tüm zamanlar›n üretim rekorlar› k›r›ld›.

Migros ciroda yüzde 12 art›fl sa¤lad›
2006’da kombine olarak 4.7 milyar YTL, konsolide olarak 4.3 milyar YTL ciro yapan Migros
Türk de 2007’nin ilk alt› ay›nda geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 14 ciro art›fl› sa¤lad›
ve flirketin konsolide cirosu 2.26 milyar YTL’ye ulaflt›. Migros Türk Genel Müdürü Levent Ça-
k›ro¤lu, yapt›¤› aç›klamada, ilk sekiz ayda hedeflerini h›zla gerçeklefltiren ve kârl›l›¤›n› art›ran
Migros’un, 2007 sonunda kombine 5.5 milyar YTL’lik ciro büyüklü¤ü hedefledi¤ini söyledi. 

fi‹RKETLER ATA⁄A KALKTI
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Türkiye’de perakende sektörünün devi Migros, 
Eylül ay›nda hizmete soktu¤u yeni format› 5M Migros’lar

ile al›flverifl yaflam›na yepyeni bir soluk getirdi

igros Türk T.A.fi.’nin
lokomotif markas› Mig-
ros; M, MM ve MMM
s›n›fland›rmas› d›fl›nda
kalan Antalya, Beylik-

düzü ve Ankara’daki büyük ma¤aza-
lar›n› tamamen bafltan yaratarak
yepyeni bir formatla tüketicinin kar-
fl›s›na ç›kt›. 5M’ler, hiper ucuzluk ve
göz alabildi¤ine çeflitle genifl müflteri
kitlesine hitap edecek biçimde tasar-
land›. 5M Migros hipermarket for-
mat› yaklafl›k bir y›ll›k genifl bir
araflt›rma ve haz›rl›k süreciyle Ra-
mazan ay›nda tüketicinin karfl›s›na
ç›kt›. 5M’lerin ilki 8 Eylül’de Antal-
ya’da, ikincisi 18 Eylül’de Beylikdü-
zü’nde ve üçüncüsü 22 Eylül’de An-
kara’da hizmete girdi. Böylece Mig-

elektronik ürünlerle ilgili bölümler farkl›
bir konseptle müflteriye hizmet veriyor.
Özgür al›flverifl sahas›nda ma¤aza içinde
farkl› yerlerde ödeme noktalar› ile müflte-
riye ödeme kolayl›¤› sa¤lan›yor. G›da bö-
lümünde al›flveriflini yapan bir müflteri,
ödemesini yapt›ktan sonra yine ayn› alan-
da yer alan kafeteryada sat›n ald›¤› ürünü
tüketebiliyor. Teknoloji bölümünden al›fl-
verifl yapan bir müflteri ise bu bölüme özel,
farkl› bir kasadan s›ra beklemeden ödeme-
sini yapabiliyor. 

Hiper ucuzluk 5M’lerde...
5M’ler sadece promosyonlarda de¤il, sun-
du¤u tüm ürünlerde hiper ucuzluk vaat
ediyor. ‹ndirim ve ucuzlu¤un her çeflit
ürüne yay›ld›¤› yeni al›flverifl tarz›nda,
markal› ürünlerin de hiper ucuzu 5M’ler-

ros’un yurtiçindeki ma¤aza say›s› A¤ustos
sonu itibariyle 895’e ulaflt›.
5M format› yarat›l›rken daha büyük me-
kân, daha genifl ürün çeflidi ve hiper ucuz-
luk kriterleri dikkate al›narak, ma¤azalar-
da özgür al›flverifl alanlar› oluflturuldu.
5M’lerde, ma¤azalarda kullan›lan malze-
melerden ürün portföyüne, organizasyon
yap›s›ndan hizmet politikas›na, personel
k›yafetlerinden iletiflim stratejisine kadar
önemli farkl›l›klar bulunuyor. Özgür al›fl-
verifl alan›n›n, her yafl ve kesimden genifl
bir yelpazeye al›flverifl tarz› olarak pek çok
yenilik sunan 5M’lerin di¤er illerde de
yayg›nlaflmas› hedefleniyor. 
5M format›ndaki büyük alana sahip ma¤a-
zalara gelen tüketici, zorlay›c› koridorlarda
bo¤ulmadan her noktada hiper ucuzlukla
bulufluyor. G›da ve g›da d›fl› bölümler,

M

M‹GROS TAM YOL ‹LER‹!
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de bulunuyor. 5M’ler; ‹stanbul, Ankara ve
Antalya’daki ma¤azalar›nda Türkiye’nin
öne ç›kan yerel ve ulusal tatlar›n›, ithal
ürünleri tek çat› alt›nda hiper ucuz fiyat-
larla sunma konusunda oldukça iddial›.
5M Migros’larda, Türk tüketicisinin al›fl-
verifl tarz›na uygun olarak baflta raf ve re-
yon düzeni olmak üzere ma¤aza içindeki
her türlü bölüm yeniden tasarland›. Müfl-
teriler, araç paspas›ndan en ekonomik
peynire, ya¤dan deterjana, üzüm çekirde-
¤i ya¤›ndan elektronik ürüne kadar her
çeflit ürünü 5M Migros’ta bulabilecekler.

Sebze-meyve bölümünde ilkler...
Migros’un çat›s› alt›nda yarat›lan 5M for-
mat›, Türkiye’de pek çok farkl› uygulama
sunuyor. Sebze-meyve bölümü de bu ye-

ayn› flekilde meyve suyu hemen s›k›l›p,
fliflelenebiliyor. Taze ürün bölümünü zi-
yaret eden 5M müflterileri, gün boyu ya-
p›lacak aktivitelerden de yararlanabili-
yorlar. ‹çindeki mutfakta, gün boyu fark-
l› ürünlerle yemekler haz›rlayan aflç›lar,
müflterilere çeflitli yemek tarifleri verebi-
liyor ve onlarla birlikte yemek piflirip
gün boyunca tad›m yapt›rabiliyorlar. Ge-
nifl bal›k reyonu Türkiye’deki tüm bal›k
ve deniz mahsullerini sunarken, arzuya
göre ifllenmifl, marine edilmifl et çeflitleri
yine hiper ucuzlu¤u sunuyor. Tüm gelir
gruplar›n› hedefleyen 5M ma¤azalar›nda,
“private label-özel market markas›” ola-
rak baflar›s›n› Migros’larda kan›tlam›fl
olan “Bütçem” markal› ürünler de genifl
bir flekilde yer al›yor.

Migros, 5M format›yla yapt›¤› at›l›m›n yan› s›ra geçti¤imiz Eylül ay›nda ‹stanbul ‹stinye’de
3M format›nda bir ma¤aza açt›. MMM Migros ‹stinye ayn› zamanda dinamik bir yaflam mer-
kezi konsepti içeriyor. ‹stanbul’un ‹stinye semti 7 Eylül’de Koç Holding Perakende ve G›da
Grubu Baflkan› Ömer Bozer ve Migros Türk Genel Müdürü Levent Çak›ro¤lu’nun yapt›¤› aç›-
l›flla Migros’una kavufltu. MMM Migros ‹stinye’nin t›pk› Anadoluhisar›’nda oldu¤u gibi, Bo-
¤az’›n bu kez Avrupa yakas›nda önemli bir çekim merkezi olmas› bekleniyor. 26 dönümlük
alanda, MMM d›fl›nda, spa ve spor kompleksi, kitabevi, eczane, restoran/cafe, pet shop, 
veteriner klini¤i ve ma¤azalar yer al›yor. Migros Türk Genel Müdürü Levent Çak›ro¤lu aç›l›fl
töreninde yapt›¤› konuflmada, 2007 y›l› içinde ilk sekiz ayda 115 yeni ma¤aza açt›klar›n›,
son dört ayda da 36 yeni ma¤aza daha açmay› planlad›klar›n›n alt›n› çizdi. Çak›ro¤lu,
MMM Migros ‹stinye’yi yeni bir yaflam merkezi olarak hizmete soktuklar›n› da ifade etti.

3M Migros ‹stinye hizmete girdi

Koç Holding Perakende ve G›da Grubu Baflkan› Ömer Bozer ve 
Migros Genel Müdürü Levent Çak›ro¤lu, 3M Migros ‹stinye’nin
aç›l›fl›n› birlikte yapt›.

Migros’un 
A¤ustos 2007

sonunda yurtd›fl› dahil
toplam ma¤aza say›s›

961’e yükseldi. Yurtiçi
net sat›fl alan›, aç›lan 115

yeni ma¤azayla ilk sekiz
ayda % 7 art›flla 550 bin

899 m2’ye ç›kt›

ni ve ça¤dafl uygulamalar›n en iyi gözlem-
lenece¤i yerlerden biri. Görevli personel
için özel e¤itim çal›flmalar›n›n da gerçek-
lefltirildi¤i 5M Migros’larda, meyve-sebze
al›flveriflini bir zevk haline getirecek yeni-
liklerden biri de “kendi salatan› kendin
seç” uygulamas›. Buna göre, kendi kar›-
fl›k salatas›n› oluflturmak isteyen bir müfl-
teri için seçti¤i ürünler temizlenip, do¤-
ran›p, paket haline getirilebiliyor. Yine
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ord Otosan’›n Ar-Ge
bölümü, otomotiv sek-
töründe pek çok “ilk”in
alt›na imza atan çal›fl-
malar›n sahibi. Yak›t pi-

li teknolojisi gelifltirme projesi ile
önemli bir baflar›ya imza atan ekip, flu
s›ralar h›z verdi¤i hibrit araç çal›flma-
lar›yla Koç Toplulu¤u’na yeni tekno-
lojiler kazand›rma yolunda h›zla ilerli-
yor. Ford Otosan Ar-Ge Müdürü Dr.
A. Murat Y›ld›r›m, Ford Otosan’›n son
y›llarda yakalad›¤› büyümenin sürdü-
rülebilirli¤ini sa¤lamak ad›na gelece¤e
haz›rl›k yapt›klar›n› belirtiyor.

Rekabet öncesi iflbirli¤i, 
anahtar yaklafl›m
Rekabet öncesi iflbirli¤i temelinde,
üniversiteler, TÜB‹TAK ve yerli flirket-
ler ile konsorsiyumlar kurmak sure-

d›r›m, bu sistem ile uykulu ya da alkollü
sürücülerin kaza yapmas›n›n en aza indire-
lece¤ini belirtti. Çok say›da partner ile de-
vam eden proje iki y›ld›r sürüyor ve bu afla-
mada simülatör çal›flmalar›na geçilmifl du-
rumda. DPT ve Japon NEDO taraf›ndan da
desteklenen projenin iki y›l içinde tamam-
lanmas› bekleniyor.

Hibrid araçlarla 
yak›t tüketimi azalacak
Dr. Y›ld›r›m, ayr›ca hibrid araçlar›n önü-
müzdeki birkaç y›l içinde yayg›nlaflaca¤›n›
ve yüzde 30’lara varan yak›t ekonomisi ve
düflük emisyon sal›n›m› ile önümüzdeki
20-30 y›la damgas›n› vuraca¤›n› da ifade
ediyor. Bu kapsamda Ford Otosan, önce
hibrid transit prototipini (FOHEV-1)
üretti. Bu projeden edindi¤i tecrübe ile
hibrid elektrikli araç bileflenlerinden elek-
trik motoru, batarya ve elektronik kontrol
ünitelerinin de gelifltirilmesi ve yerli üreti-
mi için de üç ayr› proje bafllatt›. Ar-Ge
Müdürü Dr. Y›ld›r›m, özellikle Arçelik ile
birlikte gelifltirdikleri elektrik motorunun
çok baflar›l› oldu¤unu ifade ediyor.
Bugünlerde seri üretime en yak›n ve yerli
komponentlerden oluflan 2. faz hibrid
transit (FOHEV-2) prototipini gelifltiriyor-
lar. Ayn› zamanda dünyada ilk örnek ola-
cak hibrid kamyon çal›flmalar› da h›zla
ilerliyor. Böylelikle, Ford Otosan, ülke-
mizde hibrid veya elektrikli bir arac› tü-
müyle yerli olarak tasarlama ve üretme be-
cerisine sahip olmay› amaçl›yor.
Sadece teknoloji gelifltirmekle kalmad›kla-
r›n› ifade eden Dr. Y›ld›r›m, TÜB‹TAK
Marmara Araflt›rma Merkezi ile birlikte
DPT destekli olarak “Hibrid Araç ve Kom-
ponentleri Test Merkezini” kurma çal›fl-
malar›n› yürüttüklerini ifade ediyor. fiu
anda inflaat çal›flmalar› yürüyen merkezin
Avrupa Birli¤i’nce akredite olmas› için de
görüflmelerin devam etti¤ini belirtiyor.

F tiyle ileri teknolojilerle çal›flt›klar›n› ve ya-
ratt›klar› projeleri yüksek oranda teflvik-
lendirdiklerini ifade eden Dr. A. Murat
Y›ld›r›m, proje sonunda elde edilecek fik-
ri ve s›nai haklar›n önemine iflaret ediyor.
Avrupa Birli¤i çerçeve programlar›nda en-
tegre bir projede partner olan tek Türk
otomotiv firmas› olan Ford Otosan, Ar-Ge
Müdürlü¤ü arac›l›¤› ile yaklafl›k dört y›ll›k
dönem içinde, çeflitli büyüklüklerde 40’›n
üzerinde projeye imza att›. Bu projelerin
temel konular›n›, gelece¤e ait alternatif
güç iletim teknolojileri ve sürüfl güvenlik
teknolojileri içeriyor. 

Gözbebe¤inden araç kontrolü
Ford Otosan’›n çal›flmalar›ndan biri güven-
li sürüfl projesi. Sürücünün gözbebe¤inin
hareketlerine göre, sürüfl güvenli¤ini tespit
ederek, arac›n kontrolünü ele alacak bir sis-
tem üzerinde çal›flt›klar›n› bildiren Dr. Y›l-

Türk otomotiv sektöründe yenilikçi Ar-Ge
çal›flmalar›n›n bir numaral› ismi Ford Otosan,
sürücünün gözbebe¤inin hareketlerine göre
arac› kontrol edebilen teknoloji gibi gelece¤e

yönelik pek çok projeye imza at›yor

Ford Otosan’dan 
gözbebe¤ine duyarl› teknoloji
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ünyan›n lider traktör ve tar›m makine-
leri üreticisi CNH, Türkiye pazar›na
bu kez “daha iyisini isteyen” çiftçiler,

için CASE-IH markas› ile giriyor. 55-530 bey-
girgücü aras› genifl bir güç yelpazesine sahip
CASE-IH traktörleri, farkl› ihtiyaçlar› karfl›laya-
bilen modern traktörler s›n›f›n›n önde gelen
markalar›ndan kabul ediliyor. Traktörlerin ya-
n› s›ra pamuk toplama makineleri, (eksenel
ak›fll›) biçerdöverler gibi yüksek kapasiteli ken-
di-yürür hasat makineleri ve tar›m ifl makinele-
ri de CASE-IH markas›n›n Türkiye tar›m›n›n
çehresini de¤ifltirecek ürünleri aras›nda yer al›-
yor.  Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen
bas›n toplant›s›nda konuflan Koç Holding Sa-
vunma Sanayi ve Di¤er Otomotiv Grubu Bafl-

kan› Kudret Önen, CASE markas› ile Trakmak
olarak “en iyisine lay›k” Türk çiftçisine “en iyi”
ürünleri sunacaklar›n› kaydetti. Önen, “Trakmak
olarak inan›yoruz ki, pamuk tar›m›nda gerçekle-
flen yenilenme, tar›m›n di¤er önemli konular›nda
da olacak. Trakmak ve CASE-IH tecrübesi, yeni-
den yap›lanma sürecindeki Türkiye tar›m›nda
arzulanan sinerjiyi yaratacak ve yeni aç›l›mlar ge-
tirecek” dedi. CNH International CEO’su Franco
Fusignani de konuflmas›nda, CASE-IH marka
traktör ve tar›m makinelerini Koç Toplulu¤u’yla
birlikte Türkiye’ye sunmaktan duyduklar› mem-
nuniyeti dile getirdi. Fusignani, Türkiye’nin bü-
yük tar›m potansiyelinin “do¤ru mekanizasyon
seviyesi yakaland›¤› takdirde” istenilen verime
ulaflabilece¤ine belirtti. 

CNH International CEO’su Franco 
Fusignani (solda) ve Koç Holding 
Savunma Sanayi ve Di¤er Otomotiv 
Grubu Baflkan› Kudret Önen.

D

oç Holding Otomotiv Grubu
Baflkan› Turgay Durak Milli
Prodüktivite Merkezi (MPM)

taraf›ndan 2006 y›l›n›n ifl adam› seçildi.
MPM, 2006 y›l›n›n iflçi-iflveren, ifl kad›n›
ve ifl adamlar›n› belirledi. Yap›lan aç›kla-
maya göre Turgay Durak ile birlikte Tür-
kiye Otelciler Federasyonu Baflkan› Ah-
met Barut da “y›l›n ifl adam›” ödülüne la-
y›k görüldü. 
Tofafl’tan Recep Temizesen “y›l›n iflvere-
ni”, Sami fiahin ise “y›l›n iflçisi” seçildi.
MPM, her y›l geride b›rak›lan y›l içinde
gerçeklefltirdikleri etkinlikler, ulusal eko-
nomiye katk›lar›, verimlilik konusuna
duyduklar› ilgi, bu konuda gösterdikleri
çaba ve merkez ile yapt›klar› iflbirli¤ini
esas alarak “y›l›n ifl kad›nlar› ve ifl adam-
lar›”n› seçiyor. Toplumun de¤iflik kesim-

lerinde verimlilik bilinci oluflturmak ve
yayg›nlaflt›rmak amac›yla da MPM,
1988’den bu yana, çal›flt›klar› ifl yerlerin-
de gerçeklefltirdikleri bulufl, yöntem ya
da tekniklerle verimli çal›flmalar yapan
ve ülke ekonomisine yeni teknolojiler,
zaman, para tasarrufu gibi katk›lar sa¤la-
yan iflçiler aras›ndan, her y›l alt› çal›flan›
da “y›l›n iflçisi” olarak seçiyor.

Ödülü nas›l kazand›lar? 
Ödüller Tofafl’a önemli yenilikler ka-
zand›ran projeyle geldi. Eskiden Doblo
sa¤/sol kap› kal›p setlerinde, kullan›lan
üretim kal›plar›n›n tasar›m›ndan dolay›,
makasla kesimi yap›lan sac malzemeden
üretim yap›l›yordu. Malzemeler önce
rulo boy kesme tesisinde kesilerek ha-
z›rlan›yor, sonra makasta el iflçili¤iyle

istenilen ölçü ve flekle getiriliyordu. Bu-
nun sonucunda parçan›n pres hatlar›n-
da imalat› esnas›nda el iflçili¤inden kay-
naklanan kalite sorunlar› ve kapasite
kay›plar› yaflan›yordu. Recep Temize-
sen’in ve Sami fiahin’in çal›flmalara ön-
cülük etmesiyle parçalar›n üretiminde
kullan›lan 10 adet kal›pta çal›flmalar ya-
p›ld› ve malzemenin makas kesimi yeri-
ne tam otomatik rulo boy kesme tesisin-
de, aç›l› kesim yapt›r›larak el de¤meden
haz›rlanmas› sa¤land›. Böylece, parça
bas›m›nda kullan›lan malzeme miktar›
azalt›ld›, kullan›lan rulo geniflli¤i küçül-
tüldü, makas kesim iflçili¤i iptal edildi
ve el iflçili¤inden kaynaklanan kalite
maliyetleri ortadan kald›r›ld›. Tüm bu
geliflmeler sonucunda Tofafl, y›lda 450
bin Euro mali getiri sa¤lad›.

K

“Y›l›n ‹fladam›” Turgay Durak,
“Y›l›n ‹flvereni” Recep Temizesen
ve “Y›l›n ‹flçisi” Sami fiahin seçildi 
Milli Prodüktivite Merkezi taraf›ndan “Y›l›n ‹fladam›” ödülüne
lay›k görülen Koç Holding Otomotiv Grubu Baflkan› Turgay 
Durak’›n yan› s›ra Tofafl’a y›ll›k 450 bin Euro mali getiri 
sa¤layan proje ile  Recep Temizesen “y›l›n iflvereni”, Sami fiahin
ise “y›l›n iflçisi” seçildi

TRAKMAK-CASE-IH “Daha iyisini 
isteyen” çiftçiler için

Turgay Durak (sa¤da). 
“Y›l›n iflçisi” seçilen Sami fiahin
(üstte).



enüz 20 yafl›ndaki genç ve büyüyen ‹stanbul Bor-
sas›, ekonomik istikrar›n sa¤land›¤› son y›llarda
özellikle yabanc›lar›n gözde yat›r›m sahas› oldu.
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› (‹MKB) Bafl-
kan› Osman Birsen’e göre bu ciddi bir baflar›.

Çünkü ekonomisi h›zla geliflen Çin’in yapt›¤› gibi Türki-
ye’nin de amac› yabanc› yat›r›mc›y› çekmek olmal›. Özel-
likle Amerika’da yaflanan mortgage depreminin Türkiye’yi
de etkilemesini ola¤an ve sa¤l›kl› karfl›layan Birsen sorula-
r›m›z› yan›tlad›.

‹MKB’nin bugün itibariyle ulaflt›¤› büyüklük nedir? 
Borsan›n ifllem hacmi geçmifl 10 y›l içinde yaflanan krizle-
re ra¤men, y›ll›k ortalama yüzde 20-25 reel art›fl gösteriyor.

1996’da hisse senedi piyasam›zda günlük 230 milyon do-
lar ifllem hacmimiz vard›. fiu andaki ifllem hacmimiz ise 1
milyar 110 milyon dolar. Böyle bak›ld›¤›nda yüzde 25’in
üzerinde bir art›fltan söz ediyoruz. fiu anda dünya borsala-
r› içinde 24. s›raday›z. Bu, 100-150 y›ll›k borsalarla karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda ‹MKB’nin 20 senelik bir kurum olarak ciddi
bir at›l›m içinde oldu¤u fleklinde de¤erlendirilebilir. Tabii
Türkiye ekonomisinin potansiyeli ve dinamizmi dünya öl-
çe¤inde de dikkat çekici boyutlarda. Bu itibarla genç bor-
sam›z›n h›zl› geliflimini devam ettirmesini bekliyoruz.

Peki ‹MKB’nin hangi eksiklerinden söz etmek mümkün?
Bu noktada daha çok kurumsal altyap›n›n yat›r›mc›lar aç›-
s›ndan görülen eksiklerine bakmak laz›m. Burada da çok

Y›ll›k yüzde 20-25
reel art›flla, genç

‹stanbul Borsas›’n›n
yükseliflte oldu¤unu

belirten ‹MKB
Baflkan› Osman

Birsen’e göre, son
dönemde yaflanan

inifl-ç›k›fllar, bir
anlamda borsan›n
sa¤l›kl› oldu¤unun 

da göstergesi

ktüel vizyona
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“DÜNYADAN ETK‹LENMEYEN
B‹R BORSADAN KORKMAK LAZIM”

‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAfiKANI OSMAN B‹RSEN:



ciddi eksiklerimizin olmad›¤›n› görüyo-
ruz. Asl›nda borsam›z modern bir borsa
ve hukuki yap›s› aç›s›ndan Avrupa Birli-
¤i standartlar›na paralel. Belki zaman
zaman istikrarda yaflanan s›k›nt›lar›n
sermaye piyasas›n› ve dolay›s›yla borsa-
y› etkilemesinden söz edebiliriz. Geç-
miflte yaflanan olumsuzluklar da borsa-
n›n kendi yap›s›ndan kaynaklanm›yor.
Bunu ispatlayan delil de uluslararas› ya-
t›r›m imkânlar›n› bilen, bütün piyasala-
r› tan›yan, bu piyasalarda yat›r›mlar ya-
pan dünyan›n en büyük kurulufllar›n›n
Türkiye’yi cazip bulmalar›.

Peki, yerli yat›r›mc›n›n borsaya ilgisi-
nin azald›¤› yönünde görüfller var. Bu
konuyu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Son y›llarda performans›m›z›n yükselifli-
nin en önemli nedenlerinden biri ekono-
mide daha istikrarl› bir ortam yarat›lma-
s›. Ancak bu ortam bile, hem enflasyon
hem de faizler gibi etkenler aç›s›ndan bir-
çok piyasan›n gerisinde oldu¤undan,
özellikle yerli yat›r›mc›lar›n borsam›za il-
gilerini daha zay›f hissetmelerine neden
oluyor, bunu da anlay›flla karfl›l›yoruz.
Bu durumu daha çok yaflad›¤›m›z olay-
lardan kaynaklanan bir husus olarak gör-
meliyiz. Yoksa borsan›n baz› tedbirler al-
mak suretiyle telafi edebilece¤i unsurlar
olarak görmek do¤ru olmaz. 

Bir baflka elefltiri konusu da ‹MKB’de
yabanc›lar›n pay›n›n yüzde 70’lere
ulaflm›fl olmas›... 
Büyük oranda ekonomik geliflmeyi sa¤-
layan Çin ve onun d›fl›ndaki birkaç ül-
keye bakt›¤›n›zda, bunlar›n hepsinin
ekonomik geliflme h›z›n› yabanc› kayna-
¤› çekmek suretiyle sa¤lad›klar›n› görü-
yorsunuz. Bizim de ana amac›m›z ya-
banc› sermaye hareketlerinden en yük-
sek derecede yararlanmak. Yabanc› yat›-
r›mc›lar gelsin dedi¤imizde, yerli yat›-
r›mc›lar›n ellerindeki hisse senetlerini
almalar›n› kastediyoruz. Çünkü baflka
türlü gelmeleri mümkün de¤il. Yabanc›
yat›r›mc›lar›n bu talebine geçmiflteki
ekonomik istikrars›zl›klar›n borsaya ak-
seden sonuçlar›ndan dolay› yerli yat›-
r›mc›lar olumlu karfl›l›k verdiler. Bu ne-
denle de paylar› azald›. Burada üzülecek
bir fley yok. Asl›nda bir baflar› var, çün-
kü bu sat›fllar yerli yat›r›mc›lar›n istekle-
riyle oldu. Esasen yerli yat›r›mc›n›n ilgi-
sinin artabilece¤i ortam flu anda mevcut.
‹leriki y›llarda bu ortam› daha da iyilefl-
tirebilecek bir geliflme sa¤lanabilirse, ya-

banc› ve yerli yat›r›mc› dengesi daha iyi
kurulabilecek.

Dünya piyasalar›na paralel olarak ya-
k›n dönemde ‹MKB’de de yüksek
oranl› inifl-ç›k›fllar yafland›. Benzer ül-
kelerin borsalar›yla karfl›laflt›r›ld›¤›n-
da ‹MKB’deki hareketlili¤in ortaya
koydu¤u sonuçlar› nas›l de¤erlendiri-
yorsunuz? 
Genç bir piyasa olmam›z›n d›fl›nda eko-
nomik istikrar, enflasyon ve bunun d›-
fl›ndaki endikatörlere ba¤l› olarak di¤er
piyasalara oranla daha fazla oynakl›k
pay›m›z›n oldu¤unu zaten biliyoruz.
Buna ra¤men dünyada piyasalar›n hare-
ketlilik içine girdi¤i s›rada, onlardan ko-
pukluk arz eden bir hareketlilik yafla-
mad›k. Hatta bundan da önemlisi, bu
hareketlilikten negatif etkilenilmesinin

ard›ndan, piyasa direncinin ve bu etki-
lenmeyi ortadan kald›r›c› hareketin bafl-
lam›fl olmas›. Piyasay› tekrar güçlü hale
getirmek, bir bak›ma piyasan›n global
sorunlara karfl› dahi dirençli oldu¤unu
gösterdi. Bu itibarla yaflad›¤›m›z hare-
ketlilik bir kriz olarak de¤erlendirile-
mez. Dünya piyasalar›nda bir tedirginlik
varsa bunu endikatörlerimizin belli
oranda ve olgunlukta yans›tmas› bekle-

nen bir fleydir. Hatta bu piyasalar›n gö-
revidir ve bir noktada sa¤l›k iflaretidir.
Olaylardan hiç etkilenmeyen bir endeks
yap›s›ndan daha çok korkmak laz›m.

Koç Toplulu¤u flirketleri halka aç›lma
faaliyetlerinde bir anlamda öncü bir
rol oynad›. Koç Toplulu¤u’nun mali
piyasalar›n geliflmesine ve halka arz-
larla sermayenin tabana yay›lmas›na
yönelik çal›flmalar›na iliflkin neler
söylemek istersiniz?
Koç Toplulu¤u, Türkiye’de özel tefleb-
büs anlay›fl›n›n toplum içinde sayg›n bir
yere oturmas›n› ve gelifliminin h›zlan-
mas›n› sa¤layan çok önemli bir örnek.
Nitekim Koç Toplulu¤u bafl›ndan beri
Türk ekonomik yaflam›nda öncülükler-
de bulundu. D›fl ticaret hamlesinin lide-
ri olan Koç Toplulu¤u’nun flirketleri, ge-

rek baflar›lar› gerekse uygulad›klar› mo-
dern ve dürüst yönetim anlay›fllar› sebe-
biyle her dönem sermaye piyasalar›n›n
en gözde adaylar› oldular. Bu ayn› za-
manda bir seçkinli¤in de sonucu. Özel-
likle son dönemdeki kârl›l›klar› dolay›-
s›yla yat›r›mc›lar›n› memnun ediyorlar.
Dolay›s›yla Koç Toplulu¤u’nun flirketle-
ri sermaye piyasalar›m›z›n geliflimine
önemli katk›larda bulunuyorlar.
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“Koç Toplulu¤u’nun 
flirketleri, gerek baflar›lar› 

gerekse uygulad›klar› modern
ve dürüst yönetim anlay›fllar›

sebebiyle her dönem sermaye
piyasalar›n›n en gözde 

adaylar› oldular

1945 y›l›nda Ankara’da do¤du. 1968 y›l›nda A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden
mezun oldu. Ayn› y›l Maliye Bakanl›¤›’nda Maliye Müfettifl Yard›mc›l›¤› görevine atand›. Daha
sonra Maliye Müfettiflli¤i ve Maliye Baflmüfettiflli¤i görevlerinde bulundu. 1979’da Hazine M.‹.‹.T
Genel Sekreterli¤i’nde Banka Kambiyo Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevine atand›. Maliye Baka-
n› Özel Dan›flman› görevinde bulunduktan sonra  yurt d›fl›na atand›. 1983-1986 y›llar› aras›n-
da T.C. Washington Büyükelçili¤i’nde Ekonomi ve Maliye Müflavirli¤i görevinde bulundu. 1987-
1988 y›llar› aras›nda Hazine ve D›fl Ticaret Müstaflarl›¤›’nda Kamu Finansman› Genel Müdürü
olarak çal›flt›. 1993 y›l› Ekim ay›nda Baflbakanl›k Müsteflar Yard›mc›l›¤› görevine, 1994 y›l› Ni-
san ay›nda Hazine ve D›fl Ticaret Müsteflar› olarak atand›. Ekim 1997’de ‹MKB Baflkanl›¤›’na
atand›. Görev süresinin dolmas›n› takiben Kas›m 2002’de befl y›ll›¤›na tekrar bu göreve atand›.
Halen, ‹MKB Takas ve Saklama Bankas› (Takasbank) Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› ve üçüncü kez
seçildi¤i Avrasya Borsalar Federasyonu (FEAS) Baflkanl›¤› görevlerini sürdürüyor.

Osman Birsen kimdir?



osyal sorumluluks
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oç Toplulu¤u’nun,
“Mesleki-Teknik E¤iti-
mi Özendirme Progra-
m›” çerçevesinde bafl-
latt›¤› “Meslek Lisesi,

Memleket Meselesi’ projesi, her geçen
gün daha da yayg›nlaflarak etki alan›n›
geniflletiyor. Olanaklar› k›s›tl› gençle-
rin sanayi, biliflim ve hizmet sektörü-
ne eleman yetifltiren meslek liselerine
girmelerinin desteklenmesi, staj ola-

hil edilmesiyle birlikte 8 bin meslek ve
teknik lise ö¤rencisini mesle¤e ve gelece¤e
haz›rlamak. 
Köklü tarihi, 4800 ö¤rencisi, 45 bin met-
rekarelik kampüs alan›yla Haydarpafla
Teknik Okullar› da en bafl›ndan beri prog-
ram›n önemli uygulamalar›na ev sahipli¤i
yap›yor. Okulda farkl› bölümlerde e¤itim
gören 20 ö¤renci program kapsam›nda
burs al›yor. 30 ö¤renci de Koç Vakf›’ndan
ald›klar› temel e¤itimler sonras›nda “Genç

K

Mesleki ve teknik
liselere her geçen gün

artan ilgide, Koç
Toplulu¤u’nun yurt
genelinde bafllatt›¤›

“Mesleki -Teknik
E¤itimi Özendirme

Program›”n›n da
katk›s› büyük.

Topluluk, baflar›l›
ö¤rencilere burs, staj

ve ifl olanaklar›
sunuyor

na¤› sa¤lanarak ekonominin ihtiyaç duy-
du¤u mesleki bilgi ve beceriye sahip nite-
likli ara eleman yetifltirilmesini hedefleyen
program, yurt genelinde Milli E¤itim Ba-
kanl›¤›’n›n iflbirli¤i ile sürdürülüyor.
Program kapsam›nda 182 mesleki ve tek-
nik e¤itim veren okulda “Staj Destekli
Meslek Lisesi Bursu” verilen ö¤renci say›s›
bu ö¤retim y›l›nda 4 bine, okul say›s› ise
250’ye ulafl›yor. Amaç, dört y›l boyunca,
her y›l 2 bin yeni bursiyerin programa da-

TÜRK‹YE’N‹N 
GELECE⁄‹NE

YATIRIMYATIRIM
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Baflar›” flirketlerinde görev yap›yorlar.
Önümüzdeki y›l flirket say›s›n›n 15, flirket
çal›flan› ö¤renci say›s›n›n da 300’e ulafl-
mas› hedefleniyor. 
Haydarpafla Teknik Okullar› Müdürü
Muzaffer Alkan, “Büyük flirketlerin, hayal-
leri olan insanlardan olufltu¤unu görüyo-
ruz. Biz burada hayalleri olan gençler ye-
tifltirmeyi hedefliyoruz; çünkü hayalleri
olanlar hiç yorulmazlar” diyerek e¤itim
anlay›fllar›ndaki vizyonu ortaya koyuyor.
Haydarpafla Teknik Okullar›’nda klasik
branfllar›n d›fl›nda Türkiye’deki çok az
mesleki ve teknik lisede uygulanan rayl›
sistemler teknolojisi, elektromekanik tafl›-
y›c›lar ve CNC kal›p gibi sanayinin ihtiyaç
duydu¤u branfllarda da e¤itim veriliyor.  
Muzaffer Alkan, Koç Toplulu¤u gibi bü-
yük bir kurumun “Meslek lisesi önemli-
dir” demesi ve bu fikri sahiplenerek yurt
sath›na yayma girifliminin, tüm mesleki ve
teknik e¤itim camias› için kayda de¤er bir
geliflme oldu¤unu söylüyor. Meslek lisele-
rinin y›llar içinde cazibesini yitirdi¤ini be-
lirten Alkan; “Koç Toplulu¤u, kamuoyun-
daki bu yanl›fl alg›n›n de¤iflmesinde

sesine gelmek istemiyordum, çevremde-
kiler teflvik etti. fiimdi hiç piflman de¤i-
lim, aksine çok mutluyum. Koç Toplulu-
¤u’nda çal›flma olas›l›¤›n›n da olmas› ay-
r›ca beni çok heyecanland›r›yor. Kendi-
mi düz liseye gidenlere göre çok daha
avantajl› hissediyorum. 

Musa Aktafl
(Biliflim Teknolojileri Bölümü-burslu):
ÖSS için dersaneye gitmek flart; meslek li-
sesinden mezun oldu¤unuzda ise üniver-
siteye girmeseniz bile bir mesle¤iniz oldu-
¤u için avantajl›s›n›z. Biliflim gelece¤in
mesle¤i diye düflünüyorum; beden olarak
de¤il, beyin olarak yoruluyorsunuz. Bu
yüzden tercih ettim. Burs herkes için ol-
du¤u gibi benim için de teflvik anlam›na
geliyor. Burs alan ö¤renci derslerini daha
ciddiye al›r, sorumluluklar›n›n fark›nda
olur. Koç Toplulu¤u bu uygulamalar›yla
di¤er kurum ve kurulufllara da güzel bir
örnek oldu. Umar›m bütün firmalar bu
çapta teflvik edici uygulamalar ve meslek
lisesi e¤itimini özendirmeye yönelik
ad›mlar atar. 

Melike Merve Arslano¤lu
(Makine Bölümü-burslu):
Düz liseye gitseydim ÖSS’yi kazanabilme
ihtimalim yoktu. Meslek lisesinden me-
zun oldu¤umda elimde bir mesle¤im ola-
ca¤› için kendi ayaklar›m›n üzerinde du-
rabilece¤imi düflündüm. Hedefim büyük,
arkamda da Koç Vakf› gibi güçlü bir ku-
rum var. Kendime güveniyorum ve üni-
versiteye de gitmeyi çok istiyorum. Mes-
lek lisesinde okudu¤um için arkadaflla-
r›m›n içinde ayr›cal›kl›y›m diye düflünü-
yorum. Burs; içimdeki baflarma arzusunu
daha da kamç›l›yor. Baflar›l›y›m ama bu
yetmez diyorum. Staj ve ifl olanaklar›n›n
da proje kapsam›nda sunuluyor olmas›
aç›kças› beni çok motive ediyor.

önemli bir misyon üstlendi. Topluluk yö-
neticileri ve Koç Vakf› ile bu proje saye-
sinde e¤itimde ortak ak›l oluflturduk. As-
l›nda verilen burslar›n miktar› ve say›s›n-
dan ziyade ‘meslek lisesi, memleket mese-
lesi’ fikrinin sahiplenilmesi çok daha
önemlidir” diyor. 

Haydarpafla Teknik Okullar›’nda Koç
Toplulu¤u’nun katk›lar›yla gelece¤e ha-
z›rlanan gençler ise bu program kapsa-
m›nda kendilerine sunulan olanaklardan
duyduklar› memnuniyeti dile getiriyorlar:

Melek Öncel
(Makine Bölümü-burslu):
Düz liseden daha avantajl› oldu¤unu dü-
flündü¤üm için meslek lisesini tercih et-
tim. Üniversiteyi okumasam meslek sahi-
bi olamayaca¤›m ama buradan mezun ol-
du¤umda hiç olmazsa bir mesle¤im ola-
cak. Ayr›ca Koç Toplulu¤u’ndan burs al›-
yorum, sonras›nda da topluluk flirketle-
rinde staj olana¤›m olacak. Bu yüzden
kendimi çok flansl› hissediyorum. 

Hüseyin Atkitar
(Makine Bölümü-burslu):
Düz liseye gitseydim ÖSS’yi kazanaca¤›m
garanti de¤ildi ama ben meslek lisesine
gelerek en az›ndan mesle¤imi garanti et-
mek istedim. Koç Toplulu¤u taraf›ndan
bafllat›lan proje kapsam›nda burs ve staj
imkânlar›n›n sunulmas› bizim için çok
motive edici. Üniversiteden sonra kendi
iflimi kurmak ve bu okulun ö¤rencilerine
burs ve ifl imkânlar› sunmak istiyorum.  

‹rem Çatalbafl
(Makine Bölümü-burslu):
Makine ressaml›¤› üzerine e¤itimimi de-
vam ettirmek istiyorum. Burs ald›¤›m
için daha çok çal›flmam gerekti¤ini düflü-
nüyorum. Asl›nda daha önce meslek li-

Melek Öncel-Makine Bölümü 
ö¤rencisi  (burslu)

Hüseyin Atkitar/Makine Bölümü 
ö¤rencisi (burslu)

Musa Aktafl-Biliflim Teknolojileri 
Bölümü ö¤rencisi  (burslu)

‹rem Çatalbafl/Makine Bölümü 
ö¤rencisi (burslu)

Haydarpafla Teknik Okullar Müdürü Muzaffer Alkan
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ral›k 2000’den itibaren
Ford Otomotiv Sanayi
A.fi.’de E¤itim Uzman›
olarak ifle bafllayan ve ha-
len ayn› flirkette ‹nsan

Kaynaklar› Direktörlü¤ü’nde E¤itim ve
‹fl Güvenli¤i Müdür Yard›mc›l›¤›’nda
E¤itim Uzman› olarak görev yapan
Sabahattin Gücin, 18 y›ldan bu yana
mesleki teknik e¤itimci olarak çal›fl›yor.

Proje ile iliflkinize ve proje detaylar›-
na iliflkin k›saca bilgi verir misiniz? 
“Meslek Lisesi, Memleket Meselesi”
projesi, 2006 y›l›nda 2 bin kiflilik ilk
grupla toplam 8 bin meslek lisesi ö¤-
rencisine burs vermek üzere bafllad›.
Bu y›l ise Nisan ay›nda, Koç Hol-
ding’den benim de içinde bulundu-
¤um 14 kiflilik bir gruba proje ekibine
seçildikleri bilgisi geldi. ‹lk toplant›-
m›zda bize projenin birinci y›l›nda gel-
di¤i nokta anlat›ld›. Geliflmifl ülkeler-
deki mesleki teknik e¤itim ve genel
e¤itim oranlar› ile Türkiye’deki duru-
mun karfl›laflt›r›lmas› yap›ld›. Önce
Koç Toplulu¤u flirketleri olarak kendi
flirketlerimizdeki mesleki teknik e¤i-
timle ilgili tecrübelerimizi paylaflt›k.

caklar. “Meslek lisesi koçlar›” ise ö¤renci-
lerle direk temas halinde ve onlara katk›da
bulunarak geliflimlerine flahit olacaklar. 

Siz de mesleki e¤itim ald›n›z. Mesleki
e¤itimle ilgili neler söylemek istersiniz?
Babam Manisa Endüstri Meslek Lisesi’nin
ilk mezunlar›ndan, iki a¤abeyim de ayn›
okul mezunu. Ben de meslek lisesini seç-
tim. Tesviye bölümünde okudum. Üniver-
siteye, teknik e¤itim fakültesine de gittim
ve teknik ö¤retmen olarak birçok teknis-
yen yetifltirdim. 
Meslek liseleri ilk kuruldu¤u y›llarda sana-
yiye öncülük ederken art›k sanayinin ön-
cülü¤üne ihtiyaç duymaktad›r. Çünkü
meslek dallar› çok çeflitlendi ve AB’ye
uyum çerçevesinde, bu meslek dallar›n›n
yeterliliklerinin sa¤lanmas› için özel sektö-
rün çok ciddi deste¤ine ihtiyaç var; özellik-
le de ‹SO 500’ün en büyük ilk 10 flirket
aras›nda befl adet flirketle bulunan Koç
Toplulu¤u’nun. “Meslek Lisesi, Memleket
Meselesi” projesi de bu bilinci gösteriyor.
Ata Yi¤it Y›ld›r›m’›n da dedi¤i gibi: “Tam ba-
¤›ms›zl›k için üretim flart.” Sadece mal veya
hizmet üretimi de¤il, bilgi üretimi de flart.
Üretecek olan insanlar ise her seviyede mes-
leki teknik e¤itim alm›fl kiflilerdir.

A

Geçen say›m›zda Ata
Yi¤it Y›ld›r›m adl›

ö¤rencinin “Meslek
Lisesi, Memleket
Meselesi” projesi

hakk›ndaki
görüfllerini bizimle

paylaflan Ford Otosan
E¤itim Uzman›

Sabahattin Gücin, bu
say›da proje

çal›flmalar›yla ilgili
sorular›m›z› yan›tlad›

Tecrübeler bir araya gelince ortak ak›l da
oluflmaya bafllad›.

Neydi bu ortak ak›l?
Projenin salt bir burs verme projesi olma-
d›¤›, sosyal yap›ya da etkisi oldu¤u ve kap-
saml› bir çal›flma gerektirdi¤i… Çal›flma-
m›za bir organizasyon tarifi yaparak baflla-
d›k. Organizasyonda topluluk flirketlerin-
den benim de aralar›nda bulundu¤um
“flirket sorumlular›” ve proje için çok
önemli rol oynayaca¤›na inand›¤›m “mes-
lek lisesi koçlar›” yer al›yor. Her biri için
görev tarifleri yapt›k ve burs verilecek ö¤-
rencilerin seçiminde nas›l davranmam›z
gerekti¤ini belirledik. Önce okullar› seç-
mek için staj deste¤i sa¤layabilece¤imiz
bölümleri, sonra da bu bölümlerin oldu¤u
okullar› seçtik. K›z ö¤renciler için öncelik
vermeye çal›flt›k. Okullar› belirledikten
sonra topluluk flirketlerinden bu okullar›n
hangilerine “hami” olacaklar›n› sorduk. fiu
an burs verilecek bütün okullar›n sahipli-
¤ini üslenmifl topluluk flirketleri var. Bu
flirketlerdeki flirket sorumlusu (biri de be-
nim) arkadafllar, kendi okullar›ndaki ö¤-
rencilerin seçiminde ve meslek ö¤renimi
boyunca destek olacak “meslek lisesi koç-
lar›” ile proje aras›nda köprü görevi yapa-

A‹LEDEN MESLEK L‹SEL‹
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atman’da sosyal sorumluluk projeleri
Batman Arçelik Bayii ‹hsan Borak koordi-
natörlü¤ünde, merkeze ba¤l› Recepler Kö-

yü’nün okuluna iç ve d›fl cephe boyas› yap›ld›. 16
May›s ‹lkö¤retim Okulu’na buzdolab› ve fotokopi
makinesi al›nd›. K›br›s fiehitleri ‹lkö¤retim Okulu’na
ise mini buzdolab› ve su p›nar› arma¤an edilirken
Yavuz Selim ‹lkö¤retim Okulu’na da su p›nar›
al›nd›. Proje kapsam›nda Metin Bostanc›o¤lu ‹lkö¤-
retim Okulu’nda difl taramas› yap›ld›, ö¤rencilere
320 adet difl macunu ve f›rças› da¤›t›ld›. Ayr›ca sos-
yal hizmetlere ba¤l› çocuk yuvas›na yüklü miktarda
g›da yard›m› sa¤lanarak yuvaya hal›fleks döflendi,
iki adet TV, iki adet VCD ve bir adet ses sistemi ulafl-
t›r›ld›.

fi›rnak’ta okul tadilat›
fi›rnak Arçelik Bayii Gönül Telekomünikasyon Ltd.
fiti. yetkilisi Faruk Özalp’in koordinatörlü¤ünde ya-
p›lan proje ile ‹stiklal ‹lkö¤retim Okulu’nun bahçesi-
ne 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.

Ayd›n’da tar›m ve hayvanc›l›¤a katk›
Tofafl Ana Bayii Poyraz Otomotiv’den Selami Öz-
poyraz ve Murat Durukan koordinatörlü¤ü’nde Ay-
d›n’da modern tar›m ve hayvanc›l›¤a katk› sa¤la-
mak amac›yla befl köyün ortak kullanaca¤› ve fay-
dalanaca¤› süt so¤utma ve muhafaza tank› al›nd›.

Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu’na destek
Ford Otosan Bayii ‹smail Bilal koordinatörlü¤ünde
yap›lan proje ile Antalya’da çocuk esirgeme kuru-
munun gösterdi¤i yere bina yap›ld›. Bu binan›n içi-
ne konulan galofl üretme makineleri ile üretilen ga-
lofllar›n hastanelere sat›lmas›, böylelikle çocuklara
üretme ve para kazanma duygusunun afl›lanmas›
hedeflendi.

BAY‹LER 
“ÜLKEM ‹Ç‹N” 
ÇALIfiMAYA  
DEVAM ED‹YOR

Batman

B

Arçelik, çevre 
bilincini art›r›yor

Divan 13 A¤ustos’ta çocuklar› mutlu
eden bir etkinli¤e imza att›. Emrullah
Turanl› Çocuk Yuvas›’nda okuyan ço-
cuklar için düzenlenen havuz etkinli¤i
ile minikler, s›cak bir yaz gününün

keyfini Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesis-
leri’nin imkânlar›yla ç›karma f›rsat›
buldular. Her türlü güvenlik önlemi-
nin al›nd›¤› organizasyonda çocuklar
havuzda doyas›ya e¤lenirken, Fener-
bahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nin küçük
misafirlerine gösterdi¤i ilgi ve özen
takdire de¤er düzeydeydi. Nefis bir
menönün haz›rland›¤› havuz etkinli-
¤inde çocuklara günün hat›ras› olarak
saklamalar› için Divan logolu flapkalar
verildi. Organizasyon boyunca bir am-
bulans da tesiste haz›r bulunduruldu.

Divan çocuklar›n 
yüzünü güldürdü

Koçtafl, “Ülkem ‹çin” etkinlikleri çerçeve-
sinde Ad›yaman’›n Besni ilçesinde bulu-
nan Atatürk ‹lkö¤retim Okulu’nun du-
varlar›n› boyad›. Koç Toplulu¤u flirketle-
ri bünyesinde devam eden “Ülkem ‹çin”
projesi kapsam›nda Koçtafl, ö¤rencilerin
yeni e¤itim y›l›na daha güzel ve temiz
bir okulda girmeleri için, 400 ö¤rencili,

16 derslikli, 680 m2 alan› bulunan Ad›-
yaman’daki Besni Atatürk ‹lkö¤retim
Okulu’nun tüm duvarlar›n› boyad›. Ad›-
yaman Besni Kaymakaml›¤› ve Besni ‹l-
çe Milli E¤itim Müdürlü¤ü iflbirli¤i ile
gerçeklefltirilen projede ilk olarak, uzun
süredir boyanmayan okulun ihtiyaçlar›
belirlendi ve bu do¤rultuda gerekli olan
boya ve di¤er malzemeler Koçtafl tara-
f›ndan bölgeye gönderildi. 

Koçtafl, “Ülkem ‹çin” projesine 
destek veriyor

Arçelik A.fi. ve çal›flanlar›, DenizTemiz
Derne¤i/Turmepa ile birlikte bir bilinç-
lendirme faaliyeti düzenledi. Arçelik,
söz konusu faaliyeti, Koç Toplulu¤u
flirketlerinin her y›l May›s ay›n›n son
haftas›nda sosyal sorumluluk faaliyet-
leri gerçeklefltirerek katk›da bulundu-
¤u “Ülkem ‹çin” projesi kapsam›nda
yaflama geçirdi. 4 Haziran’da Sütlüce
‹skelesi’nde bafllayan etkinlikte, Arçe-

lik yöneticileri ve çal›flanlar› ile Deniz-
Temiz Derne¤i çal›flanlar›, tekneler ve
kepçeler vas›tas›yla denizin yüzeyinde-
ki kat› at›klar› temizleyerek Eminönü
‹skelesi’ne yanaflt›lar. Faaliyet dahilin-
de, çevrenin önemi hakk›nda bilinç ya-
ratmak için, halka bireysel olarak çev-
reyi korumak ad›na sokakta, evde ve
iflyerlerinde neler yapabileceklerini an-
latan birer broflür de da¤›t›ld›.
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por vizyons

“Özel sektör sponsorlu¤un önemini ve avantajlar›n› daha iyi
benimsedi. fiimdi hep beraber Türk sporunu daha iyi yerlere

tafl›ma gayreti içinde olaca¤›z”

“Sporumuz, özel sektörün
deste¤i ile geliflecek”

DEVLET BAKANI MURAT BAfiESG‹O⁄LU:

ir önceki hükümette Ça-
l›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakan› olarak görev ya-
pan Murat Baflesgio¤lu,
29 A¤ustos’ta aç›klanan

60. Hükümet’te Devlet Bakanl›¤› göre-
vini üstlendi. Gençlik ve Spor Genel
Müdürlü¤ü ile Futbol Federasyonu
Baflkanl›¤› Murat Baflesgio¤lu’na ba¤l›.
Sporcu bir geçmifli de bulunan Devlet
Bakan› Baflesgio¤lu, spor gündemine,
projelerine ve özel sektörün sportif fa-
aliyetlere deste¤ine iliflkin sorular›m›z›
yan›tlad›.

Sporcu bir geçmifliniz var...
Evet, Kastamonuspor’da bafllayan bir
spor hayat›m oldu. Belki üniversiteyi
kazanmasam hayat›m› porfesyonel fut-
bolcu olarak kazan›yor olacakt›m.
Meclisspor’da da oynad›m. Ne mutlu
ki bana, flimdi de Spordan Sorumlu
Devlet Bakan› olarak Türk sporu için
çal›flaca¤›m.

Nas›l bir “Spor Bakan›” olacaks›n›z?
Türk sporuna güzel bir fleyler b›rakma
gayreti içinde olaca¤›z. Geride hay›rla
an›lacak, hofl seda b›rakacak bir fleyler
yapabilirsek bundan büyük mutluluk
duyar›m. ‹nflallah spor camiam›z›n
destekleri ve tecrübeleriyle bu alanda
da gelece¤e önemli projeler b›rakabil-
me flans›m›z›n oldu¤unu görüyorum.
Sporun güncel konular›n› sporcularla
tart›flarak, ortaya konulacak perspektif
içinde sorunlar› çözme gayreti içinde
olaca¤›z. Bunu yaparken, adil olaca-

raca¤›z. Bu yasa hem özel sektörümüzün
spora yapaca¤› katk› için hem de Türki-
ye’de sporun geliflimi için çok kritik. Bu
yasan›n en verimli flekilde uygulanmas›
konusunda takipçi olaca¤›z. Son y›llarda
sponsorluk alan›nda önemli ad›mlar at›l-
d›. Özel sektör de bu olay›n önemini ve
avantajlar›n› daha iyi benimsedi. fiimdi
hep beraber Türk sporunu daha iyi yerle-
re tafl›ma gayreti içinde olaca¤›z.

Koç Toplulu¤u’nun bu alandaki çal›fl-
malar›n› nas›l buluyorsunuz?
Türkiye’nin büyük gruplar›ndan Koç Gru-
bu’nun sosyal sorumluluk projelerini ve
baflar›lar›n› memnuniyetle takip ediyoruz.
Koç Grubu, birçok sosyal sorumluluk
projesine imza att›, öncü oldu. Önemli
kaynaklar ay›rd› ve baflar›ya ulaflt›. Bu ba-
flar› di¤er özel sektör kurulufllar›m›za da
örnek oldu. Spor, Koç Grubu için yabanc›
bir konu de¤il. Ben, Koç Ailesi’nin önü-
müzdeki dönemde spora daha da büyük
kaynaklar ay›raca¤›na, daha da büyük
projelere imza ataca¤›na inan›yorum.
Umar›m birlikte güzel projeler gerçekleflti-
rece¤iz.

Spor alan›nda tart›fl›lan en önemli
konulardan birisi de fliddet olgusu.
Siz bu konuda neler yapmay› planl›-
yorsunuz?
Gündemimizdeki en önemli meselelerden
birisi sporda fliddetin önlenmesidir. fiid-
det konusu sadece güvenlik tedbirleriyle
önlenecek bir konu de¤il. fiiddet, e¤itim
ve kültürden bafllayan ve tüm aktörlerin
elbirli¤i ile çözecekleri bir olgudur. Spor

¤›m, herkese eflit mesafede olaca¤›m. Hiç-
bir komplekse kap›lmadan, önyarg› tafl›-
madan, sorunlara objektif anlay›fl içinde
yaklaflma gayreti içinde olaca¤›m.

Türk sporunun gelifliminde özel sek-
törün rolünü nas›l görüyorsunuz?
Türk sporunun en büyük destekçisi özel
sektör kurulufllar›m›z. Bu deste¤i daha da
art›rmam›z gerekiyor. Özel sektörümüzü
spora destek vermeye teflvik etmek ama-
c›yla “Sponsorluk Yasas›” hayata geçirildi.
Bunun çok büyük bir f›rsat oldu¤unu dü-
flünüyorum. fiu bir gerçek ki, Türk sporu
özel sektörümüzün deste¤i ile geliflecek. 

Sporsorluk Yasas›”n›n iflleyifli konu-
sunda ne düflünüyorsunuz?
“Sponsorluk Yasas›” üzerinde önemle du-

B
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alanlar›m›z›n bu fliddetten ar›nd›r›lmas›,
en önemli görevlerimiz aras›nda yer al›-
yor. Bu konu kolay bir konu de¤il. Gelifl-
mifl ülkeler bile bu dertlerle bo¤ufluyor.
Beni bir spor izleyicisi olarak rahats›z eden
bu durumu öncelikli olarak masam›z›n
üzerine yat›r›p, dikkatlerimizi yo¤unlaflt›r-
mak durumunday›z. “fiiddet Yasas›”n›n
uygulanmas›ndaki performans› yak›ndan
takip edece¤iz. Uygulamadaki birtak›m
eksikliklerin fark›nday›m. Mesela, vali ve
emniyet müdürlerine sordum, taraftar
temsilcilerini maalesef birçok kulüp ilgili
otoritelere bildirmiyor. Bu konuda bir ak-
sakl›k var. Uygulama eksikliklerinin üzeri-
ne gidilmesinde fayda var. Bunun takipçi-
si olaca¤›m.

Spor kulüplerinin kurumsal yap›lar›-
na iliflkin de yasal düzenleme taleple-
ri var...
Spor kulüplerinin de art›k “Dernekler Ya-
sas›”yla yönetilmesinin mümkün olmad›¤›
aç›k. Kurumsal yap›lara kavuflturulmas›
gerekiyor. Spor kulüplerinin anonim flir-
ket yap›s› haline dönüfltürülerek, kiflilerin
inisiyatifinden ziyade, kurumsal bir yap›ya
kavuflturulmas› arzu edilmekte. Kulüple-
rin mali yap›lar› da çok önemli bir sorun.
Önümüzdeki süreçte kulüplere nas›l yar-
d›mc› olabilece¤imiz de üzerinde duraca-
¤›m›z konulardan birisi olacak.

Türkiye’de spor denince ilk akla gelen
futbol oluyor... 
Futbol önemli bir spor dal›. Milyonlarca
insan›n takip etti¤i, keyifle izledi¤i, oyna-
d›¤› bir spor. Ancak sporun di¤er alanlar›-
na da hak ettikleri önemi verece¤iz.  Di¤er
spor alanlar›nda da büyük baflar›lar›m›z,

durmam›z gerekti¤ine inan›yorum ve bu
konuda da çal›flmalar›m›z olacak.

Türkiye’nin olimpiyatlara ev sahipli¤i
y›llard›r özlemle beklenen ancak bir
türlü gerçeklefltirilemeyen bir konu.
Sizin yorumunuz nedir? 
Olimpiyat oyunlar›na ‹stanbul’un ev sa-
hipli¤i yapmas›n› istiyoruz. Olimpiyatla-
ra adayl›kta, kentin genel altyap› olanak-
lar›, ulafl›m, konaklama, finansman yap›-
s› gibi faktörler de dikate al›n›yor. Önü-
müzdeki süreçte aktif bir politika uygu-
lamay› düflünüyoruz. Bu konuda Türki-
ye’nin ciddi oldu¤unun bir kez daha alt›-
n› çizmek istiyoruz. Olimpiyatlar için laf
olsun diye müracaat eden bir ülke de¤i-
liz. Türkiye birçok uluslararas› organi-
zasyona baflar›yla ev sahipli¤i yap›yor.
Bugüne kadar yap›lanlardan aln›m›z›n
ak›yla ç›kt›k. Olimpiyatlara ev sahipli¤i
yapma hedefinden geri ad›m atmayaca-
¤›z. Yasam›z var. Yasan›n uygulanmas›n-
da aksakl›klar tespit ettik. Bunlarla ilgile-
nece¤iz. Bunu süreklilik arz eden bir an-
lay›fl içinde sürdürmek laz›m. 

önemli tak›mlar›m›z, gurur duydu¤umuz
sporcular›m›z var. Onlar›n her zaman ya-
n›nda ve destekçisi olaca¤›z.

Önümüzdeki dönemde spor alan›nda
yeni yasal düzenlemeler gündeme ge-
lecek mi?
Sporda ana ilke özerkliktir. Tüm branfllar-
da bunu sa¤layacak yasal düzenlemeler
yap›l›p, ikincil mevzuat ç›kar›lmal›d›r.
Önümüzdeki dönem bu konudaki yasal
boflluklar› giderece¤iz. Türk sporunun ih-
tiyaç duydu¤u yasal düzenlemeler kat›l›m-
c› bir anlay›flla haz›rlanarak hayata geçiri-
lecektir. Art›k, kurallar›n herkes taraf›n-
dan benimsendi¤i, hak kay›plar›na yol aç-
mayacak, yasal boflluklar›n bulunmad›¤›
bir spor mevzuat›n› gerçeklefltirmek duru-
munday›z.

Sporcular konusunda yasal düzenle-
meleriniz olacak  m›?
Sporcular›m›z›n sa¤l›k ve sosyal güvenlik-
lerinin de önemli bir konu oldu¤unun far-
k›nday›z. Sporcu kardefllerimizin yaflad›¤›
ma¤duriyetler var. Bunlar›n üzerinde de

“Koç Grubu, birçok
sosyal sorumluluk

projesine imza att›,
öncü oldu. Önemli

kaynaklar ay›rd› ve
baflar›ya ulaflt›. Bu baflar›

di¤er özel sektör
kurulufllar›m›za da 

örnek oldu”

Murat Bafles¤io¤lu, 1955 y›l›nda Kastamonu’da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olan Baflesgio¤lu, 18, 19 ve 20. dönemlerde Kastamonu’dan milletvekili seçildi. 55. Hükü-
met’te ‹çiflleri Bakanl›¤› yapan Baflesgio¤lu, daha sonra ANAP’tan istifa ederek AK Parti’ye kat›ld›.
22. dönem parlamentosuna ‹stanbul milletvekili olarak giren Baflesgio¤lu, 22 Temmuz 2007 seçim-
lerinde de AK Parti listelerinden ‹stanbul milletvekili seçildi. 58. ve 59 hükümetlerde Çal›flma ve Sos-
yal Güvenlik Bakan› olarak görev yapan Baflesgio¤lu, 60. Hükümet’te ise Devlet Bakan› oldu. Ka-
mu toplu ifl sözleflmelerinin ve toplu görüflmelerin koordinasyonundan sorumlu olan Baflesgio¤lu’na
ba¤l›, ilgili kurum ve kurulufllar aras›nda  Devlet Personel Baflkanl›¤›, Gençlik ve Spor Genel Mü-
dürlü¤ü, Futbol Federasyonu Baflkanl›¤›, Tütün, Tütün Mamulleri ve alkollü ‹çkiler Piyasas› Düzenle-
me Kurumu (TAPDK), Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü de bulunuyor.

Üç ayr› bakanl›k görevinde bulundu
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On bir ay›n sultan› Ramazan’› Türk mutfa¤›n›n birbirinden 
leziz yemekleriyle geçirmek isteyenlerin en önemli adresi olan Divan, 

cazip mönüler sunuyor

D‹VAN’LARDA 
Ramazan Keyfi Bambaflka...
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ürk konukseverli¤i ve
mutfak hünerlerinin
1956 y›l›ndan günü-
müze en güçlü uygula-
y›c›s› olan Divan, ha-

z›rlad›¤› özel mönüler ve etkinliklerle
beklentilerin ötesinde bir Ramazan
ay› sunuyor.

Ramazan boyu Divan keyfi
Divan Lokantas›, Türk mutfa¤›n›n
seçkin lezzetlerinden oluflan iftar mö-
nülerinde de¤iflik seçenekler sunu-
yor. Geleneksel iftariyelikler, çorba ve
börek çeflitleri, her gün ikram edilen
yuvarlama, üç çeflit ana yemek, zey-
tinya¤l› ve tatl› seçeneklerinin yan› s›-
ra limitsiz çay, kahve, meyve sular› ve
meflrubat›n yer al›yor.
Divan Pub’da ise aç›k büfe mönü yer
al›yor. ‹ftariyelikler, so¤uk büfe, tatl›lar
ve s›cak yemeklerden oluflan de¤iflik
mönüler sunacak olan Divan Pub’da
her akflam döner servisi yap›l›yor. 
Divan Kuruçeflme’de sunulacak aç›k
büfe mönüsünde zengin iftariyelik ta-
ba¤›n yan› s›ra Türk mutfa¤›n›n gele-

neksel lezzetleri olan kabak imamba-
y›ld›, taze fasulye, yaprak sarmas›,
patl›can salatas›, yeflil göbek salata,
çoban salatas› ve mevsim turflular›n-
dan tatmak mümkün. Peynirli su bö-
re¤i, da¤ kekikli ve naneli “Divan
usulü” mant›, yo¤urt soslu terbiyeli
yaprak dolmas›, nane sos ve baharat
çeflitleri ile kuzu budu “carving”, su-
sam sos ile sebzeli mantarl› piliç sar-

Türk mutfa¤›n›n unutulmaz lezzetlerin-
den oluflan üçüncü mönüde iftariyelik ta-
ba¤›n›n yan› s›ra ›spanakl› past›rmal›
kolböre¤i, tavuklu bohçaböre¤i, kremal›
mantar çorbas›, domates çorbas›, mevsim
salata, beykoz kebab›, f›st›kl› pilav, pata-
tes püresi ve mevsim sebzeleri ile dana
rosto, zeytinya¤l› taze fasulye, zeytinya¤l›
imambay›ld›, pekmez sos ile su muhalle-
bisi, cevizli kabak tatl›s›, kahve ve lokum
yer al›yor. 
Ayr›ca tüm mönülerde Osmanl› mutfa¤›-
na ait Demir Hindi flurubu, limitsiz mey-
ve suyu ve meflrubat da bulunuyor. 

Ankaral›lara lezzet flöleni
May›s ay›nda hizmete giren Divan Mo-
ment Ankara Oteli’nde Ankaral›lar ilk
kez Divan’›n özel Ramazan lezzetleriyle
bulufluyorlar. Ramazan ay›n› Divan’a özel
geleneksel ve zengin lezzetlerle karfl›la-
yan Divan Moment Ankara Oteli, flef Ali
Aç›kgül taraf›ndan haz›rlanan, Türk
mutfa¤›n›n seçkin lezzetlerinin yer ald›¤›
sekiz farkl› iftar mönüsüyle Brasserie ve
V-Lounge’da hizmet veriyor. 
Otel, iftar için gelecek konuklar›na zen-

gin iftariyeliklerin yan› s›ra Türk mutfa-
¤›n›n hünkarbe¤endi, çerkez tavu¤u, ku-
zu incik, cevizli eriflte, iç pilav, güllaç,
baklava gibi geleneksel lezzetlerini Divan
yorumuyla sunuyor.  
‹ftar süresince çay ve kahve servisinin de
yap›laca¤› Divan Moment Ankara Ote-
li’nde ayr›ca sahur yeme¤i ve kahvalt› ser-
visi de yap›l›yor. Set mönüye ayr›ca limit-
siz meflrubat, çay ve kahve de dahil.

T mas› ve bademli bonfile kavurmas›, tel
flehriyeli beyaz pilav, kestaneli mevlana
pilav›, sebze sote ve be¤endiden oluflan
s›caklar›n da yer ald›¤› “set menü” sunu-
luyor.
Divan Kuruçeflme’de iftar saatlerinde tatl›
ve meyve büfelerinin yan› s›ra boza, sah-
lep ve flekerleme köflesi de bulunuyor. ‹f-
tar süresince fas›l müzi¤i yap›l›yor ve ayr›-
ca hafta sonlar› fas›l grubu da yer al›yor.
Hafta sonu iftarlar›n› Divan’da yapmak is-
teyen çocuklu aileler için palyaço da Di-
van Kuruçeflme’de hizmet veriyor.

Denize karfl› iftar
Kalam›fl Koyu’na hakim, muhteflem deniz
manzaral› konumuyla Fenerbahçe Faruk
Ilgaz Tesisleri, bu y›l da Ramazan ay›na
özel tatlar sunuyor. Tesisler konuklar›n›
Ramazan ay› boyunca üç seçenekli
mönüsüyle a¤›rl›yor. Birinci mönüde ifta-
riyelik taba¤›, otlu peynirli kolböre¤i, ta-
lafl böre¤i, bahç›van çorbas›, mercimek
çorbas›, mevsim salata, be¤endili piliç,
aflç›bafl› usulü piliç, osmanl› helvas› ve
bademli güllaç yer al›yor.
‹ftar saatini flölene dönüfltüren mönüle-

rin ikincisinde, zengin iftariyelik taba¤›-
n›n yan› s›ra peynirli suböre¤i, mantarl›
›spanakl› bohçaböre¤i, dü¤ün çorbas›,
ezogelin çorbas›, mevsim salata, bademli
pilav ile kuzu kâ¤›t kebap, be¤endili ku-
zu tand›r, zeytinya¤l› yaprak sarma ve
zeytinya¤l› kabak kalye yer al›yor. Bu
mönü, cevizli telkaday›f› ve kaymakl› ay-
va tatl›s›n›n ard›ndan kahve ve lokum ile
son buluyor.

Ramazan lezzetlerini sofralar›na
tafl›yan Divan, birçok farkl›

seçene¤e sahip



34

ayata dairh

Yap› Kredi Emeklilik 
yafll›l›¤› gündeme getiriyor

GENÇ NÜFUS YAKIN GELECEKTE YER‹N‹ YAfiLILARA BIRAKACAK

2022’de 100 kifliden 20’sinin yafll› olaca¤› bir topluma do¤ru gidiyoruz.
Bu da baflta sosyal güvenlik ve emeklilik olmak üzere birçok tedbiri
almam›z› gerektiriyor. Henüz vakit varken, genç nüfus için yap›lan

e¤itim seferberli¤inin benzerine yafll›lar için haz›rlanmal›y›z
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mrün uzad›¤›, do¤urganl›k ora-
n›n›n azalmaya bafllad›¤› Türki-
ye’nin nüfus yap›s› hâlâ genç,
ancak yak›n gelecekte bu tablo
de¤iflmeye bafllayacak. Bugün,

toplam nüfus içinde her 100 kifliden 8’i yafll›
iken, sadece 17 y›l sonra her 100 kifliden 20’si
yafll› olacak. Baflka bir deyiflle 2022 y›l›nda bek-
lenen 100 milyonluk Türkiye nüfusunun 20
milyonunu yafll›lar oluflturacak.
Yaflam süresinin uzamas›n›n, do¤urganl›¤›n
azalmas›n›n, beraberinde sosyal güvenlik ve
emeklilik konular›n› getirdi¤ini vurgulayan Ya-
p› Kredi Emeklilik Genel Müdürü Doç. Dr. S.
Giray Velio¤lu, konuyu neden gündemlerine
ald›klar›n› flöyle aç›klad›:
“Sosyal güvenlik ve emeklilik gerçe¤i sadece
Türkiye’nin de¤il, tüm dünyan›n gündeminde
önemli bir yer oluflturuyor. Ancak, sonuçlar›,
karar alan politikac›lar›n siyasi ömürlerinin çok
sonras›na kald›¤› için bir yandan da göz ard›
ediliyor. Bugün ülkemizde 1 milyonun üzerin-
de kat›l›mc› ve 2 milyar dolar› aflan fon büyük-
lü¤üyle bireysel emeklilik sistemi (BES) bu ko-
nuda ülke gerçeklerine uygun bir çözüm olarak
karfl›m›za ç›k›yor. Bir emeklilik flirketi olarak
bizim yafll›l›k konusuna ilgimiz de insan›m›z›n
yafll›l›k alg›s› ve ülkemizdeki nüfus yap›s›n›n
de¤ifliminden kaynaklan›yor. Bugün 1.8 çal›fla-
n›m›z, 1 emekliyi destekliyor. Günümüzde
hem çal›flanlardan çok prim kesiliyor hem de
emekliye yeterli maafl verilemiyor. Yaflam süre-
si uzad›kça, sosyal güvenlik birikimlerinden
oluflan havuzun boflalma süresi h›zlan›yor. Do-
¤um oran›n›n düflmesi de, 25 y›l sonra çal›flma
hayat›na at›larak o havuzu dolduracak çal›flan
say›s›n›n azalmas› anlam›na geliyor. Bunlar da
mevcut sosyal güvenlik sisteminin tamamlay›c›-
s› olan bireysel emeklilik sisteminin ülkemiz
için ne kadar önemli ve kaç›n›lmaz oldu¤unu
aç›k bir flekilde gösteriyor.”
fiubat 2006’da faaliyete bafllayan Yafll›l›k Arafl-
t›rmalar› Merkezi (65+) ile amaçlar›n›n “Nüfus
yafllanmadan önce, Türkiye’de yafll›lar›n mev-
cut durumlar›n› özellikle sosyal boyutu ile orta-
ya koymak, gelecekte karfl›lafl›lacak problemle-
ri belirlemek ve önlem al›nmas›n› sa¤lamak” ol-
du¤unu vurgulayan Yap› Kredi Emeklilik Genel
Müdür Yard›mc›s› Dr. Bülent Erifl de, “Tabii ki
bizim flirket olarak tüm yafll›l›k konular›n› çöz-
memiz beklenmemeli. Yafll›l›k Araflt›rmalar›
Merkezi (65+) ile yafll›l›k-emeklilik konular›n›n
sosyal taraflar›n› Türk kamuoyunun gündemi-
ne getirmek ve henüz Türkiye gündeminde ön-
celikli olmayan yafll› ve yafllanmakta olan nüfus
konusunda bir bilgi-paylafl›m platformu olufl-
turmay› istiyoruz” diye konufltu.

Ö
G FK Türkiye taraf›ndan gerçeklefltirilen Yafll›lar›n Dünyas› adl› araflt›r-

mada, Türkiye genelinde kentsel ve yar› kentsel alan› temsilen dokuz
ilde, baflta B, C1, C2 olmak üzere tüm sosyoekonomik gruplardan

(A-E), 715 kifliyle görüflüldü. Araflt›rman›n detayl› sonuçlar› Yap› Kredi
Emeklilik’in www.yaslilikrehberi.org.tr portal›nda yer al›yor. 
Araflt›rman›n en ilginç bulgular›ndan biri görüflülen kiflilerin ortalama 65 ya-
fl›ndan sonra yafll›l›k aflamas›na geçildi¤ini düflünmesine karfl›n, yaln›zca
yüzde 40’›n›n “yafll›y›m” demesi. 
Genel olarak elde edilen bulgular, yafll›lar›n yaflam kalitesinin arzu edilen
düzeyin çok alt›nda oldu¤unu gösteriyor:
� Emeklilik günleri evde televizyon karfl›s›nda geçiyor, kültürel etkinliklere

kat›l›m düflük, seyahat edemiyor, tatil yapam›yorlar.
� 55 yafl›ndan büyük her 10 kifliden biri yaln›z yafl›yor.
� Ço¤unluk ailesi ile olan iliflkilerinden hoflnut, ancak bir baflka flehirde da-

ha mutlu olabilece¤ini düflünenlerin oran› yüzde 30’a yaklafl›yor.
� Yafl ilerledikçe yaln›zl›k duygusu ve hassasiyet art›yor.
� Sorunlar›n çözümü önce devletten sonra çocuklardan bekleniyor.
� Huzurevleri konusunda ciddi önyarg›lar söz konusu.
� ‹lerleyen yafllarda en büyük endifle kayna¤› sa¤l›k. “Mutlu yafll›l›k” tan›-

m›nda sa¤l›¤›n ard›ndan maddi güvence geliyor.
� Gerçeklefltirilemeyen hayallerin ço¤unlu¤u maddi konularda.
� Her befl kifliden biri bankac›l›k ifllemlerini baflkas›na yapt›r›yor.

Bu kapsaml› çal›flmada elde edilen pek çok bulgunun yan› s›ra, Türkiye yafl-
l›lar› tafl›d›klar› özelliklere göre grupland›r›larak alt› profil belirlendi.

Genç entelektüeller: Yafl ortalamas› 65 olan bu grup, sosyal hayatlar› aktif, y›l-
da bir kereden fazla tatil yap›yor, günlük olaylar› takip ediyor. 

Yaflland›¤›n› kabul edenler: A¤›rl›kl› olarak kad›n (yüzde 80), yaflama arzusu
azalm›fl, e¤itim düzeyi düflük, her befl kifliden birinin sosyal güvencesi yok,
çocuklar›n› yafll›l›¤›n›n garantisi gören bu grup ortalama 67 yafl›nda. 

Hayatla bar›fl›k olanlar: 62 yafl ortalamas›na sahip bu grup, hayata s›k› ba¤lan-
m›fl, mutlu, lise ve üzeri e¤itim alm›fl (yüzde 73), gençlerle birlikte zaman
geçirmeyi seviyor, sa¤l›¤›na önem veriyor, sosyal hayatlar› aktif, her dört ki-
fliden birinin kendi evi var, daha çok flehirde yaflamay› tercih ediyor. 

Geçmiflini onaylamayanlar: Tamam›na yak›n› erkek, ortalama e¤itim düzeyi,
düflük sosyoekonomik s›n›fa mensup, geçmiflte kendini ihmal etti¤ini, ken-
dilerine zaman ay›ramad›klar›n› düflünen, aktif hayatlar› olmayan, dindar,
yaflad›¤› flehirden memnuniyet düzeyi en düflük grup ve yafl ortalamalar› 64. 

Hayattan yorulmufl olanlar: Art›k gerçekten yaflland›¤›n› düflünen, gelecekle il-
gili plan› olmayan, e¤itim düzeyi en düflük, yafl ortalamas› en yüksek (orta-
lama 73 yafl) bu grupta, her iki kifliden biri dul, yaflam arzular› azalm›fl, al›n-
ganl›k, görüfl farkl›l›¤› gibi olumsuz özellikler bar›nd›r›yorlar ve aileden bek-
lentileri birincil olarak maddi.

Geçmifle özlem duyanlar: Bu yafla gelene kadar hayatlar›ndan memnunlar, hofl-
görü sahibi de¤iller, huzurevlerine en uzak grup, ço¤u efliyle yafl›yor (yüzde
85), aileden birincil beklentileri sayg›. Bu grubun ortalama yafl› 66.

Siz nas›l bir
yafll› olacaks›n›z?
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ani o övünçle dile getiri-
len “dede-baba mesle¤i”
deyimi vard›r ya... ‹flte
Tufao¤lu Ailesi de bu
övüncü üç kuflaktan be-

ri yaflayan, üstelik de ayn› mekânda
sürdüren ailelerden biri... Dededen
o¤ula, ondan toruna geçen “çikolatac›-
l›k” sevdas›n› üç kuflakt›r Divan’da ya-
flayan ve yaflatan Tufao¤lu Ailesi’nin
hâlâ mesle¤i sürdüren temsilcileri, çi-
kolatan›n tad›ndan al›nan keyiften da-
ha fazlas›n›, sevdikleri ifllerini yapar-
ken ald›klar›n› söylüyorlar. 
Çikolata üretimi bölümünde çal›flan
Muhsin Tufao¤lu, 45 y›l önce Divan’da
bafllad›¤› baba mesle¤ini ilk günün he-
yecan›yla sürdürüyor. Sorular›m›z› ya-
n›tlarken zaman zaman geçmiflin an›-
lar›na do¤ru k›sa yolculuklara ç›k›-
yor... Muhsin Bey söze, “Küçük yafllar-
dayken, babam›n Divan’da çal›fl›yor ol-
mas› çikolataya farkl› bir gözle bakma-
m› sa¤lam›flt›. Her çocuk gibi çikolata-
y› sevmemin yan›nda, çikolataya karfl›
büyük merak›m vard›. Okuldan ç›k›fl-
ta babam›n yan›na gelir, ona yard›m
eder, yap›lanlar› büyük bir merakla in-
celerdim” diyerek bafll›yor. 14 yafl›na
geldi¤inde ise Divan’da çal›flmak iste-
mifl. O dönem Divan’›n ‹talyan müdü-

H

Baba, o¤ul, torun ve
Divan’da bafllayan 
üç kuflak çikolata 

imalatç›s›n›n 
meslek tutkusundan

k›sa bir kesit...

Ç‹KOLATAYA ADANMIfi

üc kusak
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ründen, “çocuk yaflta birini çal›flt›ramaya-
caklar›” yan›t›n› alan Muhsin Bey, ›srar›n-
dan vazgeçmemifl. “Sultanahmet Adliye-
si’ne gittim ve yafl›m› büyütmek için bafl-
vuruda bulundum. Hâkime niye böyle
bir istekte bulundu¤umu aç›klay›p, iste-
di¤i iki flahidi de götürünce yafl›m›n iki
yafl büyütülmesi konusunda olumlu ka-
rar verdi” diye anlat›yor o günleri.

45 senelik bir tutku
1962 y›l›nda gerçekte 14, nüfus kayd›na
göre ise 16 yafl›nda olan Muhsin Bey, yafl
engelini aflarak Divan’daki görevine baflla-
m›fl. Bir y›la yak›n pastanenin sat›fl k›s-
m›nda çal›flm›fl ve ard›ndan imalat k›sm›-
na geçmifl. Daha sonra usta olmufl ve ha-
len çikolata imalat flefi olarak çal›fl›yor.
Babas›n›n Divan’da 25 y›l çal›flt›¤›n› anla-
tan Muhsin Bey, mesle¤ine olan sevgisini
dile getirirken de, ifline iliflkin ayr›nt›lara
vurgu yap›yor: “Mesela pasta ve kek gibi
konularda da yeterli bilgiye sahip olmama
ra¤men, bölümler ayr›l›rken, baba mesle-
¤im oldu¤u ve sevdi¤im için çikolata bö-
lümünde kalmay› tercih ettim. 45 senedir
çikolata imalat›nda çal›fl›yorum ve buna
ra¤men çikolataya olan hayranl›¤›m gitgi-
de art›yor. Çikolata yap›m› bana göre
adeta bir sanat.”
Muhsin Bey, Divan ve Koç Toplulu¤u ile
ba¤›n› anlat›rken, yine 45 y›l öncesine gi-
diyor ve “Babam sayesinde Koç Toplulu-
¤u çat›s›nda çal›flmaya bafllad›m. Koç
Toplulu¤u’na dahil olmaktan ve Divan ai-
lesinin bir üyesi olmaktan çok mutlu-
yum” diyor. ‹flini severek yapt›¤›n› her f›r-
satta dile getiren Muhsin Bey’in bofl za-
manlar›ndaki u¤rafl›lar›n›n önemli bir bö-
lümünü de mesle¤iyle ilgili faaliyetler
oluflturuyor. Mesleki yay›nlar› izlemek,
bilgi ve görgüsünü daha da art›racak et-
kinliklere kat›lmak vazgeçemedi¤i u¤rafl›-
lardan... Mesle¤ine ba¤l›l›¤› konusunda
söyleyecek çok sözü var Muhsin Bey’in:
“‹nsanlar›n sevdi¤i bir fleyi üretiyor olmak
beni mutlu ediyor. Yaratt›¤›n›z bir fleye
olan talep ne kadar fazla olursa o kadar
memnun oluyorsunuz. Özellikle y›lbafl›
ve bayram gibi özel günlerde üretti¤iniz
farkl› ürünlerin be¤enilmesi size baflka bir
mutluluk veriyor.” 

“Rahmi Bey’in tavsiyesi”
O¤ul ‹smail Cem Tufao¤lu’nun Divan’da
baba mesle¤ine bafllamas›n›n öyküsü de
hayli ilginç. “‹smail, Y›ld›z Teknik Üni-
versitesi’nde e¤itim görüyordu” diye bafl-
l›yor anlatmaya Muhsin Bey: “Bir gün Sa-

y›n Rahmi Koç Divan Pastanesi Ümrani-
ye’nin aç›l›fl›na gelmiflti ve sohbetimiz s›-
ras›nda o¤lumu sordu. Üniversitede son
senesi oldu¤unu anlatt›m. Rahmi Bey,
okulunu bitirince ve e¤er istiyorsa gelip
yan›mda ifle bafllamas› için o¤lumla ko-
nuflmam› söyledi ve onu yetifltirmem ko-
nusunda benden söz istedi. O¤lum bu
teklife olumlu bakt›. fiu anda Divan’da
dördüncü senesini doldurdu. T›pk› ço-
cuklu¤umda oldu¤u gibi, o da babas›n›n
yan›nda hevesle çal›flan bir genç. Genç-
ken h›rs›m› görünce patronum beni bir-
çok kez yurtd›fl›na yollad›. Hatta ‹sviç-
re’nin en büyük çikolata fabrikas›nda se-
kiz ay staj görmemi sa¤lad›. O¤lum da
böyle devam etti¤i sürece benim gibi ola-
cakt›r.”

Ve üçüncü nesil iflbafl›nda...
Rahmi M. Koç’un teklifini babas› arac›l›-
¤›yla alan ‹smail Cem Bey ise o y›llarda
yüksekö¤renim görmektedir. Y›ld›z Tek-
nik Üniversitesi Haritac›l›k bölümündeki
ön lisans e¤itiminin ard›ndan Harita Mü-
hendisli¤i’ne geçifl yapman›n planlar›n›
yapan ‹smail Cem Bey’in kafas›nda bir
yandan da “Acaba Divan’da baba mesle¤i
de olabilir mi?” düflüncesi vard›r. “Tam
bu ikilem dönemimde babam geldi ve

Rahmi Bey ile aralar›nda geçen diyalo¤u
anlatt›. Bir ay boyunca ne yapmam ge-
rekti¤i konusunda düflündüm ve harita
mühendisli¤inden vazgeçip Divan’da ça-
l›flmaya karar verdim” diye anlat›yor Di-
van’a girme karar›n›. Gerisini ‹smail Cem
Bey’den dinleyelim: “‹ki y›ll›k okulum
bitince önüme böyle bir f›rsat ç›kmas›
benim için çok büyük bir flans oldu. Bu-
rada çal›flmaktan gurur duyuyorum ve
bir yandan kendimi baflka konularda da
gelifltirmek ad›na Aç›k Ö¤retim Fakülte-
si ‹flletme bölümünde okuyorum. Hede-
fim, mesle¤im konusunda ilerleyip yurt-
d›fl›nda yaflamak. Ailemiz üç nesildir Di-
van’da çal›fl›yor ve ben de bu durumdan
memnunum.” ‹smail Cem Bey’e göre
“Her ne kadar birçok insan için çikolata-

y› yemek, yapmaktan çok daha zevkli ol-
sa da”, kendisinin as›l zevk ald›¤› fley,
imalat bölümünde çal›fl›yor olmas›. ‹s-
mail Cem Bey, kendinden sonraki kufla-
¤›n baba mesle¤ini sürdürmesine iliflkin
sorumuza ise flu yan›t› veriyor: “‹leride
o¤lum olursa kendi mesle¤imi tavsiye
ederim ama ne yapaca¤› konusunda onu
özgür b›rak›r›m. ‹nsan mutlaka sevdi¤i
ifli yapmal›, t›pk› benim gibi, babam ve
onun babas›n›n yapt›¤› gibi.”

Üç nesildir Divan’da çikolata yap›m›nda çal›flan
Tufao¤lu erkekleri, sevdikleri bir mesle¤i

Koç Toplulu¤u çat›s› alt›nda yap›yor
olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorlar
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Marmaris’i yüksek teknoloji ürünleriyle tan›flt›ran
Arçelik Bayii Ça¤lar Teknoloji’nin sahibi Kenan

De¤ertafl, ayn› zamanda “Ülkem ‹çin” projesi
kapsam›nda ilçede gerçeklefltirdi¤i sosyal sorumluluk

çal›flmalar›yla da tan›nan bir isim

armaris’in adeta tekno-
loji üssü olan Ça¤lar
Teknoloji, 2002 y›l›n-
dan bu yana Arçelik
bayii olarak da hizmet

veriyor. Yaklafl›k 60 kiflinin çal›flt›¤›
ma¤azan›n sahibi Kenan De¤ertafl,
kazanc›n›n önemli bir bölümünü
Koç Toplulu¤u’nun “Ülkem ‹çin”
projesi kapsam›nda de¤erlendiriyor.
Marmaris’te özellikle e¤itim alan›n-
daki sosyal sorumluluk çal›flmalar›-
na destek veren De¤ertafl’›n en bü-
yük hedefi ise gelecekte tam dona-
n›ml› bir ilkö¤retim okulu ve deste-
¤e ihtiyac› olan ö¤renciler için bir
yurt kurmak.

Öncelikle sizi tan›yal›m...
1962 Mufl do¤umluyum. ‹lkö¤reni-
mimi Mufl’ta, orta ö¤renimimi Anka-
ra Atatürk Lisesi’nde, yüksekö¤reni-
mimi ise ‹TÜ Elektronik ve Haberlefl-
me Mühendisli¤i’nde tamamlad›m.
Sonras›nda ‹stanbul Üniversitesi Si-
yasal Bilgiler Fakültesi’ne devam et-
tim. Askerli¤im için bu ö¤renimimi
yar›da b›rakt›m. Evliyim, 16 yafl›nda
Ça¤lar ve alt› yafl›nda Hazar isimli iki
o¤lum var. 1987 y›l›nda AT&T-NCR
flirketinin Mu¤la-Denizli Sorumlusu

tiflim de giderek önem kazan›yordu. GSM
sektörü de gelecek sunuyordu. Bu öngörü-
ler üzerine 1993 y›l›nda kurdu¤um Ça¤lar
Teknoloji’de GSM üzerine yo¤unlaflt›m.
Merkezde fakat küçük bir dükkânda iki ki-
fli çal›fl›yorduk. 1998 y›l›nda lisans devriyle
Turkcell Abone Merkezi, 1999 y›l›nda
Ericsson servis noktas›, 2000 y›l›nda Türki-
ye’nin dijital yay›n platformu Digitürk’ün
sat›fl ve servis merkezi, 2001 y›l›nda Turk-
cell Extra ve Club Nokia Servis Noktas›,
2002 y›l›nda Arçelik Örnek Ma¤azas›, 2007
y›l›nda Arstil Bayii yetkileriyle donat›ld›k.
Bugün 10 ma¤aza ve 60’› aflk›n çal›flan›m›z-
la Marmaris ve çevresinde hizmet vermeye
devam ediyoruz. 

olarak Marmaris’e yerlefltim. Böylece ‹stan-
bul’da kariyer yapmak yerine Türkiye’mizin
bu güzel co¤rafyas›nda yaflamaya karar ver-
dim. O y›llarda biliflim teknolojisi çok ye-
niydi. Bölgedeki birçok banka ve kurulu-
flun bilgisayar altyap›s›n› gerçeklefltirdim.
Bir anlamda Marmaris’in yüksek teknolo-
jiyle tan›flmas›nda elçilik yapt›m. 

Ça¤lar Teknoloji nas›l do¤du? Kurulu-
flundan bu yana nas›l bir geliflim seyri iz-
ledi? 
Marmaris yeniliklere aç›k bir yerdi. Gelifl-
meye müsait, dinamik bir yap›s› vard›. ‹çin-
de bulundu¤um biliflim sektörünün dünya-
da ve Türkiye’de h›zla yay›ld›¤› s›rada e-ile-

“En büyük yat›r›m
e¤itime yap›lan katk›d›r”

ARÇEL‹K MARMAR‹S BAY‹‹ ÇA⁄LAR TEKNOLOJ‹’N‹N SAH‹B‹ 
KENAN DE⁄ERTAfi:

irlikte baflarmakb

M
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‹fl hayat›n›zda temel ilkeleriniz neler? 
Önce insan diyerek dürüst olmak, eme¤e
sayg› duymak... Dürüstlü¤ün yaln›zca er-
dem de¤il, ayn› zamanda en kârl› ifl oldu-
¤una inan›yorum. Ayr›ca iflinizi en iyi flekil-
de yapmak çok önemli. Her zaman “‹flini
iyi yapan, ülkesini en çok sevendir” derim.
Her ne ifl olursa olsun en iyi, en düzgün, en
faydal› flekilde yapmal›y›z. ‹yi ve sorumlu-
luk sahibi bir ifladam›n›n önce insan anla-
y›fl›yla, sosyal sorumluluk bilinciyle hare-
ket etmesi gerek. Ça¤lar Teknoloji kurulu-
flundan bu yana sosyal sorumluluk projele-
rine her zaman destek verdi. Son iki y›ld›r
desteklerimizin daha kurumsal olmas›na
özen gösteriyoruz. Bu do¤rultuda her y›l
bir önceki y›l›n net gelirinin yüzde 10’unu
bu projelere ay›rmaya karar verdik. E¤iti-
me yap›lan her katk›n›n insan haklar›na,
demokrasiye, ekonomiye, çevreye, top-
lumsal bar›fla, Türkiye’ye ve insanl›¤a yap›-
lan en büyük yat›r›m oldu¤unu düflünüyo-
rum. Amac›m›z sadece ticari anlamda bafla-
r›l› olmak de¤il, ayn› zamanda insanlar›n
yan›nda oldu¤umuzu göstermek. Her za-
man “Bu toplum için ne yap›yorum?” diye-
rek kendimizi sorgulamal›y›z. Sadece ken-
dimiz ve ailemiz için de¤il, ülkemiz ve in-
sanl›k için de sorumluluk duymal›y›z.

Yerel yönetimde de görev ald›n›z. Bu
yöndeki düflünceleriniz ve planlar›n›z
neler?
Ben öncelikle bir ifladam›y›m ve bu kimli-
¤imle an›lmak istiyorum. Önceki yerel se-
çim döneminde belediye baflkan› ya da
meclis üyesi aday› olmam için çok teklif al-
d›m. Günümüzde hep siyasetten yak›n›yo-
ruz, elefltiriyoruz. Ben de sosyal sorumlu-
luk bilinciyle üzerimize düfleni yapmam›z
gerekti¤ini düflünerek bu teklifi kabul et-

tim. Ancak içinde bulundu¤um siyasi süre-
cin yeterince ilkeli, tutarl›, paylafl›mc› ve
hizmet odakl› oldu¤unu söylemek zor.

Koç Toplulu¤u bünyesinde yer alan bir
flirkette çal›flman›z›n avantajlar› konu-
sunda nas›l bir de¤erlendirme yapabilir-
siniz?
Türkiye’nin en büyük grubu olan Koç Top-
lulu¤u’nun bir üyesi olmak elbette mutlu-
luk ve güven verici. Hele uzun y›llar bu
grubun amiral gemisi olarak an›lan ve ger-
çekten Türkiye’nin gururu olan Arçelik’in
güvenilir bir ifl orta¤› olmaktan onur duyu-
yoruz. Teknolojide dünya devlerine karfl›
sa¤lad›¤› baflar›, ald›¤› ödüller, pazardaki
ezici üstünlü¤ü, halk›m›z›n sevgisini ve öv-
güsünü hak ediyor. Böyle uluslararas› bir
markayla çal›fl›yor olman›n sa¤lad›¤› fayda-
lar saymakla bitmez. Türkiye’nin en çok
be¤enilen üretici markas› Arçelik’in bayii
olmak oldukça keyif ve güven verici. 

Koç Toplulu¤u’nun yürüttü¤ü “Ülkem
‹çin” projesinde koordinatörlük yapt›-
n›z. Bu kapsamda ne tür çal›flmalar ger-
çeklefltirdiniz?
Öncelikle sosyal sorumluluk projelerine
verdi¤i büyük destekten dolay› Koç Toplu-

lu¤u’nu yürekten kutluyorum. Zaten mer-
hum Vehbi Koç’un “Ülkem varsa ben de
var›m” söyleminde bu özveriyi görüyoruz.
“Ülkem ‹çin” gibi güzel bir bafll›k alt›nda
oluflturulan bu projenin Koç Toplulu¤u’na
yak›fl›r ve anlaml› oldu¤unu düflünüyo-
rum. Bizim de çok duyarl› oldu¤umuz bu
projenin Mu¤la ‹l Kordinatörlü¤ü görevi-
nin bana verilmifl olmas›ndan onur duy-
dum. Bu proje kapsam›nda 2006 ve 2007
y›l›nda Mu¤la’da dört ilkö¤retim okulumu-
zun baz› temel sorunlar› çözüme kavufltu-
ruldu. Teflekkürler Koç Toplulu¤u...

Bundan sonras›nda gündeminizde yer
alan ya da yer alacak projelere iliflkin ne-
ler söylemek istersiniz?
Gelecekte yapaca¤›m›z yeni yat›r›mlarla
birlikte müflterilerimizin ihtiyaçlar›n› en iyi
flekilde karfl›layan, çal›flanlar›m›z›n gurur
duyaca¤›, bölgemizin lider teknoloji firma-
s› olmay› sürdürmek istiyoruz. Böylece ge-
lecekte, tam donan›ml› bir ilkö¤retim oku-
lu ve deste¤e ihtiyac› olan ö¤renciler için
bir yurt kurmay› düflünüyoruz.

“En temel sosyal sorumluluk yat›r›mlar›n›n e¤itim alan›nda olmas› gerekti¤inden yola ç›karak,
bölge okullar›m›z›n temel eksiklerini gidermek en önemsedi¤imiz konular aras›nda yer al›yor.
Ayr›ca bu projelerimizi kurumsallaflt›rmak ad›na bundan böyle her y›l; Mu¤la’da ÖSYM
s›nav›nda her puan türünde birinci olanlara birer bilgisayar, Marmaris Kent Konseyi’nin
belirledi¤i befl ö¤renciye burs, Marmaris Ortaö¤retim Kurumlar› birincilerine birer bilgisayar,
‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nün iflbirli¤i ile Marmaris’te düzenlenecek ‘bilim ve teknoloji’
konulu bilgi yar›flmas›nda ilk üçe girenlere bilgisayar ve cep telefonu verece¤iz.”

“Amac›m›z, okullar›n eksiklerini gidermek”

Amac›m›z sadece 
ticari anlamda 

baflar›l› olmak de¤il,
ayn› zamanda 

insanlar›n yan›nda
oldu¤umuzu 

göstermek



tokoç Tafldelen fiubesi’nin yaflama geçirdi¤i
“Hobi Günleri” hizmeti, sektörde önemli bir ye-
nilik ayn› zamanda. Oldukça be¤eniyle karfl›la-
nan hizmet kapsam›nda, müflteriler araçlar›n›n
bak›m ifllemlerini servis teknisyeni eflli¤inde

kendileri yap›yorlar. Bu sayede hem araç bak›m›yla ilgili he-
men her fleyi ö¤renmifl oluyorlar hem de de¤iflik bir gün ge-
çirme olana¤› yakal›yorlar. Son olarak Otokoç Tafldelen fiu-
besi müflterilerinden Alper Özocak ve Tansu Kafll›lar bu hiz-
metten yararland›. Araçlar›n›n periyodik bak›mlar›n› yapt›r-
mak için Otokoç Tafldelen fiubesi’ni arayan Özocak ve Kafl-
l›lar, “Hobi Günleri” sürpriziyle karfl›laflt›lar. Araçlar›n›n ba-
k›m ifllemlerini servis teknisyeni eflli¤inde kendileri yapan
Özocak ve Kafll›lar, hem farkl› bir gün yaflama hem de araç-
lar›yla ilgili merak ettikleri birçok sorunun yan›t›n› alma

f›rsat› buldular. ‹flte Özocak ve Kafll›lar’›n hobi günlerinde
yaflad›klar› deneyim ve duygular…

Alper Özocak: “Merak etti¤im her fleyin 
yan›t›n› ald›m”
“Ford Focus 2006 arac›m›n 15 bin kilometre bak›m› için
servisi arad›¤›mda, rutin bir bak›m yap›lmas› d›fl›nda her-
hangi bir beklentim yoktu. Telefondaki görevli, ‘Hobi Gü-
nü’nden bahsedince biraz heveslenmekle birlikte tereddüt
de etmedim desem yalan olur. Araban›n bak›m› yap›l›rken
neler yap›ld›¤›n›, nas›l yap›ld›¤›n› hep merak ederdim. Ba-
k›m› yapacak ustalara soracak pek çok sorum olurdu. ‘Hobi
Günü’ sayesinde hem sorular›m› sorma hem uygulamay›
görme hem de bizzat uygulamalar› yaparak tecrübe kazan-
ma imkân› buldum. Fikret Usta b›kmadan her sorumu de-

O

Otokoç Tafldelen fiubesi, müflterilerin iste¤i do¤rultusunda
her cumartesi günü “Hobi Günleri” gerçeklefltiriyor. Amaç,

müflterilerin araçlar›n› daha yak›ndan tan›mlar› kadar keyifli
bir gün geçirmelerini de sa¤lamak

OTOKOÇ TAfiDELEN’DEN MÜfiTER‹LERE ÖZEL YEN‹ B‹R H‹ZMET:

“HOB‹ GÜNLER‹”

ord ile yollardaf
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tayl› bir flekilde yan›tlad›. Birlikte filtrele-
ri de¤ifltirdik, ya¤ boflaltt›k ve yeniledik,
gerekli kontrolleri yapt›k. Ayr›ca Ford
servisinin profesyonel servis anlay›fl›n›
yak›ndan görme f›rsat›m da oldu. Tüm
bu art›lar›n yan› s›ra ö¤le yeme¤i ve kah-
ve molalar›nda da Fikret Usta ve Servis
Müdürü Bilgen Turgut’un misafirperver-
likleri sayesinde güzel bir gün geçirmifl
oldum. Otokoç Tafldelen’e teflekkürler...”

Tansu Kafll›lar: “Umar›m uygulama
sürekli olur”
“Arabam›n servis zaman› gelip yetkili ser-
visi arad›¤›mda, y›llard›r yapmak istedi-

ten ayr›ld›m. Böyle bir f›rsat sundu¤u
için Servis Müdürü Bilgen Turgut’un
nezdinde Otokoç Tafldelen’e ve yard›mc›
olan tüm personele sonsuz teflekkürler...
Umar›m insanlar›n araçlar›yla daha da
yak›nlaflmas›n› sa¤layan bu uygulama sü-
rekli olur.”
Otokoç Tafldelen fiubesi, sektörde bir
ilk niteli¤i tafl›yan bu hizmetten, ilerle-
yen günlerde daha çok müflterisinin ya-
rarlanmas›n› hedefliyor. Bilinçli otomo-
bil kullan›c›lar› yaratma amac›na da
hizmet eden “Hobi Günleri”nden sade-
ce erkek sürücüler de¤il kad›n sürücü-
ler de faydalanabiliyorlar.

¤im fakat bir türlü imkân bulamad›¤›m
bir konuda teklif ald›m. Hem flafl›rd›m
hem de bir hayalimi gerçeklefltirebilece-
¤im için çok sevindim. Yüksel Usta ile ifle
bafllad›¤›mda arabam hakk›nda bilmedi-
¤im çok fley oldu¤unu anlad›m. Bana ara-
c›m›n her detay›yla ilgili bilgiler verildi.
Sonra teker teker servis prosedürünü
gerçeklefltirdik. Her ad›mda, hangi par-
çan›n ne sebeple ve ne flekilde araç üze-
rinde oldu¤unu detaylar›yla ö¤rendim.
Biraz yorucu da geçse iki-üç saatin so-
nunda hem servis yetkilileri hem de ele-
manlar› ile kaynaflman›n ve arac›m› daha
iyi tan›man›n verdi¤i mutlulukla servis-

“Bu uygulamayla müflterilerimizin iflin mutfa¤›n› da görmelerini istedik. Böy-
lece daha bilinçli otomobil kullan›c›lar› yaratt›¤›m›z› da düflünüyoruz. ‘Ho-
bi Günleri’ hizmetimizle müflterilerimizin daha keyifli ve proaktif bir bak›m
süreci yaflamalar›n› sa¤lam›fl olduk. Bu hizmetin içerdi¤i periyodik bak›m,
zaman içinde yap›lmas› gereken baz› ifllemleri içeriyor; ya¤ de¤iflimi, ha-
va ve ya¤ filtresi de¤iflimi, fren balatalar› de¤iflimi, tekerlekleri sökme ve
takma bunlardan birkaç›. Özellikle otomobile merak› olan müflterilerimiz
“Hobi Günleri” için oldukça istekli ve heyecanl› davrand›lar. Farkl› bir uy-
gulaman›n içinde olmaktan dolay› çok keyif ald›lar. Her fleyden önce bek-
leme salonunda oturmaktansa hem bilgi edindiler hem de e¤lendiler. fiim-
di araçlar›n› daha iyi tan›yor, el becerilerini art›r›yor ve bizi daha iyi tan›-

yorlar. Tüm bunlar›n yan› s›ra bak›m için sat›n ald›klar› hizmetin verdikleri
her kurufla de¤di¤ini de fark ediyorlar, tabii ki müflterilerimizin yapt›¤› bu
ifllerden iflçilik ücreti alm›yoruz. Uygulamay› iki ayd›r sürdürüyoruz. Atafle-
hir ve Tafldelen Otokoç fiubeleri olarak flu ana kadar befl müflterimizle bu
tecrübeyi yaflad›k. Cumartesi günleri ancak birer kifliye randevu verebiliyo-
ruz. Önümüzdeki dönemde bu say›y› art›rmay› hedefliyoruz. Müflterilerimiz
ifllemi, bafl teknisyenimiz ve teknisyenimiz eflli¤inde gerçeklefltiriyorlar. Ön-
cesinde ise kendilerine teorik bilgiler aktar›l›yor; daha sonra uygulamaya
geçiliyor. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyen tüm han›mlar› da flubemi-
ze davet ediyoruz. Henüz bir talep almad›k ancak han›mlardan gelen ta-
leplere öncelik verece¤iz.”

Otokoç Tafldelen fiube Müdürü Birkan Çal›flkan: “Bilinçli otomobil kullan›c›lar› yarat›yoruz”

Otokoç Tafldelen fiubesi’nin “Hobi
Günleri” hizmetinden yararlanan befl müflteriden

ikisi Alper Özocak ve Tansu Kafll›lar oldu.
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evgili okurlar, dam-
dan afla¤› bakt›¤›m-
da su kaynaklar›n›n
nas›l da kurudu¤u-
nu görüyorum. Bu-

güne kadar toplum olarak “sudan”
sayd›¤›m›z bir konu üzerinde, yani
“SU” gibi aziz bir konu üzerinde
durmak istiyorum bu yüzden…
Geçen gün karfl› damdan birisi “Su
tasarrufu için neler yapabiliriz ey
Damdaki Mizahç›” dedi… 
“Damdaki Mizahç›” olarak herkesin
önerilerini sayacak de¤iliz elbet.
Kimsenin akl›na gelmeyen bir öne-
riyle bafllad›m söze ve dedim ki: “Bi-
risini yolcu ederken art›k eskiden
oldu¤u gibi arkas›ndan su dökme-
yelim. Eskiden yolcu u¤urlarken
kovayla su dökenler vard›. Sonra
maflrapaya indi, en son bardak dü-
zeyinde idi. Bence barda¤› da kal-
d›rmakta yarar var. Gi-
den kiflinin arkas›ndan
gözyafl› dökmeye ise,
gözyafllar›m›z da ku-
rumad›¤› sürece her-
hangi bir mani yok bu
arada…” 
Derken akl›ma geldi
birden… Bizim yanl›fl
bildi¤imiz atasözleri
var. Bak›n bunlardan
biri: “Su küçü¤ün, söz
büyü¤ün” atasözüdür.
Bu atasözü y›llard›r
yanl›fl söyleniyor. Oy-
sa bu atasözünün do¤-
rusu “Sus küçü¤ün,
söz büyü¤ün”dür. Za-
ten as›l manal› olan da
böylesi de¤il mi?.. Biz
yanl›fl kullan›m› pek
severiz ya. “Aflç›”ya
“Ahç›” deriz y›llard›r
inatla hani… Sonra
“Eski çamlar bardak
oldu” atasözünün de
do¤rusu: “Eski camlar
bardak oldu”dur.
Çünkü çamdan de¤il,
camdan bardak olur.
Neyse çam devirdi¤i-

miz sözleri b›rak›p suya gelelim gene…
Bak›n y›llarca “Sudan ucuz” diyerek su-
yu çok ucuz gördük, önemsemedik.
Adam yerine koymad›k. Bu deyimi de
art›k kullanmayal›m, bu bile bir su ta-
sarrufudur!..
Zaman› da su gibi ak›tt›k ülkemizde.
Ne dedik? “Zaman su gibi akt›.” Oysa
zaman su gibi ak›nca ziyan olmufl oldu.
Hem zaman›, hem de suyu ziyan ettik
anlayaca¤›n›z.

“Su içene y›lan bile dokunmaz” dedik.
Peki suyu çarçur edene de acaba hiç y›-
lan dokunmad› m›?.. Acaba böyle birini
kene ›s›rm›fl olabilir mi?..
Bir mal› satarken flöyle dedik: “Bak kar-
deflim su içinde yedi yüz bin lira
eder…” Tamam da neden su içinde
kardeflim diye sormazlar m› adama?..
Örne¤in adam ev sat›yor flöyle diyor:
“Bak kardeflim, su içinde iki yüz elli bin
yetele…” Karfl›s›ndaki  bir gün olsun ç›-
k›p da flöyle dese: “Neee! Su içinde mi,
bize su basm›fl bir evi mi sat›yorsun be-
e!..” Yani flu “Su içinde” deyimi de son
derece gereksiz, “su götürmez” bir ger-
çek bu!..
Sonra ne yapt› vatandafllar›m›z, dere
yata¤›n›n kenar›na ev yapt›!.. Sen tutup
da suyun yata¤›na ev yaparsan, suyun
yata¤›nda yatmaya bafllam›fl olursun ey
cahil kardeflim! Ondan sonra da su ya-
ta¤› gibi bir evin olur, iki de bir su ba-

sar durur evini…
Her fleyin suyunun ç›kt›-
¤› bir ülkedeyiz ya, her
fleyin suyunu ç›karmay›
baflar›rken suyu hep es
geçtik, suyu hep unut-
tuk. Su ç›karmak yerine
hep suyunu ç›kard›k
çünkü!.. “Su akarken tes-
tiyi doldurmal›” kafas›na
sahip oldu¤umuz için su-
yu yeterince tasarruf et-
memiz hiç mümkün ol-
mad›…
Çok fazla “Su koyverdik”
bu ülkede. Söz verip de
sözünü tutmayanlar saye-
sinde o kadar çok su koy-
verdik ki, su rezervi kal-
mad› iflte sonunda!.. Suyu
tasarruflu kullanmaktan
çok biz neyi sevdik bili-
yor musunuz, suyu bu-
land›rmay› sevdik!.. Dam
üstünden son olarak de-
rim ki, sonuçta su denen
nimet bizim elimizde
n’oldu dersiniz; n’olacak
tabii ki suya düfltü efen-
dim!.. Gelecek aya dek
yeterince suyla kal›n!..

S
Sulu bir yaz›!

Su denen nimet 
bizim elimizde n’oldu 

dersiniz; n’olacak 
tabii ki suya düfltü

efendim!..






