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ildi¤iniz gibi bulundu¤umuz sektörlerde, hem
yurtiçinde hem de küresel pazarlarda önemli
f›rsatlar ortaya ç›k›yor. Kaynaklar›m›z› ve ener-
jimizi daha az say›da sektöre yo¤unlaflt›r›p
dünya ölçe¤inde rekabet eder hale gelmeyi

hedefleyen Koç Toplulu¤u da odaklanma stratejisi do¤rultusunda
faaliyet gösterdi¤i kimi sektörlerden ç›karken, yeni al›mlar›n da katt›¤› güçle temel olarak dört sek-
törde yo¤unlaflma hedefini ortaya koydu: Enerji, dayan›kl› tüketim, otomotiv ve finansal hizmetler...
Toplulu¤umuz CEO’su Say›n Bülent Bulgurlu’nun da iflaret etti¤i gibi bu karar, bulundu¤umuz nok-
tadan daha ileriye gidebilmemiz ve uluslararas› alanda rekabet gücümüzü ortaya koyabilmemiz
için daha güçlü bir yap›yla odaklanma stratejisine dayan›yor. Bu strateji kapsam›nda Koç Toplulu-
¤u son olarak Migros’u sataca¤›n› duyurdu ve Türk DemirDöküm’deki hisselerini de Alman Vail-
lant’a devretti. 
Bu arada, Toplulu¤umuz flirketlerinin baz›lar›n›n yönetiminde görev de¤iflikleri oldu. Levent Çak›-
ro¤lu Migros Genel Müdürlü¤ü, Alp Özpamukçu Koçtafl Genel Müdür Vekilli¤i, Ya¤›z Eyübo¤lu
da Koç Holding ‹nsan Kaynaklar› Direktörlü¤ü görevlerine getirildiler. Kendilerini kutluyor, yeni gö-
revlerinde baflar›lar diliyoruz.
Kutlamam›z gereken di¤er bir isim de geleneksel Vehbi Koç Ödülü’ne lay›k görülen bilim adam›-
m›z Prof. Dr. Aziz Sancar. Dünya çap›nda moleküler biyoloji alan›ndaki baflar›l› çal›flmalar› ve li-
teratüre katk›lar› dolay›s›yla sa¤l›k alan›nda ödülü almaya hak kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar’›n
yaflam› ve çal›flmalar› bir yan›yla da gerçek bir baflar›s› öyküsü... 
Koç Üniversitesi geçti¤imiz ay iki ünlü ismi a¤›rlad›. Biri üniversitemizin “fleref doktoras›” ile ödül-
lendirdi¤i Almanya’n›n eski Baflbakan› Gerhard Schröder, di¤eri Vodafone’un CEO’su John
Bond...Her ikisi de dergimize verdikleri röportajlarda, Koç Üniversitesi’ndeki e¤itim anlay›fl›na ilifl-
kin olumlu de¤erlendirmelerini ifade ettiler. 
19. Koç Spor fienli¤i ile ikincisini gerçeklefltirdi¤imiz üniversite festivaller dizisi KOÇFEST bu y›l da
görkemli etkinliklere ve kutlamalara sahne oldu. fienlikte toplulu¤umuz çal›flanlar› sportif centilmen-
likle biribirleriyle yar›flman›n keyfini yaflarken, bu y›lki KOÇFEST etkinlikleri de 13 kentimizde 400
bini aflk›n üniversiteliye ulaflma baflar›s›n› gösterdi. 
Keyifli okumalar...

Ali Y. Koç
Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan›
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ehbi Koç Vakf›’n›n (VKV)
bu y›lki Vehbi Koç Ödü-
lü, üstün bilimsel nitelik-
leri ve insan sa¤l›¤›na
yapm›fl oldu¤u üst düzey

katk›lar› dolay›s›yla, dünyaca tan›nan
moleküler biyoloji uzman› Prof. Dr.
Aziz Sancar’a verildi. Prof. Dr. Sancar,
bu y›l sa¤l›k alan›nda verilen ödüle,
“DNA onar›m›n›n moleküler mekaniz-
mas›n›n ayd›nlat›lmas›” ve “biyolojik
saatin düzenlenmesi” konusundaki ça-
l›flmalar› dolay›s›yla lay›k görüldü. 
VKV taraf›ndan verilen ödülün 6.’s› için

Rahmi M. Koç Müzesi’nde bir tören dü-
zenlendi. Koç Ailesi’nin ve kalabal›k bir
davetli toplulu¤unun kat›ld›¤› törende
konuflan Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç,  Vehbi Koç’un
ad›na her y›l verilen ödüllerle Türkiye’ye
ve insanl›¤a katk› sa¤layan kifli ve kuru-
lufllar›n  desteklenmesi ve tevflik edilme-
sinin amaçland›¤›n› söyledi. Yaflam› bo-
yunca “Ülkem varsa ben de var›m” ilke-
sine ba¤l› kalan Vehbi Koç’un bu yakla-
fl›m›n›n kendisinden sonra da Koç Top-
lulu¤u’nun temel ilkesi olarak varl›¤›n›
korudu¤una iflaret eden Koç, “Vehbi

Koç’un izledi¤i yol bize ›fl›k tutmakta-
d›r” diye konufltu. 
Mustafa V. Koç, VKV’n›n, ülke yarar›na
hizmetler veren, katk›da bulunan kifli
ve kurumlara destek sa¤lamay› sosyal
bir sorumluluk ve onurlu bir görev
sayd›¤›n› kaydetti. 
Vehbi Koç Ödülü 2007 Seçici Kurul
Baflkan› Prof. Dr. Emin Kansu da Prof.
Sancar’›n bilim alan›ndaki çal›flmalar›-
n›n dünya çap›nda referans oluflturdu-
¤unu söyledi. Kansu, Prof. Dr. Aziz
Sancar’›n moleküler biyoloji alan›nda
uluslararas› düzeyde 300’den fazla bi-

Bu y›l sa¤l›k alan›nda
verilen Vehbi Koç
Ödülü’ne dünyaca

tan›nm›fl moleküler
biyoloji uzman› Türk
bilim adam› Prof. Dr.

Aziz Sancar lay›k
görüldü

üresel vizyonk
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limsel makalesinin yay›nland›¤›n› ve bu
makalelere 12 bin 300’den fazla at›f yap›l-
d›¤›n› vurgulad›. 
Ödülü ve 100 bin dolarl›k ödül çekini
Mustafa V. Koç’tan alan Prof. Dr. Aziz
Sancar da törende yapt›¤› konuflmada, el-
de etti¤i baflar›larda Türkiye’deki ö¤ret-
menlerinin ve halen beraber çal›flt›¤› arafl-
t›rma ekibindeki Türk ö¤rencilerinin de
pay› bulundu¤unu söyledi. Yurtd›fl›ndaki
bilimsel çal›flmalar›nda akl›nda sürekli
olarak Türk ulusunu temsil etti¤i fikri bu-
lundu¤unu ve bu sorumlulu¤un kendisi
için bir güç kayna¤› oldu¤unu belirten
Prof. Dr. Sancar, “E¤er günü geldi¤inde
benim için ‘Türk ulusunu iyi temsil etti’
denilirse, amac›ma ulaflm›fl say›l›r›m” diye
konufltu. Prof. Dr. Aziz Sancar, kazand›¤›

Amerikan Bilimler Akademisi yay›n›
PNAS’ta (Proceedings of the Natio-
nal Academy of Scienses) yay›nm-

lanan bir röportajda, Prof. Dr. Aziz San-
car’›n çal›flmalar› için “Araflt›rmalar›n› çok
çal›flma, sebat ve teknik sadelik üzerine
oturtmufltur” ifadesi kullan›lm›fl. Asl›nda
bu tan›mlama Sancar’›n yaln›zca çal›flma-
lar›n› de¤il yaflam›n› da tan›ml›yor. Prof.
Dr. Sancar, Bizden Haberler dergisinin so-
rular›n› flöyle yan›tlad›:

Mardin’in Savur ilçesinde 1946 y›l›n-
da, sekiz çocuklu bir ailenin yedinci
çocu¤u olarak dünyaya gelmiflsiniz.
Ailenizden söz eder misiniz?
Babam çiftçiydi ve o da annem de oku-
ma yazma bilmezdi. Fakat e¤itime çok
de¤er verirlerdi. Bütün çocuklar›n› oku-
la gönderdiler. Befl erkek, üç k›z, hepi-
miz okuduk. Güzel bir çocukluktu.
Günlerimiz sincap kovalamak, meyve
bahçelerinde oynamakla geçerdi, tabii
arada tarlada da çal›fl›rd›k ama çok e¤-
lenceliydi.  

‹stanbul gibi bir kentte genç birisiniz
ve yaln›zca ders çal›fl›yorsunuz...
Yarad›l›fl›mda var biraz. Çok disiplinli
bir yap›m vard›r. Yapt›¤›m›n en iyisini
yapmak isterim. T›pta Türkiye’nin en iyi
ö¤rencileriyle rekabet ediyordum. 

‹kinci s›n›fta biyokimyaya yönelmifl-
siniz… Kimya ve t›p aras›ndaki ilifl-
ki de böylece kurulmufl. T›bb›
seçti¤iniz için piflmanl›k duydunuz
mu?
Bana çok farkl› bir perspektif kazand›r-
d›. ‹lerideki moleküler biyoloji çal›flma-
lar›mda bana çok yard›mc› oldu. T›p bö-
lümünü 1969’da birincilikle bitirdim.
Alt› ay Savur’da gönüllü doktorluk yap-
t›m. ‹laç firmalar›ndan bedava ilaç al›p
insanlar› tedavi ediyordum. O s›ralar
Sa¤l›k Bakan› oray› ziyaret etti. Beni ta-
n›tt›lar. “Madem çal›fl›yorsun seni tayin
edelim” dedi. Savur’un Sürgüç buca-
¤›nda da doktorluk yapt›m. Sonra TÜB‹-
TAK’tan burs alarak ABD’ye gittim. Bir
ay çal›flt›ktan sonra Türkiye’ye döndüm.
Baz› üniversiteleri doktora için incele-
dim, sonuçta ABD’ye gitmeye karar ver-
dim. 

Teksas Üniversitesi’nde, Claude Ru-
pert’›n laboratuvar›na ve üniversite-
nin moleküler biyoloji program›na
kat›ld›n›z. Burada yaflam nas›l geçti?
Doktoram› DNA onar›m› üzerine yap-
t›m. Birçok enzim var, onlar›n ilkini kefl-
feden hocan›n yan›ndayd›m. Bu konuda
çal›flan birkaç kifliden biriydi. Çok iyi bir

Büyüyünce “doktor olaca¤›m” diyen
çocuklardan m›yd›n›z?
Hay›r ben asl›nda futbolcu olmak isti-
yordum. Çocukluk rüyam Türk Milli
Tak›m›’nda oynamakt›. Savur’da ve
Mardin’de kalecilik yap›yordum. Lise
son s›n›fta Malatya’da milli tak›m seç-
meleri oluyordu. Ciddi olarak düflü-
nünce boyumun kaleci olmak için ye-
terli olmad›¤›na karar verdim ve eleme-
lere gitmedim. 

‹stanbul günleriniz nas›l geçti? 
‹stanbul nere Savur nere? Biraz bocala-
d›m tabii. ‹stanbul’a geldikten sonra
kendimi tamamen çal›flmaya verdim.
‹kinci y›ldan sonra ‹stanbul’a al›flt›m. ‹l-
ginç bir fley oldu ilk geldi¤imde. Uzun
süren yolculu¤un ard›ndan Haydarpafla
Gar›’nda trenden indim, vapurla karfl›ya
geçtik. Galata Köprüsü’nün üzerinden
geçtik. Köprü sallan›yordu. O akflam
deprem oldu, tesadüf, ev de salland›.
Tüm ‹stanbul, denizin üstünde sallan›-
yor gibi geldi.

PROF. DR. AZ‹Z SANCAR

“Bu ödül bana 100 bin 
dolara mal olacak”

Bu y›l Rahmi M. Koç Müzisi’nde 6.’s› gerçeklefltirilen ve sa¤l›k alan›ndaki çal›flmalar› nedeniyle Prof. Dr. Aziz
Sancar’›n ödüllendirildi¤i Vehbi Koç Ödül Töreni’ne Koç Ailesi yan› s›ra kalabal›k bir davetli toplulu¤u kat›ld›.
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farkl› tamir faktörünü tek tek saflaflt›r›p
nükleotid ç›kar›m sistemini yeniden infla
etmifl ve yaran›n olufltu¤u yerin çevresin-
deki bir bölgenin DNA’dan ç›kart›l›p at›l-
d›¤›n› ve  ortaya ç›kan bofllu¤un DNA po-
limerazlarla doldurulup yamand›¤›n›, ya-
ni DNA’n›n onar›ld›¤›n› göstermifltir.  
2- Biyolojik Saatin Düzenlenmesi: Or-
ganizmalarda 24 saatlik gündelik ritmin
düzenli olarak günefl saatine göre ayar-
lanmas› gerekmektedir. Prof. Dr. Sancar,
bakterilerde DNA tamir eden fotolizaz
enziminin benzeri olan bir proteinin me-
meli hayvanlarda biyolojik saatin düzen-
lenmesinde yer alabilece¤ini ve memeli
hayvanlar›n kriptokrom ad›n› verdi¤i bir
proteini kullanarak gündelik saati ayarla-
d›klar›n› göstermifltir. 

100 bin dolara efli ile birlikte ayn› miktar-
da ekleyerek Amerika’daki evlerini, ö¤re-
nim gören Türk ö¤rencilerin yararlanmas›
ve Türk kültürünü ö¤renmeleri amac›yla
“Türk Evi”ne dönüfltüreceklerini söyledi.

Ödülün gerekçesi
Prof. Dr. Aziz Sancar’a verilen ödülün ge-
rekçesi iki bafll›kta toplan›yor.
1- DNA Onar›m›n›n Moleküler Meka-
nizmalar›n›n Ayd›nlat›lmas›: Canl›lar›n
genetik bilgilerini tafl›yan DNA molekülü
s›kça, kimyasal anlamda yaralanmakta,
ancak bu zedelenmeler farkl› tamir sis-
temleriyle ortadan kald›r›lmaktad›r. He-
men her türlü DNA yaras›n› tamir etmek-
te kullan›lan “nükleotid ç›kar›ml› tamir”
sistemini tan›mlayan Prof. Dr. Sancar, alt›

bilim adam› ve insand›. Onunla hâlâ gö-
rüflüyorum. Benden hâlâ y›ll›k rapor is-
ter. Yaflam ise yine çal›flmakla geçiyordu.
Günde 16-18 saat çal›fl›yordum, haftada
yedi gün. Bir ara alt› ay laboratuvard› bi-
le yaflad›m. Yasalara ayk›r› oldu¤u için
hocama flikâyet gelince sona erdi. 

Doktoran›z› tamamlad›ktan sonra
baflvurdu¤unuz üç laboratuvar da si-
zi reddetmifl… Ne hissetmifltiniz?
Büyük hayal k›r›kl›¤› yaflad›m. Sonra Ya-
le’den Dean Rupp’un DNA onar›m gen-

nedenle ABD’de soyad›m “sankar” ile ka-
r›fl›yor. Ben de “First American Turkish
Member” yazd›rd›m. Onur vericiydi.

Bu ödül sizin için ne anlam tafl›yor? 
Ödülü çok güzel yapm›fllar. Çok güzel
seçilmifl. Maddi bak›mdan da en yüksek
ödül. Umar›m bunun örnekleri artar.
ABD’de nereye gitti¤imi sordular; “Türk
Nobel’ini almaya gidiyorum” dedim. ‹n-
flallah Türkiye’nin Nobel’i olarak an›l›r.
Para ödülü de çok önemli. Bana 100 bin
dolara mal olacak bu ödül. Orada bu pa-
rayla “Türk Evi” açaca¤›m. 100 bin dolar
da ben koyaca¤›m. Türk ö¤rencilerin ilk
y›llar›nda kalabilecekleri, hayatlar›n›
kolaylaflt›racak bir yer olacak. Türk kül-
türüyle ilgili faaliyetler de yap›lacak.
Asl›nda eflimle, biz öldükten sonra
uygulanmak üzere kendi evimizi öyle
yapmaya karar vermifltik. Ödül sayesin-
de ölmeden hayata geçirece¤iz. 

Hiç  “keflke” dedi¤iniz oldu mu?
Çocuk sahibi olmamak belki de en bü-
yük hatam oldu. Bazen keflke t›p dokto-
ru olarak devam etseydim diyorum. Köy-
dekilerin gördükleri ilk doktor bendim.
Kürtçe konuflam›yordum. Tercüman ara-
c›l›¤›yla anlafl›yorduk ama o kadar inan›-
yorlard› ki; reçetelerimi kad›nlar muska
diye bafll›klar›n›n içine yerlefltirirlerdi. O
mutlulu¤umu bir daha görmedim.  

Bilim adam› adaylar›na mesaj›n›z...
Çok çal›flmaktan baflka yolu yok. Günde
16-18 saat çal›flacaks›n›z. 

lerinin klonlanmas›yla ilgilendi¤ini duy-
dum ve iletiflim kurdum. Aç›k olan “tek-
nisyen” pozisyonuydu; 1977’de teknis-
yen olarak bafllad›m. Doktoras›n› bitiren
eflim de New York’ta bir pozisyon buldu
ve bir süre hafta sonlar› gidip geldik.
Sonra o da Yale’e geldi. 

ABD Bilimler Akademisi’ne seçildi-
niz. Anlat›r m›s›n›z?
ABD Bilimler Akademisi’ne seçilen ilk
ABD’li Türk olarak an›l›yorum. Hindis-
tan dilinde “Sankar” kelimesi var. O

1946’da Mardin’de do¤an Aziz Sancar, 1963 y›l›nda girdi¤i ‹stanbul T›p Fakültesi’ni
1971 y›l›nda birincilikle bitirdi ve e¤itim için ABD’ye gitti. 1997 y›l›ndan bugüne ABD
North Carolina-Chapel Hill’de North Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik Bölü-

mü’nde görev yapan Prof. Sancar, yay›mlanan 300’e yak›n bilimsel ma-
kalesi ve bu makalelere yap›lan 12 bin’den fazla at›fla, bilimsel araflt›r-
mada efline az rastlan›r baflar›ya sahip bilim adamlar›ndan biri. Prof.

Dr. Sancar, bu çal›flmalar›ndan ötürü, aralar›nda ABD’de NSF-Presiden-
tial Young Investigator Award ve American Society for Photobiology Re-

search Award ödülleri ile Türkiye’de TÜB‹TAK Bilim Ödülü’nün bulun-
du¤u çok say›da ödüle lay›k görüldü. Amerika Birleflik Devletleri’nin
en üst bilimsel kurumlar› niteli¤indeki Amerikan Ulusal Bilimler Aka-
demisi, Amerikan Bilim ve Sanat Akademisi ile Amerikan Mikrobiyo-
loji Akademisi’nin üyesi olan Prof. Dr. Aziz Sancar, 2006 y›l›nda da

Türkiye Bilimler Akademisi’ne asli üye olarak seçildi. Aziz San-
car’›n gelifltirip ismini koydu¤u “maxicell” tekni¤i ile buluflunu yap›p
ismini koydu¤u “excinuclease/excision nuclease” enzimi terimleri
Oxford Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Sözlü¤ü’ne girdi. Sancar,
halen Kuzey Carolina Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya Bölü-
mü’nde Sarah Graham Kenan Profesörü olarak görev yap›yor.

Dünya bilim literatüründe bir Türk...

Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan 2002 y›l›ndan bu
yana verilen Vehbi Koç Ödülü Türkiye’de te-
sis edilmifl en büyük maddi ödül niteli¤i tafl›-
yor. E¤itim, sa¤l›k ve kültür alanlar›nda Türk
insan›n›n yaflam kalitesinin art›r›lmas›na hiz-
met eden kifli ya da kurumlar› ödüllendirmeyi
ve teflvik etmeyi amaçlayan Vehbi Koç Ödü-
lü’nün 5.’si geçen y›l e¤itim alan›ndaki katk›-
lar›ndan ötürü dönemin Sakarya Valisi Nuri
Okutan’a verilmiflti. 2005’te kültür alan›nda
Faz›l Hüsnü Da¤larca’ya verilen ödüle,
2004’te sa¤l›kla ilgili çal›flmalar›ndan dolay›
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Bi-
yoloji ve Genetik Bölümü, 2003’te de e¤itim
alan›nda, anne-çocuk geliflimi ve e¤itimine
skatk›lar› dolay›s›yla AÇEV ve ilk y›l›nda ise
tarihi ve kültürel miras alt bafll›¤› alt›nda Top-
kap› Saray› Müzesi lay›k görülmüfltü.

Vehbi Koç Ödülleri



oç Toplulu¤u’nun bas›n
ve kamuoyu bilgilendir-
me toplant›s› 18 Haziran
tarihinde Koç Holding’in
Nakkafltepe’deki merkez

binas›nda yap›ld›. Koç Holding CEO’su
Dr. Bülent Bulgurlu’nun, Koç Toplulu-
¤u’nun bugünkü konumu ve gelece¤i ile
ilgili stratejilerini paylaflt›¤› toplant›da, bir
dünya flirketi boyutuna ulaflan Koç Toplu-
lu¤u’nun bu noktadan daha ileri gitmek
üzere daha fazla odaklanmaya, kaynaklar›-
n› ve enerjisini daha az sektörde yo¤unlafl-
t›rmaya karar verdi¤i aç›kland›. 
Dr. Bülent Bulgurlu, bu karar do¤rultu-
sunda stratejik planlar›n yeniden gözden
geçirildi¤ini ve portföyün tekrar analiz
edilerek toplulu¤un ifl birimlerinin
birçok kriter aç›s›ndan de¤erlendirildi¤i-
ni anlatarak ”Sonuçta enerji, dayan›kl›
tüketim, otomotiv ve finansal hizmetler
olmak üzere dört ana sektörde odaklan-
maya karar verdik” dedi. 
Bu stratejik karar do¤rultusunda toplu-

lu¤un g›da perakendesindeki dev fir-
mas› Migros’un sat›lmas›na da karar
verildi¤ini ve uluslararas› yat›r›m
bankas› JP Morgan’›n, Migros flirke-
tiyle ilgili, sat›fl dahil her türlü strate-
jik alternatifi de¤erlendirmek üzere
görevlendirildi¤ini belirten Dr. Bülent
Bulgurlu, çal›flmalar›n alt› ile dokuz
ay aras›nda sonuçlanmas›n› bekledik-
lerini söyledi. 
Migros’un toplulu¤un en baflar›l› flir-
ketlerinden biri ve sektörün Türki-
ye’de tart›flmas›z lideri oldu¤unu bil-
diren Bulgurlu “Yurtd›fl›nda Ramstore
markas› ile önemli bir büyüklü¤e sa-
hiptir ve h›zla büyümeye ve yayg›n-
laflmaya devam etmektedir. 2005 y›-
l›nda gerçeklefltirdi¤i Tansafl al›m›n›n
yan› s›ra organik büyümesini de sür-
dürmektedir. 2007’nin ilk üç ay›nda
sat›fllar›n› geçen y›l›n ayn› dönemine
göre yüzde 14 art›rm›flt›r. Faaliyet kâ-
r› yüzde 17, net dönem kâr› yüzde 69
artm›flt›r” dedi.

Yat›r›mlar›m›z, güvenin sonucu
Koç Toplulu¤u’nun perakende d›fl›n-
daki g›da faaliyetlerini ve büyümesini
sürdürece¤ini belirten Dr. Bülent
Bulgurlu, Toplulu¤un bu stratejik ka-
rarlar›n› ve nedenleri flöyle anlatt›:
“Toplulu¤umuz önemli yat›r›mlara
imza atan ve yüksek büyüme planla-
r› olan bir topluluktur. Biz, Koç Top-
lulu¤u olarak, Türkiye’nin, her türlü
risk ve zorluklara ra¤men önemli bir
büyüme döneminde oldu¤una inan›-
yoruz.  Dünyan›n pek çok yerinde
yat›r›m yapma imkân›m›z varken,
Türkiye’de bu denli önemli projelere
yapm›fl oldu¤umuz yat›r›m, Türki-
ye’ye ve ekonomisine olan güvenimi-
zin en önemli göstergesidir.
Ülkemizin 2001 krizinin etkilerini
üzerinden atmaya çal›flt›¤› dönemde,
biz Türkiye’nin, az önce ana hatlar›
ile sizlere özetledi¤im, sürdürülebilir
büyüme ve istikrar yönünde ilerleye-
ce¤ini öngördük ve buna inand›k. Bu

Koç Toplulu¤u CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu, dünya flirketi
boyutuna ulaflan Koç Toplulu¤u’nun dünyada rekabet

edebilmek için kaynaklar›n› dört sektörde yo¤unlaflt›rmaya
karar verdi¤ini belirterek “Enerji, dayan›kl› tüketim,
otomotiv ve finansal hizmetlere odaklanaca¤›z” dedi
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senaryoyu esas alarak, yeni bir stratejik
plan oluflturduk ve kendimize iddial› he-
defler koyduk. H›zl› ve kârl› bir büyüme
ile, Avrupa ve dünyan›n önde gelen flir-
ketlerinden biri olmay› hedefledik. Bu
hedefe ulaflmak için bir dizi temel strate-
jik prensip benimsedik. Bu prensipleri,
bir kez daha hat›rlatmak istiyorum:
• Rekabet gücüne sahip oldu¤umuz ve
tüketiciye yak›n olan sektörlere odak-
lanmak; 
• Ciromuzun en az yüzde 50’sini yurtd›-
fl›ndan elde etmek;
• Faaliyet gösterdi¤imiz alanlarda liderlik; 
• Marka ve teknoloji gücümüzü art›rmak.”

Çok h›zl› ve kârl› bir büyüme 
Dr. Bülent Bulgurlu, Türkiye’nin geçti¤i-
miz dönemde olumlu yönde bir geliflme
sergiledi¤ini ve buna ba¤l› olarak baz› f›r-
satlar›n öngörülenden k›sa sürede do¤-
du¤unu kaydederek Toplulu¤un kat etti-
¤i yolu rakamlarla aç›klad›:
“Türkiye’deki olumlu geliflmeleri strate-
jik plan›m›z do¤rultusunda de¤erlendi-
rerek çok h›zl› ve kârl› bir büyüme ger-
çeklefltirdik; ciromuz befl y›lda befl bu-
çuk kat›na ç›karak 34.5 milyar dolara
ulaflt›. 2002 y›l›nda 244 milyon dolar
olan faaliyet kâr›m›z sekiz buçuk kat ar-
tarak 2 milyar dolar› aflt›. Yine 2002 y›-
l›nda 25 milyon dolar olan net kâr›m›z,
2006 y›l›nda 392 milyon dolara ulaflt›.
Ulaflt›¤›m›z bu büyüklükle, dünyan›n ilk

rak, daha fazla derinleflmemiz ve dünya
ölçe¤inde rekabet eder hale gelmemiz ge-
rekmektedir. Bulundu¤umuz sektörler-
de, gerek yurtiçinde gerekse global pa-
zarlarda önemli f›rsatlar mevcuttur veya
önümüzdeki dönemde gündeme gelmesi
beklenmektedir. Büyüme ve kârl›l›¤›m›-
z›n sürdürülebilir olmas› için bu f›rsatla-
r›, bir öncelik çerçevesinde de¤erlendir-
memiz gerekmektedir.” 

Ciro’nun yüzde 87’si dört sektörden
Dr. Bülent Bulgurlu, bu geliflmeler ›fl›¤›n-
da stratejik planlar›n yeniden gözden ge-
çirildi¤ini ve topluluk portföyünün tek-
rar analiz edilerek ifl birimlerinin;
“Yurtiçi ve yurtd›fl›nda büyüme potansi-
yelleri”, “Rekabet güçleri, f›rsatlar ve teh-
ditler”, “Topluluk neticelerine katk›lar›”,
“Bugün ulaflm›fl olduklar› de¤erler” gibi
birçok kriter aç›s›ndan de¤erlendirildi¤i-
ni anlatarak sonuçta dört ana sektöre
odaklanmaya karar verdiklerini aç›klad›.
“Enerji, Dayan›kl› Tüketim, Otomotiv ve
Finansal Hizmetler” olarak belirlenen bu
dört sektörde Koç Toplulu¤u’nun en bü-
yük ifl birimlerinin bulundu¤unu belir-
ten Bulgurlu flu bilgileri aktard›:
“Koç Holding’in 2006 büyüklükleri içeri-
sinde; konsolide cironun yüzde 87’si,
yurtd›fl› gelirlerin yüzde 90’›, faaliyet kâ-
r›n›n yüzde 91’i, faiz amortisman ve ver-
gi öncesi kâr›n (EBITDA) yüzde 89’u, ya-
t›r›m harcamalar›n›n yüzde 82’si bu ifl bi-
rimlerimiz taraf›ndan sa¤lanm›flt›r. 
Bu dört sektör ayr›ca son befl y›ldaki ciro
büyümemiz içerisinde yüzde 88 paya sa-
hip olmufltur. Dolay›s› ile alm›fl oldu¤u-
muz karar, portföy yap›m›zda çok büyük
bir de¤ifliklik de¤il, bu yap› içerisinde za-
ten en büyük a¤›rl›¤a sahip olan sektörle-
re daha da fazla odaklanmak anlam›na
gelmektedir. Stratejik plan›m›z›n temel
prensipleri aynen geçerli olmaya devam
etmektedir. Sadece içerisinde bulundu-
¤umuz flartlar ve gelmek istedi¤imiz nok-
tan›n gere¤i olarak daha odakl› bir yap›-
ya geçme karar› al›nm›flt›r. Bundan böyle
odaklanaca¤›m›z di¤er birçok önemli he-

200, Avrupa’n›n ilk 50 flirketi aras›na gir-
dik. Birçok hedefimize, planlad›¤›m›zdan
çok daha k›sa sürede ulaflm›fl olduk. Bu
performans› sa¤larken; Tüprafl, Yap› Kre-
di, Tansafl gibi önemli sat›n almalar ger-
çeklefltirdik.”
Odaklanma stratejisi do¤rultusunda baz›
flirketlerin de sat›ld›¤›n› anlatan Bulgurlu
konuflmas›n› flöyle sürdürdü: 
“Bilgi Grubu’nda Biletix’i, otomotiv yan
sanayii sektöründe Tekersan, Mako ve
Döktafl’›, inflaat-inflaat malzemelerinde
Garanti ‹nflaat, Tek-‹z ve ‹zocam’›, geçti-
¤imiz ay hisse devir sözleflmesini imzala-
d›¤›m›z, Türk Demirdöküm ile endüstri-
yel gazlar üreticisi BOS’u Toplulu¤un
ç›kt›¤› flirketlere örnek verebiliriz. Koç
Holding bugün geçmifle göre daha odak-
l› bir yap›ya sahip konuma gelmifltir. An-
cak, bir dünya flirketi boyutuna ulaflt›¤›-
m›z bu dönemde, bulundu¤umuz nokta-
dan daha ileri gitmek için, daha fazla
odaklanmam›z, kaynaklar›m›z› ve enerji-
mizi daha az say›da sektöre yo¤unlaflt›ra-

“Son befl y›lda birçok hedefimize,
planlad›¤›m›zdan çok daha k›sa sürede
ulaflt›k. Ulaflt›¤›m›z bu büyüklükle dünyan›n ilk

200, Avrupa’n›n ilk 50 flirketi aras›na girdik”

Koç Toplulu¤u CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu Koç Toplulu¤u’nun bas›n ve kamuoyu bilgilendirme toplant›s›n›n
sonunda bas›n mensuplar›n›n sorular›n› yan›tlad›.
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def, ‘gerçek anlaml› küresel bir flirket’ ha-
line gelmek olacakt›r.”
Türkiye ekonomisi ile ilgili de¤erlendir-
me yaparak beklentilerini aç›klayan Dr.
Bülent Bulgurlu, Türkiye ekonomisinin
2000’li y›llarda önemli bir de¤iflim ve iyi-
leflme sürecinden geçti¤ini, 2001 krizin-
den bu yana ise politik istikrar ve berabe-
rinde gelen h›zl› karar alma ve reform sü-
reci sayesinde, enflasyonun 2001 y›l›n-
daki yüzde 69 seviyesinden tek haneli ra-
kamlara do¤ru geriledi¤inin alt›n› çizdi.
Bulgurlu aç›klamas›n› flöyle sürdürdü:
“Son befl y›ld›r faiz d›fl› bütçe fazlas› veri-
lirken, konsolide bütçe aç›¤›, Maastricht
kriterleri ile paralel olarak, yüzde üçlerin
alt›na indi. 1 milyar dolar seviyesinin al-
t›nda kalan do¤rudan yabanc› yat›r›mlar,
geçti¤imiz y›l 19 milyar dolara yükseldi. 
2006 y›l›nda dünya piyasalar›nda yafla-
nan dalgalanmalar karfl›s›nda, Türkiye,
önemli bir s›nav verdi. Ekonomimizin
bu tür d›fl floklar karfl›s›ndaki direnci-
nin, önemli derecede artt›¤›n› gözledik.
Uygulanan s›k› para politikas› ve finan-
sal dalgalanmalara ra¤men artan ihracat
performans› ile beklentilerin de üzerin-
de ekonomik büyüme gerçekleflti. Eko-
nomideki baflar›l› sonuçlara ra¤men, ca-
ri aç›k ve iflsizlik gibi baz› sorunlar›m›z
ise devam etmektedir. Cari aç›k finans-
man›n›n, do¤rudan yabanc› yat›r›mlar
ve özel sektördeki uzun vadeli krediler
ile sa¤lan›yor olmas›, aç›¤a iliflkin riskle-
ri k›sa vadede azaltmakla birlikte, cari
aç›¤›n seviyesi uzun vadede rahats›zl›k
yaratabilir. Cari aç›¤›n oluflumu ekono-

fiu ana kadar özellikle uluslararas› finans-
man kaynaklar›n›n geliflmekte olan ülke-
lerin lehine art›yor olmas›, Türkiye’ye öz-
gü risklerin, ekonomimiz üzerindeki
olumsuz etkilerinin s›n›rl› kalmas›n› sa¤-
lam›flt›r. Ancak, geçti¤imiz sene yaflad›¤›-
m›z finansal dalgalanmalar, bu tür e¤i-
limlerin k›sa sürede de¤iflebilece¤ini ve
dolay›s› ile Türkiye’ye özgü dinamikle-
rin, mutlak surette desteklenmesi gerek-
ti¤ini göstermektedir.” 

AB de Türkiye’ye ihtiyaç duyuyor
Türkiye’nin uygulayaca¤› kalk›nma mo-
delini seçti¤ini  ve bu kapsamda 22 Tem-
muz’da sand›ktan ç›kacak yeni iktidar›n,
AB yol haritas›na sahip ç›kmas›n› ve re-
form sürecini yeniden canland›rmas›n›
yürekten dilediklerini belirten Bulgurlu,
bu konudaki görüfllerini flöyle aç›klad›:
“Koç Toplulu¤u olarak müzakere sürecin-
de yaflanan yavafllamay›, AB-Türkiye ilifl-
kilerinin uzun vadeli karakteri içinde ge-
çici bir s›k›nt› olarak de¤erlendiriyoruz.
H›zl› büyüme, dünya piyasalar› ile güçlü
ba¤lar ve uluslararas› standartlara eriflmek
ile mümkündür. Bu do¤rultuda, Türkiye
AB’ye ne kadar ihtiyaç duyuyorsa, AB de
Türkiye’ye o kadar ihtiyaç duyuyor. Eko-
nomimiz ve co¤rafyam›zdan kaynaklanan
gerçeklerin dünya ekonomisi ve politika-
s›ndaki yeri göz önüne al›nd›¤›nda, ülke-
mizin Avrupa Birli¤i’ne dahil olmas›n›n
gereklili¤i aç›kl›kla ortaya ç›kmaktad›r.
Bu yönde ülkemizin ortak bir planla yön-
lendirilmesi önem tafl›maktad›r. Tam
üyelik sürecinin teknik gereklerini 2014
y›l›na kadar tamamlaman›n gerçekçi bir
hedef oldu¤unu düflünüyoruz. Baz› alan-
larda yap›sal de¤iflim ihtiyac›na ra¤men,
Türkiye sürdürülebilir büyüme ortam›na
girmifltir. AB ile görüflmeler döneminde
ekonomiye y›lda ortalama olarak yüzde
befl ile yedi aras›nda bir büyüme ivmesi
kazand›r›lmas› hedeflenmelidir.” 
Konuflmas›n›n sonunda “Ülkemiz yeni
bir Meclis ve Cumhurbaflkan› ile bu y›l›
bitirecek” diyen Dr. Bülent Bulgurlu, se-
çimlerin sonucu ne olursa olsun, Türki-
ye’nin geçti¤imiz birkaç y›lda yakalad›¤›
istikrarl› büyüme çizgisini ve AB ile en-
tegrasyon yolunda ilerlemesini devam et-
tirece¤ine olan inanc›n› dile getirdi. Bul-
gurlu, “Biz de Koç Toplulu¤u olarak, bir
dünya flirketi olma yolunda baflar›lar›m›-
z› sürdürerek bu geliflmeye katk›da bu-
lunmaya devam etmeyi hedefliyoruz.
Türkiye’nin gelece¤ine güveniyor ve bu
gelecek için çal›fl›yoruz” dedi.

mimizin yap›sal özellikleri ile ilgilidir ve
çözümü orta vadede yap›sal önlemlerle
mümkündür.” 

Yabanc› sermaye girifli art›r›lmal›
Uzun vadede sanayinin ve ihracata yöne-
lik sektörlerin daha fazla teflvik edilmesi
gerekti¤ini kaydederek yabanc› sermaye-
nin ise kal›c› hale gelmesi ve üretime yö-
nelmesi gerekti¤ini belirten Bulgurlu, ko-
nuyla ilgili olarak flöyle konufltu:
“Yeni yabanc› sermaye giriflleri, sadece
özellefltirme ihaleleri ya da sat›n almalar
sonucu olmamal›d›r. Bunlar›n yan› s›ra
yeni yat›r›mlara yönelik do¤rudan ser-
maye girifllerinin artmas›, hem iflsizlik
hem de cari aç›k problemlerine kal›c› çö-
zümlerin getirilmesini sa¤layacakt›r.
2007 y›l›, iki ayr› seçimin yaflanmas› do-
lay›s› ile politik risklerin artt›¤› bir y›ld›r.  

% 87

Konsolide ciro

Faiz, amortisman ve
vergi öncesi kâr

Yurtd›fl› gelir

Yat›r›m harcamalar› Son 5 y›ll›k büyüme

Faaliyet kâr›

Enerji, Dayan›kl› Tüketim, Otomotiv ve Finans sektörlerinin 
Koç Toplulu¤u’nun toplam büyüklükleri içindeki pay›

% 89 % 82 % 88

% 90 % 91



üresel vizyonk

12

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Musafa V. Koç: “2006’da
bafllat›lan at›l›mlar›n neticelerini almaya devam ediyoruz”

KOÇ HOLD‹NG GENEL KURULU TOPLANDI

““LL‹‹DDEERRLL‹‹⁄⁄‹‹MM‹‹ZZ‹‹  PPEEKK‹‹fifiTT‹‹RRDD‹‹KK””

oç Holding, 2006 y›l›n›
2 milyar 979 milyon
YTL net esas faaliyet kâ-
r›yla kapatt›. Net esas
faaliyet kâr›nda bir ön-

ceki y›la göre yüzde 146 oran›nda
art›fl kaydedildi. 
Koç Holding A.fi.’nin 43. Ola¤an
Genel Kurul Toplant›s› 1 May›s’ta
Nakkafltepe tesislerinde gerçekleflti-
rildi. 
Genel Kurul’da May›s ay› itibariyle
Koç Holding’in yeni CEO’su olan
Bülent Bulgurlu’nun Koç Holding
Yönetim Kurulu Üyeli¤i de onaylan-
d›. Bülent Bulgurlu’nun emeklilik
süresi 2 y›l uzat›ld›. Bülend Özay-
d›nl›’n›n, Koç Holding Yönetim Ku-

rulu Üyeli¤i ise devam edecek.
Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç,
Genel Kurul’un toplanmas› nedeniyle yap-
t›¤› aç›klamada bu y›l›n iki seçim ve global
piyasalarda öngörülemeyen çalkant›lar ne-

deniyle zor bir y›l olaca¤›na dikkat çeker-
ken, geçmiflten ders al›nmas›n› istedi. Rah-
mi M. Koç, geçen y›l global finans piyasa-
lar›nda yaflanan dalgalanmalardan bir süre
için kendilerinin de etkilendi¤ini, ancak
geçmiflten farkl› olarak bu etkilenmenin k›-
sa bir zaman diliminde atlat›ld›¤›n› belirtti. 
Toplant›da Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç’un faaliyet rapo-
runda yer alan mesaj› okundu. Mustafa V.
Koç, Türkiye ekonomisinde yaflanan
olumlu performans›n güven ortam›n› ar-
t›rd›¤›na dikkat çekti. 2006’da gerçekleflen
büyük sat›n almalar›n olumlu sonuçlar›-
n›n al›nmaya bafllad›¤›n› kaydeden Koç,
flunlar› söyledi: 
“Türkiye, bir yandan dünyadaki dalgalan-
malara direnç göstermeyi baflar›rken bir
yandan da yüzde 6'l›k büyüme h›z›n› ya-
kalayarak yüksek büyüme h›z› gerçeklefl-
tirmifl ülkeler aras›ndaki yerini korudu. 
2006 y›l›nda, Toplulu¤umuzun günde-
mindeki en önemli konu, sat›n ald›¤›m›z
üç büyük flirketin, Tüprafl, Yap› Kredi ve
Tansafl'›n Toplulu¤umuza entegrasyonu
idi. Baflar› ile gerçeklefltirilen bu süreç so-
nucunda, 2005 y›l›n›n son dönemlerinde
gerçeklefltirdi¤imiz sat›n almalar›n olumlu
yans›malar›n› da bu y›l görmeye bafllam›fl
olduk. Global oyuncu olma iddiam›za ya-
k›fl›r bir biçimde bir yandan yurtiçinde, di-
¤er yandan yurtd›fl› pazarlarda önemli
hamleler gerçeklefltirdik, liderlik konumu-
muzu pekifltirdik. Gerek flirket gerekse
Topluluk baz›nda büyük baflar›larla taç-
land›rd›¤›m›z 2006 y›l›, ayn› zamanda 80.
y›ldönümümüzü kutlad›¤›m›z bir y›ld›. 
Ticari baflar›lar›m›zla do¤ru orant›l› olarak
sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz 2006 y›-
l›nda da devam etti ve bu y›l›n coflkusuna
yarafl›r bir tablo oluflturdu.”
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lman Handelsblatt gazetesinin her y›l haz›rlad›-
¤› “Avrupa’n›n En Büyük 500 fiirketi” araflt›r-
mas›nda Koç Holding, ilk 50 içinde yer alan tek
Türk flirketi oldu. 
2006’da cirosunu yaklafl›k yüzde 80 art›rarak

27 milyar euro’ya ulaflan Koç Holding, s›ralamada 39 basa-
mak birden yükseldi.
Türkiye ise 14 flirket ile ülke s›ralamas›nda sekizinci oldu.
“Avrupa’n›n En Büyük 500 fiirketi” s›ralamas›na giren bu 14
flirketin alt›s›n›n Koç Toplulu¤u bünyesinde olmas› dikkat
çekti. Avrupa’n›n en güçlü 500 flirketi aras›nda Koç Holding
d›fl›nda, Arçelik, Tüprafl, Aygaz, Ford Otosan ve Migros,
Koç Toplulu¤u’nu temsil ediyor.
Handelsblatt gazetesinin haz›rlad›¤› listeye giren Türk flir-
ketleri Koç Holding’in ard›ndan Tüprafl, Petrol Ofisi, Do¤an
Holding, Sabanc›, Arçelik, Turkcell, Ford Otosan, Enka ‹n-
flaat, Vestel, Ere¤li Demir Çelik, Aygaz, Migros ve Türk Ha-
va Yollar› olarak s›raland›. Listedeki firmalardan Migros d›-
fl›ndaki tüm flirketler, geçen y›l da gazetenin “En Büyükler”
listesine girmiflti.
Yap›lan aç›klamaya göre 2006 y›l›nda en büyük istihdam
art›fl›n› sa¤layan firma olarak belirlenen Arçelik ise çal›flan

say›s›n› yüzde 54.3 art›rd›.
Koç Toplulu¤u, geçti¤imiz y›l içinde de Fortune Global 500
listesinde yer alan tek Türk flirketi olmufl ve en büyükler
listesinde 358’inci s›rada yer alm›flt›. 
Handelsblatt gazetesinin Türkiye’nin sekizinci oldu¤u
araflt›rmas›na göre, 2006 y›l›nda petrol flirketleri BP, Shell
ve Total, en büyük üç Avrupa flirketi olarak s›raland›. Lis-
teye en çok firmas› giren ülke s›ralamas›nda ise ‹ngiltere
112 flirketle ilk s›rada yer ald›. fiirketlerin cirolar›na göre
s›raland›¤› listede ‹ngiltere’yi 68 flirketle Fransa ve 57 flir-
ketle Almanya takip etti. 

A
AVRUPA DEVLER‹ ARASINDAK‹ KOÇ fi‹RKETLER‹

88 49 Koç 27.438,5 311,6
152 128 Tüprafl 11.199,6 458,2
359 329 Arçelik 3.725,5 173,5
314 347 Ford Otosan 3.491,4 268,1
406 424 Aygaz 2.622,2 56,6
- 468 Migros 2.288,7 42,1

2005 2006 Firma Ciro Kâr 
S›ra S›ra Ad› (milyon €) (milyon €)

50
fi‹RKET 
ARASINDAK‹ 
TEK TÜRK

AVRUPA’DA EN BÜYÜK

Alman Handelsblatt gazetesi
Avrupa'n›n En Büyük 500 fiirketi’ni

belirledi. Koç Holding, s›ralamada en
büyük 50 firma aras›na giren

tek Türk flirketi oldu
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HAL‹Ç’TE B‹R 
RÜYA GERÇEKLEfiT‹
HAL‹Ç’TE B‹R 
RÜYA GERÇEKLEfiT‹

“ESRA”, BU YAZ HAL‹Ç TURLARI YAPACAK

Rahmi M. Koç, törenle denize indirilen ve torunlar›
Esra ile Aylin’in isimlerini tafl›yan teknelerden “Esra”
ile “Alt›n Boynuz’da geleneksel buharl› bir tekne”
hayalini gerçeklefltirmifl oldu
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oç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Musta-
fa V. Koç ve Caroline
Koç’un büyük k›zlar›
Esra’n›n ad›n› alan,

1888 ‹ngiliz Chatham Donanma Ter-
sanesi yap›m› tekne ile çiftin küçük
k›zlar› Aylin’in ismini tafl›yan tekne
25 May›s’ta törenle denize indirildi.
Teknelerin isimlerinin aç›lmas›ndan
sonra Esra ve kardefli Aylin Koç, töre-
ne kat›lan aile bireyleri ve arkadaflla-
r› ile Haliç’te 15 dakikal›k bir tur ger-
çeklefltirdi.
1888 y›l›nda ‹ngiltere’nin Chatham
Donanma Tersanesi’nde yap›lan ve
bu tarihi geçmifli pruvas›na da kod
harfleriyle yaz›lm›fl olan “Esra” isimli
teknenin, donanmadaki faaliyetine
son verildikten sonra özel sektör ta-
raf›ndan ‹ngiltere’nin iç sular›nda ge-
zi teknesi olarak kullan›ld›¤›, daha

l›n Mart ay›nda baflar›l› bir denemenin
gerçekleflmesinden sonra tekne tamam-
lanm›fl oldu ve resmi aç›l›fl›na haz›r ha-
le geldi.
Özellikle “Esra” isimli teknenin denize in-
dirilmesinin Rahmi M. Koç için özel bir
anlam tafl›d›¤› belirtildi. Çünkü Koç’un
“Alt›n Boynuz’da geleneksel bir buharl›
teknenin suya indirilmesi” hayali de ger-
çekleflmifl oldu. “Esra” ismini alan ‹ngiliz
yap›m› teknenin Haziran ay› sonunda Ha-
liç turlar›na bafllamas› planlan›yor.

K

“Esra” adl› buharl›
tekne  119 y›ll›k

tarihin izlerini tafl›yor

Rahmi M. Koç, Caroline Koç ile k›zlar› Esra ve Aylin
Haliç’teki tura kat›ld› (altta). Esra Koç (solda) ve
Aylin Koç (solda altta), isimleri verilen teknelerin
yan›nda dedeleri Rahmi M. Koç ile görülüyor. 

sonra ise ‹ngiltere’nin do¤usunda bir ter-
sanede, Morris marka bir petrol motoru
tak›lan teknenin çürümeye terk edildi¤i
aç›kland›. 
1998’de Koç Holding fieref Baflkan› Rah-
mi M. Koç taraf›ndan sat›n al›nan “Es-
ra”n›n yeniden inflas› Türkiye ve ‹ngilte-
re’de Nichael Williams gözetiminde ger-
çeklefltirildi. 
Sat›n al›nd›ktan sonra ‹ngiltere’den ge-
tirtilerek ilk aflamada Tuzla RMK Ma-
rin’e gönderilen teknenin gövdesi bura-
da yeniden infla edildi. Oradan Taflde-
len’deki Müze Atölye’sine al›nan tekne,
birkaç ay içerisinde, Y›ld›r›m Aker ve
Müze Atölye ekibi taraf›ndan motoru
hariç tamamland›. Bu süre içerisinde
‹ngiltere’den geleneksel usule uygun
yap›lm›fl iki silindirli yeni bir birleflik
buhar motoru ve dikey atefllemeli buhar
kazan› siparifl edildi. Bu siparifllerin de
geçen k›fl monte edilmesinden ve bu y›-
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oç Holding ve Koç Toplulu¤u bünyesin-
deki flirketlerin geçti¤imiz y›l bafllatt›klar›,
ülke çap›nda düzenlenen üniversite festi-
valleri dizisi KOÇFEST, bu y›l 13 ildeki
üniversite gençli¤inin buluflma noktas› ol-

du. 4 May›s-10 Haziran tarihleri aras›nda gerçeklefltiri-
len bu ikinci KOÇFEST organizasyonunda ö¤renciler,
Sakarya Üniversitesi’nde bafllatt›klar› coflkulu kutlamay›
‹stanbul Kuruçeflme Arena’da noktalad›lar. 
Üniversite gençli¤iyle Koç Toplulu¤u flirketlerini daha
yak›ndan buluflturmak ve bulufltururken ayn› zamanda
e¤lendirmek, yar›flmalarla ödüllendirmek, s›nav öncesi
streslerini atmak, s›nav sonras› yeniden enerjiyle dol-
durmak amac›yla düzenlenen KOÇFEST, gelenekselle-
flen bir etkinlik olma yolunda h›zla ilerliyor. 
11 flehir ve 300 bin üniversiteliye ulaflan ilk KOÇ-
FEST’in ard›ndan bu kez 13 flehri kapsayarak etki alan›-

n› geniflleten festivale 430 bin civar›nda üniversiteli kat›ld›. Fes-
tival boyunca tam 8 bin kilometrelik yol kat edildi. Üniversite-
li gençler ücretsiz kat›lma flans› yakalad›klar› KOÇFEST’te
binden fazla irili ufakl› hediye da¤›t›ld›. 

Çok yönlü bir festival
KOÇFEST, Sakarya Üniversitesi ö¤rencilerinin çeflitli saha etkin-
likleri ile gün boyu yaflad›klar› festival etkinliklerinin ard›ndan,
akflam fiebnem Ferah konseri ile start ald›. Festivalin ikinci aya-
¤›nda ise bu kez Eskiflehir Anadolu Üniversitesi ö¤rencileri ayn›
coflkuyu yaflad›. 9 May›s’ta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 11
May›s’ta Bursa Uluda¤ Üniversitesi, 14 May›s’ta ‹zmir Ege Üni-
versitesi, 16 May›s’ta Konya Selçuk Üniversitesi, 18 May›s’ta
Kayseri Erciyes Üniversitesi ö¤rencileri benzer organizasyonla
kaynaflt›. 21 May›s tarihinde ODTÜ fienlik Alan›’nda gerçeklefl-
tirilen organizasyon 23 May›s’ta Ad›yaman Üniversitesi, 25 Ma-
y›s’ta Van 100. Y›l Üniversitesi, 28 May›s’ta Erzurum Atatürk

K

KOÇ TOPLULU⁄U’NUN ÜN‹VERS‹TE
GENÇL‹⁄‹NE ARMA⁄ANI:

Koç Toplulu¤u’nun bu y›l 
13 ilde gerçeklefltirdi¤i
üniversite gençli¤ine

yönelik KOÇFEST
organizasyonu, ‹stanbul
Kuruçeflme Arena’daki

festival ve fiebnem Ferah
konseriyle son buldu
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Üniversitesi ve 31 May›s’ta Samsun 19
May›s Üniversitesi’nde tekrarlanarak 10
Haziran tarihinde ‹stanbul’da Kuruçeflme
Arenadaki festivalle sona erdi. KOÇ-
FEST’in bütün bu duraklarda ücretsiz ol-
mas›, tüm güne yay›lan zengin program›,
stantlardaki aktivitelerin yar›fl, trambolin,
futbol, basketbol, lang›rt gibi gençlerin il-
gisini çekecek bafll›klar›ndan oluflmas› ve
fiebnem Ferah konserleri cazibe yaratan
unsurlar› aras›ndayd›. Festival kapsam›n-
da düzenlenen ödüllü karaoke yar›flmas›
ya da sportif turnuvalar yaratt›klar› reka-
betçi ortamla gençleri ifl dünyas›na haz›r-
lay›c› bir rol üstlendi.

Neler vard› neler?
KOÇFEST’in 13 flehirlik program›n›n
son dura¤› ‹stanbul’du. 10 Haziran’da
Kuruçeflme Arena’da gerçeklefltirilen
KOÇFEST’e bu kez ‹stanbul ve Türki-
ye’nin de¤iflik bölgelerinden gelen, farkl›
yafl gruplar›ndaki pek çok ziyaretçi kat›l-
d›. fiebnem Ferah hayranlar›; aileleri ve
arkadafllar›yla keyifli bir pazar günü yafla-
mak isteyen Koç Toplulu¤u çal›flanlar› da
gün boyu süren e¤lence için Arena’dayd›. 
KOÇFEST’te e¤lencenin ve adrenalinin
de¤iflmez adresi jumper, ‹stanbul’da da
en çok ilgi çeken aktiviteler aras›nda yer
ald›. Dört trambolini tüm gün boyunca
neredeyse hiç bofl kalmayan jumper, üni-
versite “road show”lar›n›n en vazgeçilme-
zi olarak unvan›n› o gün de korudu.
Gençler bu rüzgâr sörfünün heyecan›n›
yeniden tatmak için birbirleriyle yar›flt›.
jumperin d›fl›nda Migros’un “Ginger Seg-
way”i, Arçelik’in t›rmanma duvar›, oto-
motiv firmalar›n›n simülatör araçlar›, bil-

Beko’yla basket, 
Arçelik’le t›rmanma keyfi
Festival alan›ndaki mini basketbol sahas›
kendine güvenen flutörlerin u¤rak yeri
oldu. Befl flutu baskete çevirenlere tiflört
hediye edilirken, gerçeklefltirilen ikili
basket turnuvas›nda birinci olanlara da
DVD player hediye edildi. 
Yeniliklerin öncüsü, Türkiye’nin en çok
patent baflvurusu yapan flirketi Arçelik iki
farkl› konseptle festival alan›nda yer ald›;
teknolojisinin son harikalar›n› sergiledi¤i
t›r›, ayn› zamanda Play Station turnuvas›-
na ev sahipli¤i yapt›. Turnuvada en iyi
dereceyi elde eden, Arçelik DVD player
kazand›. T›r›n hemen yan›nda yer alan
t›rmanma duvar› zoru sevenlerin ve da¤-
c›l›¤a merakl› olanlar›n u¤rak yeri oldu.
“Çelik” ile foto¤raf çektirmek isteyen
gençler uzun kuyruklar oluflturdu.

Bilkom ve Migros’ta indirim rüzgâr›
Dünyan›n en küçük i Pod’lar›n›n ve App-
le’›n de¤iflik modellerinin sergilendi¤i
Bilkom’da festival süresince tüm ürünler-
de yüzde 9 indirim ve dokuz taksit seçe-
ne¤i sunulurken, Migros, al›flverifl çekle-
riyle hem stand›na u¤ray›p “Ginger Seg-
way” ile tur atanlar› hem de festival ko-
nuklar›n› sevindirdi. Segway, kullan›r-
ken beceri ve dikkat gerektiren bir araç,
Scooter’a benziyor. Arena’da Segway ile
farkl› bir sürüfl keyfi yaflamak isteyenler
Migros’un maskotu kanguru Ginger bafl-
l›klar› takarak 9x6 metrekarelik parkur-
da bütün gün boyunca tur at›p durdular. 

Y›ld›zlar› keflfeden Koçtafl
Festivale kat›lan gençler aras›nda sesine

gisayar oyunlar›, basket potalar›, lang›rt
ve tek kale sahalar festivalde heyecan f›r-
t›nas›n›n yafland›¤› yerler oldu. 

Muchos Fiesta kazanma flans›
Ford, festival için haz›rlanan Ford Fiesta
simülatör arac›nda ziyaretçilere sanal
alemde ralli heyecan› sundu. Zorlu par-
kurda gün içinde en iyi performans› gös-
teren ilk 25 kifliye de sürpriz hediyeler
verildi. KOÇFEST genelinde en iyi üç de-
receyi yapanlar ise dünyaca ünlü pilotla-
r›n mücadelesine sahne olacak olan Rally
of Turkey/Antalya organizasyonu için bir
arkadafllar›yla birlikte Ford'un özel misa-
firi olma hakk›n› kazand›lar. Ford’da ka-
zand›ran aktiviteler bununla s›n›rl› kal-
mad›. Stantta yer alan kiosk’larda anket
formunu dolduranlar Muchos Fiestas çe-
kilifline kat›lma flans›n› elde ettiler. Ki-
osk’lardan yaklafl›k 5 bin civar›nda bafl-
vuru ald›klar›n› söyleyen stant yetkilileri
Ford’un gençler taraf›ndan yak›ndan ta-
kip edildi¤ini gözlediklerini ifade ettiler. 

Enerjiyi keflfetme zaman›
Koç Enerji Grubu flirketleri Opet, Aygaz
ve Tüprafl, futbol heyecan›n›n yan› s›ra
lang›rt ve parmak futboluyla festivalde
çekim alan› oluflturdu. Lang›rt›n atas› sa-
y›lan parmak futbolu, tahtan›n üzerine
çivi çakarak oynanan bir oyun. Bu yö-
nüyle ziyaretçilerine nostalji yaflatan
stant gün boyunca doluluk yaflad›. Akti-
vitelere kat›lanlara, baflar›l› sonuçlar
alanlara ve Opet Kart baflvurusunda bu-
lunanlara çeflitli hediyeler verildi. Bunlar
aras›nda en büyük ilgiyi Cem Y›lmaz’›n
maskotu Mike ve arabas› Gitt gördü.

KOÇFEST’e 13 ilden 430 binin üzerinde üniversiteli kat›ld›. KOÇFEST’in her dura¤›nda ayr› çoflku yaflayan
gençler, gece konserlerinde de gönüllerince e¤lendiler. 13 flehirden üniversiteli gençler, festival kapsam›nda
gün boyu düzenlenen biribirinden heyecanl› aktivitelere yo¤un ilgi gösterdiler. Ayr›ca Koç Toplulu¤u
flirketlerinin stantlar›nda kurumlar, ürünler ve hizmetler hakk›nda bilgi ald›lar.    
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güvenenler solu¤u Koçtafl stand›nda ald›-
lar. ‹ki bölümden oluflan "Y›ld›z›n› Yarat"
yar›flmas›nda önce herkese seslendirdi¤i
flark›n›n CD kay›tlar› hediye edildi. Ar-
d›ndan tüm finalistler kendilerini karao-
ke yaparken sahnede buldu. Alk›fllara
göre yap›lan de¤erlendirmede muhteflem
hediyeler verildi.

Koç Kariyer’e yo¤un ilgi
KOÇFEST’te yer alan Koç Kariyer stand›
da gençlerin en çok ilgi gösterdi¤i yerler
aras›nda yer ald›. Üniversiteliler Koç
Toplulu¤u flirketlerinde kariyer flans›n›
yakalamak için uzun baflvuru kuyrukla-
r› oluflturdu. Keza, staj için flans›n› de-
nemek isteyenler de ciddi bir talep ya-
ratt›. Koç Kariyer stand›nda görev yapan
Otokar ‹nsan Kaynaklar› Uzman› Dilara
Onat, üniversite ö¤rencilerine Koç flir-
ketlerini daha yak›ndan tan›tmay› amaç-
layan bu festivalin 13 ili kapsayan rota-
s›yla Koç Kariyer Günleri kapsam›nda
da önemli bir aç›l›m yaratt›¤›na dikkat
çekti. “Birçok flirketimiz ilginç etkinlik-
leriyle festivalde yer ald› ve böylece ken-
dilerini gençlere daha yak›ndan tan›tma
flans›n› yakalad›” diyen Onat, Koç flir-
ketlerine ait tesislerin bulundu¤u illerde
daha yo¤un bir ilgiyle karfl›laflt›klar›n›,
Otokar’›n tesislerinin bulundu¤u Sakar-
ya’da adeta talep patlamas› yaflad›klar›n›
söyledi. Zer A.fi.’den Pelin Kaynak Al-
kan da Koç Toplulu¤u’ndaki kariyer f›r-
satlar›yla ilgili üniversite ö¤rencilerine
bilgiler verdiklerini ve onlar› Koç Kari-
yer portal›na üye olmaya yönlendirdik-
lerini ifade etti. Türkiye genelini kapsa-
yan festival sayesinde de¤iflik flehirlerde
Koç Toplulu¤u’nun alg›s›na yönelik na-
b›z tuttuklar›n› söyleyen Alkan, “Genç-
lerde Koç Toplulu¤u flirketlerine yöne-
lik inan›lmaz bir talep var. Bu da kuru-
mun güvenilir, kurumsal ve sayg›n ima-
j›ndan kaynaklan›yor” dedi. Koç Kari-
yer’in deneyimli ve uzman kadrosu
gençlerin daha çok topluluktaki kariyer
imkânlar›, alan seçimleri, askerlik ve
yüksek lisansla ilgili konular› merak et-
tiklerini ifade etti. 

“Özel bir festival” Erdem Karasungur (Bilkom Ürün Dan›flman›):
Apple Bilkom stand›na gelenlerin ço¤u marka hakk›nda belli bir bilgiye sahipler. Biz
de onlara son ç›kan ürünlerimizi tan›t›yoruz. KOÇFEST, e¤lenceli ortam›n›n yan› s›ra
Koç Toplulu¤u flirketlerini gençlerle buluflturan özel bir festival. 

Festivalden izlenimler

“‹kinci flans› kaç›rmad›m” Yusuf Sevifl (Sakarya Üniversitesi 
‹nflaat Mühendisli¤i Böl.): KOÇFEST ilk olarak bizim üniversitemizde bafllad›,
orada da takip ettim ve çok memnun kald›m. Sakarya’da ama zamans›zl›k yüzünden
kat›lamad›¤›m etkinlikler vard›, ‹stanbul’da ikinci bir f›rsat do¤du bana. 

“E¤lence ve müzik bir arada” Yasemin Aktürk (Aç›kö¤retim
Halkla ‹liflkiler Böl.): KOÇFEST’i internetten ve daha önce giden arkadafllar›m›z-
dan ö¤rendim. O kadar övdüler ki gelmek flart oldu. Festival sahas›nda birçok marka
var, ürün ve hizmetlerini tan›t›yor. Do¤ru kitleye tan›t›m için bu iyi bir f›rsat. 

“Ücretsiz konser, bedava e¤lence” Esma Türk (‹stanbul 
Üniversitesi Halkla ‹liflkiler ve Tan›t›m Böl.): ‹lk radyodan, sonra da 
arkadafllar›m›zdan KOÇFEST’i duyduk. Güzel bir festival, ücretsiz olmas›na ayr›ca
sevindik. fiebnem Ferah’› yak›ndan dinleyebilece¤imiz için çok heyecanl›y›z. 

“Akl›m›z› KOÇFEST çeldi” Sercan Özdemirce (Y›ld›z Teknik
Üniversitesi ‹flletme Böl.): ‹nternet ve ‹stanbul genelindeki ilanlar sayesinde
festivalden haberdar oldum. ‹stanbul’da ayn› anda pek çok cazibe yaratan ve akl›n›z›
çelen olay oluyor. Biz KOÇFEST’i tercih ettik. 

“Final sonras› ilaç gibi geldi” Soner Emre Öztürk (‹stanbul 
Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i Böl.): ‹nternetten KOÇFEST’i 
duydum, içeri¤ine bak›nca da ilgimi çekti; tam da final sonras› böyle bir e¤lence iyi
gider diye düflündüm. Ücretsiz olmas› çok büyük bir avantaj.

“Geçen y›l da kat›ld›m” Berna Do¤an (Koç Üniversitesi
Hemflirelik Yüksek Okulu): Geçen sene de kat›ld›m ve çok memnun kald›m.
Pek çok aktiviteyi denedim, ödüller kazand›m. Baskette flut denemelerim baflar›l› oldu.
“Ginger Segway” de çok e¤lenceliydi. Moral depoluyoruz. 
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ir gelenek haline gelen Koç Toplulu¤u Spor
fienli¤i’nin 19’uncusu 5 May›s Cumartesi gü-
nü Rahmi M. Koç Müzesi’nde yap›lan törenle
bafllad› ve çeflitli karfl›laflma ve etkinliklerle
sürdürülerek 10 Haziran tarihinde Yap› Kredi

Ba¤larbafl› Korusu’nda gerçeklefltirilen kapan›fl töreniyle
son buldu. Kapan›fl gününde yap›lan futbol final
karfl›laflmas›nda rakibi Otokar’› yenen Ford Otosan tak›m›
sevinç içinde flampiyonlu¤unu kutlarken aileleri, di¤er
sporcular ve çal›flma arkadafllar› da gerçeklefltirilen piknik-
te müzik ve dans›n tad›n› ç›kard›.
Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu aç›l›fl gününde
yapt›¤› konuflmas›nda, Türkiye’nin en büyük kurumsal
spor flenli¤i oldu¤unu belirtti¤i bu etkinli¤in Türkiye’de bü-
yük farklar yaratt›¤›n› ve Koç kurumsal kültürüne önemli
katk›lar sa¤lad›¤›n› söyledi.

B

19. Koç Spor fienli¤i
coflkuyla kutland›

TÜRK‹YE’N‹N EN BÜYÜK KURUMSAL SPOR fiENL‹⁄‹

“Koç Spor fienli¤i’nin 
19. su 5 May›s -10 Haziran

tarihlerinde kutland›. 
25 firman›n 2700 sporcusu,

karfl›laflmalarda ter dökerken,
aileleri aç›l›fl ve kapan›flta yap›lan

e¤lencenin tad›n› ç›kard›

osyal sorumluluks
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“Koç Spor fienli¤i, içimizde var olan ta-
k›m ruhunun sporla pekiflti¤i noktad›r.
Centilmence yar›fl›p galibiyetler kazand›-
¤›m›z, kaybetti¤imiz durumlarda dahi
güzel paylafl›mlar yaflad›¤›m›z bu organi-
zasyon gerçekten çok anlaml›” diyen Bul-
gurlu konuflmas›n› flöyle tamamlad›: 
“Sizler y›l boyunca büyük bir disiplinle
çal›flt›n›z.  ‹fllerimiz sa¤l›kl› ve baflar›l› bir
flekilde geliflti. Özverili çal›flmalar›n›z sa-
yesinde de toplulu¤umuz her geçen gün
global bir flirket olma hedefine yaklafl-
makta. Koç Toplulu¤u olarak dünyan›n
en önemli flirketlerinden biri olma yolun-
day›z. Spor flenli¤inin ruhuna  uygun ola-
rak, denizcilik tabiri ile söylersek, yelken-
ler fora; rüzgâr›m›z iyi, gözlerimizi ufka
dikmifl olarak yola devam ediyoruz.”

Ford Otosan’›n flampiyonluk sevinci
fienli¤in kapan›fl günü, sabah saat
10.30’da, Otokar ve Ford Otosan futbol
tak›mlar›n›n final maç› ile bafllad›. Son
derece çekiflmeli geçen final maç›nda,
oyuncular›n eflleri, çocuklar›, ifl arkadafl-
lar›, k›sacas› tüm taraftarlar›, neredeyse
oyunculardan daha heyecanl›yd›lar. ‹lk
yar› 1-1 berabere bitince, heyecan›n do-
zu iyice artt›. ‹kinci yar›da Ford Otosan
2-1 öne geçti ve futbolda flampiyon oldu.
Ancak maç›n sonunda herkes, iki tak›-
m›n da iyi oldu¤u ve son derece güzel bir
final maç› oynand›¤› görüflündeydi.
fiampiyonluk maç› tüm heyecan›yla sü-
rerken, sahan›n d›fl›nda da haz›rl›klar sü-
rüyordu. Bir yanda, Koç Toplulu¤u çal›-
flanlar›n›n aileleriyle yerleflti¤i piknik ala-
n›nda termoslar, bardaklar ç›kar›l›p ma-
salara yay›l›yor, çocuklar yüzlerini boya-
t›p etrafa gülücükler da¤›tarak palyaçola-
r›n peflinde koflturuyor; genç babalar be-
bek arabalar›n› sürerek piknik alan›n›
turluyor ve di¤er yanda sahnede yerini
alacak olan Direnen M›z›kac›lar grubu
son haz›rl›klar›n› tamaml›yordu.
Maç bitti¤inde, Ford Otosan tak›m› se-
vinç içinde flampiyonlu¤unu kutlarken,
piknik alan›ndakiler de yavafl yavafl sah-
nenin önüne toplanmaya bafllad›lar.
25 Koç firmas›n›n yüzlerce sporcusu,
hep birlikte yeflil sahada topland›¤›nda
çalmaya bafllayan bando eflli¤inde havada
sallanan flirket flamalar›, gerçekten görül-
meye de¤er bir manzara yarat›yordu.
19 y›ld›r flenli¤in Organizasyon Komitesi
Baflkanl›¤›’n› yürüten Emre Görgün’ün
k›sa tan›t›m›n›n ard›ndan, Koç Holding
CEO’su Bülent Bulgurlu kapan›fl konufl-
mas›n› yapt›. 

Dergimize demeç veren Bülent Bulgurlu,
flenli¤in her y›l giderek artan branflta dü-
zenlendi¤ini ve ‹stanbul, Ankara ve Bur-
sa’da yap›lan flenliklere bu y›l ‹zmir ve
Adana bölgelerinin de eklendi¤ini belirtti. 
Bulgurlu, her geçen y›l say›lar› giderek
artan kat›l›mc›lar› tek tek kutlad›¤›n›
söyleyerek, Koç Toplulu¤u’nun baflar›s›-
n›n s›rr›n› özetledi: 
“Koç Toplulu¤u’nun dünya çap›nda ba-
flar›lara ulaflmas›nda, sahip oldu¤umuz
ekip ruhunun kuflkusuz büyük pay› var.
Kendi alanlar›nda üstün özelliklere sahip

arkadafllar›m›z›n ekip içinde yürüttükleri
çal›flmalar, bizi faaliyet gösterdi¤imiz
alanlarda ön s›ralara tafl›yor. Koç Toplu-
lu¤u Spor fienli¤i de iflte bu tak›m ruhu-
nu farkl› bir platformda yakalamam›za
vesile oluyor.
Koçlu olman›n gururunu ve sorumlulu¤u-
nu yaflam›n›z›n her alan›nda hissetti¤inizi
biliyorum. Bir ifle bafllarken, en iyi flekilde
sonuçland›rmak için plan yap›yor ve var
gücünüzle çal›fl›yorsunuz. Bunlar› yapar-
ken insanl›¤›n en temel evrensel de¤erini,
yani bir di¤erine karfl› sayg›l› olmay› da ön

fienli¤in kapan›fl gününde Otokar ve Ford Otosan futbol tak›mlar›n›n final maç› vard›. Ford Otosan flampiyonlu¤u
futbolda yakalarken, di¤er spor karfl›laflmalar›ndaki birinciler de ayn› gün ödüllerini alman›n sevincini yaflad›.

Branfllar› artan flenliklere
bu y›l ‹zmir ve Adana

bölgeleri de
eklendi
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planda bulundurarak centilmence rekabet
ediyorsunuz. Spor fienli¤i’ne kat›l›m›n›zla,
performans›n›zla ve tutumunuzla bunu
bize bir kez daha gösterdiniz.   
Çal›flanlar›m›z›n kariyer geliflimi kadar be-
den ve ruh sa¤l›¤› da bizim için önemli.
Yo¤un ifl temposu içinde kimi zaman ne-
fes almay› unuttu¤umuz oluyor. Bu flenlik
umar›m sizler için güzel bir mola oldu.
Deflarj olup, kendinizi yenilediniz. Di¤er
flirket çal›flanlar›yla bir araya gelme f›rsat›
buldunuz. Buradan yeni dostluklar›n do¤-
du¤unu, sporu ihmal etmifl olanlar›n›z›n
bundan sonra fiziksel aktiviteyi günlük
rutinleri içine sokaca¤›n› umuyorum. Bu
flenliklerle kurum kültürü her noktaya ya-
y›labiliyor. Zaten amac›m›z da kurum kül-

r›n›, ellerinden tutup kürsüye ç›kard›kla-
r› çocuklar›n›n boynuna tak›yor, gözleri
hep izleyici tribününde, yak›nlar›na el
sall›yorlard›. 
Ödül töreni bitti¤inde ikram için piknik
alan›na geçen kat›l›mc›lar, yemekten he-
men sonra, Spor fienli¤i’nin gere¤ini yeri-
ne getirircesine Direnen M›z›kac›lar çok-
sesli orkestras›n›n güzel müzi¤i ve e¤len-
celi sahne performans› eflli¤inde dans
edip ter att›lar.
Bu güzel, keyifli ve gururlu günün an›s›-
n› belleklerine kaz›yarak gönüllerince e¤-
lenen davetliler, evlerine do¤ru gitmek
üzere korudan ç›karken, sporun tatl› re-
kabetinden do¤an espriler ve tak›lmalar
da onlara efllik ediyordu.

türünü pekifltirmek. Bunun için bu faali-
yet medyatik olmak istemiyor, ‘Bizden
Haberler’ dergimiz bize yetiyor.”
Konuflman›n ard›ndan Emre Görgün’ün
sundu¤u ödül töreni bafllad›. Önce “En
Güzel Eflofman Ödülü” verildi ve bu ö-
dül, k›rm›z› eflofmanlar›yla Tüprafl tak›-
m›n›n oldu. 
Daha sonra kat›l›mc›lar aras›nda yap›lan
çekiliflle belirlenen “Spor Seti” hediyesi,
Aygaz’dan ‹brahim Ekici’ye verildi. Ve
ard›ndan, adlar› okundu¤unda sevinç
içerisinde kupas›n› alan ve kazand›¤› ma-
dalyay› gururla tafl›yan sporcular›n renk-
li resmi geçidi bafllad›.
Sporcular, kazand›klar› baflar›y› belli ki
aileleriyle paylaflmak istiyor, madalyala-

“Medyatik olmak de¤il, amatör kalmak istiyoruz”
Organizasyon Komitesi Baflkan› Emre Görgün: 1987’de Otosan’da Endüstriyel ‹liflkiler Müdürü idim. Otosan’›n, o zamanki binas›n›n yerinde çok
güzel spor tesisleri vard›, ama kullan›lm›yordu. O zaman arkadafllar aras›nda dedik ki, bu potansiyel var, sporcular da var, neden de¤erlendirilmesin? 19 y›l-
d›r da hiç aksamadan yap›ld› ve bugünlere geldi. En baflta yaln›z ‹stanbul’da yap›yorduk, sonra Bursa ve Ankara da kat›ld›. Bu seneki flenlikte ise ‹zmir ve Ada-
na’yla birlikte toplam befl bölgede, yaklafl›k 2700 sporcu fiilen spor yapt›. Bu sadece spor flenli¤i de¤il, burada birçok dostluk kuruluyor, insanlar çok say›da
kimseyi flahsen tan›ma imkân›na ulafl›yorlar. fienli¤i bafllatt›¤›m›zdan bu yana Rahmi Koç bizzat ilgilendi. Her y›l aç›l›fla bütün üst düzey yöneticilerimiz kat›l›-
yor, hepsinin deste¤i var. Bu flenli¤in güzel bir yan› da, hâlâ  amatörlü¤ünü koruyor olmas›. Bizim için amatör ruh çok önemli. Medyatik olmak istemiyoruz.

fienlikte ayn› duyguyu paylaflt›lar: “Koç Toplulu¤u ailesine ait olman›n mutlulu¤u...”

“‹nan›lmaz bir sinerji yarat›l›yor”
Arçelik-LG Tak›m Mühendisi Hadi Özkan: Biz futbol tak›m› olarak grupta elendik, ama bu etkinli¤i paylaflmak çok güzel. Koç camias› olarak bir araya
gelince biz de flafl›r›yoruz asl›nda, ne kadar çok firma, ne kadar çok insan varm›fl diye. Birçok ilde ayn› anda olmas› da çok güzel, inan›lmaz bir sinerji oluyor. 

“Kurumsal aidiyet duygusunu pekifltiriyor”
RMK Marine Yüzme Tak›m› Üyesi Ulvi Esin: Benim 45 yafl üstü yüzmede üçüncülü¤üm var. Bu flenli¤i çok olumlu buluyorum. Ekip ruhu yarat›yor,
kurumsal aidiyet duygusunu pekifltiriyor. 
Belgin Esin (efli): Hofl bir rekabet duygusu yaratt›¤› için, insan›n kendini aflma iste¤ini kamç›l›yor. Bence muhteflem bir etkinlik.

“Deflarj olmam›z› sa¤l›yor”
Ford Otosan Futbol Tak›m› Üyesi Fevzi Küçük: fiampiyon oldu¤umuz için çok mutluyuz. Üç ayd›r çal›fl›yoruz, eme¤imizin karfl›l›¤›n› ald›k. Ford Oto-
san’›n yöneticileri spora çok destek veriyorlar. Yenmek yenilmek önemli ama daha önemlisi kat›lmak. Yar› finalde Otokar bizi yenmiflti, flimdi biz yendik. Etkin-
lik süper bir olay. Yo¤un ifl temposu içinde bize deflarj sa¤l›yor, dostluklar gelifliyor, de¤iflik birimlerden arkadafllarla tan›fl›yoruz.  
Aylin Küçük (efli): Maç s›ras›nda çok heyecanland›m. Bu flenlikten dolay› çok mutluyuz. 

“fiampiyonluk için çok mutluyuz”
Ford Otosan Antrenörü Yaflar Y›ld›z: fiampiyon oldu¤umuz için mutluyuz. Üç ayd›r çok çal›flt›k. Çal›fl›p baflaraca¤›m›za en bafl›ndan inand›k. Ben bu
etkinli¤e ilk kez kat›l›yorum ve ilk kez buradaki bir tak›m› çal›flt›r›yorum. Çok hofl, çok keyif ald›m. Profesyonel spor ile k›yasland›¤›nda, burada manevi duygu-
lar ve aile kavram› daha ön planda. Ben de bunu kavrad›¤›mda bütün motivasyonu onun üstüne kurdum. Ve yan›lmad›¤›m flampiyon olmam›zdan anlafl›ld›.
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Aygaz, “Ay›fl›¤›” projesiyle 45 ilde 45 sa¤l›k
oca¤›n›n afl› odalar›n› yeniledi. Projenin yeni

hedefi, 2007 sonuna kadar 81 ilde 81 afl› odas›

AYGAZ’IN SA⁄LIK ALANINDAK‹ YEN‹ SOSYAL SORUMLULUK PROJES‹:

ygaz, Türkiye’de her
y›l 100 milyonun üze-
rinde insan›n muayene
oldu¤u, temel sa¤l›k
hizmetlerinin verildi¤i

sa¤l›k ocaklar›na yönelik olarak
“Ay›fl›¤›: Aygaz’dan Sa¤l›k Ifl›¤›”
ad›yla yeni bir sosyal sorumluluk
çal›flmas›na imza att›. Aygaz’›n 45.
kurulufl y›ldönümü nedeniyle
2006 y›l›nda bafllatt›¤› proje kap-
sam›nda 45 ilde 45 sa¤l›k oca¤›n›n
afl› odalar› yenilendi. Sa¤l›k ocak-
lar›n›n en s›k kullan›lan bölümleri
olan afl› odalar›n›n bafltan afla¤› ye-
nilenmesini ve gerekli tüm malze-
melerinin teminini içererek afl›

¤›” projesinin 45 sa¤l›k oca¤›yla s›n›rl›
kalmayaca¤›n›, 2007 y›l›n›n sonuna ka-
dar 81 ilde 81 sa¤l›k oca¤›n›n afl› odalar›-
n›n da tüm ihtiyaçlar› yerine getirilerek
düzenlenece¤ini söyledi. Neyzi, projenin
tan›t›m› amac›yla düzenlenen toplant›da-
ki konuflmas›n› flöyle sürdürdü: 
“Aygaz, günde yaklafl›k 150 bin haneye
girerek müflterileriyle yak›n temasta bu-
lunuyor. Türkiye’de 7 milyon kifli Aygaz
markas›n› kullan›yor. Baz› bölgelerde
tüplügaz›n ad› Aygaz. Toplumla bu ka-
dar yak›n iliflkisi bulunan ve ailenin bir
parças› olan bir markan›n topluma karfl›
sorumluluklar› da büyük oluyor. Biz, Ay-
gaz olarak, toplumun bizden beklentile-
rini yerine getirerek toplumun e¤itimi ve
sa¤l›¤› için yeni projelerin hayata geçiril-
mesinin gereklili¤ine inan›yoruz. 45. y›l›-
m›zda bafllatt›¤›m›z bu projeyi, di¤er sos-
yal sorumluluk projelerimiz gibi uzun
soluklu ve kapsaml› flekilde devam ettir-
meyi hedefliyoruz.” 
“Ay›fl›¤›” projesi, Aygaz bayileri ve Aygaz
çal›flanlar›n›n maddi ve manevi katk›la-
r›yla hayata geçirildi. Bayiler ve çal›flanla-
r›n katk›s›na Aygaz’›n maddi katk›s› ekle-
nince daha da büyüyen proje, tüm Aygaz
ailesinin projesi olarak yoluna devam
ediyor. Projenin sadece uygulanmas› için
de¤il, sürdürülebilirli¤i ve denetimi için
de bir mekanizma haz›rlayan Aygaz,
“Ay›fl›¤› Müfettiflleri”ni belirledi. Gönüllü
Aygaz bayileri ve çal›flanlar›ndan oluflan
“Ayfl›¤› Müfettiflleri”, düzenli aral›klarla
sa¤l›k ocaklar›n› ziyaret ederek denetim
yap›yor ve “Ay›fl›¤›” odalar›n›n durumla-
r› hakk›nda Aygaz’› bilgilendiriyor. 

odalar›n›n standartlar›n› yükselten proje-
de yeni hedef, 2007 y›l› sonuna kadar
“81 ‹lde 81 Sa¤l›k Oca¤›n›n Afl› Odas›!”
Sa¤l›k ocaklar›n›n en önemli birimle-
rinden olan afl› odalar›n› yenileyerek hal-
k›n hizmetine sunmay› hedefleyen “Ay›-
fl›¤›” projesi, Aygaz taraf›ndan Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›’n›n izni ve deste¤iyle 2006 y›l›n-
da bafllat›ld›. ‹l sa¤l›k müdürlükleri tara-
f›ndan ihtiyac› olan sa¤l›k ocaklar›n›n be-
lirlenmesinin ard›ndan harekete geçen
Aygaz, sa¤l›k ocaklar›nda durum analizi
yapt› ve afl› odalar› standart malzemeler-
le bafltan sona yenilendi.
“Ay›fl›¤›” projesinin Aygaz’›n Türkiye’ye

bir arma¤an› oldu¤unu söyleyen Aygaz
Genel Müdürü Mehmet Ali Neyzi, “Ay›fl›-

A

TAP Vakf› Baflkan› Caroline Koç
toplant›ya kat›larak projeye destek
verdi. 
Aygaz Genel Müdürü Ali Neyzi (solda): 
“Toplumla bu kadar yak›n iliflkisi
bulunan ve ailenin bir parças› olan bir
markan›n topluma karfl› sorumluluklar›
da büyük oluyor.”

AYIfiI⁄I
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Koç Toplulu¤u’nun “Ülkem ‹çin” projeleri kapsam›nda, Koç
Holding taraf›ndan Üsküdar Hilmi Çeliko¤lu ‹lkö¤retim Okulu’na
bir fen laboratuvar› kazand›r›ld› ve ö¤rencilerin genel ihtiyaçlar›

karfl›land›. Laboratuvar 30 May›s’ta törenle hizmete girdi

S

lkem ‹çin” projeleri,
2007 y›l›nda da yeni
sosyal sorumluluk ça-
l›flmalar›yla sürüyor.
Bu sosyal sorumluluk

projeleri kapsam›nda, eksikleri olan
okullar›n tek tek belirlenmesi ve ih-
tiyaçlar›n›n en k›sa sürede gideril-
mesi de yer al›yor. 
Koç Holding’in Nakkafltepe’deki
merkezinin 250 çal›flan› taraf›ndan
hayata geçirilen “Ülkem ‹çin” proje-
si kapsam›nda, holdingin bulundu-
¤u ilçe s›n›rlar› içinde yer alan Üs-
küdar Selams›z Mahallesi’ndeki,
Hilmi Çeliko¤lu ‹lkö¤retim Oku-
lu’na bir fen laboratuvar› kazand›r›l-
d›. Ayr›ca ö¤rencilerin tüm genel ih-
tiyaçlar› karfl›land›. 
Koç Holding çal›flanlar›n›n katk›s›y-
la gerçekleflen etkinli¤e, Koç Hol-
ding Yönetim Kurulu Baflkan› Mus-
tafa V. Koç bizzat kat›l›p, laboratu-
var› hizmete açarak okul müdüresi
ve çocuklarla sohbet etti. Çocukla-
r›n gönüllerince e¤lendi¤i ve bir

flenlik havas›nda gerçekleflen aç›l›flta Koç
Holding CEO’su Bülent Bulgurlu, yöneti-
ciler ve çal›flanlar da haz›r bulundu. 
Etkinlik, ö¤rencilere doyas›ya e¤lenme f›r-
sat› da verdi. Okul bahçesine kurulan flifl-
me t›rmanma duvar› ve kayd›rakta oyna-
d›lar, Çelik robotu önünde foto¤raflar çek-
tirdiler, palyaço ve Pamuk Prenses’le e¤-
lendiler, pamuk fleker, dondurma ve pat-
lam›fl m›s›r yediler ve yüzlerinde rengâ-
renk boyalarla bayram gibi bir gün geçir-
diler. 
Etkinlik kapsam›nda, bahçede e¤lence sü-
rerken, okula gelen Amerikan Hastanesi
birimleri ö¤rencilerin sa¤l›k kontrolünü
gerçeklefltirdi. Koç Holding çal›flanlar›, y›l
boyunca ‹ngilizce, bilgisayar kurslar›, ki-
tap ba¤›fllar› ve çeflitli sosyal aktivitelerle
ö¤rencilere destek olmay› sürdürecek.

Projeler geniflletilerek sürecek
Fen laboratuvar›n›n aç›l›fl›n› gerçeklefltiren
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç, projeyle ilgili olarak flunla-
r› söyledi: “Ülkem ‹çin etkinlikleri dura¤an
bir proje de¤il, devam› gelecek. Bunun için

ayr›lan bütçemiz k›s›tl› olsa da, yap›lan yar-
d›m ve ba¤›fl do¤ru yere gitti¤i zaman geri
dönüflün nas›l oldu¤unu siz de görüyorsu-
nuz. E¤itim konusunda Türkiye’nin prob-
lemleri belli, bu yüzden ufak da olsa at›lan
her ad›m çok önemli. Bu okulda fen dersi
müfredat› laboratuvar olmadan sürdürülü-

‹LKÖ⁄RET‹M OKULUNA
FEN LABORATUVARI

“Ü
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yordu, flimdi böyle bir laboratuvar kazan-
d›rd›¤›m›z için çok mutluyum.”
Koç Holding CEO’su Bülent Bulgurlu ise
“Ülkem ‹çin” projesine çok önem verdik-
lerini ve bu tür çal›flmalar› bireysel bir
görev olarak da gördüklerini belirterek
çal›flanlar›n projeye verdi¤i destekten
duyduklar› memnuniyeti dile getirdi.
Bulgurlu, belirledikleri program ve büt-
çeler çerçevesinde çal›flmalar›n› geniflle-
terek sürdüreceklerini aç›klad›. 

Koç çal›flanlar›ndan projeye destek 
Projeye destek veren Koç çal›flanlar› da
okula gelerek laboratuvar› gezdi ve çocuk-
larla birlikte bir gün geçirdi. Projenin çok
faydal› olaca¤›na ve tüm Türkiye’ye yay›l-
mas› gerekti¤ine inanan, Banka ve Sigorta
Grubu sekreterlerinden Demet Velio¤lu,
y›l boyunca çocuklara tiyatro, sinema gibi
etkinlerde efllik ederek çal›flmaya yard›mc›
olacak. Koç Holding Muhasebe bölümün-
de çal›flan Hilal K›l›çarslan, kendisinin ve
çevresindekilerin kullanmad›¤› kitaplarla
ansiklopedileri okula ba¤›fllayarak projeye
destek vermifl. Finans bölümünde uzman
olan Ege Erflenkal kitap ba¤›fllayarak, Fi-
nans bölümünde MIS Yöneticisi olan Esra

Karakafll› ‹ngilizce, ma-
tematik ve bilgisayar
dersi vererek ve ayr›ca
sosyal aktivitelerde ço-
cuklara efllik ederek,
Finans bölümünde ra-
porlama uzman› olan
Bahad›r Sönmez ise ki-
tap ve giyecek ba¤›flla-
yarak “Ülkem ‹çin”
projesine destek veren
Koç çal›flanlar› aras›nda
yer al›yor. Üsküdar Hil-
mi Çeliko¤lu ‹lkö¤re-
tim Okulu Müdiresi
Hülya Bako¤lu etkin-
likle ilgili olarak “Koç
Toplulu¤u’nun yard›m yapmak için oku-
lumuzu seçmesi bizi çok mutlu etti. Fen
laboratuvar›na çok ihtiyac›m›z vard›, yap-
t›rabilmek için kermesler düzenledik ama
elimizdekilerin yetmesi imkâns›zd›. Koç
Toplulu¤u yetkilileri, bizim üç y›lda yapa-
mad›¤›m›z› üç günde gerçeklefltirerek rü-
yalar›m›za kavuflmam›z› sa¤lad›. Art›k 30
May›s bizim için bayram günü. Koç Top-
lulu¤u’na çok teflekkür ediyoruz” dedi.
Hilmi Çeliko¤lu ‹lkö¤retim Okulu sekizin-

ci s›n›f ö¤rencisi Okan Özsözen, etkinli¤e
keman›yla renk katt›. Okulu bitirince Gü-
zel Sanatlar Lisesi’ne gitmek ve müzisyen
olmak istedi¤ini söyleyen Özsözen, kendi-
lerine çok güzel bir gün yaflatt›klar›, okul-
lar›na da fen laboratuvar› kazand›rd›klar›
için Koç Toplulu¤u’na teflekkür etti. 
Etkinli¤in bir parças› olarak Enis Fosfo-
ro¤lu Tiyatrosu da 2 Haziran Cumartesi
günü Kad›köy Halk E¤itim Merkezi’nde
ö¤rencilere ücretsiz gösteri sundu.

Gönülden Ödüller verildi!

Hilmi Çeliko¤lu ‹lkö¤retim Okulu’nun fen laboratuvar›n›n aç›l›fl›nda Mustafa V. Koç, okul
müdiresi ve ö¤retmenlerle sohbet etti. fienlik havas›ndaki etkinlikte ö¤renciler, bahçede
kurulan oyuncaklarla ve animasyon gösterileriyle e¤lendi. 

Mustafa V. Koç ve Bülent Bulgurlu laboratuvar› gezerek yetkililerden bilgi ald›.

Özel Sektör Gönüllüler Derne¤i (ÖSGD), bu y›l ilk defa da¤›tt›-
¤› Gönülden Ödüller ile özel sektördeki gönüllülük çal›flmalar›n›
ve bu alandaki baflar›lar› desteklemeyi, toplumda fark yaratan
iyi örnekleri ödüllendirmeyi ve özel sektörde gönüllülü¤ün yay-
g›nlaflt›r›lmas›na katk›da bulunmay› hedefliyor. Milliyet ‹K ve in-
sankaynaklari.com iflbirli¤iyle düzenlenen Gönülden Ödüller,
düzenlenen bir tören ile sahiplerini buldu. Derne¤in beflinci y›l›-
n› da kutlad›¤› gecede En Yarat›c› Gönüllülük Projesi Kategori-
si’nde Koç Holding-Ülkem ‹çin Günü Projesi ile ödül ald›. Gönül-
den Ödüller’de, ödül almaya de¤er görülen her flirketten birer
gönüllüye, Harvard Business School iflbirli¤inde e¤itim düzenle-
yen Netron Business School’dan birer kiflilik Kiflisel Geliflim/Za-
man Yönetimi E¤itimi paketi hediye edildi.
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“Ülkem ‹çin” etkinlikleri çerçevesinde
Otokar, bu y›l çal›flanlar› ile birlikte ald›¤›
kararla Sakarya H›z›rtepe K›z Yetifltirme

Yurdu’ndaki 37 k›z çocu¤una destek verdi 

oç Toplulu¤u’nun
sürekli hale getirdi¤i
“Ülkem ‹çin” etkinlik-
leri çerçevesinde bu y›l
Otokar çal›flanlar›, Sa-

karya’daki H›z›rtepe K›z Yetifltirme
Yurdu’nda bulunan 37 k›z çocu¤u-
nun hayat›n› güzellefltirdi. Çal›flan-
lardan gelen öneriler sonucu yar-
d›m karar› alan Otokar, fabrikan›n
bulundu¤u Sakarya bölgesindeki
H›z›rtepe K›z Yetifltirme Yurdu’nun
ihtiyaçlar›n› belirledi ve bu ihtiyaç-
lar› karfl›lad›. Çal›flmalara 30 May›s
2007 günü bafllayan Otokar, 11
Haziran tarihinde K›z Yetifltirme
Yurdu’nda bulunan çocuklarla bir-
likte, gerçeklefltirilen yenilikleri
kutlad›. Kutlamada Sakarya Valisi
Hüseyin Atak yap›lan çal›flmalar-

d› ve mevcut oturma alanlar›na yenileri
eklenerek eskiler boyand›. Yurdun çevre
düzenlemesinin yan› s›ra çocuklara spor
imkânlar›n›n sunulmas› için basketbol ve
voleybol sahalar› betonland› ve ekipman-
lar› yenilendi. 
Otokar çal›flanlar› ayr›ca yurtta kalan ö¤-
rencilere k›yafet, kitap gibi yard›mlar
yapt›lar ve kendi aralar›nda toplad›klar›
para ile yetifltirme yurdunda kalan k›zla-
ra kol saati, k›yafet ve ayakkab› gibi hedi-
yeler ald›lar. Otokar’›n tedarikçileri al-
d›klar› çeflitli hediyeler ile “Ülkem ‹çin”
çal›flmalar›na destek verdiler. 

dan ötürü Otokar ad›na Genel Müdür
Serdar Görgüç’e bir plaket verdi.

Yenileme çal›flmalar› yan›nda 
spor imkân›
Hayata geçirilen proje çerçeve-
sinde öncelikle yetifltirme yur-
dunun kötü durumda olan d›fl
cephesi ile yurdu çevreleyen
duvarlar boyand› ve tel örgüler
yenilendi. Yaz aylar›n›n da yak-
laflmas› ile yuvadaki k›z-
lar›n s›kl›kla kullanacak-
lar› bahçe tekrar düzen-
lendi. Bahçede kullan›l-
mayan durumda bulunan
süs havuzu y›k›larak üze-
ri çimlendirildi. Bahçe te-
mizlenerek çimlendirildi,
çim biçme makinesi al›n-

K

HIZIRTEPE KIZ YET‹fiT‹RME YURDU’NA

OTOKAR DESTE⁄‹

Sakarya Valisi Hüseyin Atak (üstte solda), yap›lan çal›flmalardan ötürü Otokar
ad›na Genel Müdür Serdar Görgüç’e bir plaket takdim etti.
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Migros, “Ülkem ‹çin”  etkinlikleri çerçevesinde
projelendirdi¤i “Suyunu Bofla Harcama”
kampanyas› ile su tasarrufunun önemi ve

yöntemleri hakk›nda bilgilendirdi

oç Toplulu¤u flirketleri
taraf›ndan, sosyal so-
rumluluk ve gönüllü-
lük bilincini art›rmak
amac›yla, 80’inci y›lda

bafllat›lan “Ülkem ‹çin” projesi
kapsam›nda Migros, müflterilerine
“Suyunu Bofla Harcama” ça¤r›s›nda
bulundu. 
Migros’un TEMA Vakf› ile iflbirli-
¤iyle düzenledi¤i “Suyunu Bofla
Harcama” kampanyas›, 5 Haziran
2007 tarihinde ‹stanbul, Ankara,
‹zmit, Antalya, ‹zmir, Adana, Kon-
ya, Van, Mersin Mezitli ve Erzu-
rum’daki toplam 29 Migros ma¤a-
zas›nda, çal›flanlar›n kat›l›m›yla
gerçeklefltirildi. Kampanya ile h›z-
la azalmakta olan su kaynaklar›na
ve bu kaynaklar›n tasarruflu kulla-
n›m›n›n önemine dikkat çekmeyi
amaçlayan Migros, çal›flmalar›yla
tüm dünyay› tehdit eden “susuz-
luk” tehlikesi karfl›s›nda kiflisel ve
toplumsal duyarl›l›¤› art›rmay› he-
defliyor. 
Migros’un 29 ma¤azas›ndaki çal›flan-
lar, su tasarrufunun önemi ve yön-

temleri hakk›nda müflterileri bilgi-
lendirirken, Migros Genel Müdür-
lü¤ü’nde görev yapan çal›flanlar
da bu ma¤azalarda bulunarak,
müflterilere su tasarrufuyla ilgili
alabilecekleri önlemleri anlatt›lar.  

Migros’un gönüllü elçileri
Su kaynaklar›n›n dünyada ve
Türkiye’de giderek azald›¤›n›, evler-
de bofla harcanan suyun gelece¤imiz ad›na
da büyük bir kay›p oldu¤unu vurgulayan
Migros çal›flanlar›, su tasarrufuyla ilgili bi-
linçlendirme çal›flmalar›n› ma¤azalar› ziya-
ret eden tüm müflterilerle bire bir ilgilene-
rek yürüttüler. Kampanya için haz›rlanan
özel yaka rozetlerini tafl›yan çal›flanlar,
günlük hayat›m›zda al›nacak birkaç basit
önlemle, tek bir evde y›lda 140 ton suyun
tasarruf edilebilece¤ini vurgulad›. Migros
ma¤azalar›nda, evlerdeki su kullan›m›n›n
daha tasarruflu yap›lmas› için günlük ha-
yatta al›nacak basit önlemleri içeren el bro-

flürleri ve kampanyan›n simgesi olan mag-
netler da¤›t›ld›.Türkiye’nin su kaynaklar›-
n›n ihtiyac› karfl›lamaya yetmedi¤i, Türki-
ye’nin suyunun tükenmek üzere oldu¤u
uyar›lar›n›n s›kça yap›ld›¤› günümüzde,
bofla giden suyun ço¤unun evlerdeki ge-
reksiz kullan›mdan kaynakland›¤› bilini-

yor. Yap›lan hesaplamalara göre, gün-
lük hayatta dikkat edilecek baz› basit
kurallar sayesinde, dört kiflilik bir aile

y›lda 140 ton suyu tasarruf
edebilir. Migros “Ülkem ‹çin”

projesi kapsam›nda düzenledi-
¤i “Suyunu Bofla Harcama”
kampanyas› ile, en büyük ih-
tiyac›m›z olan su ile ilgili
kaynaklar›n verimli kullan›-
m›n› sa¤layacak basit yön-
temleri müflterilerinin bilgisi-
ne sunuyor. Araflt›rmalara

göre dört kiflilik bir ailede seb-
zeleri elde y›kamak yerine su dolu bir
kapta y›kaman›n getirece¤i su tasarrufu
y›lda 18 tona ulafl›yor. Bulafl›k makinesi-
ni kullanmak da y›lda 29 ila 40 ton su ta-
sarrufu anlam›na geliyor. Difl f›rçalarken
veya t›rafl olurken kullanmad›¤›m›z hal-
de aç›k b›rakt›¤›m›z su gideri y›lda kifli
bafl›na ortalama 12 ton; dört kiflilik bir
ailede ise 48 tonu buluyor. Befl dakikal›k
bir duflta 60 litre su harcand›¤› düflünü-
lürse, dört kiflilik aielenin her bir ferdi
dufl süresini bir dakika azalt›rsa yaklafl›k
18 ton su tasarruf edilebilir. 

1) Sebzeleri elde y›kamak yerine, su dolu bir kapta y›karsan›z çok daha az su tüketirsiniz.
Dört kiflilik bir aile bu yöntemle y›lda 18 ton su tasarruf edebilir.
2) Dört kiflilik bir ailenin günlük bulafl›¤›n› elde y›karsan›z ortalama 84-129 litre su
harcars›n›z. Oysa bulafl›k makinesi ayn› bulafl›¤› sadece 12 litre su ile y›kar. Bu da y›lda
29-40 ton suyu kurtarman›z demektir.
3) Difl f›rçalarken ve t›rafl olurken kullanmad›¤›m›z halde aç›k b›rakt›¤›m›z su gideri, y›lda
kifli bafl›na ortalama 12 tondur. Dört kiflilik bir ailede bu rakam 48 tondur.
4) Befl dakikal›k bir duflta ortalama 60 litre su harcars›n›z. Dört kiflilik bir ailenin her bir
ferdi dufl süresini bir dakika azalt›rsa yaklafl›k 18 ton su tasarrufu sa¤lar.
5) Tuvaleti çöp olarak kullanmay›n, dört kiflilik bir ailenin her bir ferdi sifonu günde bir
kez gereksiz yere çekerse, y›lda 16 ton su harcam›fl olur.

Fazla su kullan›m›n› nas›l önlersiniz?

K

Migros’tan “Ülkem ‹çin”:
“Suyunu Bofla Harcama”
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Yeni bloklar›n
hizmete girmesiyle,

hastanenin yatak
kapasitesi, 60’› yo¤un

bak›m ünitesinde
olmak üzere 300’e

ç›kt›, poliklinik
hizmetleri için de 12

bin metrekarelik alan
sa¤land›

ehbi Koç Vakf› (VKV)
Amerikan Hastanesi-
nin yeni yap›lan A ve B
bloklar› 29 Haziran’da

törenle hizmete girdi. Yap›m›na
2004 y›l›nda bafllanan bloklar›n ta-
mamlanmas›yla hastanenin 184
adet olan yatak kapasitesi, 60’› yo-
¤un bak›m ünitesinde olmak üzere
300’e ç›kar›larak, poliklinik hiz-
metleri için de 12 bin metrekarelik
alan sa¤land›. Aç›l›fl törenine Koç
Holding fieref Baflkan› ve VKV
Amerikan Hastanesi Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Rahmi M. Koç ile
Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu
Baflkan› Semahat Arsel, Koç Hol-
ding Yönetim Kurulu Baflkan› ve
Koç Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa V. Koç, Koç Holding Ku-
rumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Bafl-
kan› Ali Y. Koç, fiiflli Belediye Bafl-
kan› Mustafa Sar›gül ve ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi Baflkan Bafl-
dan›flman› Prof. Dr. Erman Tun-
cer’in yan› s›ra sanat ve ifl dünya-
s›ndan çok say›da davetli kat›ld›. 

Niflantafl›'ndaki hastanenin girifl kat›nda
düzenlenen aç›l›fl töreninde konuflan
Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M.
Koç, Amerikan Hastanesi’nde yeni bir
dönemin bafllad›¤›n› dile getirerek, ''Yeni
Genel Müdürümüz Dr. Evren Kelefl ön-
derli¤inde daha büyük hedeflere do¤ru
ilerleyece¤iz'' dedi.
Hastanenin hem bir fabrika hem bir otel
oldu¤unu belirten Rahmi M. Koç “Ancak
en mühimi insan can›yla u¤raflmas›d›r.
40 senedir Amerikan Hastanesi ile mefl-

gul oluyorum. O günden bu yana buray›
inflaats›z ya da ekipman ihtiyac› olmadan
göremedim. Hastanemiz kuruluflundan
bu yana sürekli bir yenilenme ve geliflme
çabas› içerisindedir. ISO 9001: Kalite Yö-
netim Sistemi Sertifikas› ve ISO 14001:
Çevre Yönetim Sistemi Sertifikas›’na sa-
hiptir. Ayn› zamanda Uluslararas› Joint
Commission International Akreditasyo-
nu 2002 y›l›nda kazan›lm›fl, 2005 y›l›nda
yenilenmifl ve 2008 y›l›na kadar uzat›l-
m›flt›r” fleklinde konufltu. 
Rahmi M. Koç, VKV taraf›ndan 1995 y›-
l›ndan bu yana hastaneye bina ve ekip-
man temini için 100 milyon dolar›n üze-
rinde harcama yap›ld›¤›n› ifade ederek,
''Hastane, 500 uzman doktor, 1500 sa¤-
l›k ve destek personeliyle 38 uzmanl›k
dal›nda hizmet veriyor'' dedi. 
fiiflli Belediye Baflkan› Mustafa Sar›gül de
Amerikan Hastanesi’nin Bat›'ya aç›lan
ça¤dafl bir pencere oldu¤unu vurgulaya-
rak, hastane için yap›lmakta olan 850
araçl›k otopark›n Ekim ay›nda aç›laca¤›-
n› bildirdi. Konuflmalar›n ard›ndan aç›l›fl
kurdelesi VKV Yönetim Kurulu Baflkan›
Semahat Arsel taraf›ndan kesildi.

V

VKV AMER‹KAN 
HASTANES‹ BÜYÜDÜ

Aç›l›fl kurdelesini kesen Semahat Arsel’e (soldan sa¤a), Ali Y. Koç, George Rountree, Prof. Dr. Erman Tuncer,
Mustafa V. Koç,  Mustafa Sar›gül, Rahmi M. Koç, Dr. Evren Kelefl ve Warren Winkler efllik etti. 
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raç kiralama flirketi
Budget'in Türkiye'deki
araç kiralama operas-
yonu, Koç Holding
bünyesine al›nd›. Koç

Holding Otomotiv Grubu Baflkan›
Turgay Durak, düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda Koç Toplulu¤u’nda
enerji, dayan›kl› tüketim mallar›,
otomotiv ve finans ana sektörlerin-
de odaklanmaya karar verildi¤ini
belirterek otomotiv sektörünün
topluluk için büyük önem tafl›d›¤›-
n› dile getirdi. Türkiye'de otomoti-
vin lokomotif bir sektör haline gel-

di¤ini kaydeden Durak, Koç Toplulu-
¤u’nun otomotivde üretim, sat›fl ve sat›fl
sonras› hizmetleri sundu¤unu, müflteri-
lerin bu alandaki ihtiyaçlar›n› karfl›lama-
ya  çal›flt›¤›n› bildirerek flunlar› söyledi:
''‹flimizi sürekli gelifltirmemiz gerekiyor.
Ancak bu sayede müflteri beklentilerini
karfl›layabiliriz. Otomotiv Grubu olarak
yat›r›mlar›m›za devam ediyoruz. Üretim
kapasitemizi art›r›yoruz. Yeni projeleri
de¤erlendiriyoruz. Bunlardan biri de
Budget ile yapt›¤›m›z iflbirli¤i. Araç kira-
lama iflinin Türkiye'de büyüyece¤ine, flu
anda gerçek potansiyelinin alt›nda sey-
retti¤ine inan›yoruz. Orta ve uzun vade-

de önemli geliflmeler bekliyoruz. Avrupa
ile Türkiye'yi k›yaslad›¤›m›zda önümüz-
de önemli f›rsatlar oldu¤unu görüyoruz.''
Araç kiralama iflkolunun gerek otomotiv,
gerekse turizm ve otelcilik iflleri için ta-
mamlay›c› bir nitelik tafl›d›¤›na de¤inen
Durak, Koç Toplulu¤u içinde önemli ye-
ri olan seyahat acentesi flirketi ve otelleri
ile yapacaklar› ifl ortakl›klar›yla, Bud-
get'in içinde bulundu¤u pazar› büyütece-
¤ine inand›¤›n› belirtti. Durak, ''Koç Hol-
ding Otomotiv Grubu olarak üretim ya-
pan fabrikalar›m›z, perakendecilik ve
araç kiralama ifli yapan flirketlerimiz var.
Bu zincirin araç kiralama iflini daha kuv-
vetli hale getirece¤ine inan›yoruz” dedi.

H›zl› büyüme planlan›yor
Budget, Avis, Birmot ve Otokoç Genel
Müdürü Cenk Çimen ise ifl yaflam›nda
gün geçtikçe artan seyahat ihtiyac›n›n,
yeni sektörlerin oluflumunu ve ivme ka-
zanmas›n› sa¤lad›¤›n› anlatt›. Türkiye’nin
araç kiralama pazar›n›n Avrupa pazar› ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda halen önemli bir po-
tansiyele sahip oldu¤unu dile getiren Çi-
men, Türkiye'de bin kifliye düflen araç
say›s›n›n 0.2 oldu¤unu bildirdi. Çimen,
2007 y›l› sonunda 21 ofis ve 1425 adet
araçla hizmet vermeyi hedeflediklerini,
befl y›ll›k süreçte ise 47 ofis ve 5 bin adet-
lik bir araç park› hedeflediklerini belirtti.
Çimen, Türkiye çap›nda verilecek bayi-
liklerle büyüyeceklerinin alt›n› çizdi.
Budget operasyonuyla ilgili bu y›l 30 mil-
yon dolar yat›r›m yapacaklar›n› bildiren
Çimen, Budget'te tüketicilerin günlük 72
YTL'den bafllayan fiyatlarla 11 farkl› mo-
dele ulaflabilece¤ini kaydetti. 
Budget Avrupa Baflkan Yard›mc›s› John
McNicholas da Budget'in, 1958 y›l›nda
Los Angeles'ta kuruldu¤unu anlatarak,
flirketin 120 ülkede 3 bin ofis ve 150
bin adetlik araç filosuyla dünyan›n
üçüncü en büyük araç kiralama flirketi
oldu¤unu söyledi. Koç Toplulu¤u'nun
araç kiralama sektöründeki deneyimi-
nin Budget markas›na da olumlu yans›-
yaca¤›na inand›klar›n› ifade eden
McNicholas, Türkiye'nin mevcut potan-
siyeline dikkati çekerek, h›zl› bir büyü-
me plan› yapt›klar›n› söyledi.

A

Budget, Koç Toplulu¤u’nda
Araç kiralama flirketi Budget, Koç Holding
bünyesinde hizmet vermeye bafllad›.
Türkiye’de 21 ofis ve 1425 araçla hizmet
verilecek; hedef befl y›lda 5 bin araç

(Soldan sa¤a:) Cenk Çimen, Turgay Durak, Olivier Van Marcke, John McNicholas ve ‹nan
Ekici Budget Merkez Ofis'inin açılıfl töreninde... 
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BT Günleri, “Mobil ‹letiflim”  ana temas›yla gerçeklefltirildi.
Toplant›ya Koç Toplulu¤u bilgi teknolojileri yöneticileri ve
çal›flanlar›n›n yan› s›ra sektörün önde gelen isimleri kat›ld› 

irincisi 2002 y›l›nda
gerçeklefltirilen ve Koç
Toplulu¤u bünyesinde-
ki tüm çal›flanlar›n tek-
nolojinin sundu¤u ola-

naklarla daha s›k› bir iliflkiye girme-
sini amaçlayan “BT Günleri”nin
12’ncisi 15 Haziran’da Faruk Ilgaz
Divan Tesisleri’nde gerçeklefltirildi.
2007 BT Günleri’nin de ilk aya¤›
olan ve ana temas› “Mobil ‹letiflim”
olarak belirlenen toplant›n›n aç›l›fl
konuflmas›n› Koç Holding Savunma
Sanayi ve Di¤er Otomotiv Grup
Baflkan› Kudret Önen yapt›. De¤ifli-
min günümüzde büyük bir h›z ka-
zand›¤›na iflaret eden Önen, Koç
Grubu olarak sektör bazl› odaklan-
may› ve seçilen sektörlerde lider ol-
may› hedeflediklerini belirtti. 
Koç Holding A.fi. Biliflim Hizmetle-
ri Koordinatörü Alper Gö¤üfl ise bu
y›lki gündem maddelerini belirler-

ken çal›flanlar aras›nda yap›lan anketler-
den elde edilen verilerin dikkate al›nd›¤›n›
ve bu do¤rultuda hayata geçirilmifl proje-
leri mercek alt›na almay› tercih ettiklerini
anlatt›. Mobil iletiflim konusunun ele al›n-
mas›n›n di¤er bafll›ca sebepleri aras›nda ifl
süreçlerinin mobil olma trendini ve mail
ile ifl takibine alternatif çözüm aray›fllar›n›
gösteren Gö¤üfl, yeni projeler hakk›nda
bilgi verdi. 200-2008 hedef kartlar›nda
“fiirket olarak BT denetimlerinde geliflme
göstermek” maddesinin bulundu¤unu ha-
t›rlatan Gö¤üfl, BT portal›nda tutulan en-
vanter ve bütçe bilgilerinin de yine BT de-
netim sonuçlar›yla örtüflmesi gereklili¤ini
bir di¤er önemli hedef olarak ortaya koy-
du. Toplant›da Aygaz Nakliye Yöneticisi
Reha Akflener, Araç Takip Sistemi Projesi
hakk›nda bilgi verdi. Aygaz Pazarlama
Grup Müdürü R›dvan Uçar da Entegre Si-
parifl Sistemi’ni ele ald›¤› sunumda, söz
konusu projeyle çal›flanlar›n hayat flekli-
nin de¤iflti¤ine dikkat çekti.

Gartner Türkiye Genel Müdürü Arzu Gen-
ço¤lu teknolojideki yeniliklerin tüketici
ürünleri güdümlü geliflti¤ine iflaret eder-
ken, Microsoft ad›na konuflan Tolga K›l›ç-
l› ise mobil ofis teknolojisiyle ses dünyas›-
n›n ve internet dünyas›n›n birlefliminin
sa¤land›¤›n› vurgulad›. Motorola Enterpri-
se Mobolity Business Kanal Müdürü Ha-
kan Uzun, kurumsal mobilitenin girmedi-
¤i bir sektör kalmad›¤›n› belirtti. HP Da-
n›flmanl›k ad›na konuflan Batur Erdo¤an
da mobil portallar ve mobil cihaz yönetimi
üzerine konufltu. KoçSistem dan›flmanla-
r›ndan ‹lkay Aygün anl›k iletiflimin katma
de¤erine iliflkin bilgiler verdi. 
Günboyu süren toplant›da Radikal gazete-
si yazarlar›ndan Serdar Kuzulo¤lu da tek-
nolojinin, özellikle de mobil iletiflim tek-
nolojisinin geçmiflten günümüze izledi¤i
seyir üzerine son derece e¤lenceli bir su-
num gerçeklefltirdi. 
Toplant›, kat›l›mc›lar aras›nda gerçekleflti-
rilen hediye çekilifliyle son buldu.

12. BT GÜNLER‹ FARUK ILGAZ D‹VAN TES‹SLER‹’NDE YAPILDI

Koç Toplulu¤u teknolojinin
nabz›n› tutmaya devam ediyor

B
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“Türkiye’nin ilk holdingi” olarak 1963’te
tarihteki  yerini alan Koç Holding, ilk halka
aç›lma denemelerini de bu y›l yapt›. Hisse
senetlerinin bir bölümü personele sat›ld›

ürkiye’nin ilk holdin-
gi” olan Koç Holding,
1963'te kurulduktan
hemen sonra hisse se-
netlerinin bir k›sm›n›,

Koç Toplulu¤u’nda çal›flan personele
satarak, Türkiye’deki ilk halka aç›l-
ma denemelerini yapan flirket özelli-
¤ini kazand›. 1986 y›l›n›n Ocak
ay›nda ‹MKB bünyesinde ilk resmi
halka arz› gerçeklefltiren Koç Toplu-
lu¤u’nun ‹MKB’deki son 10 y›ll›k ta-
rihine bak›ld›¤›nda 1998 y›l›nda 1.4
milyar ABD Dolar› olan piyasa de¤e-
rinin bugün 7 milyar dolar seviyele-
rine yükseldi¤i görülüyor.
Koç Toplulu¤u’nun bugün ‹MKB’de
ifllem gören 19 flirketi, yerli-yabanc›
pek çok yat›r›mc›n›n ilgisini çekiyor.
Az›nl›k ortaklar› ya da hissedarlar›n
ç›karlar›n›n korunmas›, beklentileri-
nin karfl›lanmas› ve güven duygusu
ise bu ilginin en önemli nedenleri
aras›nda. Koç Holding Yat›r›mc› ‹lifl-
kileri Koordinatörü Funda Güngör,
flu bilgileri veriyor: 
“Yapt›¤›m›z araflt›rmalar sonucu
Türkiye’deki di¤er flirketlere göre
Koç Holding hissesine yat›r›m yapan
yabanc› yat›r›mc› pay›n›n düflük ol-
du¤u gözlendi. Bu çerçevede yurtd›-
fl›nda birçok konferans ve roads-
how’da Koç Holding’in temsil edil-
mesi sa¤land›. Koç Holding’in do¤ru
tan›t›lmas› amac›yla yat›r›mc› iliflki-
leri web sitesi yeniden yap›land›r›ld›;

kaydeden Funda Güngör; gelinen nokta
konusunda da flöyle konufluyor:
“Geçti¤imiz y›l son 10 y›ld›r yüzde 30-
50 seviyelerinde olan yabanc› pay›n›
yüzde 60’lar›n üzerine tafl›may› baflard›k;
son y›llarda gerçeklefltirdi¤imiz sat›n al-
malar›n olumlu etkilerinin gözlenmesiy-
le birlikte bu pay›n daha da artaca¤›na ve
flirket de¤erinin arzulad›¤›m›z seviyelere
ulaflaca¤›na inan›yoruz.
Koç Toplulu¤u’ndaki baflar›lar›m›z›n
dünya çap›nda tan›nmas› için yeni ka-
nallar araflt›r›yoruz.” 

yat›r›mc› sunumlar› revize edildi; mali
tablolar›n detayl› analizleri yap›ld›; ana-
list toplant›lar› ve konferans aramalar› ile
her türlü bilginin fleffaf, do¤ru ve eflza-
manl› flekilde tüm yat›r›mc›larla ve ana-
listlerle paylafl›lmas›na özen gösterildi.
Y›lda en az 10 konferans ile dünyada ya-
t›r›mc›lar›m›zla buluflmay› amaçlad›k.”
Önümüzdeki dönemde hissedar yap›s›n›
çeflitlendirmek ve Koç Toplulu¤u flirket-
lerinin hisselerinin derinli¤ini art›rmak
için ADR programlar› gibi yeni aç›l›mlara
yönelik çal›flmalar›n› sürdüreceklerini

“T

Koç Holding 
yat›r›mc›lar›n gözdesi

1963’TEN 2007’YE SA⁄LADI⁄I GÜVENLE

Koç Holding, geçen y›l Londra'da düzenle-
di¤i Koç Günleri'ni bu y›l New York'ta ger-
çeklefltirdi. Koç Günleri'nde Koç Holding'in
yan› s›ra halka aç›k flirketlerinden Arçelik,
Aygaz, Ford Otosan, Migros, Tofafl, Tüprafl,
Türk Traktör ve Yap› Kredi Bankas› yönetici-
leri, iki gün içinde 150 civar›nda toplant›
gerçeklefltirdiler. Toplant›larda, Türkiye'deki
yat›r›m ortam›, ekonomik geliflmeler, sektö-
rel geliflme ve beklentiler, flirketlerinin finan-
sal ve operasyonel performanslar› ile Koç
Toplulu¤u’nun gelecek beklentilerine iliflkin
yat›r›mc›lara bilgiler sunuldu. Koç Holding
Stratejik Planlama Grubu Baflkan› Tamer
Haflimo¤lu, Koç Toplulu¤u’ndaki halka aç›k
flirketlerin, ‹MKB'nin yüzde 16's›n› olufltur-
du¤unu ve geleneksel bir organizasyon ha-
line getirmeyi planlad›klar› Koç Günleri kap-
sam›nda Türkiye'ye olan ilgi ve güveni art›r-

may› amaçlad›klar›n› belirtti. Haflimo¤lu,
geçen y›l May›s-Haziran aylar›nda mali pi-
yasalarda dalgalanma yafland›¤› dönemde
Londra'da yat›r›mc›larla buluflmalar›n›n gü-
ven tazelemek ad›na önemli bir ad›m oldu-
¤unu, bu y›l da seçimlere ait belirsizlikler
dolay›s›yla yat›r›mc›lar›n soru ve endifleleri-
ne yan›t vermeyi amaçlad›klar›n› kaydetti.
Haflimo¤lu, Türkiye'deki uzun vadeli yat›r›m
f›rsatlar›n› yat›r›mc›larla paylaflmay› da he-
deflediklerini belirtti. Türkiye'nin, kimi belir-
sizlik alg›lamalar›na ra¤men makro ekono-
mik aç›dan çok daha güçlü oldu¤unu vurgu-
layan Haflimo¤lu, geçti¤imiz y›l yaflanan
problemlerin mali piyasalardaki etkilerinin
k›s›tl› kald›¤›n›, k›sa vadeli baz› dalgalan-
malar olsa dahi Türkiye'nin orta ve uzun va-
deli potansiyeline inançlar›n›n yüksek oldu-
¤unu kaydetti.

Koç Holding’ten New York ç›karmas›
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“Arçelik-Zirveye Koflanlar Ödülleri”, dört ayr› kategoride
sahiplerini buldu. Bu y›l ilk kez Beko Elektronik ve Arçelik

bünyesindeki yurt d›fl› flirketleri de ödül sürecine dahil edildi

irveye Koflanlar Ödül-
leri” bu y›l 31 May›s
tarihinde gerçeklefltiri-
len törenle sahiplerini
buldu. Arçelik A.fi. ça-

l›flanlar› ve üst yönetimin kat›ld›¤›
törende “Yarat›c› ve Yenilikçi Y›l-
d›zlar”, “Müflteri Mutlulu¤u Yara-
tanlar”, “Y›l›n Projesi” ve “Genel
Müdür Özel Ödülü” olmak üzere
dört ayr› kategoride ödül verildi.
Bu y›l ilk kez, Beko Elektronik A.fi.
ve Arçelik A.fi. bünyesindeki
yurtd›fl› flirketleri de “Zirveye Ko-
flanlar”›n ödül sürecine dahil edile-
rek törende yerlerini ald›. 
Koç Holding Dayan›kl› Tüketim
Grubu Baflkan› ve Arçelik A.fi. Ge-
nel Müdürü Aka Gündüz Özde-
mir’in konuflmas›yla bafllayan tören-
de, kat›l›mc›lar kazananlar›n aç›k-
lanmas›n› beklerken heyecanl› daki-
kalar yaflad›lar. Aka Gündüz Özde-
mir  konuflmas›nda “Hedef 2010 ilk
10” slogan› ile Arçelik vizyonuna
ulaflma yolunda ilerlenen bugünler-
de flirket yönetiminin ve tüm çal›-

flanlar›n yo¤un çaba ve kaynak harcad›¤›-
n› belirterek “‹ddial› vizyonumuza siz de-
¤erli çal›flanlar›m›z›n katk›lar› sonucunda
ulaflaca¤›m›za olan inanc›m sonsuz. Bü-
yük hedefleri, büyük ekiplerle sa¤layaca-
¤›z” dedi. 
Arçelik flirketi olarak, müflteri mutlulu¤u-
nu yükseltip, yarat›c› ve yenilikçi uygula-
malar› ortaya koyarak fark yaratacaklar›n›
kaydeden Özdemir, bu süreçte yönetim
olarak üstlendikleri önemli sorumluluk-
lardan birinin Arçelik flirketine yeni fikir-
leri, projeleri ve de¤erli uygulamalar› ile
katma de¤er yaratanlar› tan›mak, takdir
etmek ve ödüllendirmek olaca¤›n› söyledi.
Çal›flanlar›n baflar›lar›n›n zaman›nda tan›-
narak ödüllendirilmesinin flirkete katk›la-
r›n› art›raca¤›n› ve vizyona ulaflmaya des-
tek olaca¤›n› da belirten Gündüz konufl-
mas›na flöyle devam etti:
“Bugün bu amaçla,  Arçelik Planl› Ödül
sürecinin son ad›m› olan ‘Zirveye Koflanlar
Ödül Töreni’ için bir araya geldik. Ödül
alan arkadafllar›m›z Koç Toplulu¤u’nun
‘En Baflar›l› Koçlular’ ödülüne aday olarak
flirketimizi temsil edeceklerdir.”  
Konuflman›n ard›ndan “Zirveye Koflanlar

Ödülü”ne hak kazananlara ödülleri verildi.
Bu y›l “Yarat›c› ve Yenilikçi Y›ld›zlar” kate-
gorisinde beyaz yakal›larda “Otomatik
Test Sistemi” proje ekibi, mavi yakal›larda
ise “Ar-Ge Direktörlü¤ü, B-690-T Ayr›k
Kondenser Uygulamas›” proje ekibi ödüle
lay›k görüldü. “Müflteri  Mutlulu¤u Yara-
tanlar” kategorisindeki ödül ise beyaz ya-
kal›larda “Buzdolab› Ürün Direktörlü¤ü
Kompresör ‹flletmesi, VCC- De¤iflken Ka-
pasite Kompresör” proje ekibinin olurken
mavi yakal›larda “Mali ‹fller Direktörlü¤ü
Sat›fl ve Pazarlama, Arfliv Klasman Sistemi”
proje ekibi taraf›ndan al›nd›.
“Y›l›n Projesi Ödülü”, beyaz yakal›larda
“Buzdolab› Ürün Direktörlü¤ü, Gard›rop
Tipi Buzdolab›” proje ekibine giderken,
mavi yakal›larda “SC.Arctic SA. Buzdolab›
‹flletmesi, Kombi Evaporator Borusu Üre-
tim Kapasitesini Art›rma” projesi ekibinin
oldu. Dördüncü kategorideki “Genel Mü-
dür Özel Ödülü” ise bu y›l Rusya Beko
LLC proje ekibinin oldu.
Törenin ard›ndan ritim grubunun coflkulu
ritimleriyle e¤lenen kat›l›mc›lar kokteyl ve
yemek organizasyonuyla keyifli bir akflam
yaflad›lar.

Zirveye koflanlar 
ödüllerini ald›

Z
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Divan moment Ankara ile flehir otelcili¤ine yeni
bir soluk getiren Koç Toplulu¤u, Gaziantep,
Diyarbak›r, Adana ve ‹stanbul’da da benzeri
konsepte yeni projeleri hayata geçirecek 

oç Holding'in turizm
grubu bünyesinde bafl-
lat›lan “flehir otelcili¤i”
konseptiyle kurulan
Divan ifl otellerinin

ikincisi “Divan Moment Ankara”
hizmet vermeye bafllad›. Koç Hol-
ding Yönetim Kurulu Baflkan› Mus-
tafa Koç, Koç Holding Kurumsal
‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan› Ali
Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu
Üyesi ve Palmira Turizm ve Ticaret
A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Sema-
hat Arsel, çok say›da davetli ve ifla-
dam›n›n kat›l›m›yla aç›l›fl› gerçek-
lefltirilen otel, flehir otelcili¤ine fark-
l› bir yaklafl›m getiriyor. 
fiehir otelcili¤ine “business class”
konseptiyle giren Divan Moment
Ankara, Koç Toplulu¤u’nun yeni
projeleri kapsam›nda Gaziantep,
Diyarbak›r, Adana gibi Anadolu’da-
ki ifl çevresinin yo¤un oldu¤u iller-
de ve ‹stanbul’da da Anadolu yaka-
s›nda benzeri konsepte sahip otelle-
rin aç›lmas›na da öncülük ediyor.

S›rada Gaziantep var
Divan ifl otellerinin Ankara’dan son-
ra hizmet verece¤i flehir Gaziantep
olacak. 2008 y›l› sonunda hizmete
girecek olan Divan Hotel Gaziantep
projesinin imza töreni, 12 Haziran
2007 tarihinde Divan ‹stanbul Ote-
li'nde, Divan Genel Müdürü Joep
Bakx, yat›r›mc› firma Özkelefl Oto-
motiv Sanayi Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Cesur Özkelefl ve Divan üst

mete soktu. Butik kent oteli konseptine sa-
hip Divan Moment Ankara Oteli, toplam
166 yatak kapasitesi, yüksek teknolojik
donan›ml› befl adet toplant› salonu ile ifl
dünyas›na hizmet vermeye bafllad›. Mo-
ment Yap› Sanayi ve Ticaret Afi’nin yat›-
r›mc› flirket oldu¤u, otelin iç mimarisi,
Türkiye çap›ndaki befl y›ld›zl› otellere yap-
t›¤› tasar›mlarla tan›nan Sinan Kafadar’›n
imzas›n› tafl›yor. 70 standart, sekiz  corner
ve befl suit odas› ile toplam 83 oda ve 166
yatak kapasitesine sahip otel, befl adet top-
lant› salonuna sahip bulunuyor. 

düzey yöneticilerinin kat›l›m›yla gerçek-
lefltirildi. fiehir merkezine üç, havaalan›na
ise 15 kilometre mesafede planlanan Gazi-
antep’teki bu ilk büyük zincir otel grubu
befl y›ld›z standartlar›na sahip olup; top-
lam 125 oda, befl adet çok amaçl› toplant›
salonu ve iki restorandan oluflacak. 
Koç Toplulu¤u'nun kurucusu Vehbi
Koç'un 51 y›l önce hizmete açt›¤› Divan ‹s-
tanbul Oteli ile Türk turizmine öncülük
eden Koç Toplulu¤u, Divan Moment An-
kara’y›, kent otelcili¤i alan›ndaki büyüme
ve yayg›nl›k stratejisi do¤rultusunda hiz-

K

Büyüme stratejilerini ve yeni projelerini sordu¤umuz Divan
Otelleri Genel Müdürü Joep Baks, flunlar› söyledi: 
“Otelcilik sektöründeki büyüme stratejisini flehir otelcili¤ine
odaklayan Divan, flehir otelcili¤ine gerçek ‘business class’
konsepti getirmifltir. Divan; Gaziantep, Diyarbak›r, Adana
gibi illerde ve kaliteli hizmet anlay›fl› sunacak otel ihtiyac›n›n
her geçen gün artt›¤› ‹stanbul Anadolu yakas›nda yeni  pro-
jeler için çal›flmalar›na devam ediyor. Yurtd›fl›nda ise Mosko-
va, Kiev ve Berlin baflta olmak üzere, özellikle Do¤u Avrupa
flehirlerinde ifl oteli konseptine uygun yat›r›mlar yapaca¤›z.”

fiehir otelcili¤inde “business class” konsepti

‹stanbul Valisi Muammer
Güler, Hasan Bengü,
Mustafa V. Koç, Turgut
ve Perihan Uyar, Semahat
Arsel ve Ali Y. Koç aç›l›fl›
yaparken (soldan sa¤a)...
Koç Holding D›fl Ticaret ve
Turizm Grubu Baflkan›
Hasan Bengü ile Moment
Yönetim Kurulu Baflkan›
Turgut Uyar aç›l›fltan
duyduklar› memnuniyeti
dile getirdiler.

‹fl dünyas› Divan Moment
Ankara’da bulufluyor



y›n gündemia

34

ofafl Türk Otomobil
Fabrikas›, Sermaye Pi-
yasas› Kurulu’nun ku-
rumsal yönetim ilkeleri
do¤rultusunda, “Pay

Sahipleri”, “Kamuyu Ayd›nlatma ve
fieffafl›k”, “Menfaat Sahipleri” ve
“Yönetim Kurulu” olmak üzere dört
ana bafll›k alt›nda haz›lanan Ku-
rumsal Yönetim Derecelendirme
Raporu’nun sonucunda genel orta-
lama olarak 10 üzerinden 7.57  no-
tu (75.72) ile derecelendirildi. SA-
HA Kurumsal Yönetim ve Kredi De-
recelendirme firmas› taraf›ndan be-
lirlenen bu nota göre Tofafl, mevcut
kurumsal yönetim uygulamalar›
kapsam›nda ve SPK’n›n kurumsal
yönetim ilkeleri çerçevesinde iyi
performans sergiledi¤ini tescil ettir-
di. OECD düzenlemeleri baz al›na-
rak oluflturulan SPK Kurumsal Yö-
netim ‹lkeleri’nin temel al›nd›¤› de-
¤erlendirmeyle Tofafl, bugüne ka-
dar Türkiye’de “kurumsal yönetim”
alan›nda derecelendirme notu alan
ilk 5 flirket içinde yer al›rken, ilk
Koç Grubu ve ilk otomotiv flirketi
olma baflar›s›n› da gösterdi. 

Bu Raporla, ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›'ndaki  flirketlerin kurumsal yöne-
tim ilkelerine uygunlu¤u konusunda
önemli bir referans oluflturacak Kurumsal
Yönetim Endeksi’nin hayata geçirilmesi
için gereken ön koflullardan biri de böyle-
likle tamamland›. Endeks için Sermaye Pi-
yasas›nda Derecelendirme Faaliyeti ve De-
recelendirme Kurulufllar›na ‹liflkin Esaslar
kapsam›nda bir Kurumsal Yönetim Dere-
celendirme Notu al›nmas› ve Endekse da-
hil olma kriterlerini sa¤layan flirketlerin
befle ulaflmas› gerekiyordu. Sonraki afla-

malara ve sürece ise ‹MKB karar verecek. 
Tofafl CEO’su Ali Pand›r, elde edilen so-
nuçlar›n Tofafl’›n önümüzdeki dönemi için
çok önemli oldu¤unu vurgulad›. Pand›r,
“Tofafl gerçeklefltirmifl oldu¤u bu çal›flma-
lar ve Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne olan
uyumu ile bireysel ve kurumsal hissedar ve
yat›r›mc›lar›na karfl› sorumluluk anlay›fl›
içinde oldu¤unu kan›tlam›flt›r” dedi. Pan-
d›r, “Tofafl, tüm paydafl ve hissedarlar›na
yönelik olarak flirket performans›n›n art›r›l-
mas› yönünde kurumsal yönetim alan›nda-
ki çal›flmalar›n› sürdürecektir” dedi.

T
Tofafl’›n derecelendirme baflar›s›

Tofafl Kurumsal Yönetim ve Hissedar ‹liflkileri Yöneticisi Dr. M.
Adil Salepçio¤lu, derecelendirmeyle ilgili olarak flu aç›klama-
y› yapt›: “Bilgi ekonomisi içinde, sermaye piyasalar›ndaki ge-
liflmelerin gere¤i ve bir borsa flirketi olarak, kurumsal yönetim
uygulamalar›na yönelik çal›flmalar›m›zda Kurumsal Yönetim
Derecelendirmesi ve ‹MKB bünyesinde oluflturulacak Kurumsal
Yönetim Endeksi’ni bir f›rsat olarak de¤erlendirmemiz gereki-
yor. Tofafl olarak sermaye piyasalar›n›n gelece¤i içinde ku-
rumsal yönetim uygulamalar›n› bugünden hayata geçirerek,
bunu tüm Koç Toplulu¤u flirketleriyle beraber de¤erlendirme-
miz ve bir öncelik olarak ele almam›z önem tafl›yor. Bu çal›flmalar, ayn› zamanda sermaye piya-
salar›nda sa¤lanacak fark›ndal›k ile Koç Toplulu¤u’nda ortak bir sinerji de yaratm›fl olacak.”

“Ortak bir sinerji yaratm›fl olacak”

Tofafl, SPK’n›n
Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri
do¤rultusunda
Derecelendirme
Raporu’nu
‹MKB’de aç›klayan
5. flirket oldu
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ubat 1989’da Vehbi
Koç Vakf›’n›n yapt›¤›
baflvurunun TBMM’de
kabul edilmesiyle
1993 y›l›nda e¤itim

hayat›na bafllayan Koç Üniversitesi,
bu y›l 13. kez mezun vermenin
mutlulu¤unu yaflad›. 23 Haziran ta-
rihinde üniversitenin Rumelifeneri
Kampusu’nda kep f›rlatan mezun-
lar kadar aileleri de heyecanl›yd›.
Üniversitenin 16 lisans ve 13 li-
sansüstü program›ndan mezun
olan 498'i lisans ve 196’s› lisansüs-
tü olmak üzere toplam 694 ö¤ren-
ci, diplomalar›n› ald›. Bu y›lki me-
zunlar›yla birlikte Koç Üniversite-
si’nin mezun say›s› 4 bin’i buldu.
Törenin aç›l›fl konuflmalar›n› Rek-
tör Prof. Attila Aflkar ile Koç Hol-
ding fieref Baflkan› ve Koç Üniversi-
tesi Mütevelli Heyeti Baflkan› Rah-
mi M. Koç yapt›. Vodafone Grubu
Baflkan› Sir John Bond da törene
konuk konuflmac› olarak kat›ld›.
Hayatlar›n›n zorlu fakat o derece
mutlu bir dönemini arkalar›nda b›-

rakan mezunlara “Oy verin” ça¤r›s› ya-
pan Rahmi M. Koç, konuflmas›nda genç-
lerden Atatürk ilkelerine ba¤l›l›klar›n›
sürdürmelerini istedi. Rahmi M. Koç’un
konuflmas›n› bitirmeden önce verdi¤i
tavsiyeler ise ak›llardan ç›kar›lmamas›
gereken bir yaflam k›lavuzu niteli¤indey-
di. Koç ö¤rencilere, “S›radan olmay›n,
kendinize hedef belirleyin, sa¤l›¤›n›za
dikkat edin” derken, tavsiyeleri aras›nda
küresel ›s›nma ve enerji tasarrufuna da
dikkat çekti.
Aflkar  ise konuflmas›nda “Olumlu dü-
flünmenin” önemine de¤inirken f›rsatlar›
de¤erlendirmek için yap›c› olman›n ge-
reklili¤ini vurgulad›. Derece ve ödül alan
ö¤rencileri kutlayan Aflkar, “Hepiniz ayn›
e¤itim ve insanl›k miras›n›n birikimlerini
gözleme, ö¤renme f›rsat› buldunuz.
Önemli olan tüm mezunlar›m›z›n biri-
kimlerini kullanabilmesi” dedi.  
Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan, Mezun-
lar Derne¤i ad›na söz alan Albert Krepsin,
dernek taraf›ndan oluflturulan “mentors-
hip” program›n› anlatt›. ‹fl hayat›na at›l-
m›fl eski mezunlar ile ö¤renciler ve yeni
mezunlar› buluflturan bir platform olan

program, kariyer planlar› aflamas›ndaki
“Koçlu” gençler için bir ayr›cal›k sa¤l›yor.
Mezuniyet töreninin konuk konuflmac›s›
Sir John Bond ise hayat tecrübesini yan-
s›tt›¤› konuflmas› ile mezunlara okuldaki
son derslerini verir gibiydi. Geçmiflten
gelen bilgi birikimini gelece¤e bakan ge-
nifl bak›fl aç›s›yla birlefltiren Bond, Rahmi
M. Koç’la birlikte gençlere bir hayat reçe-
tesi sunmufl oldu. Nüfusunun yüzde
47'si 25 yafl›n alt›nda bir ülke olarak ye-
ni mezunlara dünya gelece¤indeki pay-
dalar›n› hat›rlatan Bond, ”Bugün ulus-
lararas› bir üniversiteden mezun oluyor-
sunuz. Koç Üniversitesi sizlere ve gelece-
¤inize yönelik çok büyük f›rsatlar sa¤la-
d›. Ülkenizle gurur duymal›s›n›z” dedi. 
Bu y›l Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ve Kimya-Biyoloji Mühendisli¤i bölüm-
leri de ilk mezunlar›n› verdi. Ayr›ca Hu-
kuk Fakültesi’nin ilk mezunlar›n› ver-
mesi sebebiyle, mezunlardan Ceylan Ya-
vaflça, Hukuk Fakültesi Dekan Özel
Ödülü’ne lay›k görüldü. Törende üni-
versite birincisi Ekonomi bölümü mezu-
nu Mehtap Akgüç de mezunlar ad›na bir
konuflma yapt›.

fi

Koç Üniversitesi’nin 13. Mezuniyet
Töreni, Rumelifeneri Kampusu’nda

yap›ld›.  Koç Holding fieref Baflkan› ve Koç
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan›

Rahmi M. Koç ö¤rencilere
unutamayacaklar› tavsiyelerde bulundu

KOÇ ÜN‹VERS‹TES‹ 13. DÖNEM MEZUNLARINI VERD‹

RRaahhmmii  MM..  KKooçç::

““SS››rraaddaann  oollmmaayy››nn””

letiflimi
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oç Üniversitesi, mezu-
niyet törenlerinde ö¤-
rencilerini, hayat dersi
niteli¤inde unutulma-
yacak sözlerle u¤urlar.

Her y›l dünya çap›nda ünlü konuk
konuflmac›lar, Koç Üniversitesi
mezunlar›na tecrübelerini aktar›r.
Bu y›l tecrübelerini aktarmas› için
davet edilen isim Sir John Bond ol-
du. ‹fl dünyas› onu y›llar boyunca
HSBC Yönetim Kurulu Baflkan›
olarak tan›d›. 40 y›ldan fazla bir
süre boyunca çal›flt›¤› bu kurumla
yollar›n›n ayr›ld›¤› noktada, Türki-
ye pazar›na yeni giren Vodafone
Grubu Baflkan› olarak ifl hayat›na
devam ediyor. 
Ç›ra¤an Saray›’ndaki buluflmam›za
efliyle birlikte gelen Bond, çal›flma
hayat›n›n her dakikas›ndan zevk
ald›¤›n› söylüyor...

Koç Üniversitesi mezunlar›na
konuflma yapmak üzere burada-
s›n›z. Buna ne vesile oldu? 
Koç Ailesi’yle  Ford'un yönetim ku-
rulundayken tan›flt›m. Koç Toplu-
lu¤u ve Ford, Türkiye’de bir ortak
giriflimde bulunmufllard›. Türki-
ye’ye gelirseniz Koç Ailesi’ni kesin-
likle keflfedersiniz. Davet ettikle-
rinde memnuniyetle kabul ettim.

Üniversiteden mezun olmad›¤›-
n›z halde bu noktaya gelmifl bi-
ri olarak ne düflünüyorsunuz?
Ben herkesin alabilece¤i en iyi e¤i-
timi almas›ndan yanay›m. Benim

yolumdan yürümek için çok fazla flans
gerekiyor. Ama iyi bir derece ile mezun
olursan›z flans faktörünü ortadan kald›-
rabilirsiniz. E¤itime inanc›m büyük.

fians›n›zda seçimleriniz mi etkiliydi?
Hay›r, asl›nda de¤il. 18 yafl›ndayd›m ve
California’da bir liseye gitmek için burs
kazanm›flt›m. Ondan önce ‹ngiltere d›fl›-
na hayat›mda sadece bir kez ç›km›flt›m.
Bu yüzden d›flar›daki hayat hakk›nda bir

fley bilmiyordum. California’daki okulda
bir y›l okudum ve sonunda oturup dü-
flündüm. E¤er Do¤u’ya geldiysem neden
Bat›’ya gidemeyeyim. Ama ortada Pasifik
Okyanusu varken nas›l gidersin ki? Bu-
nun tek yolu gemiye binmekti. Bu yüz-
den limana gidip gemilerde ifl arad›m.
Bulabildi¤im tek ifl güvertelerde yerleri
temizlemek oldu. Ben de “tamam” de-
dim. Gemi Hong Kong’a gidiyordu. Böy-
lece bütün Pasifik Okyanusu, San Fran-
cisco, Vancouver, Hawaii, Tokyo, Manila
boyunca güverte sildim. Hayat hakk›nda
çok fley ö¤rendim. Çok az para veriyor-
lard› ve sert koflullar vard›. Hong Kong’a
vard›¤›mda  baflka bir ifl arad›m. Bu sefer
bir gemide DJ olarak çal›flmaya bafllad›m.
Hayattaki en kolay iflimdi. 
‹ngiltere’ye geri dönmek için bu ifli yap-
t›m. Ama bu arada Asya’ya âfl›k oldum.
Farkl› kültürler, diller, dinleri son derece
ilginç buldum ve geri dönüp Asya’da ya-
flamaya karar verdim. Bunu nas›l yapaca-
¤›m› düflünürken bütün yollar Hong
Kong-fianghay Bankac›l›k fiirketi’ne ç›k›-
yordu. Bir uluslararas› yöneticilik prog-
ram›na kat›ld›m, 19 yafl›ndayd›m. Bun-
dan sonra 30 y›l boyunca üç k›tada alt›
de¤iflik ülkede yaflad›m.

K

B‹R HAYAT ÜÇ KITA ALTI ÜLKE

JJoohhnn  BBoonndd::  
““‹‹flfl  kkuurrmmaakk  iiççiinn  KKooçç  AAiilleessii
ggiibbii  iinnssaannllaarraa  iihhttiiyyaaçç  vvaarr””

Koç Üniversitesi 13. Mezuniyet Töreni’nin konuk
konuflmac›s› Sir John Bond,  “Benim ifl kuracak

cesaretim hiç olmad›. ‹fl kurmak için dünyada Koç
Ailesi gibi insanlara ihtiyaç var” dedi
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Bir flirketi di¤er ülkelerde kal›c›
yapan sizce nedir?
Uluslararas› bir flirket bir misafir gi-
bidir. Ev sahibinin kurallar›n› bil-
meli, kendisini o ülke için yararl›
hale getirmeli, ülkenin amaçlar›na
katk›da bulunmal›d›r. Her ifl için
geçerli olan flu ki baflar›l› müflterile-
riniz yoksa bir ifliniz de yoktur. ‹fl
yöneticiden de¤il müflteriden bafl-
lar. fiirketin organizasyondan so-
rumlu bölümü müflteriyi en tepeye,
yöneticiyi en alta koymal›d›r. ‹fliniz
yetenekli insanlar›n flirketinizde ça-
l›flmak istemesini sa¤lamak ve onla-
r›n kazanc›n kayna¤›n›n müflteri ol-
du¤unu anlamas›n› sa¤lamakt›r. 

Baflar›n›z›n s›rr›n›n duydu¤unuz
sorumluluk oldu¤unu söylemifl-
siniz. Bu ba¤lamda, Koç Hol-
ding'in de imzalad›¤› Küresel ‹l-
keler Sözleflmesi hakk›nda ne
düflünüyorsunuz?

Ben flirketlerin sadece kâr etmek d›fl›nda
da rolleri olmal› diye düflünüyorum. Top-
luma yararl› olmal›lar. Serbest pazar kapi-
talizmine inan›yorsan›z, bundan herkesin
yararlanmas› gerekir. Bundan sadece flir-
ket sahipleri ve çal›flanlar› gibi küçük bir
grup yararlanmamal›. Serbest pazar kapi-
talizmi dünya nüfusunun sadece küçük
bir yüzdesini etkiliyor. Bunu yapman›n
yollar›ndan biri çevredir. Bu sabah gazete-
de dünyadaki su kaynaklar›yla ilgili bir
yaz› okudum. Yaflam biçimimizi de¤ifltir-
mezsek önümüzdeki 20–30 y›l içinde su
s›k›nt›s› çekiyor olaca¤›z. Bir flirketin bir
y›l içindeki kâr›n› de¤il, 20–30 y›l içinde
ne olaca¤›n› düflünmesi gerekir. ‹flte bura-
da Küresel ‹lkeler Sözleflmesi gibi anlafl-
malar devreye giriyor. ‹fllerin gidiflat›n› flir-
ketler ve bireyler olarak de¤ifltirmek zo-
runday›z. ‹klim de¤iflikli¤i, su s›k›nt›s› gi-
bi konularda her fleyi hükümetlerin yap-
mas›n› bekleyemeyiz. Hükümet, insanlar,
toplumun bütün üyelerinin bir rolü olma-
s› gerekir. Bu sözleflme bence çok önemli. 

Vodafone’un Türkiye’ye yat›r›m yap-
madan önce size dan›flt›¤›n› biliyoruz.
Onlara neler söylediniz?
Vodafone Türkiye’ye yat›r›m yapmaya ka-
rar verdi¤inde “Türkiye’ye yat›r›m yapma-
l›y›z” dedi¤imi çok net hat›rl›yorum. Türk
halk›na büyük güvenim var ve bir ülkeyi
yapan insanlar›d›r. Türkler çal›flkan ve ce-
sur insanlar. Dünyada nüfusu 60 milyo-
nun üzerinde 21 ülke var. Türkiye bunlar
aras›nda. Ama Türkiye hakk›nda ilginç
olan flu: Türkiye’de ö¤rendi¤imiz baz› fley-
leri Bat› Avrupa’da uygulamaya geçirece¤i-
mizi düflünüyorum. 
Türkiye Vodafone için, HSBC için oldu¤u
gibi çok önemli bir stratejik hamle. 

Türkiye’den küresel boyutta hangi
sektörler ç›kabilir sizce?
Biliyorsunuz Koç Toplulu¤u gibi dev flir-
ketler Türkiye d›fl›nda da son derece bafla-
r›l› oldu. fiimdiye kadar büyük isimler hep
Bat›’dan ç›kt› ama önümüzdeki 50 y›l için-
de Türkiye, Çin ve Hindistan gibi ülkeler-
den ç›kaca¤›n› düflünüyorum. 

Hiç kendi flirketinizi kurmay› düflün-
mediniz mi? 
Hiç o kadar cesaretim olmad›. San›r›m
dünyada bir ifl kurabilmek için Koç Ailesi
gibi insanlara ihtiyaç var. 

Ö¤rencilere tavsiyeleriniz neler?
Önce kendi flirketlerini kurmalar›... E¤er
kuramazlarsa, çal›flacak iyi bir flirket bul-
sunlar. Bence az bir paraya çok kaliteli bir
flirkette çal›flmak, kötü bir flirkette daha
fazla paraya çal›flmaktan iyidir. ‹lkeleri
olan ve önyarg›lar› olmayan bir flirkette
çal›fls›nlar ki gurur duyabilsinler. Soru
sorsunlar, merakl› olsunlar. Problemin ne
oldu¤unu söyleyen çok insan var ama çö-
zümün ne oldu¤unu söyleyenler tepeye
ulaflacak. Zirveye ulaflanlar çözüm sunan
az›nl›kt›r. Ve düflünmelerini tavsiye ede-
ce¤im. Dünyan›n nas›l de¤iflti¤ini, insan-
lar›...

Biyografi okumaktan hoflland›¤›n›z›
biliyoruz. Sizi en çok etkileyen kimin
yaflam› oldu?
Fatih Sultan Mehmet gibi, benim yapama-
yaca¤›m› bildi¤im fleyleri yapan insanlar›n
biyografilerinden hofllan›yorum. Tarih
yoktur, sadece biyografiler vard›r sözünü
seviyorum. Türk tarihini anlatan “Sons of
the Conquerors” (Fatihlerin O¤ullar›) en
sevdi¤im kitaplardan biri. 
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Almanya’n›n eski baflbakan› Gerhard Schröder, Koç Üniversitesi
taraf›ndan “fieref doktoras›” ile ödüllendirildi. Schröder

“Avrupa’n›n Türkiye’ye, Türkiye’deki demokrasileflme sürecinin
de Avrupa’ya ihtiyac› var” dedi

oç Üniversitesi, Alman-
ya’n›n eski baflbakan›
Gerhard Schröder'e
"Güçlü bir Avrupa
oluflmas›na katk›lar› ve

AB içinde Türkiye'nin önemini vur-
gulamas›" nedeniyle, hukuk alan›n-
da “fieref Doktoras›” unvan› verdi.
Koç Üniversitesi'nde düzenlenen tö-
renle, Koç Üniversitesi Mütevelli

Heyeti Üyesi Ömer M. Koç ve Rektör Prof.
Attila Aflkar’›n elinden "fieref Doktoras›"n›
alan Schröder, Türkiye ile Almanya ara-
s›ndaki siyaset, ifl, kültür, sivil toplum ve
bilim alanlar›ndaki iyi iliflkiler üzerinde
duran bir konuflma yapt› ve Türkiye'nin
AB'ye tam üyeli¤ine verdi¤i deste¤i sür-
dürdü¤ünü belirtti. Doktora takdim töre-
ninden sonra Bizden Haberler dergisinin
sorular›n› yan›tlayan Schröder, Türkiye

AB iliflkileri, Koç Toplulu¤u ve üniversite-
siyle ilgili görüfllerini dile getirdi:

Koç Üniversitesi, yapt›¤›n›z çal›flma-
lar nedeniyle size “fieref Doktoras›”
verdi. Duygular›n›z› anlat›r m›s›n›z? 
Daha önce Türk üniversitesi olarak Mar-
mara Üniversitesi taraf›ndan da ödüllendi-
rildim. Ama bu ödülün özelli¤i ilk Türk
özel üniversitesinden olmas› ve ben bun-

KOÇ ÜN‹VERS‹TES‹’NDEN SCHRODER’E fiEREF DOKTORASI

“BU ÜN‹VERS‹TEDE 
OKUMAK AYRICALIKTIR”

K
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dan çok memnunum. Benim için büyük
bir onur. Koç Üniversitesi’nin uluslarara-
s›nda da iyi bir nam› var. Özellikle burada
büyük bir burs program›n›n olmas› beni
memnun etti. Burada yönetime aday olup
dört y›l kalacak olan ö¤renciler aras›nda
üçte biri burslu okuyor. Dar gelirli kesim-
den gelenler için de üniversite ö¤renimi
sa¤lanmakta. E¤er iyi iseniz burada okuya-
bilmek için paraya gerek yok. Bunu iyi bu-
luyorum ve bu yüzden de “fieref Doktora-
s›”n› memnuniyetle kabul ettim.

O zaman siz daha önceden bu üniver-
siteyi duydunuz?  
Evet elbette. Bu olay› kabul etmeden ön-
ce de bilgi edindim. Ama kime sorarsan›z
sorun, üniversite hakk›nda, baflar› kapa-
sitesi ve mezunlar› hakk›nda daima iyi
yorumlar al›yorsunuz. Bu üniversite Al-
manya’daki uzmanlar aras›nda tan›nd›¤›

gibi, Türk politikas› içerisinde de sordu-
¤unuzda biliniyor. Yani Koç Üniversite-
si’nin gerek Almanya’da gerekse Türki-
ye’de çok iyi bir nam› var.  

Üniversite ö¤rencilerine önerileriniz
neler? Nas›l aktif olmal›lar? 
Burada okuyabilmek bir ayr›cal›k olsa ge-
rek. Tekrar ediyorum, fakir ailelerin ço-
cuklar›n›n da böylesi zengin bir bursla
okuyabilmelerinden dolay› memnunum.
Üniversite ö¤renimi her fleyden önce bilgi
edinmeyi gerektirir. Bu da emek vermeyi
beraberinde getirir; ben bunu da bekler-
dim. Ayr›ca ö¤renciler sadece kendilerine
yönelik de¤il, kendilerini topluma yönelik
görevler için de haz›rlamal›lar. Üniversite
ö¤renimi görmek ayr›cal›¤› ö¤renim d›fl›n-
da da kat›l›mc› olmak anlam›na gelir. 

Koç Toplulu¤u’nu daha önceden tan›-
yor muydunuz?  

Evet Koç Toplulu¤u’nun önemli bir sanayi
kuruluflu oldu¤unu biliyordum. Otomotiv
sektöründe belirleyici olduklar›n› biliyo-
rum. Aile, uluslararas› alanda en çok tan›-
nan Türk aileleri aras›nda yer al›yor.    

Avrupa Birli¤i sürecindeki katk›lar›-
n›z çok fazla. Bunlar› göz önünde bu-
lundurdu¤unuzda bugün gelinen nok-
tay› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Ben Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne kat›lma
yönünü destekliyordum ve halen de des-
tekliyorum, bu hususta bir fley de¤iflme-
mifltir, çünkü bununla ilgili gerekçeler de-
vam etmektedir. Türkiye’nin Erdo¤an hü-
kümeti ile büyük ilerlemeler gerçeklefltir-
di¤ini kabul etmek gerekti¤i inanc›nda-
y›m. Türkiye’deki demokrasi ileri ad›mlar
atm›flt›r. 
Bu yüzden de zaten üyelik müzakereleri-
nin kabulüne olanak sa¤lanm›flt›r. Bundan

sonra da görüflmeler sadece üyelik hedef-
leriyle devam etmelidir. Ben bunlar›n eko-
nomik, politik ve kültürel nedenlerden
dolay› önemli oldu¤unu düflünüyorum.  

Sosyal demokrat partili biri olarak
Türkiye’deki sosyal demokrasi hak-
k›nda ne düflünüyorsunuz?
Bence, halen oldukça milliyetçi olan poli-
tikalar›yla uluslararas› sosyal demokrat te-
mellerinden ve hedeflerinden uzaklaflm›fl-
lard›r. Bu da benim elefltirimdir. 

Son dönemlerde hem Türkiye’de hem
de Avrupa taraf›nda biraz olumsuz
dalgalar var. Bu konuda ne düflünü-
yorsunuz?
Müzakerelerin halen kararl› bir flekilde
olumlu olarak sürdürülmesini ümit ediyo-
rum. Özellikle yeni seçilen Fransa Devlet
Baflkan›’n›n Türkiye’nin üyeli¤ini reddedi-
ci tavr› üzerinde tekrar düflünülmesini

umuyorum. Çünkü Avrupa’n›n Türkiye’ye
ihtiyac› var ve Türkiye’deki demokratik-
leflme sürecinin de Avrupa’ya ihtiyac› var. 

Peki Almanya’n›n baflkanl›k döne-
mindeki süreçteki etkisi ne oldu? 
Her fleyden önce baflbakanl›k müzakerele-
ri engellememifltir ve her f›rsatta engel ola-
rak gösterilen K›br›s sorunu, çözülebilir.
Türkiye ad›m ad›m hava ve deniz limanla-
r›n›n aç›lmas›na karfl›l›k Kuzey K›br›s izo-
lasyonunu sonland›rma bak›m›ndan ahla-
ki hakka sahiptir.

Türkiye neler yapmal›, Türk halk› ne-
ler yapmal›? 
Ülkenin iyi bir rota üzerinde oldu¤una
inan›yorum. Türkiye’ye ekonomi bak›-
m›ndan zarar veren istikrars›zl›k afl›lm›flt›r
ve bu kuflkusuz hükümetin kazanc›d›r.
‹kinci olarak demokratikleflme sürecinin

ilerlemeler gösterdi¤ine inan›yorum ve bu
ilerlemelerin de sonuna gelinmemifltir.

Özel yaflam›n›zla ilgili bir soru... Çal›fl-
ma temponuz nas›l, çocuklar›n›za vakit
ay›rabiliyor musunuz? 
Çok de¤iflik. Berlin’de oldu¤um zamanlar
çal›flma saatim bazen sekiz veya on saati
buluyor. Ama en a¤›r ifl küçük çocuklarla
ilgilenmek. Çocuklar› büyütmek bir ülke-
yi yönetmekten daha zor. Evet, benim kü-
çük çocuklar›m var ve onlar›n babalar›na
ihtiyaçlar› var. Befl yafl›nda ve 22 ayl›k bir
o¤lum var. Küçük o¤lum koflabiliyor, flim-
flek gibi, nerdeyse arkas›ndan yetiflemiyor-
sunuz, iki çocu¤un üç saatlik bak›m›ndan
sonra tamamen tükenmifl oluyorum. Yani
bakarsan›z, politika olmadan da mant›kl›
bir hayat var. Çal›flma hayat›nda ise kendi-
mi çok flansl› hissediyorum. Benim hem
politika hem de ekonomi alan›nda çal›flma
gibi bir flans›m var.

“Koç Üniversitesi’nin
gerek Almanya’da

gerekse Türkiye’de çok
iyi bir nam› var. Daima

iyi yorumlar
al›yorsunuz”
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“Koç Toplulu¤u’nun bünyesinde oldu¤unuzda
her zaman arkan›zda büyük bir grubun deste¤i

oldu¤unu biliyorsunuz. Ekonominin
gelece¤ini herkesten önce görebiliyoruz ve
ticari hayatta tüm kap›lar sizin için aç›l›yor”

nkara’da 28 y›ld›r faali-
yet gösteren Arçelik
Bayii Kutlucan’›n Mü-
dürü Kamuran Kutlu-
can, bugün ikinci ku-

flak olarak iflin bafl›nda. Babas›n›n
1979 y›l›nda kurdu¤u flirketi 1991
y›l›nda devralan Kutlucan, 28 y›ld›r
“babadan-o¤ula” devam eden bayi-
lik çal›flmalar›n›n bugünün zorlu
rekabet flartlar›nda geliflerek, büyü-
yerek ve hep olumlu yönde de¤iflim
geçirerek sürdü¤ünü belirtiyor, de-
¤iflimin hâlâ devam etti¤inin alt›n›
çizerek... 
Kamuran Kutlucan, “Bizden Haber-
ler” dergisinin “Birlikte Baflarmak”
sayfalar›n›n bu ayki konu¤u oldu
ve görüfllerini bizlerle paylaflt›...

Arçelik bayili¤ine ne zaman, na-
s›l bafllad›n›z? Ailenizde daha
önce Koç Toplulu¤u’na ba¤l› flir-
ketlerde bayilik yapanlar var
m›yd›?
Ailemizin Arçelik’le çal›flmaya baflla-
mas› 28 y›l öncesine dayan›yor. Ba-
bam A.Naci Kutlucan,  EGO’da ta-
hakkuk müdürüyken kendi iste¤iyle
görevinden ayr›larak 1979 y›l›nda

Arçelik yetkili sat›c›s› olarak çal›flmaya
bafllam›fl. ‹kinci kuflak olarak ise ben 1
Ocak 1991 tarihinde flirketi devrald›m. ‹k-
tisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra baflka
bir ifli hiç düflünmedim ve bugün do¤ru
karar› verdi¤imi anl›yorum. Bugün Anka-
ra’da faaliyet gösteren Kutlucan Dayan›kl›
Tüketim Mallar› Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti.
Müdürü ve ailedeki bu miras› devralm›fl
kifli olarak Arçelik bayili¤ini yürütmekte-
yim. Babam›n ise bugün flirkette aktif gö-
revi yok, kendi tabiriyle bize “sö¤üt gölge-
li¤i” yap›yor. 

‹fle bafllad›¤›n›z gün ile bugün gelinen
nokta aras›nda ne gibi farkl›l›klar
var, nas›l bir yol kat ettiniz? 
Çok büyük de¤iflimler geçirdik, bu de¤i-
flim halen de devam ediyor. Örne¤in bafl-
larda telefonla siparifl verirken bugün
elektronik ortamda siparifllerimizi verebi-
liyoruz. Yay›nmlanan sirküler daha önce-
leri bir hafta içerisinde elimize geçerken,
art›k günlük olarak takip edebiliyoruz.
Bugün ürün gruplar› ve ürün çeflitlili¤i
olabildi¤ince geniflledi. Her hafta perflem-
be günleri bize ayr›lan televizyon kanal›n-
dan ürün e¤itimi ve flirketimiz hakk›nda
bilgi alabiliyoruz. Gerçekten çok büyük
dönüflüm yafl›yoruz. Faaliyet gösterdi¤i-

miz sektör Türkiye’de çok önemli ve do¤-
ru bir gelecek aç›s›ndan rekabet koflulla-
r›na tam olarak ayak uydurulmas› gere-
ken bir sektör.  Hatta rakiplerinizdeki ge-
liflmenin önüne geçmeniz gereken bir pa-
zar söz konusu. Küresel ekonomide reka-
bet hiç kolay de¤il; bugün flirket ve ürün
say›s› her geçen gün büyük bir h›zla art›-
yor: Bundan 10 y›l öncesine göre müflte-
rilerimiz için kalite, servis, tasar›m gibi
özelliklerin önemi bir kat daha artt›. Ar-
çelik beyaz eflya üretimi alan›nda Türki-
ye’de liderlik konumunu koruyan bir flir-
ket. Bunun yan›nda yurtd›fl› pazarlarda
da önemli bir atak içinde olan Arçelik,
marka ve flirket al›mlar›yla dünya flirketi
olma hedefine do¤ru ilerliyor, biz de böy-

ANKARA ARÇEL‹K BAY‹‹ KUTLUCAN’IN MÜDÜRÜ KAMURAN KUTLUCAN:

“Arçelik kültürüyle
birlikte büyüdüm”

A
“Arçelik kültürünü alabilmek için çocukluk y›llar›mdan
itibaren okuldan kalan zaman›m› iflyerimizde babamla
beraber çal›flarak geçirdim.”
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le bir flirketle çal›flmaktan büyük mutlu-
luk ve onur duyuyoruz. 

Koç Toplulu¤u bünyesindeki bir flir-
ketle üstelik de Arçelik gibi bir flirket-
le çal›flman›n, bayi olarak size sa¤la-
d›¤› avantajlar, dezavantajlar var m›,
nelerdir?
Koç Toplulu¤u gibi bir kurumun bünye-
sinde bulunmak daima avantajlar sa¤la-
yan bir olgu. Her zaman arkan›zda büyük
bir grubun deste¤i oldu¤unu biliyorsu-
nuz. Bunu ifl yapt›¤›n›z kifliler de biliyor.
Dolay›s›yla bu olumlu katk›, ticaretin her
aflamas›nda ifllerinize olumlu yans›yor.
Kutlucan’›n bulundu¤u bölgede uzun y›l-
lard›r flirket olarak varl›¤›n› sürdürmesi
de bugüne olumlu katk› sa¤layan önemli
bir etken elbette. 
O nedenle ifl yapt›¤›m›z bankalar, rakip
firmalar ve tüketiciler taraf›ndan bölge-
mizde güvenilir ifladam› ve firma olarak
ilgi görmekteyiz.

Bugüne kadar Koç Toplulu¤u bünye-
sinde olman›n ne gibi avantajlar›n-
dan yararland›n›z?
‹yi takip etmek kofluluyla ekonominin ge-
lece¤ini herkesten önce görme imkân›na
sahip oluyoruz. Ticari hayatta tüm kap›-
lar bizlere sonuna kadar aç›labiliyor. 

Arçelik gibi Türkiye’nin öncü bir mar-
kas›n›n bayili¤ini yapmak için size
göre ne tür özellikler tafl›mak gereki-

yor? Siz bu özellikleri nas›l edindiniz?
‹flinizi sevmek, disiplinli çal›flmak, ülke
ekonomisini günü gününe takip etmek ve
istikrarl› bir yaflam biçimi seçmek gereki-
yor. Zaman içinde çok çal›flarak Arçelik
kültürünü do¤al olarak kazanm›fl olduk.
Bu kültürü alabilmek için de çocukluk
y›llar›mdan itibaren  okuldan kalan za-
man›m› iflyerimizde babamla beraber ça-
l›flarak geçirdim.  Yani Arçelik kültürüyle
büyüdüm. Çocuklu¤umdan itibaren “Çek
ne demek?”, “Senet ne demek?” “Söz  ne
demek?”  bunlar›n hepsini ailemden ve

ikinci ailem olarak kabul etti¤im Arçe-
lik’ten ö¤rendim. 

Sektörünüzde baflar›l› olman›n yolu
nedir? Uygulad›¤›n›z birtak›m yön-
temler var m›? Bu yöntemler konu-
sunda Arçelik flirketinin ve Koç Top-
lulu¤u’nun ne tür deste¤i oldu?
Müflterisini tan›mak için gerekli bilgiye sa-
hip olmayan, ona güven vermeyen, ihtiya-
c›n› anlamayan sat›c›n›n ifli daha zordur.

Biz Koç Toplulu¤u’nun ve Arçelik’in de-
¤erleriyle bütünleflerek, müflterilerimize de
ayn› ölçüde sahip ç›karak Arçelik’le tüketi-
ci aras›nda köprü vazifesi görüyoruz. Bu
aç›dan çok önemli ifller yapt›¤›m›z› düflü-
nüyoruz. Müflterilerimize markam›zla be-
raber güven veriyoruz, her koflulda yan›n-
da oldu¤umuzu hissettiriyoruz. ‹htiyaçla-
r›n› anlamaya çal›fl›yoruz do¤ru, bilgi veri-
yoruz, bu da bize baflar›y› getiriyor.

Müflteri memnuniyeti sektörünüzde
önemli bir konu, bunu flirketiniz bün-

yesinde nas›l baflar›yorsunuz? Bu ko-
nuda Arçelik firmas›n›n sa¤lad›¤›
destekler nelerdir?
Müflteri memnuniyeti, hem bizim firma
olarak deneyimimizle edindi¤imiz hem
de Arçelik gibi bir marka ile çal›flman›n
getirdi¤i do¤al bir sonuç. 
Öte yandan grubumuzun yapt›¤› tan›t›m
çal›flmalar› da müflteri ile olumlu iliflkiler
kurmam›zda büyük katk› sa¤l›yor. Örne-
¤in “Çelik” reklamlar›yla 7’den 70’e tüm
tüketicileri büyüledik, özellikle de çocuk-
lar›n sevgilisi olduk. 
Tüketicilere sat›fl›n› yapt›¤›m›z ürünleri-
mizin özellikleri hakk›nda mesaj verilme-
si müflterilerimizin mal al›m›ndaki karar-
lar›n› etkilemektedir. Bu da iflimizi daha
da kolaylaflt›rmaktad›r. Logomuzun de-
¤iflmesi, yeni ma¤aza dizaynlar› bizlere
güç kat›yor.Tüketicilerden de bu konuda
çok olumlu tepkiler almaktay›z.  

Koç Bayi Portal›, belli konularda ba-
yilere destek sa¤lamay› amaçl›yor.
Siz bu portaldan yararland›n›z m›?
Eksik buldu¤unuz yanlar› ve görmek
istedi¤iniz konular var m›?
Koç Bayi Portal›’n› sürekli takip ediyoruz.
Güncel ekonomik veriler önemli, o
yüzden takip ediyoruz. Ayr›ca bayilerle
ilgili kampanyalar› da takip edebiliyoruz.
Bizim gibi firmalar için çok faydal› bir
portal oldu¤una inan›yorum. Bizi anlatan
ve bize bilgi veren Koç Bayi Portal›’nda
bir eksiklik oldu¤unu sanm›yorum.

“Bizlere ayr›lan televizyon kanal›ndan her
hafta ürün e¤itimi ve flirketimiz hakk›nda

bilgi al›yoruz. Gerçekten büyük bir dönüflüm
yaflamaktay›z” 

28 y›ld›r babadan o¤ula devreden bayilik çal›flmalar›n› yürütmekten memnun oldu¤unu söyleyen
Kutlucan çal›flma arkadafllar›yla birlikte görülüyor (solda). 



amdaki mizahç›

Cihan Demirci cihandemirci@yahoo.com
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am üstünden bu ay
erkekleri çok fazla il-
gilendiren bir habere
zum yapaca¤›z sevgi-
li okurlar… Zum

yapt›¤›m›z bu haber epeyce kromo-
zomlu!.. Efendim gazetelerde bu tip
haberler s›k s›k ç›kar... Ancak son
zamanlarda çok fazla ç›kmaya bafl-
lad›... Hangi haber diyeceksiniz
flimdi... “Erkekler” ile ilgili çok va-
him bir haber bu arkadafllar!.. Yap›-
lan son hesaplamaya göre erkek
nesli gelecek 5 milyon y›l içersinde
tamamen yok olacakm›fl!.. fiimdi
hakl› olarak ç›k›p da; “Kardeflim 5
milyon y›ldan bahsediyorsun, boru
de¤il, bize ne bu kadar uzun süre-
den“ diyebilirsiniz... Ama bu süre-
nin daha k›sa olabilece¤ine dair pek
çok iflaret ortal›kta dolafl›yorsa biraz
kulak vermekte yarar var... Bu tür
sürelerin h›zla k›sald›¤› bir dünyada
yafl›yoruz, daha birkaç y›l önce,
yüzy›llarca sonra yaflanaca¤› söyle-
nen “Küresel Is›nma” daha flimdi-
den fazlas›yla teslim almad› m› dün-

yay›? Onun için siz buradaki sürenin
uzunlu¤una aldanmay›n. Süre önemli
de¤il, ifllevi önemli demek geliyor insa-
n›n içinden…
Genetik bilimciler, epeyce bir süredir

bas bas ba¤›r›p duruyorlar ama kimin
umurunda... Özellikle bizimki gibi
“Genetik” denince; “Kim etik, kime ne
ettik abi, kimin tavu¤una k›fl dedik?”
fleklinde anlafl›lan bir yerde genetik bi-
liminin bir duvar kilimi kadar de¤eri
yok elbette... 
Biz “Genetik” sözcü¤ünde, genlerden
çok sondaki “etik”le ilgileniyoruz ama o
anlamda da hep s›n›fta kal›yoruz!.. Ne
gen var elimizde ne de etik anlayaca¤›-
n›z… Neyse biz gelelim flimdi genetik-

çilere… Genetikçiler ac› konufluyor
dostlar… Erkeklerin oluflumuna yol
açan Y kromozomunun durumunun iç-
ler ac›s› bir halde oldu¤unu söylüyorlar.
Y kromozomu dedi¤imiz kromozom
çoktand›r hap› yutmufl! Erke¤i var eden
Y kromozomu tarih sahnesine ilk ç›kt›-
¤›nda 1500 gene sahipken bu gen say›s›
flimdilerde 40’a düflmüfl. Müthifl bir dü-
flüfl bu, erkekli¤in yak›nda aç›kça baraj
alt›nda kalaca¤›n› gösteriyor. Bu gidiflle
ilk seçimde baraj alt›ndad›r erkeklik!
Zaten fazla uza¤a gitmeye gerek yok,
çevrenize flöyle bir bakarsan›z erkeklik-
teki genlerin ne denli “Yengen” vaziyet-
te oldu¤unu hemen görürsünüz!.. 
Yani dünya üzerinde gelecek kad›nlar›n
arkadafllar kad›nlara “tek bafl›na iktidar”
yolu flimdiden gözüküyor anlayaca¤›-
n›z!.. Bu konuda sand›¤a gitmeye gerek
bile yok. Gün gelecek Meclis’e girecek
“Kad›n” de¤il, “Erkek” bulmakta güçlük
çekece¤iz ve Meclis’e daha çok “Erkek”
girsin diye kampanyalar düzenlenecek
belki de bu ülkede!.. Ka-Der’in yerini E-
Der alacak büyük olas›l›kla ve kampan-
yalarda kendilerine “Meme” yapm›fl er-
kekler dizilecek karfl›m›za!.. Kad›nlar›n
ilerde en büyük rakibi olsa olsa “üçün-
cü cins” olacak... Durum bu kadar aç›k
ve net!..
Bilindi¤i üzere; e¤er iki adet X kromo-
zomuna sahipseniz bu durum kad›n ol-
man›za; bir X, bir Y kromozomunuz
varsa erkek olman›za sebep oluyor... Y
kromozomu bitiyor; giderek her fley sa-
dece X’e kal›yor... Gelece¤in harfi “X”...
“X” ama bilinmeyen bir fley de pek yok
gibi!. Erke¤in durumu da bu vaziyette;
“Eks” Yani; “Ölü”... Kad›nlar art›k er-
keklere k›zd›klar›nda söyleyecekleri
cümle çok aç›k: “Sen önce kromozo-
mun kadar konufl!..”
Evet erkekler içince eskiden “zom”

olurdu, ama art›k içmeden “kromo-
zom” olacaklar bu gidiflle desenize!..
O zaman Y’den kalan son genleri iyi
de¤erlendirelim, çünkü bu gidiflle ba-
badan gen bile kalmayacak biz erkek-
lere!.. O halde dam üstünden gelecek
aya dek gülekal›n elde kalan son genle-
rinizle!..
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girecek “Kad›n”
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