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005 y›l› sonuçlar›yla dünyan›n 500 büyük ﬂirketi aras›nda 31 basamak atlayarak 358. s›raya yükselen Koç Holding, Türkiye’nin en be¤enilen ﬂirketi olman›n yan› s›ra, uluslararas› alanda da “en be¤enilen ﬂirketler” aras›nda yer ald›.
Fortune dergisinin Mart say›s›ndaki s›ralamas›nda, otomotiv grubunda Koç
Holding dünyan›n en be¤enilen 11. ﬂirketi olarak gösterildi. ‹nanc›m›z odur ki, ad› geçen kategorilerde ülkemizden dünya listelerine giren ilk ve tek Türk ﬂirketi olan Koç
Holding’in bu baﬂar›s› di¤er ﬂirketlere de daha önce pek çok konuda oldu¤u üzere örnek olacakt›r.
Savaﬂlar›n, terörün ve küresel ›s›nman›n insanl›¤› giderek daha güvensiz bir dünyaya sürükledi¤i ça¤›m›zda, herhalde sevgi ve hoﬂgörüye her zamankinden daha fazla
ihtiyac›m›z var. T›pk›, Mevlânâ’n›n “Ne olursan ol, yine gel” ça¤r›s›n›n taﬂ›d›¤› anlam
boyutunda... UNESCO, bu eﬂsiz hoﬂgörü ça¤r›s› ve do¤umunun 800. y›l› dolay›s›yla
2007’yi “Mevlânâ Y›l›” ilan etti. Düzenlenen uluslararas› etkinliklerden ilki ise Koç
Holding’in sponsorlu¤unda, Rahmi M. Koç’un evsahipli¤inde Washington DC Kongre
Binas›’nda ve Smithsonion Müzesi’nde iki gece ardarda gerçekleﬂtirildi. Yo¤un bir kat›l›m›n oldu¤u gecede, Mevlânâ’n›n tüm insanl›¤› kucaklayan dünya görüﬂü ve insan
sevgisine odaklanan düﬂüncelerine vurgu yap›ld›.
Koç Toplulu¤u olarak, sosyal sorumluluk anlay›ﬂ› çerçevesinde ülkemizin e¤itim sorununun çözümüne katk› sa¤lamaya özel bir önem veriyoruz. Bu çerçevede, Ford
Otosan’›n deste¤iyle Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan ‹stanbul ve Kocaeli’nde birinin yap›m›n›, di¤erinin ise yenilenmesini gerçekleﬂtirdi¤imiz iki okulu daha e¤itim dünyam›za
kazand›rd›k. ‹stanbul Beyaz›t’taki ilkö¤retim okulumuzda e¤itim gören gelece¤in dâhilerinin yetiﬂmesinde katk›m›z oldu¤unu bilmek, Koç Toplulu¤u’nun mensuplar› olarak gerçekten de bizler için ayr› bir övünç kayna¤›d›r.
Dünyan›n bilinen pek çok logosunda imzas› bulunan, ülkemizde ise baﬂta Koç
Holding logosu olmak üzere Arçelik, Tüpraﬂ, Yap› Kredi gibi birçok ﬂirketimizin
logosunu tasarlayan Ivan Chermayeff’in, orta¤› Tom Geismar’la birlikte geçti¤imiz ay
‹stanbul’da sergilenen eserlerine Pera Müzesi ev sahipli¤i yapt›. Sergi vesilesiyle dergimize röportaj veren Chermayeff, her meslekten insanlara “Her yeni sorunu tüm yarat›c›l›¤›n›zla çözün” mesaj›n› iletiyor...
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KADIN VE A‹LEDEN SORUMLU DEVLET BAKANI
N‹MET ÇUBUKÇU ANLATIYOR:

Siyasette kad›n olmak
Nimet Çubukçu “Bir toplumun geliﬂmiﬂlik düzeyini, yaﬂam›n
tüm alanlar›na kad›nlar›n ve erkeklerin kat›l›mlar› ve
sorumluluk paylaﬂ›mlar› belirler”

K

ad›n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan› Nimet Çubukçu, “kad›nlar günü”nün Anadolu’da büyük kentlere
göre daha coﬂkuyla kutland›¤›n› söylüyor. “Her 8 Mart’› Anadolu’da, Anadolu kad›n›yla birlikte kutlayaca¤›z”
diyen Bakan Çubukçu, kad›nlar›n en
az erkekler kadar iﬂ yaﬂam›n›n içinde oldu¤unu
belirtiyor.
Kabinedeki tek kad›n bakan Nimet Çubukçu, bu
durumun kendisi için bir zorluk yaratmad›¤›n›
vurguluyor; bakanl›¤› için ise “Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanl›¤›” demenin daha
do¤ru olaca¤›n› belirterek sorular›m›za ﬂu yan›tlar› veriyor.
Mart ay›nda “Dünya Kad›nlar Günü”nü
kutlad›k. Kad›ndan Sorumlu Devlet
Bakan› olarak bugüne özel ne söylemek istersiniz?
Kad›n haklar›n›n bir gün dahi de
olsa varl›¤›n›n hat›rlat›lmas›
son derece önemli. Ancak
as›l sorun yasalarda verilmiﬂ haklar›n kad›nlara ve
onlar›n hayat›na taﬂ›nmas›. 8 Mart etkinliklerini Ankara ve ‹stanbul d›ﬂ›na ç›karmay› bu aç›dan çok
önemsedik. Sokaktaki, k›rsaldaki kad›na
gitmek
önemli. Anadolu’daki kad›n›n
hayat›nda
bir
ﬂeyleri de¤iﬂtirmek
üzere, bir anlam ifade
etsin diye bu y›l Baﬂbakan›m›z›n kat›l›mlar›yla 8
Mart’› Nevﬂehir’de kutlad›k;
bundan sonra da Anadolu’da,
Anadolu kad›n›yla birlikte kutlamay› planl›yoruz.

Herkesçe bilinmektedir ki, kad›na yönelik
bak›ﬂ aç›s›n›n ve önyarg›lar›n sorgulanmas›nda, kad›nlar›n her bak›mdan ve her
alanda geliﬂimlerinin önünü açacak politikalar›n hayata geçirilmesinde, yine bu politikalar uyar›nca cinsiyet ayr›mc›l›¤›na
karﬂ› etkin bir biçimde mücadele vermek
için birçok yasal de¤iﬂikli¤e gidilmesinde
as›l itici gücü, çeﬂitli kad›n hareketlerinin
mücadeleleri ve kararl› duruﬂlar› oluﬂturmuﬂtur. Devlet-STK, yerel yönetimler ve
medya iﬂbirli¤i ile her 8 Mart’› daha güzel
günlerde kutlayaca¤›m›za inan›yorum.
Türk kad›n› art›k en az erkekler
kadar iﬂ yaﬂam›n›n içinde. Türkiye’de ne kadar kad›n çal›ﬂ›yor, geliﬂmiﬂ ülkelere göre de¤erlendirir
misiniz?
Kad›nlar›n iﬂgücüne kat›l›m›, sürdürülebilir kalk›nman›n önemli bir unsuru.
Ancak, Türkiye’de kad›nlar›n iﬂgücüne
kat›l›m oranlar› düﬂük. Kanunlardaki
eﬂitlikçi yap›ya ra¤men, kad›n›n niteliksel geliﬂimini ve iﬂgücü piyasas›na giriﬂini sa¤layacak gerekli mekanizmalar›n
oluﬂamamas› bu düﬂüﬂün önemli nedenlerinden biri. Türkiye’de kad›nlar›n
iﬂgücüne kat›lma oran› yüzde 25.4.
Ancak kad›nlar›n iﬂ yaﬂam›na kat›l›mlar›
ve iﬂ yaﬂam›ndaki konumlar› e¤itim durumlar›na ba¤l› olarak baﬂar›l› tablolar da
sergileyebilmekte. Bilindi¤i gibi e¤itim,
kad›n›n toplumsal yaﬂam›n›n di¤er alanlar›na kat›l›m›n›n da temel unsuru. Ülkemizdeki e¤itim alan kad›nlar›n istihdamdaki oran› birçok Avrupa Birli¤i ülkesine
göre son derece ileride. Bugün ülkemizde üniversitelerde ö¤retim eleman› kad›n oran› yüzde 36. ve profesörler içinde kad›n oran› yüzde 25. Mimarlar›n yüzde 31’i, doktor ve operatörlerin yüzde
29’u, avukatlar›n ise yüzde 26’s› kad›n.

Bu bakanl›k size ne tür sorumluluklar yüklüyor?
Sadece kad›ndan sorumlu de¤ilim. Çocuklar, yaﬂl›lar, engelliler ve kad›nlarla
ilgili konular Bakan olarak benim sorumluluk alan›mda. Sosyal Hizmetler
Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK),
Özürlüler ‹daresi Baﬂkanl›¤›, Kad›n›n
Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Araﬂt›rmalar Genel Müdürlü¤ü Bakanl›¤›ma ba¤l› kuruluﬂlar. Asl›nda Bakanl›¤›m için “Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanl›¤›” demek daha
do¤ru olur kanaatindeyim.
Sizce çocuklar›m›z› nas›l bir gelecek bekliyor?
Bu sorunuza Sosyal Hizmetler Çocuk
Esirgeme Kurumu’na ba¤l› yurt ve yuvalarda kalan çocuklar›m›z için neler
yap›yoruz, bundan bahsederek yan›t
vermek istiyorum. Mevcut yurt ve yuvalar›n yatakhanelerini ko¤uﬂ tipinden
oda sistemine dönüﬂtürmek için öncelikle odalardaki çocuk say›s›n› 1015’ten üç ile sekize indirdik. Ayr›ca alt›, sekiz kiﬂilik “çocuk evleri” ile 10-12
kiﬂilik “sevgi evleri” oluﬂturduk. Türkiye’de ﬂu an 21 tane “sevgi evimiz“
var. 120 “sevgi evi”nin inﬂaat›na baﬂland› ve 160 “sevgi evi”nin de proje

Nimet Çubukçu kimdir?
59. Hükümet’te Devlet Bakan› ve kabinenin tek kad›n
üyesi olan Nimet Çubukçu, 1965 y›l›nda Karaman'da
do¤du. 1988 y›l›nda ‹stanbul Hukuk Fakültesi'nden
mezun oldu. 1990 y›l›ndan itibaren serbest avukat
olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›. ‹stanbul Barosu Çocuk
Haklar› Komisyonu'nda ve Çocuk Mahkemelerinde
görev yapt›. AKP kurucu üyesi olan Çubukçu, 3 Kas›m
2002 seçimlerinde milletvekili seçildi, 2 Haziran
2005'te Kad›n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanl›¤›
görevine atand›. Çubukçu, evli ve bir çocuk annesi.

“

Kad›nlar›m›z›n siyasette yer almas›,
karar alma mercilerinde aktif olarak rol
oynamalar›, seçen kadar seçilen de
olmalar› için mücadele veriyorum

çal›ﬂmalar› devam ediyor. Özetle, biz
standartlar›m›z› belirledik. Personel
say›m›z› 15 bine ç›kard›k. SHÇEK’in
bütçesi de 2002 y›l›nda 121 milyon
589 bin YTL iken, bugün 791 milyon
595 bin YTL’ye ç›kt›.

Semahat Arsel: “Kad›n ak›ll› ve özveriliyse aileyi bir arada tutar”
Kanal D’de yay›nlanan “Esra Ceyhan’la 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü” özel program›na kat›lan Koç
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, aile ve kad›n›n yeri
ile ilgili aç›klamalar yapt› ve kendi
yaﬂam›ndan örnekler verdi:
“Türk aile yap›s›nda her ne kadar
erkekler ailenin baﬂ›nda gibi görünse de ailenin temel dire¤i kad›nd›r. Kad›n ne kadar
özverili, ak›ll›, hoﬂgörülü, sab›rl› ise o kadar
aile bireylerini bir arada tutmay› baﬂar›r.
Kad›n anne ise ilk günden emzirmekle baﬂlayarak çocu¤uyla ilgilenir, çocu¤unun ruhen ve bedenen sa¤l›kl› geliﬂmesini sa¤lar.
Anne çocu¤unu ne kadar sevgi ve hoﬂgörü
ile büyütmüﬂse çocuk da ruhen ve bedenen
o kadar do¤ru geliﬂir.
Biz Anadolulu bir aileyiz; Ankara’da büyüdük.
Mutlu bir aileydik. Varl›kl› idik ama hepimiz
ölçülüydük. Bizim ailemiz fevkalade tutumluydu, israf yoktu. Babam çok meﬂguldü. Evin sorumlulu¤u ve koordinasyonu annemdeydi. Üs-

telik biz babaanne ve halalar›n
bir arada oldu¤u büyük bir aileydik. Ailede hepimizin görevleri vard›. Okuldan geldikten
sonra annem ütü, reçel yapmas›n› ö¤retirdi. Rahmi’ye de erkeklere uygun konular ö¤retilirdi. Ben hâlâ ütü yapmay› severim. Çal›ﬂt›¤›m için yemek yapmaya pek f›rsat bulam›yorum ama örne¤in hâlâ reçel yapmaktan hoﬂlan›r›m ve yapar›m.
K›saca çocuklu¤umda bizim ailede boﬂ oturmak, tembellik mevzubahis de¤ildi. Bugün
hâlâ o al›ﬂkanl›¤›m›z› sürdürüyoruz.
Vehbi Koç Vakf› arac›l›¤›yla sa¤l›ktan e¤itime farkl› konularda çal›ﬂmalar›m›z var. Örne¤in bu y›l Koç Toplulu¤u’nun 80. y›l›
etkinlikleri çerçevesinde Vehbi Koç Vakf›
arac›l›¤›yla 2 bin ö¤renciye burs verme karar› al›nd›. Bu ö¤renciler Milli E¤itim Bakanl›¤› kanal›yla yönlendirilecek ve yüzde
50’si k›z, yüzde 50’si erkek olacak. Amaç
yedi y›lda 8 bin ö¤renciye ulaﬂmak.”

”

Belli kesimlerde e¤itim sorunu tümüyle çözümlenmiﬂ de¤il. Bu konudaki çal›ﬂmalar›n›z neler?
Özellikle “K›z Çocuklar›n›n Okullaﬂmas›na Destek Kampanyas›”nda e¤itimde
Türkiye’nin hedefi, 2010 y›l›na kadar
k›z ve erkek çocuklar için okullaﬂma
oran›n› yüzde 100’e ulaﬂt›rmak. Bu kapsamda UNICEF destekli “Haydi K›zlar
Okula” slogan›yla baﬂlat›lan proje halen
81 ilde yürütülmekte. Bu proje ile 223
bine yak›n k›z çocu¤umuz e¤itim imkân›na kavuﬂturuldu. Ayr›ca, SHÇEK’ye
ba¤l› 66 Toplum Merkezi ve 38 Aile Dan›ﬂma Merkezi ile de kad›nlar›m›za hizmet veriyoruz. Aile Dan›ﬂma Merkezlerinde ise aile bireylerine yönelik hizmetler veriyoruz.
Sizin birçok ﬂapkan›z var; kad›n,
çal›ﬂan kad›n, kad›n bakan, eﬂ ve
anne. Kolay olmasa gerek.
Siyasete girmeden önce de avukatl›k
yapt›¤›m için çal›ﬂan bir kad›nd›m neticede. Ancak eﬂimden, aile bireylerimden ve o¤lumdan ald›¤›m destek, siyasi
hayat›mda hiç kuﬂkusuz önemli bir unsur. Siyasette de bir kad›n olarak zorlanm›yorum; ve kad›nlar›m›z›n, toplumsal hayata tam ve eﬂit kat›ld›¤› bir Türkiye için çal›ﬂ›yorum. Kad›nlar›m›z›n siyasette yer almas›, karar alma mercilerinde aktif bir konumda olmalar›, seçen
kadar seçilen de olmalar›n› istiyorum ve
bunun için mücadele veriyorum.
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Dünyan›n en be¤enilenleri
listesine ilk kez bir Türk

ﬂirketi girdi

Koç Holding, 27 sektördeki 347 ﬂirketin
mercek alt›na al›nd›¤› araﬂt›rmada “otomotiv
ve otomotiv parçac›lar›” grubunda en
be¤enilen 11. ﬂirket olmay› baﬂard›
BD’nin önde gelen ekonomi dergilerinden Fortune’›n, yönetim dan›ﬂmanl›¤› ﬂirketi Hay Group iﬂbirli¤i ile her y›l yay›nlad›¤› “Dünyan›n En Be¤enilen ﬁirketleri” araﬂt›rmas›ndaki be¤enilenler listesine bu y›l ilk kez bir Türk ﬂirketi olarak
Koç Holding girdi. Koç Holding, 27 sektöre mensup global 347 ﬂirketin mercek
alt›na yat›r›ld›¤› araﬂt›rmada "otomotiv
ve otomotiv parçac›lar›" grubunda dünyan›n en be¤enilen 11'inci ﬂirketi seçildi. ﬁirketlerin dokuz farkl› kritere göre
de¤erlendirildi¤i s›ralamada Koç Holding, toplum ve çevreye olan duyarl›l›¤›n yan› s›ra uzun vadeli yat›r›m stratejisiyle olumlu not ald›. En iyi notun 10
oldu¤u de¤erlendirmede Koç'un toplam

A

Dünyan›n En Be¤enilen ﬁirketleri
(otomotiv ve otomotiv parçac›lar› grubu)
2005/2006
1
1
2
3
3
4
4
7
5
6
6
5
7
9
8 10
9 13
10
8
11
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F‹RMA
Toyota Industries
Johnson Controls
Robert Bosh
Goodyear Tire&Rubber
Denso
Michelin
Bridgestone
Aisin Seiki
MAN
Magna International
Koç Holding

PUAN
7.06
6.87
6.40
6.40
6.19
6.04
5.81
5.77
5.15
5.15
4.97

puan› 4.97 oldu. Global anlamda en be¤enilen ﬂirket ise ayn› geçen sene oldu¤u gibi bu y›l da ABD'li General Electric
(GE) seçildi. GE'nin toplam puan› ise
8.24 olarak aç›kland›.

26 ülkedeki yöneticilerin seçimi
Derginin bu y›lki çal›ﬂmas› toplam 347
ﬂirkete ait baﬂkan ve yöneticilerle yüz
yüze yap›lan görüﬂmeler sonucunda
oluﬂturuldu. 26 ülkeden farkl› sektörlerdeki ﬂirketin dahil oldu¤u s›ralamaya cirolar› 8 milyar dolar›n üzerinde olan kuruluﬂlar al›nd›. Araﬂt›rmaya kat›lan ﬂirket yöneticileri hem kendi sektörlerine
mensup kuruluﬂlar› hem de küresel anlamda en baﬂar›l› gördükleri ﬂirketleri
de¤erlendirdi. De¤erlendirme, yarat›c›l›k, kurumsal kaynaklar› kullanma, toplum ve çevre, yönetici kadrosunun kalitesi, finansal güç, uzun vadeli yat›r›mlar,
globalleﬂme, ürün ve servis kalitesi gibi
dokuz farkl› gösterge dikkate al›narak

Hangi ülkeden kaç ﬂirket?
ÜLKE
ABD
Japonya
‹ngiltere
Fransa
Almanya
Hollanda
Çin
‹sviçre
Türkiye

ﬁ‹RKET SAYISI
132
61
26
26
26
13
8
8
1

yap›ld›. ﬁirketlerin baﬂar› oranlar›na göre 1'den 10'a kadar not ald›klar› s›ralamada ABD'li General Elektric geçen y›l
oldu¤u gibi bu y›l da liderli¤i kapt›rmad›.
S›ralamada ikinci s›raya Japon otomobil
üreticisi Toyota yerleﬂti. ﬁirket, globalleﬂme, finansal güç ve çevreye olan duyarl›l›k gibi konularda en iyi nota lay›k
görüldü. Üçüncülü¤ü ise ABD'li Procter
& Gamble ald›. ﬁirket, temizlik malzemeleri ve kiﬂisel bak›m ürünleri alan›nda dünyan›n en iyisi seçildi.
En be¤enilen ﬂirketlerin yüzde 91'inin,
üst yöneticilerinin beklenmedik kayb›na karﬂ› acil durum planlar› bulundu¤u
ve bu plan›n en az›ndan y›lda bir kez yönetim kurulunca gözden geçirildi¤i bu
ﬂirketlerin yüzde 82'sinde insan sermayesi stratejisi yönetim kurulu taraf›ndan gözden geçirilip onaylan›rken, bu
oran›n di¤er ﬂirketlerde yüzde 67 oldu¤u gözleniyor.

KÜRESEL V‹ZYON

Tüpraﬂ’› sat›n alma
iﬂlemine Avrupa’dan ödül
Koç Holding taraf›ndan bir süre önce sat›n al›nan Tüpraﬂ'›n
yüzde 51 hissesinin “sat›n al›m› iﬂlemi”, Euromoney'nin
Project Finance dergisi taraf›ndan Avrupa'da “Y›l›n Sat›n
Al›m Finansman ‹ﬂlemi” seçildi
kbank, Garanti Bankas›,
‹ﬂ Bankas›, Standard
Bank ve Vak›fbank'›n lider düzenleyici oldu¤u
konsorsiyumun sa¤lad›¤›
finansmanla gerçekleﬂtirilen Tüpraﬂ'›n yüzde 51
hissesinin sat›n al›m iﬂlemi, Euromoney'nin Project Finance
dergisi taraf›ndan Avrupa'da "Y›l›n Sat›n Al›m Finansman ‹ﬂlemi" seçildi. Londra'daki Do¤al Tarih Müzesi'nde düzenlenen ödül töreninde, iﬂlemi gerçekleﬂtiren Enerji Yat›r›mlar›A.ﬁ.’nin ana orta¤› Koç Holding'in yan› s›ra iﬂlemin finansman›n› yap›land›ran bankalar›n
yetkililerine ödülleri verildi.
Toplam 1.8 milyar dolar tutar›ndaki krediyi sa¤layan konsorsiyum bankalar›ndan yap›lan ortak aç›klamaya göre, iﬂlemin Türkiye'de bugüne kadar sa¤lanan
en büyük ve en uzun vadeli sat›n al›m-
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özelleﬂtirme kredisi olma özelli¤ine sahip oldu¤una iﬂaret edildi. Aç›klamada,
söz konusu iﬂlemde Koç Holding'in garantisinin bulunmamas› ve kredinin sadece proje gelirlerine dayan›larak verilmesi, iﬂlemin di¤er önemli özelli¤ini
oluﬂturdu¤u kaydedildi. Ödeme kayna¤›
Tüpraﬂ'›n performans›ndan elde edilecek temettü gelirleri olan iﬂlemde, bu
performans›n elde edilememesi riski, tamamen bankalar taraf›ndan üstleniliyor.
Bu kadar büyük tutarl› bir kredinin ço¤unlu¤unun Türk bankalar› taraf›ndan
sa¤lanmas›n›n, Türkiye finans sektöründe geleneksel kredilerden proje kredilerine geçiﬂ sürecini h›zland›rd›¤› ve
yap›land›r›lm›ﬂ finansman›n önem kazand›¤›n› gösterdi¤i belirtiliyor.
Kredi, iki buçuk y›l› geri ödemesiz toplam 10 y›l vadeyle sa¤lanm›ﬂt›. Ortalama
vadesi yaklaﬂ›k 7 y›l olan kredide, bankalar›n kat›l›m› ise; Garanti ve Vak›fbank

400'er milyon dolar, Akbank ve ‹ﬂ Bankas› 350'ﬂer milyon dolar, Halkbank 200
milyon dolar, Standard Bank 100 milyon
dolar ﬂeklinde gerçekleﬂmiﬂti.

Project Finans dergisi, uluslararas› yay›n, konferans ve e¤itim organizasyonlar›nda lider konumdaki Euromoney taraf›ndan, proje finansman› alan›nda
özel olarak yay›nlan›yor. 20 y›l› aﬂk›n
süredir yay›nlanan dergide, ayr›nt›l›
sözleﬂme analizlerine, finansman paketleriyle ilgili makalelere ve güncel incelemelere yer veriliyor.
2006’da aday projeler aras›nda, Tüpraﬂ’›n yan› s›ra, Ferrovial’›n BAA’y› sat›n al›m projesi ile Peel Ports ve Fransa’daki ücretli yollar› sat›n al›m projeleri yer al›yordu.

Koç Holding CFO’su Ahmet Ashabo¤lu:

“Türkiye’de finansman alan›nda
yeni benchmark oluﬂturduk”
Koç Holding CFO’su Ahmet Ashabo¤lu, finans alan›nda dünyan›n önde gelen yay›nlar›ndan Euromoney’nin Project
Finance dergisi taraf›ndan “Avrupa’da Y›l›n Sat›n Al›m Finansman ‹ﬂlemi” seçilen Tüpraﬂ’›n sat›n al›nmas›ndaki finansman paketine iliﬂkin olarak sorular›m›z› yan›tlad›:

Tüpraﬂ’›n alm›ﬂ oldu¤u ödülde temel kriterler nelerdi?
Kriterler genel olarak finansman›n büyüklü¤ü, yap›s›, vadesi, maliyeti,
teminat›, kredinin geri ödemesiyle ilgili sermayedar›n yükümlülükleri
gibi unsurlardan oluﬂuyor. Bu aç›lardan, bizim sa¤lad›¤›m›z kredi Avrupa’da 2006 y›l›n›n “En ‹yi Sat›n Al›m Finansman ‹ﬂlemi” seçildi.
Sa¤lanan kredide Koç Holding’in garantisinin aranmam›ﬂ olmas› gerçekten de Tüpraﬂ’a güven aç›s›ndan önemli bir nokta. Bunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bu gerçekten de önemli bir nokta. Tüpraﬂ’a duyulan bir güven söz konusu. Tabii bununla birlikte, Tüpraﬂ’› kimin sat›n ald›¤› sorusu da son
derecede önemli. Dolay›s›yla, hem Koç Holding’e hem de Tüpraﬂ’a duyulan güvendir söz konusu olan.

yon kredileri alan›nda Türkiye’de hem vade, hem de büyüklük aç›lar›ndan yeni bir boyuta geçilmesini sa¤lad›. Bizi takip eden iﬂlemlerin de
önünü açarak, Türkiye’de sendikasyon kredisi pazar›nda ciddi bir aç›l›m yaratt›.
Bu iﬂlem bir anlamda piyasalarda yeni büyüklüklerin oluﬂmas›na öncülük etti...
Elbette. Ayr›ca, bildi¤iniz gibi özellikle son iki y›ld›r yabanc› yat›r›mc›lar›n ﬂirket sat›n alma ve yat›r›ma yönelik Türkiye’ye yo¤un bir ilgisi
var. Onlar da bizim öncülü¤ünü yapt›¤›m›z yap› ve boyutlardaki finansman modeline ihtiyaç duyuyorlar. Türkiye’de sat›n alma amaçl› yat›r›m
karar› alan yabanc› finansal (Private Equity) ve stratejik al›c›lar için
sat›n alman›n finansman›, bu finansman için gerekli olan yerli ve yabanc› bankalar›n deste¤i ve kapasitesi çok büyük önem taﬂ›yor. Koç
Holding’in gerçekleﬂtirdi¤i bu sat›n al›m ve finansman iﬂlemi, bir yerde Türkiye’ye yabanc› yat›r›mc› paras› (FDI) girmesinde de destekleyici rol üstlenmiﬂ oldu.

Piyasalar›n Koç Holding’e iliﬂkin de¤erlendirmesinde ne gibi olumlu
Buradan hareketle, ödüle de¤er bulunan sat›n al›m ve finansman iﬂle- yans›malar ortaya ç›kt›?
Böylesine baﬂar›l› bir iﬂlemi gerçekleﬂtirmiﬂ olmas›, Koç Holding’in de
mi, ilgili taraflar aç›s›ndan nas›l bir önem ve anlam taﬂ›yor?
Bu sat›n alma ve finansman iﬂlemi örnek bir finansman modeli olmuﬂ- gelece¤e dönük borçlanma kapasitesini en az›ndan bu seviyeye ç›karttur. Sadece bizim için de¤il, Türkiye ve Türk bankalar› için de ilklere m›ﬂ oldu. Geldi¤imiz nokta, Koç Grubu’nun uluslararas› borçlanma piimza at›lm›ﬂ, yeni benchmark’lar oluﬂturulmuﬂtur. Bildi¤iniz gibi bu fi- yasas›ndaki tan›n›rl›¤›n›n artmas› ve yüksek borçlanma kapasitesini
nansman birkaç parçadan oluﬂuyordu. Biri, Tüpraﬂ’› sat›n alan Enerji baﬂar›yla ispatlam›ﬂ olmas› sebebiyle önümüzdeki dönemde yapaca¤›
Yat›r›mlar› A.ﬁ. adl› ﬂirketimizin alm›ﬂ oldu¤u 1.8 milyar dolarl›k fi- yat›r›mlar›n finansman› aç›s›ndan da çok olumlu bir geliﬂmedir.
nansmand›r. O zamana kadar Türkiye’de 200-300 milyon dolardan büyük, uzun vadeli iﬂlem yap›lmam›ﬂken, bu iﬂlem 1.8 milyar dolarl›k büyüklü¤ü, 10 y›l gibi uzun vadesi, Koç
Holding’e ya da ﬂirketin di¤er ortaklar›na hiçbir ﬂekilde geri dönüﬂümü
olmayan yap›s› ile Türkiye’de bir ilki
gerçekleﬂtirdi. Bu yönüyle, Türkiye
bankac›l›k piyasas›n›n aç›lmas›nda
ve geliﬂmesinde katalizatörlük, öncülük etti.
‹kincisi, Koç Holding’in alm›ﬂ oldu¤u
2.5 milyar dolar kredi de üç parçadan oluﬂuyordu. Bunun 1 milyar dolarl›k bölümü de o güne kadar bir
kurumun ald›¤› üç y›l vadeli en büProject Finance dergisinin “Avrupa’da Y›l›n Sat›n Al›m Finansman ‹ﬂlemi”
yük sendikasyon kredisi olma özelliödülünü, Koç Holding CFO’su Ahmet Ashabo¤lu (sa¤dan üçüncü) ald›.
¤ini taﬂ›yor. Bu iﬂlem de sendikas-
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GELECE⁄‹N DAH‹LER‹N‹
yetiﬂtiren okulda Koç imzas›
Vehbi Koç Vakf›
taraf›ndan, Ford
Otosan’›n deste¤iyle
yeniden yap›lan Beyaz›t
Ford Otosan ‹lkö¤retim
Okulu, Koç Holding
ﬁeref Baﬂkan› Rahmi
M. Koç ve Milli E¤itim
Bakan› Doç. Dr.
Hüseyin Çelik
taraf›ndan aç›ld›

V

ehbi Koç Vakf› ile ‹stanbul
Valili¤i aras›nda imzalanan protokol gere¤i, tarihi
bir geçmiﬂe sahip olan ve
mezunlar› aras›nda tan›nm›ﬂ isimlerin yer ald›¤›,
ayn› zamanda üstün zekâl› ö¤rencilerin de yetiﬂti¤i Beyaz›t ‹lkö¤retim Okulu, Ford Otosan’›n deste¤iyle yeniden bir e¤itim yuvas›na
dönüﬂtü.
28 ﬁubat’ta Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç, Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç, Milli E¤itim Bakan› Doç.
Dr. Hüseyin Çelik, ‹stanbul Valisi Muammer Güler, ‹stanbul Üniversitesi
Rektörü Mesut Parlak, ö¤renci ve ö¤retmenler ile davetlilerin kat›ld›¤› bir

törenle resmi aç›l›ﬂ› yap›lan okulun
yeniden inﬂas› için 2.2 milyon YTL
harcand›.
Dokuz ﬂiddetindeki depreme dayan›kl› olacak ﬂekilde inﬂa edilen okulda
150’si üstün zekâl› olmak üzere 500
ö¤renci e¤itim görüyor.
Okulun aç›l›ﬂ töreninde bir konuﬂma
yapan Koç Holding ﬁeref Baﬂkan›
Rahmi M. Koç, hem kendisi hem de
vak›f için bugünün tarihi bir anlam›
oldu¤una iﬂaret ederek, “‹lk defa depremden hasar gören bir okulu hayata
kavuﬂturuyoruz. Ayr›ca okulun üstün
zekâl› ö¤rencilere de e¤itim vermesi
sebebiyle ilk kez böylesine özellikli
bir gruba yönelik e¤itim yat›r›m› gerçekleﬂtirdik” dedi.
Havan›n so¤uk olmas› sebebiyle il-

Beyaz›t Ford Otosan ‹lkö¤retim Okulu’nun aç›l›ﬂ›n› Koç Holding Onursal Baﬂkan› Rahmi M. Koç, Milli E¤itim Bakan› Doç.
Dr. Hüseyin Çelik ve ‹stanbul Valisi Muammer Güler birlikte yapt›. Koç “Bu gençler ülkemizi ileriye taﬂ›yacak” dedi.
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kö¤retim birinci kademe ö¤rencilerinin
s›n›flar›ndan izledi¤i törende Rahmi M.
Koç, bir ülkenin en büyük varl›¤›n›n iyi
yetiﬂmiﬂ insan gücü oldu¤unu belirterek e¤itimin bu hedefe ulaﬂmadaki sonsuz gücüne iﬂaret etti.
Üstün zekâl›lara yönelik okullar›n yetersiz oldu¤unu vurgulayan Koç, “Üstün zekâl›lar› e¤itmek baﬂka bir beceri
istiyor. Dolay›s›yla sadece okul yapt›rmak yeterli de¤il, bu alanda yetiﬂmiﬂ
ö¤retmenleri de bulmak gerekli” dedi.

8 bin ö¤renciye burs
“Meslek lisesi, memleket meselesi” temas›yla 8 bin ö¤renciye daha burs sa¤lad›klar›n› belirten Rahmi M. Koç, Top-

lulu¤un 80. y›ldönümünü e¤itim alan›ndaki kapsaml› çal›ﬂmalarla kutlad›klar›n›
ifade etti. Koç, konuﬂmas›n› ﬂöyle
sürdürdü: “Babam›zdan ald›¤›m›z feyzle,
Vehbi Koç Vakf› olarak e¤itime yat›r›m
yap›yor, harcad›¤›m›z her kuruﬂun fazlas›yla geri dönece¤ine inan›yoruz.”
Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik’in
Koç Toplulu¤u ve Vehbi Koç E¤itim
Vakf›’n› kutlad›¤› konuﬂmas›n›n ard›ndan ‹stanbul Valisi Muammer Güler de
Koç Toplulu¤u’nun e¤itim konusunu
baﬂl› baﬂ›na bir memleket meselesi olarak alg›lad›¤›n› söyledi. Güler, “Ülkemizin en önemli meselesi e¤itimdir, e¤itilmeyen bir toplumu yönetmek de
zordur” dedi.

Rahmi M. Koç aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda
ülkenin en büyük varl›¤›n›n yetiﬂmiﬂ
insan gücü oldu¤unu söyledi.

E¤itim, e¤itim, e¤itim
Milli E¤itim Bakan› Doç. Dr. Hüseyin Çelik konuﬂmas›nda ﬂunlar› söyledi: “Son dört y›lda
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n bütçesi bir numaral› bütçe olmuﬂtur. Ama genç nüfusumuzun
kalabal›kl›¤›ndan dolay› kalk›nm›ﬂ ülkeler düzeyinde finansman ay›rd›¤›m›z› söylemek
mümkün de¤il. Çünkü 0–14 yaﬂ grubu, nüfusumuzun yüzde 26‘s›n›, 15–34 yaﬂ grubu da
yüzde 37‘sini oluﬂturuyor. ‹yi e¤itilebilirse
bu dünyan›n en büyük zenginli¤i.
Hollanda E¤itim Bakan› birkaç ay önce ziyaretime geldi. ‘Han›mefendi, sizin bu seneki
bütçeniz ne kadard›r?’ diye sordum. Bana
“20 milyar euro” dedi. 2.5 milyon ö¤rencisi
var Hollanda’n›n. Bizim 20 milyon ö¤rencimiz
var. Yüksek ö¤retim bütçesi ile birlikte Milli
E¤itim Bakanl›¤›’n›n toplam bütçesi 28 katrilyon ediyor. Bizim Hollanda düzeyinde e¤itime
para ay›rabilmemiz için Türkiye’deki yüksek
ö¤retim dahil e¤itim bütçesinin 205 katrilyon olmas› laz›m. Bizim bütün bütçemiz 204

katrilyondur. Peki biz ne yapacakt›k? Biz milli gelir dedi¤imiz zaman bunu özel sektörün
milli gelirinin d›ﬂ›nda tutmuyoruz. O zaman
devlet sektörü, özel sektör ve sivil toplum
örgütlerini e¤itim alan›nda bir araya getirmemiz gerekiyordu. ‹ﬂte “E¤itime Yüzde Yüz
Destek” kampanyas› böyle baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Türkiye çap›nda, 11 Eylül 2003 tarihinden itibaren, iﬂ dünyas›ndan e¤itime 2.5 katrilyon
destek sa¤lanm›ﬂt›r. Bunun sadece 310 trilyonu ‹stanbul içindir. Ben, bu vesile ile Say›n
Rahmi M. Koç, Mustafa Koç ve Ali Koç’a çok
teﬂekkür ediyorum. Sadece Ford Otosan
‹lkö¤retim Okulu de¤il, ben Nakkaﬂtepe’deki
Holding merkezine gittim. Say›n Mustafa
Koç’a dedim ki: ‘Türkiye’yi bölüﬂtük, her iﬂadam›m›z bir vilayet üstlenecek. Sakarya da
sizin pay›n›za düﬂtü.’ ‹ftiharla ifade edeyim:
‘Memleket için bize ne düﬂerse burada yapar›z’ dedi ve 3500 bilgisayar ald›lar, yerleﬂtirdiler ve gittik merasimle açt›k.”

Minik dahiler konuﬂtu
Ergin ‹spiro¤ullar›: “Burada çok güzel dersler iﬂliyoruz. Boyamalar yap›yor,
problemler çözüyoruz.
Matematik ve Türkçeyi
çok seviyorum. Resmi de
çok iyi biliyorum, o yüzden resim ö¤retmeni olmak istiyorum. Alt› buçuk yaﬂ›nday›m.”
Ege Ard›ç: “Televizyon,
reklam ve dizilerde oyuncu
olarak yer ald›m. Snowboard yap›yorum, motosiklete biniyorum, piyano çal›yorum. Bir sürü özelli¤im
var. ﬁimdilik piyanist ya da bilim adam› olmay› planl›yorum.”
Arda Karabulut: “Askeri
pilot ya da mucit olmak
ve insanl›¤›n yarar›na
icatlar yapmak istiyorum.
Örne¤in engelliler, hastalar veya çaresi olmayanlar için...”
Eda Gölgeci: “Burada istedi¤im her ﬂey var. Cuma
günleri de¤iﬂik dersler yap›yoruz, mesela ﬂimdi resim yap›yorum. Ö¤retmen
olmak istiyorum.”
Kaan Öztürk: “Dokuz yaﬂ›nday›m. Türkçe Fen’de ‹stanbul birincisi oldum. En sevdi¤im dersler proje, matemetik ve beden e¤itimi
dersleri. Bilim adam› olmak
ve uzay alan›nda çal›ﬂmak istiyorum. Uzay
bana çok de¤iﬂik geliyor, merak ediyorum.”
Tu¤çe ﬁanl›türk: “Üç yaﬂ›ndan beri bale yap›yorum.
AKM’de bale gösterilerine
kat›l›yorum. Bale ö¤retmeni olmak istiyorum. Beden
e¤itimi ve resim derslerini
seviyorum.”
Busenur Garip: “11 yaﬂ›nday›m. Annemin arkadaﬂ›n›n o¤lu da bu okula gelmiﬂ
ve memnun kalm›ﬂlar; bize
tavsiye ettiler. ‹leride avukat ya da ö¤retmen olmak
istiyorum. Çünkü insanlar› savunmak, do¤ruyu bulmak istiyorum.”
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Temel atma töreninde
(soldan sa¤a) Milli
Savunma Bakan› Vecdi
Gönül, Koç Holding
Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi
Grubu Baﬂkan› ve Ford
Otosan Yönetim Kurulu
Üyesi Ali Y. Koç, Çevre ve
Orman Bakan› Osman
Pepe, Kocaeli Valisi
Gökhan Sözer birlikte
görülüyor. (Solda)
Ö¤renciler tören
sonras›nda Ali Y. Koç,
Turgay Durak ve
bakanlara çiçek hediye
ettiler. (Sa¤da)

Ford Otosan ‹lkö¤retim
Okulu’nun temeli at›ld›
Ford Otosan ‹lkö¤retim Okulu temel atma
töreninde konuﬂan Koç Holding Kurumsal
‹letiﬂim ve Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç,
“Bu okul ülkemizin gelece¤ine yat›r›md›r” dedi

V

ehbi Koç Vakf›’n›n önderli¤inde ve Ford Otosan’›n sa¤lad›¤›
finansmanla yap›m› gerçekleﬂtirilecek olan Kocaeli’ndeki
Ford Otosan ‹lkö¤retim Okulu’nun temeli, düzenlenen bir
törenle at›ld›. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n
“E¤itime Yüzde Yüz Destek” slogan›yla
hayata geçirilen okulun temel atma törenine Çevre ve Orman Bakan› Osman Pepe, Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül,
Kocaeli Valisi Gökhan Sözer ile Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu
Baﬂkan› ve Ford Otosan Yönetim Kurulu
Üyesi Ali Y. Koç, Ford Otosan Genel Müdürü Turgay Durak, Koç Holding ve
Ford Otosan yöneticileri kat›ld›.

“Kocaeli’ni dünyaya tan›t›yoruz”
Törende bir konuﬂma yapan Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu
Baﬂkan› ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç, Vehbi Koç Vakf›’n›n
e¤itimle ilgili örnek hizmetlerinden birini daha hayata geçirmenin mutlulu¤u ve
gururu içinde olduklar›n› belirterek,
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“Kocaeli’nin Toplulu¤umuz için önemi
çok büyük. Bugün bakt›¤›m›zda 90 bin
Koç çal›ﬂan›n›n yüzde 13’lük oran›, yani
yaklaﬂ›k 12 bin 500 kiﬂi bu bölgedeki
Koç ﬂirketlerinde istihdam ediliyor. Koç
Toplulu¤u cirosunun yaklaﬂ›k yüzde
38.5’lik tutar› bu bölgeden sa¤lan›yor.
Ayr›ca yaklaﬂ›k 400 bayimiz ile de bölgenin nabz›n› tutuyoruz” diye konuﬂtu.
Ali Y. Koç, Ford fabrikas› sayesinde bölgedeki ihtiyaçlar› yak›ndan takip edebildiklerini belirterek “Özellikle 1999’dan
sonra Koç Toplulu¤u olarak bölge halk›na destek olabilmek için bu bölgedeki
çal›ﬂmalar›m›za h›z verdik. Milli E¤itim
Bakanl›¤›’n›n baﬂlatt›¤› ‘E¤itime Yüzde
Yüz Destek’ projesi kapsam›nda yapt›r›lacak olan Ford Otosan ‹lkö¤retim Okulu’yla, Kocaeli’ne yönelik çal›ﬂmalar›m›za
yenisini ekliyoruz” dedi.
Ford Otosan ‹lkö¤retim Okulu’nun, son
teknolojik imkânlarla modern bir e¤itim yap›s› hedefledi¤ini ifade eden Ali
Y. Koç konuﬂmas›na ﬂöyle devam etti:
“33 dersli¤i, bilgisayar ve fen laboratuvarlar›yla bu okul, Kocaeli’nin ve ülke-

mizin gelece¤ine yönelik bir yat›r›m
olacak. Kurucumuz Vehbi Koç’tan devrald›¤›m›z ‘Ülkem varsa ben de var›m’
ilkesiyle sosyal sorumluluk alan›ndaki
çal›ﬂmalar›m›za devam ediyoruz.
1969’dan beri ülkemize hizmet veren
Vehbi Koç Vakf›’yla birlikte ülkemizin
geliﬂimi için öncelikli alanlar olarak belirledi¤imiz e¤itim, kültür ve sa¤l›k konusundaki çal›ﬂmalar›m›zla, iﬂ dünyas›na örnek olmay› sürdürece¤iz.”
Çevre ve Orman Bakan› Osman Pepe de
kat›ld›¤› temel atma töreninde bir konuﬂma yaparak Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n
baﬂlatt›¤› “E¤itime Yüzde Yüz Destek”
kampanyas› sonucu gelinen bu noktan›n
Türkiye aç›s›ndan sevindirici oldu¤unu
söyledi ve Koç Toplulu¤u’nu e¤itime
verdi¤i destek nedeniyle kutlad›.
Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül ise
konuﬂmas›nda Vehbi Koç’un örnek bir
insan oldu¤unu anlatarak “Her alanda oldu¤u gibi e¤itim alan›nda da Vehbi Koç
Vakf›, deste¤ini sürdürmektedir. Bu destek Türkiye’nin geliﬂmesinde büyük rol
oynamaktad›r” dedi.
2006 y›l›nda, Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç ve Kocaeli Valili¤i’nin imzalar›yla ilk ad›m› at›lan okulun keﬂif bedeli 5 milyon YTL olarak aç›klan›yor. Dört kat üzerine ve 33 derslikli
olarak inﬂa edilecek Ford Otosan ‹lkö¤retim Okulu’nun 2007-2008 ö¤retim y›l›nda aç›lmas› hedefleniyor.

Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç:

“Koçtaﬂ
iki y›lda iki kat

büyüdü”
Koçtaﬂ ma¤azas›n›n 11.’si Koç Holding
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç’un
kat›ld›¤› törenle Kocaeli’nde hizmete girdi.
Koç, aç›l›ﬂ
konuﬂmas›nda
Koçtaﬂ’›n son iki y›ld›r
çok h›zl› bir büyüme
sürecine girdi¤ini ve
bunu devam
ettirece¤ini söyledi

oçtaﬂ’›n 2007 y›l›nda açt›¤› ilk
ve Türkiye genelindeki 11. ma¤azas› olan Kocaeli Koçtaﬂ; Koç
Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç, Koç Holding
G›da ve Perakende Grubu Baﬂkan›
Ömer Bozer ve Koçtaﬂ Genel Müdürü
Levent Çak›ro¤lu’nun kat›ld›¤› bir törenle 22 Mart tarihinde hizmete girdi.
Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa V. Koç, Kocaeli Sefa Sirmen
Bulvar›’ndaki 7 bin metrekarelik ma¤azan›n aç›l›ﬂ töreninde yapt›¤› konuﬂmada, Koçtaﬂ’›n iki y›ldan bu yana h›zla büyüdü¤ünü ve bu büyümeyi sürdürece¤ini belirterek “Kocaeli’ndeki bu ma¤azadan k›sa süre sonra Bursa ma¤azam›z›
açaca¤›z. Bunu da di¤erleri takip edecek. Koçtaﬂ kalitesini Türkiye’deki tüm
evlere götürmek istiyoruz” dedi.
‹lk Koçtaﬂ ma¤azas›n›n 1996’da ‹zmir
Bornova’da aç›ld›¤›n› hat›rlatan Mustafa

K

Soldan Sa¤a: Körfez Ticaret Odas›
Baﬂkan› Mustafa Efe, Vali Gökhan Sözer,
Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa V. Koç, Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Halil Vehbi Yenice ve Koçtaﬂ
Genel Müdürü Levent Çak›ro¤lu.

Ma¤aza say›s› beﬂ y›lda 35’e ç›kacak
‹stanbul’da Kartal, ﬁiﬂli ve Yenibosna ile Ankara, ‹zmir (Bornova ve Balçova), Antalya,
Edremit, Kuﬂadas› ve Bodrum’da ma¤azalar›
bulunan Koçtaﬂ’tan yap›lan aç›klamaya göre
beﬂ y›l içinde ma¤aza say›s›n›n 35’e ç›kar›lmas› hedeflieniyor. Koçtaﬂ ma¤azalar›nda
dekoratif ürünlerden mobilyaya, ev tekstili

V. Koç, bu ma¤azadan 11 y›l sonra 11’inci ma¤azan›n aç›ld›¤›n› belirtti. Koçtaﬂ’›n
son iki y›lda ma¤aza say›s›n› iki kattan
fazla art›rd›¤›n› anlatan Koç, konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü: “2005 y›l›nda Edremit
ve ﬁiﬂli’de, 2006 y›l›nda da Kuﬂadas›, Ankara ve Yenibosna’da Koçtaﬂ ma¤azalar›
açt›k. Ev geliﬂtirme sektöründe liderli¤imizi pekiﬂtirdik. Orta¤›m›z B&Q ile birlikte, bu kadar k›sa sürede bu kadar bü-

ürünlerinden mutfak, banyo ve serami¤e,
bahçe mobilyalar›ndan ayd›nlatma ürünlerine, genç odas›ndan haz›r perdeye, hal›dan
parkeye kadar on binlerce ürün sat›l›yor.
Müﬂterilerine keﬂif, projelendirme ve projenin bütçelendirilmesi hizmeti veren Koçtaﬂ
komple çözümler sunuyor.

yük bir yat›r›m yapmaya, Türkiye’nin
modernleﬂme h›z›ndan ald›¤›m›z cesaretle karar verebildik.”
Koçtaﬂ zincirinin Topluluk içinde özel
bir önem taﬂ›d›¤›n› da belirten Mustafa V. Koç, gezdi¤i tüm Koçtaﬂ ma¤azalar›nda halk›n ilgisini gözlemledi¤ini,
bu ilginin ça¤daﬂ ve kaliteli hizmete
verilen de¤erin göstergesi oldu¤unu
söyledi.
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Mevlânâ
Mevlana

800.
Do¤umunun 800.
y›l› olan 2007’nin
UNESCO taraf›ndan
Mevlânâ y›l› ilan
edilmesi nedeniyle,
Koç Holding
sponsorlu¤unda
yap›lan etkinliklerin
ilki Washington
DC’de gerçekleﬂtirildi
14

do¤um
y›l›nda

an›l›yor

asavvuf dünyas›n›n tan›nm›ﬂ
ﬂairi, düﬂünce adam› ve Mevlevi tarikat›n›n öncüsü Mevlânâ
Celaleddin-i Rumi do¤umunun
800. y›l› olan 2007’nin UNESCO
taraf›ndan “Mevlânâ Y›l›” ilan edilmesi
nedeniyle Koç Holding sponsorlu¤unda
Amerika’da organize edilen Mevlânâ etkinlikleriyle an›l›yor. Mevlânâ etkinliklerinden ilki Koç Holding ﬁeref Baﬂkan›
Rahmi M. Koç ve Washington Büyükelçisi Nabi ﬁensoy ve Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim Koordinatörü Oya Ünlü K›z›l’›n kat›l›mlar› ile 14 Mart gecesi Library Of Congress’te gerçekleﬂtirildi. Koç
Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç,
gecede yapt›¤› konuﬂmada Müslüman-

T

l›k’taki tasavvuf felsefesinin özünü oluﬂturan Mevlânâ ö¤retisinin, bütün insanl›¤› kucaklayan bir inan›ﬂ, dünya görüﬂü
ve kültürü oldu¤unu belirterek “Bugün
Müslümanl›¤›n Bat›’da alg›lan›ﬂ›, ne yaz›k ki bu hoﬂgörü anlay›ﬂ›ndan çok uzakt›r. ‘Medeniyetler çat›ﬂmas›’na zemin
haz›rlayan bu alg›n›n de¤iﬂmesi için
Mevlânâ’n›n felsefesinin anlaﬂ›lmas› ve
tan›t›lmas› son derece önemlidir. ‘Bizden’ bir dünya de¤erini ülkemizden kilometrelerce uza¤a taﬂ›man›n onurunu
Koç Holding olarak yaﬂamaktan mutluluk duyuyorum” dedi.
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat› Bölümü Baﬂkan› Prof. Dr. Talat Halman’›n
Mesnevi’den ‹ngilizce ﬂiirler ve al›nt›lar

Mevlânâ Celaleddin-i Rumi, do¤umunun 800. y›l› olan 2007’nin UNESCO taraf›ndan “Mevlânâ Y›l›” ilan edilmesi
nedeniyle Koç Holding sponsorlu¤unda Amerika’da organize edilen etkinliklerle an›l›yor. Mevlânâ etkinliklerinden
ilki 14 Mart gecesi Library Of Congress’te gerçekleﬂtirildi. Gecede bir konuﬂma yapan Koç Holding ﬁeref Baﬂkan›
Rahmi M. Koç, Washington Büyükelçisi Nabi ﬁensoy (sa¤daki foto¤rafta solda) ve Smithsonian Müze Müdürü
Julian Roby (sa¤da) ile birlikte görülüyor.

Mevlânâ Celaleddin-i Rumi
2007’nin “Mevlânâ Y›l›” olarak kutlanmas›
karar›, Birleﬂmiﬂ Milletlere ba¤l› UNESCO taraf›ndan 3-15 Ekim 2005 tarihinde Paris’te
al›nd›. Teklifi getiren ülkeler: Türkiye, Afganistan ve M›s›r’d›. Türkiye’de oldu¤u gibi
Amerika’da da Koç Toplulu¤u sponsorlu¤unda çeﬂitli kültürel etkinlikler gerçekleﬂtiriliyor. As›l ad› Muhammed Celaleddin olan
Mevlânâ’ya, Mevlânâ ve Rumi adlar› sonradan verildi. “Efendimiz” anlam›na gelen
“Mevlânâ” ismini Konya'da ders okutmaya
baﬂlad›¤› tarihlerde ald›. “Anadolu” anlam›ndaki “Rumi” ad›yla tan›nmas› da Konya'da

okudu¤u bölümün sonras›nda Türk sanat müzi¤i sanatç›s› Ahmet Özhan ve
ekibinin müzikle eﬂlik etti¤i bir sema
gösterisi yap›ld›. 15 Mart gecesi ise ayn›
etkinlik, Smithsonian Institution’a ba¤l›
Freer Gallery’de gerçekleﬂtirildi.
Mevlânâ’n›n insanl›k anlay›ﬂ›n› ve hoﬂgörüsünü, ortak noktas› sevgi olan ve
bu idealde birleﬂen felsefesini, ABD’nin
baﬂkentinde kültürel etkinlikler ile tan›tmak için oluﬂturulan program, Kültür Bakanl›¤›, Library of Congress ve
Koç Holding iﬂbirli¤iyle hayata geçirildi.
Koç Holding, 2007 y›l› boyunca Smithsonian Vakf› ile Washington’da gerçekleﬂtirilecek çeﬂitli Mevlânâ etkinliklerine
destek verecek. Koç Holding söz konusu
destekle, Mevlânâ Celaleddin-i Rumi’nin
sevgi ve hoﬂgorüye dayanan mesajlar›n›n yüzy›llar geçtikçe daha da de¤er kazand›¤› ve insanl›¤›n bu mesajlara her
zamankinden de çok ihtiyaç duydu¤undan hareketle, Türk insan›n›n yüzy›llar

uzun müddet oturmas›, ömrünün büyük bir
k›sm›n›n orada geçmesi ve türbesinin orada
olmas›ndan kaynaklan›yor. Mevlânâ'n›n do¤um yeri, bugünkü Afganistan'da bulunan,
eski büyük Türk Kültür merkezi Belh, do¤um
tarihi ise 30 Eylül 1207 (6 Rebiyülevvel, 604)
olarak biliniyor. Mevlânâ, 17 Aral›k 1273
tarihinde 66 yaﬂ›ndayken Konya’da öldü.
Cenazesinde, bütün Konyal›larla birlikte H›ristiyanlar ve Yahudiler de vard›. Türbesini
Selçuklu Veziri Alemettin Kaysar yapt›rd›.
Mevlânâ’n›n ölüm zaman›, ﬁeb-i Arus (Dü¤ün
Gecesi) olarak isimlendirildi.

Mevlana’n›n yedi ö¤üdü
1. Cömertlik ve yard›m etmede akarsu gibi ol.
2. ﬁefkat ve merhamette güneﬂ gibi ol.
3. Baﬂkalar›n›n kusurunu örtmede gece gibi ol.
4. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
5. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.
6. Hoﬂgörülülükte deniz gibi ol.
7. Ya oldu¤un gibi görün, ya göründü¤ün gibi ol

boyunca içselleﬂtirmiﬂ oldu¤u duruﬂunu, bu tür etkinlikler ile yabanc› kamuoyu ile paylaﬂmay› amaçl›yor.
Koç Holding, 2005 y›l›nda Kültür Bakanl›¤› ve Smithsonian Vakf› ile yapt›¤›
10 y›ll›k anlaﬂma ile Türk kültürünü
dünyaya, dünya kültürünü ise Türkiye’de tan›tma konusunda önemli bir iﬂbirli¤ine girmiﬂti. Bu iﬂbirli¤inin ilk ad›m› olarak da Osmanl› saray k›yafetlerini, kaftanlar›n› tan›tan ve ABD’de büyük ilgi gören “Stil ve Statü” sergisi gerçekleﬂtirilmiﬂti.

“Mevlânâ ça¤lar› aﬂan bir
inkilâp âﬂ›k›d›r, ‹slamiyet’i
Türk ruhuyla birleﬂtirmiﬂtir”
Prof. Dr. Talat Halman
Mevlânâ’y› anma gecesinde ﬂu konuﬂmay› yapt›:
“Anadolu’da 13. yüzy›l
bir ‘mucize ça¤›’d›r. Türk
kültür tarihinin belki de
en güçlü dönemi. Yunus
Emre, Hac› Bektaﬂ-› Veli, Nasreddin Hoca
ve Mevlânâ...
Avrupa rönesans›ndan yüz y›l önce Anadolu rönesans›... Mevlânâ öldü¤ünde
Dante sekiz yaﬂ›ndayd›. Petrarka yüz y›l
sonra yaﬂad›, Erasmus iki buçuk yüzy›l
sonra. Avrupa ortaça¤›n karanl›¤›nda yaﬂarken Anadolu ayd›nlan›yordu.
Bir ‘manevi iklim’ yaratmak ve onu yüzy›llarca sürdürmek pek az insana nasip olmuﬂtur. Bunu Anadolu’da gerçekleﬂtirip
yeryüzünün birçok kesimlerine yayan
Mevlânâ’d›r. Atatürk’ün 1924’te dedi¤i
gibi: ‘Mevlânâ, ça¤lar› aﬂan bir ink›lâp
âﬂ›k›d›r, ‹slamiyet’i Türk ruhuyla birleﬂtiren büyük reformcudur. Mevlânâ, toplumsal devrimin ve vicdan özgürlü¤ünün
temel ilkelerini yüceltmiﬂtir.’
Mevlânâ ‹slam âlemine 13. yüzy›lda yeni
bir bar›ﬂ ve insanl›k ideali getirmiﬂti.
‘Mesnevi’ baﬂl›kl› 52 bin m›sral›k büyük
felsefî eserinde ve 4 bine yak›n lirik ﬂiirinde dile getirdi¤i düﬂünceler, dünya
hümanizmas›nda bir doruk olmuﬂtur.
Mevlânâ dünyan›n en büyük aﬂk ﬂairlerinden biri ve evrensel hümanizman›n
temsilcisi olarak sayg› ve sevgi görüyor.”
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YAPI KRED‹ BANKASI GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI MEHMET SÖNMEZ:

“Mortgage
Yasas› tüm

taraflar için

olumlu”
“Mortgage Yasas›”yla ilgili sorular›m›z›
yan›tlayan Yap› Kredi Bankas› Perakende
Bankac›l›k Yönetimi'nden Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s› Mehmet Sönmez
“Yasa ile öngörülen yeni ürünler üzerinde
de çal›ﬂmaktay›z ve müﬂterilerimize yak›n
zamanda bu ürünlerimizi sunaca¤›z” dedi
ürk bankac›l›k sektöründen yabanc› finansman kuruluﬂlar›na, inﬂaat sektöründen
konut sahibi olmak isteyen vatandaﬂlara kadar büyük bir kesimin
geliﬂmelerini yak›ndan
takip etti¤i “Mortgage Yasas›” geçti¤imiz günlerde yürürlü¤e girdi. Yasan›n yürürlü¤e girmesi sonras›nda
ilgili bakanl›k ve kurumlarca ç›kart›lacak tebli¤ler vas›tas› ile yasal düzenlemelerin tamamlanmas› bekleniyor. Baﬂta bankac›l›k sektörü olmak
üzere konuyla ilgili kesimler ise start
almaya haz›rlan›yor. Yap› Kredi Bankas›, yasa ile birlikte öngörülen yeni
ürünler üzerinde çal›ﬂan bankalar
aras›nda. K›sa sürede müﬂterisine
bu ürünleri sunacak olan Yap› Kredi
Bankas›’n›n Perakende Bankac›l›k

T
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Yönetimi'nden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Mehmet Sönmez konuyla ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.
Konut sahibi olmak isteyenlerin
uzun süredir bekledi¤i mortgage
uygulamas›na iliﬂkin yasal düzenleme hayata geçirildi. Yasay›
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bu konuda baﬂar›l› ülke örnekleri
incelendi¤inde bu sistemin üç ana
temel üzerinde çal›ﬂt›¤›n› görüyoruz; bunlar öncelikle makroekonomik dengelerin sa¤l›kl› bir ﬂekilde
kurulmuﬂ olmas›, finansal piyasalar›n geliﬂmiﬂ ve derin olmas› ve de
gayrimenkul finansman› ile sermaye
piyasalar› aras›ndaki ba¤lant›n›n
güçlü bir yap›da oluﬂturulmas›d›r.
Yasam›z ile birlikte sistemin ana
hatlar› oluﬂturulmuﬂtur. Bu anlamda yasay› önemsiyor ve Türk mali

sistemi için önemli bir aﬂama oldu¤unu
düﬂünüyoruz.
Yasa, mevcut haliyle beklentileri
karﬂ›layabilecek nitelikte mi? Eksiklikleri var m›, neler?
Kamuoyunda bir yanl›ﬂ anlaﬂ›lma var;
yasa ile birlikte faiz oranlar›n›n hemen
düﬂece¤i, tüketicilerin hemen konut sahibi olabilecekleri düﬂünülüyor. Öncelikle bu do¤ru de¤il, çünkü faizlerin
düﬂmesinin yasa ile bire bir bir iliﬂkisi
yok. Faizlerin düﬂmesinin esas temel
nedenleri makroekonomik istikrar›n
sürdürülmesi ve Merkez Bankas›’n›n
politikalar›yla ilgilidir. Yasan›n yürürlü¤e girmesi sonras›nda önümüzdeki günlerde ilgili bakanl›k ve kurumlarca ç›kart›lacak tebli¤ler vas›tas› ile yasal düzenlemeler tamamlanacakt›r. Vergi teﬂvikleri gibi baz› düzenlemeler olmasa
dahi, mevcut hali ile yasan›n tüm taraflar için olumlu oldu¤unu düﬂünüyoruz.
Uygulamada ucuz arsa ve konut
projeleri üretilmesi gibi kamuya
düﬂen sorumluluklar var m›?
Konut üretiminde arsa önemli bir faktör, kamunun elinde de arsa stoku bulunuyor. Kamu bu stok vas›tas› ile alt gelir gruplar›na yönelik sosyal amaçl› konut üretimi yapabilir. Büyükﬂehirlerdeki de¤erli kamu arazileri için sektörü
düzenleyici, proje geliﬂtirici (land developer) konumunda bulunmas› faydal›
olacakt›r.
Mortgage sistemiyle konut sahibi
olmak isteyenler, ne tür avantajlar
elde edecekler?
Yasa ile birlikte tüketicilere ilk aﬂamada
direkt yans›yan avantaj Banka Sigorta
Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnas›d›r. Konut finansman› kapsam›nda kulland›r›lan kredilerde sigorta primi, aç›l›ﬂ
komisyonlar› gibi bankalar›n lehlerine
ald›klar› paralar üzerinden ve de kredi
faiz tutarlar› üzerinden al›nan BSMV’ler
kald›r›lm›ﬂt›r. Sistemin as›l avantaj›, konut finansman› kuruluﬂlar›n›n menkul
k›ymetleﬂtirme vas›tas› ile kendilerine
yeni fonlama imkânlar› yaratmalar› ve
bunun kredi faiz oranlar› üzerinde yarataca¤› olumlu etki olacakt›r.
Sistemin Türkiye’de uygulanmas›yla, yabanc› fonlar›n da birtak›m çal›ﬂmalar› ve giriﬂimleri olmas› bekleniyor? Bankac›l›k sektörüne bu
nas›l yans›yacak?

Mehmet Sönmez “Mortgage Yasas› ile sektörün derinlik kazanaca¤›n›,
tüketicilerin çeﬂitli mortgage ürünleri içerisinden kendilerine en uygun
olan› tercih edeceklerini düﬂünüyoruz” dedi.

Yasayla birlikte konut finansman› amac›yla do¤rudan tüketiciye kredi kulland›ran bankalar ile BDDK taraf›ndan konut finansman› faaliyetinde bulunmas›
uygun görülen finansal kiralama ve finansman ﬂirketleri de konut kredisi kulland›rabileceklerdir. Bu alanda yerli ve
yabanc› yeni kuruluﬂlar sistemde yer
alacaklard›r. Ayr›ca konut finansman›
kuruluﬂlar›n›n ç›kartacaklar› menkul
k›ymetlere, yabanc› fonlar›n talepte bulunaca¤›n› bekliyoruz. Sistem sayesinde
kredi hacmi artacak, sermaye piyasalar›nda geniﬂleme ve derinlik oluﬂacak ve
mali sistemimiz büyüyecektir. Bu bankac›l›k sektörünün olumlu yönde geliﬂmesini sa¤layacakt›r.
Bu sistemin içinde nas›l, hangi
ﬂartlarla yer alacaks›n›z?
Yap› Kredi olarak biz müﬂterilerimize
kulland›raca¤›m›z uygun koﬂul ve ﬂartlardaki krediler ile hizmet verece¤iz.
Müﬂterilerimize “sabit faizli”, “artan veya azalan taksitli”, “ileride veya dönemsel ödemeli esnek ödeme seçenekleri”,
“düﬂük faizli”, “anahtar teslim”, “konutun de¤erinin yüzde yüzü kadar”, “ko-

nut geliﬂtirme”, “ipotekli bireysel finansman kredileri” gibi birçok seçenekler sunarak ev sahibi olmalar›n› istiyor,
bu amaçla da 600’den fazla ﬂubemiz, alternatif da¤›t›m kanallar›m›z ile hizmet
veriyoruz. Yasa ile birlikte öngörülen
yeni ürünler üzerinde de çal›ﬂmaktay›z
ve müﬂterilerimize yak›n zamanda bu
ürünlerimizi sunaca¤›z.
Mortgage sistemiyle konut almak
için nas›l bir yöntem izlenecek,
bankan›z nerede devreye girecek?
Önce tüketiciler konut bulacaklar. Konutun de¤erinin bir miktar›n› peﬂin verip, kalan tutar için bankam›za baﬂvuracaklar. Baﬂvuru ile ilgili kredibilite de¤erlendirmesi olumlu ise biz de banka
olarak kredi sözleﬂmesi imzalanmadan
önce tüketicilere kredinin faiz oran›,
masraflar, taksit tutar› bilgilerini içeren
bir “Ön Bilgilendirme Formu” verece¤iz. Tüketiciler bu formu minimum bir
iﬂ günü inceleyecekler ve karar verecekler. Tüketiciler kredi kullanmaya karar verir ise Yap› Kredi taraf›ndan tüketicilere kredileri kulland›r›lacak ve konut üzerine ipotek tesis edilecek.
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AYIN GÜNDEM‹

Genel Müdürü Murat Menemenli:

“Birlikte güçlüyüz”
Koç Toplulu¤u’nun sat›n alma iﬂlemlerini gerçekleﬂtiren Beko
Ticaret’in ad› art›k Farsça “alt›n” anlam›na gelen “Zer” Merkezi
Hizmetler ve Ticaret A.ﬁ. olarak de¤iﬂtirildi. Zer A.ﬁ. Genel
Müdürü Murat Menemenli “Üç y›ld›r ciromuz katlanarak
büyüyor, büyümeye devam” diyor.
oç Toplulu¤u 2003 y›l›nda, Topluluk ﬂirketlerinin ana iﬂleri d›ﬂ›nda kalan tüm endirekt malzeme, hizmetler ve medya sat›n alma hizmetlerinin tek bir ﬂirket kanal›yla merkezi olarak gerçekleﬂtirilmesine karar verdi. O dönemde bu
görev, faaliyetlerini Arçelik bünyesine devretmiﬂ olan ve at›l durumda bekleyen Beko Ticaret’e verildi. ﬁirket, baﬂta medya sat›n almas› olmak üzere ortak
sat›n al›mlar için görevlendirildi. Ancak “Beko” markas›n›n haf›zalara kaz›nm›ﬂ olmas› nedeniyle Beko Ticaret
unvan›n›n Beko markas›yla kar›ﬂt›r›lmas›, bu ﬂirket çal›ﬂanlar›n›n zaman zaman faaliyetlerini anlatmakta zorlanmas›na neden oldu. Ve geçti¤imiz haftalarda Genel Kurul’u yap›lan Beko Ticaret, ismini de¤iﬂtirmeye karar
verdi. Art›k Beko Ticaret’in ad› Zer Merkezi Hizmetler ve
Ticaret A.ﬁ. Yeni yap›lanma sürecini isim de¤iﬂikli¤iyle
baﬂlatan ﬂirket, k›sa sürede hizmetlerini elektronik ortama taﬂ›may› ve uzun vadede de Topluluk d›ﬂ›ndaki firmalara da hizmet verebilmeyi hedefliyor. Farsça “alt›n” anlam›na gelen “Zer” A.ﬁ.’nin Genel Müdürü, 30 y›ll›k Koç
Toplulu¤u üyesi Murat Menemenli, eski Beko Ticaret ve
yeni Zer A.ﬁ.’yi ve bu ﬂirketteki de¤iﬂimi anlatt›.

K

Beko Ticaret’in sat›nalmalar konusundaki faaliyetleri nas›l baﬂlad›?
2003 y›l›na kadar her ﬂirket sat›n almas›n› tek baﬂ›na yap›yordu. ‹lk baﬂlang›c› medya sat›n almas› olmak üzere
Beko Ticaret ortak sat›n al›mlar için görevlendirildi. Bugün art›k Toplulu¤un televizyonda gördü¤ünüz, bas›ndan izledi¤iniz tüm reklamlar› Beko Ticaret’in medya
bölümünden geçiyor, medya sat›n almalar›n›n tümünü
Beko Ticaret yap›yor. Bu iﬂlemlerin merkezileﬂtirilmesi
ﬂirketlerimizin deste¤i ve kat›l›m›yla çok baﬂar›l› oldu.
Herﬂey belli standartlara kavuﬂmuﬂ oldu. Topluluk bünyesindeki ﬂirketlerimiz çok büyük; Migros, Arçelik, Tofaﬂ, Ford Otosan, Yap› Kredi gibi ﬂirketlerin hepsi sektörlerinin en büyükleri ve bilgi birikimleri tart›ﬂ›lmaz.
Ama ﬂirketlerimizde y›llard›r bu iﬂle u¤raﬂanlar›n bir araya gelmesiyle oluﬂan ortak ak›l do¤al olarak bireysel ak›ldan çok daha üstün oldu ve toplulu¤un bilgi birikimi ve
ortak akl› güzel sonuçlar al›nmas›n› sa¤lad›.
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Bir nevi paket program çal›ﬂmas› yap›yorsunuz.
Evet. Her iﬂi veya hizmeti bir paket olarak
düﬂünürsek bu yorumunuz do¤rudur diyebiliriz. Sizin ifadenizle “paket programlar” komitelerle yönetiliyor.
Komitenin içinde her ﬂirketten temsilci var m›?
Hangi konuyla u¤raﬂ›yorsak mutlaka ilgili
konunun ﬂirketlerdeki uzmanlar›ndan
oluﬂan bir de komitesi oluyor. Tüm ﬂirketlerimiz projeye göre sat›n alma, ‹K, planlama, pazarlama bölümlerinin baﬂ›ndaki
kiﬂiler taraf›ndan temsil ediliyor. Son olarak medya planlama ajans seçimi çok baﬂar›l› bir ﬂekilde yap›ld›. Medya Komitesi
içinden seçilen 13 juri üyesi -ki bunlar›n
11’i ﬂirketlerimizden- bunu hep birlikte
yönetti. Dolay›s›yla medya taraf›nda iﬂler
2003’ten beri bu süreçle yönetiliyor.
Bunun yan› s›ra baﬂka sat›n almalar
var m›?
‹lk baﬂta yoktu, ancak medya sat›n almadaki baﬂar›l› uygulamadan sonra
grup içinde ayn› payday› paylaﬂan ve
ﬂirketlerimizin esas iﬂ süreçlerini etkilemeyen neler var, diye bakt›k. Birtak›m
hizmetleri saptad›k. Örne¤in personel
taﬂ›ma hizmetleri; güvenlik ve temizlik
gibi. Bütün ﬂirketlerimiz buna ihtiyaç
duyuyor ve tek baﬂlar›na sat›n al›yorlard›. 2004 y›l›n›n baﬂ›ndan beri bu hizmetleri de hep birlikte organize ediyoruz.
Toplulu¤un lojistik merkezi gibi diyebilir miyiz?
Beko Ticaret, Koç Toplulu¤u’nun merkezi
hizmet ﬂirketine dönüﬂmeye baﬂlad›. Bu
dönemde 20’den fazla proje hayata geçirildi. Her projenin de bir komitesi kuruldu.
Personel taﬂ›ma iﬂini al›yorsak Topluluk’ta
bu iﬂi iyi bilen arkadaﬂlarla bir araya geliyor ve ﬂartnameyi birlikte haz›rl›yoruz. Bu
elbette çok kolay bir süreç de¤il. Pratik bir
iﬂ sürecinden de bahsetmiyoruz. Bu konular komitelerde enine boyuna tart›ﬂ›l›yor.
Böylece en iyi uygulamalar ortaya ç›k›yor.
En iyi uygulamalar Toplulu¤un genelinde
uygulanabilir oluyor. Ortak dili konuﬂmak
do¤al olarak bir zaman al›yor. Sonuçta çok
çeﬂitli projelerde baﬂar›l› olunca ﬂirketlerden de teklifler almaya baﬂlad›k.
Örnekleyebilir misiniz?
ﬁu s›ralar planlad›¤›m›z hizmetlerin içinde
yer almamas›na ra¤men medya takip sisteminin merkezi sat›n al›m› ile u¤raﬂ›yoruz. Di¤er yandan ﬂirketlerimiz örne¤in

tamir bak›m onar›m iﬂlerinin merkezileﬂtirilmesini istedi. Bir yandan da ihalesi yak›n zamanda yap›lm›ﬂ kargo taﬂ›mac›l›¤›
gibi yeni iﬂlerde ﬂirketlerimizin ortak sisteme geçiﬂleri devam ediyor. Yine matbaa iﬂlerinin sat›n al›m› ile ilgileniyoruz. Fabrikalar›m›zdan ç›kan üretim hurdalar›n›n
en iyi ﬂekilde de¤erlendirilmesi için de bir
komitemiz yo¤un çal›ﬂ›yor. Her y›l en az
dört beﬂ proje geliﬂtiriyoruz.
Nas›l bir yöntemle çal›ﬂ›yorsunuz?
Komiteler seçilen konularda ﬂartnameleri
haz›rl›yor, hep birlikte sat›n alma koﬂullar›n›, bu hizmetleri hangi firmalardan sat›n
alabilece¤imizi araﬂt›r›yoruz. Sonra ﬂirketlerden teklif al›yor, ﬂeffaf olmas› ad›na Promena ile birlikte çal›ﬂarak elektronik ortamda da ihalesini yap›yoruz. Hizmeti verecek firmay› komite, fiyat›n yan› s›ra hizmetin kalitesi gibi unsurlar› da dikkate alarak seçiyor. ﬁirketlerimiz de söz konusu
hizmetleri aﬂama aﬂama o firmaya devrediyor. Çal›ﬂt›¤›m›z firmalara da çok ciddi bir
iﬂ potansiyeli sunmuﬂ oluyoruz. Burada temel mant›k, ölçek ekonomisi. Di¤er yandan esas mesele, art›k dünya rekabetiyle
karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz için, bizimle iﬂ yapan iﬂ ortaklar›m›z›n kendi verimsizliklerini bize yans›tma imkân› kalmad›¤› gerçe¤idir. Dünya ile rekabet yapacaksak tüm iﬂ
ortaklar›m›z›n da bu bilince sahip olarak
bize, do¤ru ölçekte do¤ru fiyatla ve do¤ru
hizmet düzeyinde yaklaﬂmalar› gerekiyor.
Firmalar sizin iﬂinizi ellerinde tutmak için çok çaba harc›yorlard›r?
Burada dengeleri bulabildi¤imizi san›yorum. Bu hizmetleri veren firmalarda,
2004 y›l›ndan beri çok büyük de¤iﬂiklikler
olmad›. Bizim de amac›m›z kazan kazan›
gerçekleﬂtirmek. Onlara büyük bir ölçek
ve referans sa¤l›yoruz. Bir yandan da iﬂi
daha iyi yapabilmek ad›na birbirimizden
ö¤reniyoruz.
Kendinizle beraber firmalar› da büyütüyorsunuz.
Böyle bir misyonumuz da var. Türkiye rekabete aç›l›yorsa Türk firmalar›n›n da
do¤ru ölçeklerde olma mecburiyeti var.
Asl›nda Türkiye’de her konuda uzman ﬂirketler var. Evet, belki boyutlar› biraz küçük ve say›lar› fazla ama güzel ülkemizde
her ﬂeyin çözümü var. Biz de do¤ru firmalar› bulmak istiyoruz.
Dünyadaki büyük firmalara bakt›¤›m›zda
bu tür çal›ﬂmalar›n gündemde oldu¤unu
görüyoruz. Koç Toplulu¤u olarak bunu
biz keﬂfetmiﬂ de¤iliz.

Murat Menemenli “Yeni yap›lanma
sürecine ismimizi de¤iﬂtirerek
baﬂlad›k. Çok k›sa zamanda her ﬂeyi
elektronik ortamdan takip edecek
hale gelece¤iz” dedi.

Zer olarak iﬂ tan›m›n›z ne olacak?
E¤er örne¤in, Ford-Otosan’›n esas iﬂi
araç, Arçelik’in iﬂi beyaz eﬂya üretmekse o iﬂe odaklanmal›lar. Personelin taﬂ›nmas› iﬂiyle ya da temizlik, k›rtasiye,
kargo, kurye gibi iﬂlerle u¤raﬂmamal›.
Zer Merkezi Hizmetler olarak yapmak
istedi¤imiz de bu. Zer’i bir uzmanl›k ve
tedarik yönetim merkezi olarak tan›mlamak daha do¤ru olur.
Yeni yap›lanma sürecine ad›m›z› de¤iﬂtirerek baﬂlad›k. Hizmet seviyemizi art›rmam›z, holding ﬂirketlerinin artan isteklerini karﬂ›layabilmemizle do¤ru orant›l›.
Bunun altyap›s›n› da oluﬂturuyoruz. Çok
k›sa zamanda her ﬂeyi elektronik ortamda
takip edebilir hale gelece¤iz. Bütün süreçler bir portal üzerinden yönetilmeye
baﬂlayacak. Bunun da çal›ﬂmalar› aﬂa¤›
yukar› tamamland›. Herkes bir ﬂifreyle ekranda o hizmetlerin durumunu takip edebilecek, iﬂlem yapabilecek, hizmeti onaylayabilecek. Bundan sonra baﬂka kurumlara da hizmet verebilir hale getirebilece¤imizi umut ediyorum.
2007 hedeflerinizi anlat›r m›s›n›z?
ﬁirketimiz çok h›zl› geliﬂti. Geçti¤imiz
üç y›l içinde ciro katlayarak büyüdü.
Yeni Baﬂkan›m›z Ali Y. Koç’un verdi¤i
hedefler do¤rultusunda yeni projelerle
h›zl› büyümeyi devam ettirece¤iz. Koç
Toplulu¤u’nun bütün yöneticileri bu süreci destekliyor. Zaten onlar›n deste¤i
ve kararl›l›¤› olmadan bu projeler hayata geçirilemezdi.
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FABR‹KADA YAﬁAM

Sa¤l›kl› k›rm›z› etin ad›
20 y›ld›r Maret
Maret'te, günde 40
ton et, AB
standartlar›nda
kesilerek iﬂleniyor.
Migros ve Divan'›n
et gereksinimini
karﬂ›layan Maret,
20 y›ld›r taze et
çeﬂitleri ve sosisten
sucu¤a ﬂarküteri
ürünleriyle
sofralar›m›zda
oç Toplulu¤u'nun G›da
Grubu fabrikalar›ndan Maret, bir yandan hayvanc›l›¤›n geliﬂmesi bir yandan da
toplumun dengeli beslenmesi için gerekli et ve et
mamullerinin hijyenik koﬂullarda üretimini yapmak amac›yla
1984 y›l›nda projelendirilmiﬂti. Bugünlerde 20. yaﬂ›n› kutlayan Tuzla’daki
Maret tesislerine Koç Bizden Haberler
dergisi olarak yapt›¤›m›z ziyaret sayesinde, modern ve hijyenik bir ortamda
ve islami koﬂullarda gerçekleﬂtirilen
üretime ﬂahit olma f›rsat› bulduk.
Tat Konserve Sanayii Maret ‹ﬂletmesi
Grup Yöneticisi M. Cem Yard›mc›, ekibimizi karﬂ›layarak iﬂlenmek üzere tesise getirilen hayvanlar›n nerelerden
al›nd›¤› ve hangi kriterlere göre seçildi¤inden sofralar›m›za gelinceye kadar
geçirdi¤i aﬂamalara kadar her konudaki sorular›m›z› yan›tlad›. Bu fabrikada
üretim aﬂamalar› oldukça ilgi çekiciydi,
üstelik Yard›mc›'n›n verdi¤i bilgiye göre Maret uygulad›¤› bu standartlarla

K
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AB’ye girmeye çoktan haz›rd›.

Avrupa standartlar›nda üretim
Maret’teki üretim zinciri fabrikadan
çok önce baﬂl›yor. Üreticilerden yap›lan al›mlarda önce küçük ya da büyükbaﬂ hayvanlar bir veteriner kontrolünden geçiriliyor. Canl› hayvan›n yüzde
30 kadar› Harranova'dan temin ediliyor. Fabrikaya getirilen hayvanlar önce
streslerinden ar›nd›r›lmak üzere fabrikaya yerleﬂtiriliyor. Zira, kesim zaman›ndaki stres, etin kalitesini ve lezzettini etkiliyor. Canl› muayene yap›l›yor,
herhangi bir hastal›k ç›karsa imha ediliyor. Sa¤l›kl› ise kesim hatt›na al›n›yor.
Ard›ndan yeni bir kontrol aﬂamas›na
geçiliyor. Uygun etler tart›l›yor ve so¤uk depoya al›n›yor. Maret'te çal›ﬂan

sekiz veteriner ve sekiz de g›da mühendisinin görevleri aras›nda bu kontroller de var.
Bu fabrikada bir kez elle kesim yap›l›yor
ama onun ard›ndan gerçekleﬂtirilen tüm
iﬂlemlerda otomasyon uygulan›yor. T›pk› di¤er AB ülkelerinde oldu¤u gibi...
Kesimhanedeki bu çal›ﬂmalar›n ard›ndan üretim aﬂamas› baﬂlat›l›yor. Kesimden hemen sonra 37 derece olan et,
dört dereceye kadar so¤utularak, parçalama iﬂlemi için çeyrekleme bölümüne al›n›yor. Burada kemiksiz hale getirildikten sonra bu kez de s›n›fland›rma
çal›ﬂmas›na tabi tutuluyor ve bölümlere
ayr›l›p vakumlanarak marketlere so¤utmal› araçlarla gönderiliyor. ‹malat etleri
ise iﬂlenmek üzere ayr›l›yor. ﬁarküteri
bölümünde sosis, sucuk, salam gibi

Tat Konserve Sanayii
Maret ‹ﬂletmesi
Grup Yöneticisi Cem
Yard›mc›, “Maret
tesislerinde
‹stanbul’un taze et
tüketiminin yüzde
12’sinin, ﬂarküteri
tüketiminin de yüzde
20’sinin
karﬂ›lanmas›
amaçlan›yor” dedi.

Çal›ﬂanlar›n gözüyle Maret
Fahrettin K›z›lray
Fabrikan›n iﬂletmeye
al›nd›¤› 1987 y›l›nda
çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ.
ﬁarküteri biriminde
sucuk fermantasyon
ve piﬂirme kabini bölüm sorumlusu olarak çal›ﬂ›yor. K›z›lray, daha önce yaln›z
fermantasyondan sorumlu iken daha sonra piﬂirmeden de sorumlu olmuﬂ. Söz konusu birimlerin otomasyonunu ve standarda uygun hale getirmeyi o sa¤lam›ﬂ.
Ayn› zamanda Türkiye'de fermantasyonda
bugün kullan›lan programlar› ilk uygulayan
teknisyen olan Fahrettin K›z›lray, 10 kiﬂinin
bulundu¤u fermantasyon bölümünde hiçbir
s›k›nt› yaﬂamad›klar›n› ifade ediyor.
Özden Y›lmaz
20 y›ll›k Maret çal›ﬂan› Özden Y›lmaz, dolum bölümünde çal›ﬂ›yor. Fabrikada öneri-

ürünler haz›rlan›yor. Sosis ve salamlar
piﬂmeye, sucuklar ise fermantasyon
odalar›na gönderiliyor. ‹malat etleri önce k›yma haline getiriliyor. Sonra, sosis
ve salam olarak dolduruluyor ve piﬂiriliyor. Sucuklarda proses biraz daha farkl›. Sucuk üretiminde, insandan çok makine ve programlamalar öne ç›k›yor.

Üretim sadece yurtiçine
Yard›mc›’n›n verdi¤i bilgiye göre Maret, ‹stanbul'un taze et tüketiminin
yüzde 12'sini, ﬂarküteri tüketiminin de
yüzde 20'sini karﬂ›lamak amac›yla
kurulmuﬂ. ‹stanbul ve ‹ç Anadolu Bölgesi’ndeki Migroslar’›n et gereksinimini
Maret karl›ﬂ›l›yor. Fabrika halen, taze
ette yüzde 50, iﬂlenmiﬂ ette yüzde 60
kapasite ile çal›ﬂ›yor. Tam kapasite ça-

l›ﬂt›¤›nda 470 kiﬂinin istihdam edilece¤i fabrikada bugün 381 personel istihdam ediliyor.
Üretimin tamam› yurtiçine yap›l›yor.
Fabrika sadece K›br›s'a s›n›rl› miktarda et ve et ürünleri gönderiyor.
1999 y›l›nda TSE’nin TS-EN-ISO 9002
kalite belgesini almaya hak kazanan
Maret AIB-Uluslararas› G›da Güvenilirli¤i Belgesi'ni 2001, 2002, 2003, 2004
ve 2005 y›llar›nda "Excellent-Mükemmel" derecesi ile almay› baﬂarm›ﬂ bir
kuruluﬂ. Maret geçen y›l da yine uluslararas› BRC G›da Güvenli¤i ve HACCP
Belgesini "A-Mükemmel" derecesi ald›.
Maret'in bu y›l ürün çeﬂidinde baz› farkl›l›klar, daha do¤rusu geniﬂlemeler söz konusu. Maret'in halen tüketiciye ulaﬂt›rd›¤› geleneksel sucu¤un yan›s›ra gelen ta-

len iﬂ fikirlerine de¤er verildi¤i ve uygulamaya konuldu¤u için çal›ﬂma koﬂullar›ndan son derece memnun. Çünkü baharat
kar›ﬂt›rma ve dolumda, kendisine ait pek
çok fikir bugün uygulan›yor. Y›lmaz, eskiden daha uzun sürede yap›lan iﬂlerin daha
k›sa sürede ve otomasyonla yap›lmas›n›
sa¤l›yor. Meslek lisesi mezunu Y›lmaz,
eﬂiyle de fabrikada tan›ﬂt›¤› için ayr›ca
seviyor Maret'i.
Hüseyin Ergene
17 Kas›m 1988'de çal›ﬂmaya baﬂlayan Ergene, parçalama bölümünde ustabaﬂ› olarak
görev yap›yor. Sipariﬂler do¤rultusunda al›nacak mallar›n ayarlanmas› ve gelen sipariﬂlerin düzenli olarak sat›ﬂa sunulmas› ile elemanlar›n iﬂ organizasyonlar›n› yapan Ergene, iﬂe 24 yaﬂ›nda baﬂlad›¤›n› bugün 42 yaﬂ›nda oldu¤unu söylüyor.

Rakamlarla Maret
Üretim alan›: 200 dönümlük bir arazi
üzerinde 27 dönümlük kapal› alan
Çal›ﬂan say›s›: 50'si kad›n, toplam 381 kiﬂi
Günlük et iﬂleme kapasitesi: 40 ton
Günlük su tüketimi: 400 ton
Vardiya: Bölümler iﬂleme kapasitelerine
göre bir, iki ve üç vardiya çal›ﬂ›yor
Hayvan bar›nd›rma kapasitesi: 400
büyükbaﬂ ve 3500 küçükbaﬂ

lepler üzerine biraz daha ac›l›s› üretime
girecek. Ayr›ca donuk köfte çeﬂitlerinin
yan›nda taze köfte üzerine yeni bir konsept geliyor. Raf ömrü yedi ile 10 gün
olan paketler Migroslar'da sat›lacak.
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MARKA V‹ZYON

“Baﬂar›l› bir tasar›m siz
‘iyi oldu’ dedi¤inizde olur”

Ivan Chermayeff

Soldan sa¤a: Amerikan Grafik Sanatlar Enstitüsü dergisi kapa¤›, Mobil petrol ﬂirketinin giriﬂi, Pepsi-Cola yönetim merkezi için süsleme, Fortune dergisi kapa¤›

Koç Toplulu¤u’na ba¤l› çok say›da ﬂirketin ve dünyadaki pek çok küresel
markan›n logolar›n› tasarlayan ‹van Chermayeff, “iyi tasar›m”›n
esaslar›n›n her zaman ayn› kalaca¤›na inan›yor ve genç tasar›mc›lar›n
her iyi tasar›m›n bir fikirden baﬂlad›¤›n› unutmamalar› gerekti¤ini
söylüyor. Chermayeff, Bizden Haberler’e verdi¤i röportajda tasar›ma
iliﬂkin bak›ﬂ aç›s›n›n özgünlü¤ünü ortaya koyuyor:

5

0 y›ldan beri görsel sembolleri toplumlar›n haf›zalar›na yerleﬂtiriyorsunuz. Tasarlad›¤›n›z say›s›z logo ve amblemlerle
gerçek bir efsanesiniz.
Tasar›m felsefeniz nedir?
Tasar›m› problem çözen bir unsur olarak
görüyoruz. Grafik tasar›m bir servis iﬂidir.
Biz, ihtiyaç duyan iﬂletmelere ve kurumlara görsel araç veriyoruz. Bizim sorumlulu¤umuz, verdi¤imiz görsel malzemelerin hedef izleyiciler üzerinde gereken etkiyi yapmas›d›r.
Bir logo veya amblemin iﬂe yaramas›n› sa¤layan faktörler nelerdir?
“Do¤ru logo” diyebilece¤imiz kavramdan bahsedebilir miyiz?

Koç Toplulu¤u
için yapt›¤›
çal›ﬂmalar
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Baﬂar›l› logo veya amblem kuruluﬂa veya
amac›na uygun oland›r. Bunun d›ﬂ›nda, o
logo hat›rlanabilir, basit ve güçlü olmal›d›r. Do¤ru logoyu seçmek için iyi kavrayan bir göze ihtiyaç vard›r. Ayr›ca tasar›mc›, hedefi ve izleyicileri anlayabilmeli
ve iyi bir tat verebilmelidir. Baﬂar›l› bir tasar›m “siz iyi oldu¤unu düﬂündü¤ünüzde”
olur. Fakat bu da tek cevap olmayabilir.
Bir logo veya amblem üzerinde çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›n›zda ne tür bilgi ve
verilere baﬂvuruyorsunuz? Bir ﬂirketin veya kurumu imaj› sizi ne kadar
etkileyip, bir tarafa yöneltiyor ve
esin kayna¤› oluyor?
ﬁirketin verdi¤i imaj› anlamak önemlidir.
Fakat vermek istedi¤i imaj, ﬂirketin size
verdi¤i imajdan baﬂka olabilir. ‹zleyicile-

ri anlamak da çok önemli meseledir. Örne¤in, Arçelik kimli¤i üzerinde çal›ﬂt›¤›m›zda, beyaz eﬂyada kararlar›n kad›nlar
taraf›ndan verildi¤ini biliyorduk. Onun
için de karar verenleri etkileyecek bir tasar›m yarat›k.
Chermayeff&Geismar Studio’nun
üretimi bütün dünyay› kaps›yor. Çal›ﬂmalar›n›zda ülkelerde de¤iﬂik
renk, düzen ve his gibi referans noktalar› oluyor mu?
Öncelikle çal›ﬂaca¤›n›z ﬂirketin kurumsal kültürünü ve çal›ﬂt›¤› daha büyük
kültür ortam›n› anlaman›z gerekiyor. Tasar›m prensipleri de¤iﬂmez. Fakat lisan›n anlay›ﬂ› de¤iﬂik olabilir. Bunlar bazen f›rsatlar yaratabiliyor. Örne¤in, Tüpraﬂ için yaratt›¤›m›z yeni sembol, Türk

Rahmi M. Koç: “Chermayeff’in yap›tlar›
tart›ﬂmas›z büyük bir yetene¤in ürünü”

Rahmi M. Koç, 1984 y›l›nda tan›ﬂt›¤› ünlü tasar›mc› Chermayeff ile ilgili olarak ﬂöyle diyor:
“Koç Holding kuruldu¤unda logosu büyük harf K
idi. 1984’te Koç Holding Fortune 500 ﬂirketlerinden birisi haline gelmiﬂ ve logosu da eskimiﬂti. Yeni bir logo tasar›m› için Ivan Chermayeff ile Mobil Türkiye’nin iﬂletme müdürünün
tavsiyesiyle ba¤lant›ya geçti¤imizde söyledi¤i
ilk ﬂey ﬂu oldu? “Neden yaln›zca K harfini kullan›yorsunuz? Ad›n›z çok k›sa; Koç’un tamam›n›
kullanabilirsiniz.”
Koç Holding’in 12 Haziran 1984 tarihli Yönetim
Kurulu Toplant›s›’nda Chermayeff’in yapt›¤› ünlü boynuzlu logo resmen kabul edildi. Bu tarihten itibaren Chermayeff pek çok Koç ﬂirketi için
de amblem, logo ve kurumsal kimlik çal›ﬂmas›
yapt›. Rahmi M. Koç, “Ivan’› tan›d›kça çok iyi
dost olduk” diyor. Onun kiﬂisel sanat koleksiyo-

bayra¤› izlenimi veren, akan iki damla
petrolden oluﬂuyor.
Türkiye’de daha çok Koç Toplulu¤u
için yapt›¤›n›z projelerle tan›n›yorsunuz. Koç Toplulu¤u’na bugüne kadar hangi projeleri yapt›n›z?
Koç Holding için Koç boynuzu sembolü
ve logosunu tasarlad›k tabii. Y›llar içinde
Arçelik, Aygaz, DemirDöküm, KOFISA,
Opet, Tüpraﬂ, ve Yap› Kredi için yapt›¤›m›z kimlik çal›ﬂmalar› d›ﬂ›nda Koç Holding’in orijinal logosunun türevlerini de
tasarlad›k. Ayr›ca Koç Üniversitesi ve
Rahmi M. Koç Müzesi için semboller geliﬂtirdik.
Yaratt›¤›n›z logolar ve tasar›mlar ülkemizde Pera Müzesi’nde de sergilendi. 24 Ocak-25 Mart tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilen “Chermayeff

nunu ve sanat yap›tlar›n› gördü¤ünü ve her bir
çal›ﬂmas›n›n “tart›ﬂmas›z büyük bir yetene¤in
ürünü olan özgün yap›tlar” oldu¤unu söylüyor.
‹ﬂte bu ünlü grafik tasar›mc›n›n orta¤›yla birlikte yapt›¤› seçkin çal›ﬂmalar, Koç ﬂirketleri için
yapt›¤› logolar, aralar›nda Mobil, Xerox, Pan
American ve son olarak Pera Müzesi amblem ve
logolar›n›n da yer ald›¤› çal›ﬂmalar›ndan oluﬂan
“Chermayeff & Geismar: Son 50 Y›l›n Amblem,
Logo ve Tasar›mlar›” ve Ivan Chermayeff’in sanatsal çal›ﬂmalar›ndan oluﬂan, “Ivan Chermayeff: Kolajlar ve Küçük Heykeller” sergileri,
Pera Müzesi’nde merakl›lar›yla buluﬂtu.
Yaman bir görsel zekâ
Tasar›m ve popüler kültür üzerine yüzü aﬂk›n
makalenin yazarl›¤›n› ve editörlü¤ünü yapm›ﬂ
olan Steven Heller, New York’un iﬂlek bir caddesinde bu ikili taraf›ndan yap›lm›ﬂ logolar, afiﬂler,
al›ﬂveriﬂ torbalar› ve dev boyutlu sergilemelerle
karﬂ›laﬂmadan yürümenin imkâns›z oldu¤unu
söylüyor. Steven Heller, Chermayeff ve Geismar
ikilisinin özellikle Koç Holding, Yap› Kredi Bankas› ve Tüpraﬂ için yapt›¤› çal›ﬂmalarla tasar›m dilinde ne kadar evrensel olunabilece¤ini kan›tla-

& Geismar: Son 50 Y›l›n Amblem, Logo ve Tasar›mlar›” ve Ivan Chermayeff’in sanatsal çal›ﬂmalar›ndan oluﬂan, “Ivan Chermayeff: Kolajlar ve
Küçük Heykeller” sergileriniz hakk›nda görüﬂlerinizi bizimle paylaﬂ›r
m›s›n›z?
Pera Müzesi, logolar›m›z› sergilemesinden dolay› bizi onurland›rd› ve serginin
sonuçlar›ndan çok memnun kald›k. Suna
ve ‹nan K›raç Pera Müzesi Genel Müdürü
Özalp Birol, Müze Direktörü Bar›ﬂ K›br›s
ve müze çal›ﬂanlar› çok çaba sarf ederek
çok güzel bir sergi sundular.
Logolar ve amblemlerde dünyada
yükselen e¤ilimler nelerdir? Önümüzdeki y›llarda ﬂirketler kendilerini nas›l ifade edecekler?
‹ﬂe baﬂlad›¤›m›z 1950 sonlar›ndan bu yana de¤iﬂiklik oldu. ﬁirketler art›k iyi tasa-

d›klar›na dikkat çekerek ﬂöyle diyor:
“Kültürleraras› deyiﬂler, yal›n bir tipografi, taﬂk›n bir renk paleti, düzenden sadelikten yana
tercihler ve yaman bir görsel zekâ içeren da¤arc›klar›, daha fazla aç›klamay› gereksiz k›l›yor.”
“Biz tasar›m›n potansiyel kaostan düzen ç›karmak oldu¤una inan›yoruz” diyen Chermayeff, iyi
tasar›m›n her toplum katman›nda yaﬂam kalitesini art›raca¤›n› varsayan modernist yaklaﬂ›m›n
önemli isimlerinden biri. Orta¤›yla birlikte
“günlük yaﬂam›n ›v›r z›v›r›n› toplay›p ﬂaﬂ›rt›c›
bir güzellik ve anlam taﬂ›yan tablolara dönüﬂtürme yetene¤i”yle, son derece s›radan olan›n
içinden “sanatsal olan›” bulup ç›karabiliyor. ‹kili, “rastlant›yla hoﬂ keﬂifler yapma yetene¤i ile
do¤muﬂ ama hiçbir ﬂeyi ﬂansa b›rakmama konusunda da büyük bir ustal›k sergiliyor.” Bunlar
sanat eleﬂtirmenlerinin bize aktard›¤› bilgiler...
Di¤er yandan Chermayeff ve Geismar’›n stüdyosunun 70’li y›llarda Amerika’daki “iﬂ kapma” yar›ﬂ›nda çok büyüdü¤ünü ve 2005 y›l›nda ikilinin iﬂ
üreten tasar›mc›lardan çok birer yöneticiye dönüﬂme çeliﬂkisiyle karﬂ› karﬂ›ya kald›klar›nda
ﬂapkalar›n› önlerine koyup iﬂ hacmini küçültme
karar› ald›klar›n› da ekleyelim.

r›mlar› daha çok önemsiyor ve arkalar›nda duruyor. Fakat tasar›m e¤ilimlerine
gelince bunlar› takip etmiyoruz. ‹nan›yorum ki iyi tasar›m›n esaslar› her zaman
ayn› kalacakt›r.
Özelikle Bat›l› tüketicilerin, günde 3
bin kurumsal sembolle karﬂ›laﬂt›klar›nda imaj›n geliﬂmedi¤i ve yenilenmedi¤i, statik kald›¤› yolundaki görüﬂü benimsiyor musunuz?
Tabii ki de¤iﬂim ile devaml›l›k aras›nda
bir denge oluyor. Devaml›l›k kimli¤i oluﬂtururken, de¤iﬂiklik ilginin devam etmesini sa¤l›yor. Fakat birinden birini tercih
ettirmek yanl›ﬂ olur. Google iyi bir örnek.
Web sayfalar›nda kolay hat›rlanan, temiz
ve basit tasar›ml› logo tipini sürekli kullan›yor. Tatil günlerinde ise logolar›n› de¤iﬂtiriyor. Bu da e¤lenceli oluyor ve ilgiyi
art›r›yor.
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SOSYAL SORUMLULUK

Okuldan park yap›m›na,
“Ülkem ‹çin” çal›ﬂt›lar
Koç Toplulu¤u’nun 80. y›lda baﬂlatt›¤› “Ülkem
‹çin” projesi kapsam›nda çal›ﬂmalar yapan
bayiler 2006 y›l›nda adeta birbiriyle yar›ﬂt›

KARAMAN

BARTIN

oç Toplulu¤u’nun 80. y›l›nda
baﬂlat›lan ve Toplulu¤a ba¤l›
ﬂirket, bayi ve çal›ﬂanlar›n kat›l›m›yla 2006 y›l›nda tamamlanan “Ülkem ‹çin” projeleri
anlatmakla bitmiyor. Bayiler
geçti¤imiz y›l bu sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek için
adeta birbiriyle yar›ﬂt›. ‹ﬂte her biri
sosyal sorumluluk örne¤i olan projeler.

K

Bart›n’da müze bahçesi yap›ld›
Bart›n Arçelik-Beko Bayii Ali Coﬂkun
Demirel koordinatörlü¤ünde gerçekleﬂtirilen proje ile kent müzesi bahçesine
çocuk oyun alanlar› yap›ld›.

ra’daki Sincan ‹ﬂ Okulu yenilendi. Arçelik Bayi ‹lker Sümer koordinatörlü¤ünde hasarl› bölümleri onar›larak yenilenen ve ihtiyaçlar› tamamlanan okul için
76 bin 500 YTL harcand›.
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yar, ö¤retmen bilgisayar›, UPS, ak›ll›
tahta, scanner, printer hediye edildi.

Mersin’de üç ayr› proje
Mersin Arçelik Bayii ‹brahim Kiper koordinatörlü¤ünde üç proje gerçekleﬂtirildi.
Hüseyin Polat Uygulama Okulu ve ‹ﬂ E¤itim Merkezi’ndeki özürlü ö¤rencilere yönelik ilk proje ile uygulama seras› yap›ld›,
klima ve org al›nd›. ‹kinci olarak MersinÇocuk Gençlik Merkezi (ÇOGEM) Müdürlü¤ü’ne kuaför atölyesi kuruldu.
Kalan nakit, TOBB Ekonomi Üniversitesi’nde burslu ö¤rencilere ba¤›ﬂland›.

Sincan ‹ﬂ Okulu yenilendi
Orta seviyede ö¤renim güçlü¤ü çeken
ilkö¤retim mezunu ö¤rencilerin sosyal
hayata adaptasyonu ve bir mesle¤e yönelerek kendine yetebilen bir birey olarak kazand›r›lmalar›n› amaçlayan Anka-

B‹LEC‹K

‹stanbul’da teknoloji deste¤i
Ford Bayii Kaan Ya¤›zer koordinatörlü¤ünde ve toplam 254 bayinin deste¤iyle
‹stanbul’da Maltepe Lisesi’nin teknolojik
ihtiyaçlar› karﬂ›land›. Okula 15 bilgisa-

Karaman’da Atatürk Çocuk Park›
Karaman Arçelik Bayii Celalettin Ölmez
koordinatörlü¤ünde gerçekleﬂtirilen
proje ile Gazi ‹lkö¤retim Okulu karﬂ›s›ndaki Atatürk Çocuk Park› yenilendi. Belediye ile ortak altyap› çal›ﬂmalar› da
yap›ld›..

Çocuklar için spor alanlar›
Osmaniye Arçelik Bayii Metin Kabul
koordinatörlü¤ünde Cevdetiye ‹lkö¤retim Okulu’na basketbol ve voleybol sahas› yap›ld›. Proje kapsam›nda, okula
ait kantin binas›n›n imar› ile ö¤rencilerin spor yapabilecekleri bir alan kazand›r›ld›.

‹ki okula teknoloji deste¤i
Malatya Opet Bayii Cercis Tortum koordinatörlü¤ünde Malatya Kendirli S›tmap›nar ‹lkö¤retim Okulu ile Kindirli ‹lkö¤retim Okulu’na yedi bilgisayar, iki televizyon, yedi bilgisayar sehpas›, iki çal›ﬂma masas›, dokuz bilgisayar koltu¤u ve
bir yaz›c› al›nd›.

Nevﬂehir’den üniversiteye yard›m
Nevﬂehir Arçelik Bayii Taner Özalt›n
koordinatörlü¤ünde yar›m kalan Fen
Edebiyat Fakültesi inﬂaat›n›n tamamlanmas›na yönelik çal›ﬂmalarda bulunuldu.

beyaz tahta, iki ö¤retmen masas›, bilgisayar, fotokopi makinesi hediye edildi.

Bitlis’te 20 s›n›f›n bak›m›
Bitlis Arçelik Bayii Fehmi Kaleli
koordinatörlü¤ünde Ça¤layan, Milli Hakimiyet, Cumhuriyet, Mehmet Akif, B.
Evler, Karﬂ›yaka ve Hizan Baﬂkent
ilkö¤retim okullar›ndaki 20 s›n›f›n badana ve kap› boyama çal›ﬂmalar› yap›ld›.

Bebek yo¤un bak›m odas›
Sinop Tofaﬂ Bayii Akif Kay›kç›o¤lu koordinatörlü¤ünde Sinop Hastanesi bebek
yo¤un bak›m odas›n›n kap› ve pencerelerinin tamiri, zemin döﬂemesinin ve boyas›n›n yap›lmas› çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirildi.

Siirt’te oyun park›
Siirt Arçelik Bayii Abdülkadir Demirhan
koordinatörlü¤ünde Saraço¤lu Çocuk
Yuvas› bahçesinin sal›ncak, kayd›rak,
tahterevalli ihtiyac› karﬂ›lanarak oyun
ve dinlenme park› kullan›r hale getirildi.

K›rﬂehir’de taﬂ›mal› köy
okullar›na televizyon
K›rﬂehir Arçelik Bayii Fevzi Büyükﬂahin
koordinatörlü¤ünde gerçekleﬂtirilen
proje ile taﬂ›mal› köy okullar› 30 A¤ustos Zafer, Kurua¤›l Köyü ve 24 Aral›k ilkö¤retim okullar›na 10 televizyon, 10
DVD ve su dolab› hediye edildi.

Bilecik Bilim ve Sanat
Merkezi’nin onar›m›
Bilecik Arçelik Bayii Ali Pamukçu koordinatörlü¤ündeki proje ile Bilecik Bilim
ve Sanat Merkezi’nin boyas› yap›ld› ve
yerler seramik döﬂendi.

Ba¤l›ca Köyü’nde e¤itime destek
Mardin Arçelik Bayii Aziz Fide
koordinatörlü¤ünde Ba¤l›ca Köyü ‹lkö¤retim Okulu’nun eksikleri giderildi;
‹mam Hatip Lisesi’nin boyas› ve tuvalet-

G‹RESUN
B‹TL‹S

Opet’ten çocuk park› projesi
Kastamonu’da Opet Bayii Necmi ve Do¤an Ünlü’nün koordinatörlü¤ünde Kuzeykent Mahallesi’ne çocuk park› yapt›r›ld›. Gerçekleﬂtirilen projeler aras›nda; çocuk park›n›n düzenlenmesi, çocuk
oyun alan›n›n oluﬂturulmas›, çiçekliklerin ve oturma gruplar›n›n yap›lmas› düzenlemeleri yer al›yor.

leri yenilendi. Ba¤l›ca ‹lkö¤retim Okulu’na dört televizyon ve DVD al›nd›.

Burdur’da çevre düzenlemesi
S‹‹RT

Yalova’da 15 bayinin deste¤i
Giresun’a kütüphane
Giresun’da Opet istasyonu sahibi Bülent
Do¤ramac› koordinatörlü¤ündeki proje
ile ‹l Özel ‹dare Binas›, kütüphaneye dönüﬂtürüldü. Üç katl› binan›n alt k›sm› ilkö¤retim ö¤rencileri için kütüphane
olarak, di¤er katlar ise halk›n ihtiyaçlar›na göre düzenleniyor.

Yalova Arçelik Bayii Abdülbaki Ayd›n
koordinatörlü¤ündeki proje ile Yalova
Milli Piyango Rehabilitasyon Merkezi ve
Yalova Kimsesiz ve Özürlüler Yurdu’nun
atölye ihtiyaçlar› karﬂ›land›. Proje kapsam›nda perde, masa, kanepe, televizyon,
uydu al›c›s›, çanak anten ve bask› atölyesi için yaz›c›, toner, ›s›pres makinesi,
mousepad, tiﬂört, kupa al›nd›.

Konya’da okul tadilat›
Konya Bayii ‹smail Hakk› Kolat
koordinatörlü¤ünde Ulubatl› Hasan
‹lkö¤retim Okulu’nun kap›, pencere, kap›
tadilat›, lavabo, tuvalet yap›m›, boyama
çal›ﬂmalar› ile koridora fayans döﬂenmesi çal›ﬂmalar›ndan oluﬂan tadilat ve tamirat projesi gerçekleﬂtirildi. Okula sekiz
deney masas›, sekiz malzeme dolab›, iki

Burdur Arçelik Bayii Daldal Ticaret’in sahibi Hasan Ali Daldal koordinatörlü¤ünde yapt›r›lan ﬁirinevler Anaokulu çevre
düzenlemesi ve amfi yap›m› s›ras›nda
a¤açland›rma, çimlendirme çal›ﬂmalar›na
da yer verildi.

Diyarbak›r’da üç okula destek
Diyarbak›r Arçelik Bayii Tutka A.ﬁ. yetkilisi S›d›k Kurul’un koordinatörlü¤ünde
yap›lan proje ile Beyaz Tebeﬂir ‹lkö¤retim
Okulu’nun ve Atatürk ‹lkö¤retim Okulu’nun boya, bak›m ve tamirat çal›ﬂmalar›
gerçekleﬂtirildi, Faik Ali ‹lkö¤retim Okulu’na da klima ba¤›ﬂ› yap›ld›.

Uﬂak’ta konferans salonu
Uﬂak Arçelik Bayii Ziya Tirito¤lu
koordinatörlü¤ünde ve Koç Holding’den de sa¤lanan destekle Uﬂak
Fen Lisesi’nin konferans salonuna granit döﬂendi, alç›, s›va ve boyama çal›ﬂmalar› yap›ld›. Salonun koltuk ve kürsü
ihtiyac› giderildi.

Gaziantep’te iki okul projesi
Tofaﬂ Bayii Ali Topçuo¤lu koordinatörlü¤ünde Gaziantep Galip Deniz ‹lkö¤retim Okulu ve Emine Mustafa Human›zl›
‹lkö¤retim Okulu’nun ihtiyaçlar› karﬂ›land›. Okullara 30 televizyon, televizyon
dolab› ve 30 VCD hediye edildi.
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SOSYAL SORUMLULUK
Özürlüler okulu yenilendi

Kütahya’ya çocuk park›

Kocaeli’nden ö¤rencilere destek

Arçelik-Beko Bayii Muharrem Bozk›r,
koordinatörlü¤ünde Gümüﬂhane Rehberlik ve Araﬂt›rma Merkezi’nin e¤itim
uygulama ve özürlüler okulunun ihtiyaçlar› karﬂ›land›. Proje çerçevesinde
çocuklar için top havuzu, kayd›rak, iki
denge tahtas› yapt›r›ld› ve merkezin bulaﬂ›k makinesi, çamaﬂ›r makinesi, iki bilgisayar, çekyat ve uyku seti, mini f›r›n
gibi ihtiyaçlar› al›nd›.

Kütahya Arçelik Bayii R›za Gönen koordinatörlü¤ünde Kütahya’n›n giriﬂine çocuk park› yap›ld›. Proje kapsam›nda
parka kayd›rak, sal›ncak, tahterevalli,
Tarzan merdiveni, itfaiyeci borusu ve
yay ç›k›ﬂ merdiveni yapt›r›ld›.

Arçelik Bayii Kani Baﬂtürk koordinatörlü¤ünde Kocaeli Akmeﬂe Yat›l› ‹lkö¤retim Okulu’nun çat›s› ile d›ﬂ cehpesi onar›ld› ve boyas› yap›ld›.

Veli ve ö¤retmen salonu
Arçelik bayii Hamdi Yenigün koordinatörlü¤ünde gerçekleﬂtirilen proje ile Karabük Türkiye Özel E¤itim Vakf› Rehberlik ve Araﬂt›rma Merkezi’ne veli ve
ö¤retmen e¤itim salonu yapt›r›ld›. Türkiye Özel E¤itim Vakf› iﬂbirli¤i ile gerçekleﬂtirilen proje çerçevesinde e¤itim
salonuna elektrikli cihazlar al›nd›, koltuk ve dekorasyonu yap›ld›.

Rize’de bilgisayar odas›
Arçelik Bayii Nurettin Yavuz koordinatörlü¤ünde Rize Çocuk Yetiﬂtirme Yurdu’na bilgisayar odas› yap›ld›; 12 bilgisayar, bilgisayar masas› ve iki yaz›c› al›nd›.

Y‹BO’ya bilgisayar odas›
Ordu’da, Arçelik Bayii Kamil Ersoy koordinatörlü¤ünde, Y‹BO okulunun ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›n›n yan›nda okula bilgisayar odas› yapt›r›ld› ve bu bilgisayar s›n›f›na 12 bilgisayar al›nd›.

Gürp›nar’da okul yenilendi
Van’da, Ford Bayii Ali Çiçeksay koordi-

ÇANKIRI

Kars’ta özürlü çocuklara destek
Kars Arçelik Bayii Ensar Erdo¤du koordinatörlü¤ünde gerçekleﬂtirilen proje
ile Mehmetçik ‹lkö¤retim Okulu’nun d›ﬂ

Gazeteye abonelik
KIRﬁEH‹R

Arçelik Bayii Emrullah Ci¤er koordinatörlü¤ünde Kahramanmaraﬂ’ta evine gazete
girmeyen 185 aileye y›ll›k abonelik verildi.

ﬁ›rnak’ta d›ﬂ cephe boyas›
natörlü¤ünde Gürp›nar Yat›l› ‹lkö¤retim
Okulu’nun eksikleri giderildi. Okula;
projeksiyon cihaz›, 14 beyaz s›n›f tahtas›, 14 ö¤retmen kürsüsü, 14 s›n›f ask›l›¤›, 14 s›n›f dolab› ve bilgisayar al›nd›.

ﬁ›rnak’ta, Arçelik-Beko Bayii Faruk
Özalp önderli¤inde, Cizre Menderes
‹lkö¤retim Okulu ile ek binas›n›n d›ﬂ
cephe boyas› yap›ld›.

Çank›r›’da yenileme
Muﬂ’tan tam destek

cephe ve iç duvar badanas› yap›ld›. Ayr›ca özürlü çocuklar okulunun televizyon, elektrikli süpürge ihtiyaçlar› al›nd›
ve yerler hal›fleks ile kapland›.

Arçelik-Beko Bayii Ekrem Demirel
koordinatörlü¤ünde A¤açl›k ‹lkö¤retim Okulu’nun bak›m› ve onar›m› yap›ld›. Okulun boya, badanas›n›n yap›lmas› ve elektrik tesisat›n›n de¤iﬂtirilmesinin yan›nda, bahçesi ile basketbol sahas› tanzim edildi.

Kilis Öncüp›nar park›na havuz

Fen lisesi bak›ma girdi

Kilis Arçelik-Beko Bayii Habib Türkay
koordinötürlü¤ünde Kilis Merkez Öncüp›nar Park›’na süs havuzu yap›ld›. 20 cm
kal›nl›¤›ndaki duvarlara sahip havuz
renkli mermer ile kapland›.

Isparta’da Arçelik Bayii Mümtaz Arma¤an koordinatörlü¤ünde Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi’nin bak›m› yap›ld›. Okulun içi, koridorlar›, yemekhanesi, tuvalet ve banyolar› boyat›ld›.

K›rklareli’nde tiyatro salonu

Kütüphane yard›m›

K›rklareli Arçelik Bayii Selim K›nal›,
koordinatörlü¤ünde Mustafa Dalcal› ‹lkö¤retim Okulu’na tiyatro ve toplant›
salonu düzenlenmesi gerçekleﬂtirildi.

Sivas’ta, Arçelik Bayii Cahit Püﬂman
koordinatörlü¤ünde Çeltek, Demirçelik,
Hanl›, Güney, Karayün ve 60. Y›l ilkö¤retim okullar›na kütüphane yap›ld›.

B‹LEC‹K

Arçelik Bayii Ahmet ve ‹smail Sar›kaya
koordinatörlü¤ünde Çank›r› Mehmet
Karatekin ‹lkö¤retim Okulu boyat›ld›,
müdür ve toplant› odas›n›n yerleri parke
ile kapland›, çat› tamir edildi ve kap›lar
de¤iﬂtirildi.

Ni¤de’de lojmandan s›n›f
Ni¤de’de Arçelik Bayii Hac› Emin Özdemir önderli¤inde Karaatl› kasabas›ndaki ﬁehit ﬁahin Y›lmaz ‹lkö¤retim
Okulu’nun boya ve badanas› yap›ld›,
pencereler pimapenle kapland› ve lojman iki s›n›f haline getirildi.

Bingöl’den e¤itime destek

(
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Arçelik Bayii Hüseyin Acar önderli¤inde
Bingöl Büyük Tekirören ‹lkö¤retim
Okulu’nun bak›m ve onar›m› kapsam›nda pencere ile kap› do¤ramalar› onar›ld›,
çat›n›n bak›m› yap›ld›.

“Ülkem ‹çin Günü” kapsam›nda 2006 y›l›nda ﬂirketlerimiz ve bayilerimiz taraf›ndan gerçekleﬂtirilen 223
projenin tan›t›m› bu say›da tamamlanm›ﬂt›r. Haziran ay› itibariyle 2007 projelerinin tan›t›m› baﬂlayacakt›r.

)

KOCCRM

Türkiye’nin Paro
özellikli tek kredi
kart›: Worldcard
ürkiye’nin en yayg›n kredi kart› program› World, Türkiye’nin
en büyük sadakat program› paroyla iﬂbirli¤ine gitti. Yap›lan
anlaﬂmaya göre Worldcard sahipleri, hem Worldcard’›n sa¤lad›¤› tüm imkânlardan yararlanacak
hem de kap›s›nda mavi y›ld›z bulunan
paro üyesi iﬂyerlerinde sunulan ekstra
paropuan, ekstra kampanya ve indirimlerden baﬂka bir kart kullanmaya gerek
kalmadan faydalanabilecekler.
Worldcard ve paro aras›ndaki iﬂbirli¤inin ilk kampanyas› çerçevesinde 30
Mart - 30 Nisan tarihleri aras›nda paro
üyesi iﬂyerlerinden Worldcard ile yap›lacak 75 YTL’lik al›ﬂveriﬂler 10 YTL indirim kazand›racak. ‹ndirimler 15 Ma-

T

y›s tarihine kadar kap›s›nda mavi y›ld›z
olan tüm paro üyesi iﬂyerlerinden kullan›labilecek. World ve paronun sundu¤u f›rsatlar bu kampanyadan sonra da
devam edecek.
Worldcard sahiplerinin kartlar›n› paro
özellikli yapmalar› için Yap› Kredi ﬂubeleri, Yap› Kredi ‹nternet Bankac›l›¤›
(www.yapikredi.com.tr) ve Telefon Bankac›l›¤› (444 0 444) kanallar›n› kullanmalar› gerekiyor. Worldcard’›n› paro özellikli
yapan kart sahiplerinin al›ﬂveriﬂ esnas›nda
ma¤aza görevlisine paro imkânlar›n› kullanmak istedi¤ini söylemesi yeterli oluyor.
Paro üyesi iﬂyerleri: Arçelik, Aygaz,
Avis, Beko, DemirDöküm, Divan, Fiat,
Ford, Koç Allianz, Koçtaﬂ, Migros,
Opet, Setur ve Yamaha.

2006 Koç Toplulu¤u
CRM Baﬂar› Ödülü Opet’in
“2006 Koç Toplulu¤u CRM Baﬂar›
Ödülü”nü G‹TT kampanyas› ile
kazanan Opet’e ödülü, Koç Holding
Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç taraf›ndan verildi.
Opet CRM ve ‹ﬂ Geliﬂtirme Müdürü
Timuçin Güler’in ald›¤› ödül, Koç
Toplulu¤u ﬂirketleri aras›ndaki en baﬂar›l› CRM uygulamas›na dikkat çekti.
Kampanya s›ras›nda Opet markas›n›n
sembolü olan G‹TT; e¤lenceli, s›cak,
neﬂeli ve markay› çok iyi temsil eden
bir sembol olarak hem çocuklar›n,
hem gençlerin, hem de çocuk ruhunu
kaybetmemiﬂ yetiﬂkinlerin hoﬂlanaca¤›, elle tutulabilir bir ürün haline dönüﬂtü. CRM faaliyetlerini destekle-

mek ve Opet Kart ile müﬂteri profilini
tan›mak amac›n› taﬂ›yan G‹TT kampanyas› çok geniﬂ bir kitleyi hedefledi.
Kampanya, bir önceki dönemle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, ayl›k kart program›na
kat›lan müﬂteri oran›nda yüzde 377
oran›nda bir art›ﬂ sa¤lad›.
Opet’in G‹TT kampanyas›n›n, gerçekleﬂti¤i dönemde yaklaﬂ›k 400 bin kiﬂiye G‹TT MAKET‹ da¤›t›ld› ve kampanyan›n baﬂlad›¤› ilk ayda 173 bin kiﬂi Opet Kart sahibi oldu. Türkiye’nin
geçmiﬂinden gelen bilindik ve sevilen
bir araç olan Murat 124’ün modifiye
edilmiﬂ hali G‹TT’in bütün ülkenin
sevdi¤i Cem Y›lmaz taraf›ndan seslendirilmesi de arac› e¤lenceli hale getir-

di. Koç Toplulu¤u ﬂirketleri aras›nda
uygulanan Paro program› ile farkl›
kampanyalar gerçekleﬂtiren Opet
böylelikle müﬂterilerini de daha yak›ndan tan›maya ve farkl› kampanyalar sunmaya devam ediyor.
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‹Ç‹M‹ZDEN B‹R‹

Hobileri

ikinci iﬂi

Beyo¤lu’nun havas›n› teneffüs edip
etkilenmemek mümkün mü?
Beyo¤lu, KoçSistem bünyesindeki
Xerox Doküman Merkezi’nde
çal›ﬂan Emrel Akal›n’› film
dünyas›yla etkilemiﬂ. Akal›n
2003 y›l›ndan bu yana reklam
filmlerinde oynuyor
oçSistem bünyesindeki Xerox
Doküman Merkezi’nde yedi y›ld›r
çal›ﬂan Emrel Akal›n, iﬂ hayat›n›
ilginç hobileriyle renklendiriyor
ve hatta bu hobilerini ikinci bir iﬂ
yaﬂam›na dönüﬂtürüyor. Bir taraftan reklam filmleri ve dizilerde
oynayarak oyunculuk yönünü geliﬂtirirken di¤er taraftan ise Türk sinema tarihinin tozlu raflar›nda kalm›ﬂ pek çok filmi ezberine al›yor. Emrel Akal›n, film setlerindeki
oyunculuk serüvenine daha çocuk yaﬂlarda
baﬂlam›ﬂ. Beyo¤lu’nda do¤up büyümeyi bir
avantaja dönüﬂtürerek giriﬂti¤i oyunculukta
y›llar içinde pek çok projede rol alm›ﬂ. Yedi y›ld›r içinde oldu¤u KoçSistem’i bir okula benzeten Akal›n, teknoloji ve biliﬂim konular›nda
kendini geliﬂtirebilece¤i yönetici ve iﬂ arkadaﬂlar›yla çal›ﬂman›n keyfini yaﬂ›yor. Xerox Doküman Merkezi Sorumlusu Emrel Akal›n ile
meslek hayat›, Türk sinema tarihi ve oyunculuk üzerine görüﬂtük.

K

‹ﬂinizin hangi yönünü seviyorsunuz?
Yedi y›ld›r KoçSistem bünyesindeki Xerox Doküman Merkezi’nde çal›ﬂ›yorum. Genel anlamda iﬂimi seviyorum. Daha do¤rusu yapt›¤›m her
iﬂi severek yap›yorum. Keyif alacak bir nokta
buluyorum. Sürekli insanlarla iletiﬂimde olmak
benim hoﬂuma gidiyor. KoçSistem’de mesai ar-
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kadaﬂlar›m hem benim müﬂterilerim
hem de arkadaﬂlar›m. Bu da ayr› bir
keyif veriyor.
‹ﬂyerinizde hobilerinizle tan›n›yorsunuz...
Oyunculuk ve Türk sinema tarihi, ilgi
alan›m. Eski filmleri, eski müzikleri ve
Türk sinema tarihini araﬂt›r›yorum.
Oyunculu¤a da y›ll›k izinlerimde ve
hafta sonlar› vakit ay›rabiliyorum.
Koleksiyonunuz var m›?
Eski, enstrümantal ve New Age tarz›
müziklerden oluﬂan müzik arﬂivim var.
70’li y›llar›n müziklerini topluyorum.
Televizyon reklamlar›nda oynamaya nas›l baﬂlad›n›z?
Televizyon reklamlar›nda 2003 y›l›ndan beri oynuyorum. Ondan önce de
dizi çal›ﬂmalar›m oluyordu. Bu iﬂe 2000
y›l›nda dizilerde ufak tefek roller oynayarak baﬂlad›m. Sonra kendi çabalar›mla geliﬂtirdim. ‹stanbul’un Beyo¤lu
semtinde do¤dum; film setlerinin içinde büyüdüm. Bunun da etkisinin büyük oldu¤unu düﬂünüyorum.
Hangi dizilerde rol ald›n›z?
U¤ur Yücel’in “Alacakaranl›k” dizisinde
13 bölüm oynad›m. Çekimler hafta
sonlar› oldu¤u için iﬂimi aksatmadan
gidebiliyordum. Uzun soluklu olarak
sadece o dizide oynayabildim. Reklam
çekimleri bir iki gün sürüyor ama dizi
çekimleri öyle de¤il. Hafta içi de gitmeniz gerekebiliyor. Bu aç›dan da iﬂimi
yapmama engel oluyor. O yüzden ﬂu s›ralar reklam oyunculu¤u yap›yorum.
Yeni projeleriniz ve hedefleriniz...
Oyunculukta hedefim yavaﬂ yavaﬂ bir
yerlere gelmek; basamaklar› birden
ç›kmak de¤il. Hiçbir ﬂey için geç olmad›¤›n› düﬂünüyorum. Özellikle bu iﬂte;

“

Reklam filmlerinde oynamaya 2000
y›l›nda kendi çabalar›mla baﬂlad›m.
F›rsat oldukça dizi ve reklamlarda
oynamaya devam edece¤im

çünkü oyunculu¤un yaﬂ› yok. ‹ki yaﬂ›ndayken bir bebek mamas› reklam›nda
oynayabilirsiniz ya da 90 yaﬂ›ndayken
bir dedeyi canland›rabilirsiniz.. O yüzden emin ad›mlarla, kendi çabalar›mla
bir yerlere gelmek istiyorum. Tabii ki
iyi projelerde mesela bir sinema filminde oynamak o büyülü dünyada olmak
isterim. Muhsin Ertu¤rul’un 1923 y›l›nda çekti¤i “Hal›c› K›z” filmi, hâlâ izlenebiliyor. Ben dizilerde oynad›m ama
kendi oyunculu¤umu gösterebilece¤im
bir projede yer almay› daha çok isterim. Çünkü reklam oyunculu¤u sabun
köpü¤ü gibi.
Tiyatroda rol almay› düﬂünüyor
musunuz?
Tiyatro için güçlü bir ses tonum oldu¤u söyleniyor. Ancak tiyatro oyunculu¤unu di¤er oyunculuklardan ayr› tutmak gerekir. Onun için ayr› bir donan›m, e¤itim ve altyap› gerekiyor. O
yüzden hiç düﬂünmedim. Vakit aç›s›ndan da tiyatro provalar› neredeyse haftan›n beﬂ gününü kaps›yor. Ama seslendirme, yapmak istedi¤im bir ﬂey.
Örnek ald›¤›n›z oyuncu var m›?
Türkiye’de U¤ur Yücel, Münir Özkul ve
Erol Günayd›n; dünyada ise Robert De
Niro, Tommy Lee Jones ve Robin Williams’›n isimlerini verebilirim.
Reklam çal›ﬂmalar› tatmin edici
mi?
Maddi aç›dan de¤il. Çünkü star olan ile

”

olmayan baﬂar›l› iki oyuncu aras›nda
ciddi uçurum var. Reklam filminde
baﬂrol oynad›¤›n›z için insanlar çok para kazand›¤›n›z› zannediyor. Ancak henüz kendinizi ispatlamam›ﬂsan›z tatmin edici bir getirisi olaca¤›n› söyleyemem.
Reklam filmlerindeki performans›n› be¤endi¤iniz oyuncular...
ﬁafak Sezer, Ata Demirer ve bir de tabii ki Cem Y›lmaz. Cem Y›lmaz’›n Arçelik ve Opet reklamlar›n› çok baﬂar›l›
buluyorum. Sadece benim be¤enmem
de¤il; herkesin bay›ld›¤›, videolar›n›n,
kamera arkas›n›n internette gezdi¤i bir
reklam.
Bu çal›ﬂman›za aileniz ve iﬂyeriniz
ne diyor?
Sempatiyle bak›yorlar. KoçSistem’de
de insanlar beni televizyonda gördükleri zaman hoﬂlar›na gidiyor. Bu iﬂlerin
personelin motivasyonunu art›raca¤›n›
düﬂünüyor. ‹ﬂimi aksatmad›¤›m sürece
de destek veriyor. Ailem ilk baﬂlarda
bu duruma çok fazla s›cak bakmad›
ama sonra al›ﬂt›lar.
“O reklamda ben oynamal›yd›m”
dedi¤iniz bir reklam filmi var m›?
Cem Y›lmaz’la Opet reklamlar›nda oynamak isterdim. O rol beni heyecanland›rm›ﬂt›. Reklamc›lar oyuncu seçimlerinde profesyonel davran›yorlar.
Bu konuda içim rahat, o yüzden üzülmüyorum.
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B‹RL‹KTE BAﬁARMAK

F›kralar
koordinatörü

Salih Sayar
Yozgat’taki ilk Ford
bayii Salih Sayar 87
yaﬂ›nda. ‹ﬂini çoktan
o¤ullar›na devretmiﬂ
ama an›lar› hâlâ çok
taze. “Bayili¤e s›rf
Vehbi Koç gibi bir
zat-› muhteremle
tan›ﬂmak için heves
ettim” diyor. O heves
ki sadece Toplulukla
de¤il Vehbi Koç’la da
dostlu¤un kayna¤›
alih Sayar 87 yaﬂ›nda eski
bir Ford bayii. Yozgat’ta giriﬂimcili¤i efsane olmuﬂ, hat›ras› bol, dinlemesi keyifli,
renkli bir kiﬂilik. Üstelik
Koç Toplulu¤u’nun büyüdü¤ü y›llara bizzat tan›kl›k
eden kurumsal haf›zalardan biri olmas›
sebebiyle ayr› bir öneme de sahip. Salih
Sayar bugün de Koç Ailesi ile olan
yak›nl›¤›n› sürdürüyor ve her f›rsatta
Vehbi Koç’u anlatmaktan büyük bir
mutluluk duyuyor. ‹ﬂte Vehbi Koç’un
“Sen hakiki bir dostsun” diyerek noktalad›¤› mektubunu en de¤erli hat›ralar›
aras›nda sayan Sayar’›n anlatt›klar›..

S

Yozgat’taki ilk Ford bayii
1940’l› y›llarda Yozgat’taki ilk Ford bayii
olan Salih Sayar, bunu nas›l baﬂard›¤›n›
anlatmaya baﬂlamadan önce “‹natç›y›m,
tuttu¤umu kopar›r›m ama nerede duraca¤›m› da iyi bilirim” diyor. ‹kinci Dün-
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Salih Sayar torunu Burak Cevhero¤lu ile birlikte zaman geçirmekten büyük
mutluluk duyuyor. Cevhero¤lu Yeditepe Üniversitesi’nde içmimari okuyor.

Vehbi Bey’in
en sevdi¤i f›kra
Fakir Ahmet A¤a o¤lunu everecek. Dü¤ün
için on lira para laz›m. Mehmet A¤a diye
ﬂehirde bir zengin var. Ahmet A¤a ona gidip “sizden iki dile¤im var, biri o¤lumu
evlendirece¤im on liraya ihtiyac›m var.
‹kinci dile¤im de ﬂu: Borcumu ödemem
için bana uzun zaman tan›man›z.” Mehmet A¤a uzun uzun düﬂünmüﬂ ve ona ﬂu
yan›t› vermiﬂ. ‘‹ki dile¤inin ikisine de yok
desem ay›p olur. Para veremem ama
ikinci dile¤ini yerine getirebilir, sana istedi¤in kadar vade veririm.”

Sayar’›n ikinci ve revize edilmiﬂ kitab›
yak›n zamanda bast›r›lm›ﬂ olacak. ‹lk
bask›s›n› Koç Toplulu¤u’nun yapt›¤› kitapta an›lar ve foto¤raflar var.

ya Savaﬂ›’n›n a¤›r ekonomik koﬂullar›n›n
Türkiye’yi abluka alt›na ald›¤› y›llarda
Yozgat’ta ortaokulu bitirebilen ﬂansl› kiﬂiler aras›nda Salih Bey. Babas› Duyunu Umumiye’de kantarc›. Ancak evin geçimine katk›da bulunman›n zaman› geldi diyerek ortaokuldan sonra iﬂ hayat›na girmeye karar veriyor ve Vehbi Koç
ad›n› çok merak etti¤i için de önce
onunla tan›ﬂmakla baﬂl›yor iﬂe. Salih
Bey bu süreci ﬂöyle anlat›yor: “O vakit
Ankara’ya giden gelenlerden en taze
havadisleri al›rd›k. ‹lk kez Vehbi Koç’un
ad›n› böyle duydum. Baﬂkentte yurtlar
yapt›r›yor, çocuk okutuyormuﬂ. ‘Bu devirde herkes kendi iki çocu¤undan ancak birini okutabiliyorken, bu hay›rsever de kim ki?’ diye merak ettim; hem
de hayranl›k duydum. Karar verdim,
Ankara’ya gidip onunla tan›ﬂacakt›m.”

Etraf›ndakiler onu bu hevesinden vazgeçirmeye çal›ﬂm›ﬂlar. Ama o Ulus’taki
Otokoç binas›nda Vehbi Koç’u görmeye
gitmiﬂ. “Randevum olmad›¤›n› anlay›nca randevusuz görüﬂemeyece¤imi söylediler. ‘Bir yüzünü göreyim bari’ dedim. Me¤er Vehbi Bey de o gün ‹stanbul’daym›ﬂ. Ben de bir mektup yazd›m
ve ‘Ankara’da bayiniz olmak istiyorum’
dedim. 10 gün sonra Vehbi Koç imzal›
yan›t geldi.” ‹ﬂte Salih Bey’in anlatt›¤›
bu mektup olay›, onun iﬂ hayat›n› yönlendiren en önemli etken. Zira Vehbi
Koç, ona randevu veriyor.

Vehbi Koç yerine Bernar Nahum
Randevuya Vehbi Koç’la tan›ﬂma hayaliyle giden Salih Sayar, karﬂ›s›nda
Umum Müdürü Bernar Nahum’u buluyor. Tüm hikâyesini anlatmaya baﬂl›yor.

“

Vehbi Koç ad›n› ilk kez duydu¤umda
çok merak ettim ve hayranl›k duydum.
Baﬂkentte yurtlar yapt›r›yor, çocuk
okutuyormuﬂ. Gidip tan›ﬂacakt›m

Dükkâna kamyon girmiﬂ!
Ford bayili¤i vermek için Bernar Nahum’un
sundu¤u ﬂartlardan biri de dükkân›n vitrininde bir kamyonun teﬂhir edilmesi. Salih Bey,
buna da “hayhay efendim” yan›t›n› veriyor
ama bir yandan da “dokuz metre derinli¤inde
beﬂ metre enindeki” dükkân›nda bunu nas›l
yapaca¤›n› düﬂünüyor. Ford kamyonla birlikte
Yozgat’a döner dönmez hemen bir marangoz
bulan Salih Bey, o gece sabaha kadar çal›ﬂ›p,

”

kap›lar›n sonuna kadar aç›l›p kapanmas›n›
sa¤layan bir sistem kurduruyor. Sabah dükkân›nda koskoca Ford kamyonunu gören tüm
Yozgat ahalisi de hayretten donakal›yor. Sayar o günü ﬂöyle anlat›yor: “‹stanbul’da büyük
firmalar bunu yap›yordu ama Anadolu’da yayg›n de¤ildi. Ben yapt›¤›mda ‘Sayarlar›n dükkân›na kamyon girmiﬂ’ diye Yozgat halk› meraktan iki gün dükkân›n önünde topland›.”

Nahum bunun üzerine “Tokat’ta Ford
bayili¤ini sana veriyoruz ama birtak›m
ﬂartlar›m›z var” diyor. Salih Bey, buna
haz›rl›kl› oldu¤unu söylüyor.
Peki, en büyük hayali olan Vehbi Koç’la
tan›ﬂmas› ne zaman ve nas›l gerçekleﬂiyor dersiniz? Vehbi Koç’la ilk resmi tan›ﬂma f›rsat›, Ford bayili¤ini ald›¤› y›l
bir bayi toplant›s›nda gerçekleﬂiyor.
Ama bu el s›k›ﬂmadan öteye geçmeyen
bir tan›ﬂma. Salih Bey, Vehbi Koç’a duydu¤u hayranl›¤›, sevgi ve sayg›y› ifade
edecek f›rsat›n ancak bayili¤inin üçüncü y›l›nda gerçekleﬂti¤ini ﬂöyle anlat›yor: “Bayi toplant›lar›ndan birinde Vehbi Bey kapan›ﬂ konuﬂmas›na geçmeden
önce tüm kat›l›mc›lara dilek ve temennilerini çekinmeden dile getirebileceklerini söyledi. Emek bayisi de kamyonlar›n kornalar›na yönelik öneride bulundu. Bernar Nahum, bu öneriye beni tatmin etmeyen cevaplar verdi.
Bunun üzerine ben de elimi kald›rd›m
ve o¤lunu evlendirecek olan fakir Mehmet A¤a ile zengin Mehmet A¤a’n›n f›kras›n› anlatt›m. (Bu f›kray› Vehbi Bey
çok sevmiﬂ, ‹zmir’de tekrar anlatt›rd›.)
Ard›ndan ‘Say›n Nahum da bize uzun
uzun vade veriyor ama bir kornay› bile
de¤iﬂtirmiyor’ diyerek konuﬂmam› tamamlad›m. Salonda öyle bir alk›ﬂ koptu
ki utand›m. Bu cevab›mdan sonra Vehbi Bey beni yan›na ça¤›rtt›. ‹lk gerçek
tan›ﬂmam›z bu vesileyle oldu.”
Vehbi Bey, Sayar’a önce “çok yaman
adams›n” diyor ve kendisini tan›tmas›n›
istiyor. Sayar, “G›yab›nda âﬂ›k oldum”
dedi¤i Vehbi Koç’la nihayet tan›ﬂ›yor ve
anlatt›¤› hikâyeyle de ileride sahip olaca¤› unvan›n ilk tohumunu atm›ﬂ oluyor. Bundan sonraki her toplant›y› Salih
Sayar’›n hikâyeleri süslüyor. Salih Bey’i
anlatmas› için en çok teﬂvik edenlerin
baﬂ›nda Vehbi Koç geliyor.
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EN BAﬁARILI KOÇLULAR

Aygaz’a müﬂteri

memnuniyeti ödülü
Koç Toplulu¤u’nun “Müﬂteri Memnuniyeti Yaratanlar”
kategorisinde “En Baﬂar›l› Koçlular” ödülü, “Tüplügaz
Güvenlik Üçlüsü” projesiyle Aygaz’›n oldu

Soldan sa¤a: Denetim Sorumlusu Bülent Küçük, Pazarlama Sorumlusu Gökhan Burak Gürbüz, Tüplügaz Pazarlama
Sorumlusu Burcu Cihan Iﬂ›k, Sat›n Alma Sorumlusu Cumhur Özyavru, Pazarlama Sorumlusu Erkin ﬁahin, Sat›n
Alma Sorumlusu Selçuk Erdemirci, Ürün Kalite Yönetici ‹lkay Duran, Ürün Kalite Sorumlusu Emrah ‹ﬂbilen

ikit Petrol Gaz› sektörü ile tüketicinin vazgeçilmez kriteri
“güvenlik”ten yola ç›kan Aygaz, markay› mevcut pazar
içinde farkl›laﬂt›rmak ve en
güvenilir marka konumuna
getirmek amac›yla çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor. Bu çal›ﬂmalar aras›nda
yer alan “Tüplügaz Güvenlik Üçlüsü”
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projesi, 2006’n›n “En Baﬂar›l› Koçlular”
ödül töreninde “Müﬂteri Memnuniyeti
Yaratanlar” kategorisinde ödüllendirildi. Sekiz kiﬂilik bir ekip çal›ﬂmas›n›n
yan›nda Aygaz ailesinin katk›lar›yla zirveye ulaﬂan proje, ak›llarda kalan reklam çal›ﬂmalar›yla da 2007 y›l›nda reklamda etkinlik ve verimlilik ödülü olan
Effie’yi ald›. “Tüplügaz Güvenlik Üçlü-

sü” ekibi, projelerini anlatt›:
“Aygaz’›n en güvenilir marka konumunu sa¤lamlaﬂt›rman›n yollar›n› ararken;
tüpün, ekipmanlar›n ve tüketicinin bilgilendirilmesi konular›n› hep ön planda
tuttuk. Bu üç ayak için yeni bir proje
geliﬂtirilmesinin gereklili¤i de güvenlik
ile ilgili çal›ﬂma, ‘hologram kapak’ fikrini ortaya ç›kard› Tüplerimizin üzerine

hologram koymaya karar verdik ve taklit edilmesini önledik. Böylece tüketiciye; tüpün Aygaz tesislerinde tüm güvenlik testlerinden geçerek güvenle
dolduruldu¤unu da ispatlam›ﬂ olduk.
Di¤er bir çal›ﬂmada ise tüplerin üzerindeki bilgi kartlar›... Bu kartlar hem
marka olarak bilinirli¤e hem de tüpün
uzaktan Aygaz tüpü oldu¤unun anlaﬂ›lmas›na yard›mc› oldu. Kampanya ile
birlikte eski dedantörünü getirenlere
Avrupa standartlar›nda üretilen yeni
dedantörleri vererek, ürünün tüketicilere ulaﬂt›r›lmas›na da destek verdik..
Tüketicilere aktar›lan bu konunun
unutulmamas› için yat›r›mlar›m›za ve
iletiﬂime devam ediyoruz.”
“Müﬂteri Memnuniyeti Yaratanlar” kategorisinde ödül almak, ekibin ve sonuç odakl› çal›ﬂman›n baﬂar›s›n› da kan›tl›yor. Onlara göre bu ödül daha büyük boyutlu projelere ulaﬂmak ad›na
motivasyon da sa¤lam›ﬂ.

Avrupa standartlar›nda hortum
Tüple beraber dolaplar›n alt›na, balkonlara kald›r›lan dedantörlerin, cihazlar›n çal›ﬂmas› için gereken en
önemli araç olmas› dolay›s›yla önemine dikkat çeken Aygaz ekibi, insanlar›n unuttu¤u dedantörleri reklamlarla
ön plana ç›karmak istediklerini vurguluyor. Reklam kampanyas›nda Aygaz’›n tüketicilere dedantörlerin belirli bir kullan›m süresi oldu¤u mesaj›n›
vermeleri, evlerdeki 10-20 y›ll›k hortumlar›n da yenileri ile de¤iﬂtirilmesi
gerekti¤i ifade edilmekteydi. Zamanla
sararan, y›pranan ve eskiyen hortumlar›n de¤iﬂtirilmesi ve yerine AB standartlar›nda dayan›kl› hortumlar›n üretilmesi fikri de yine kampanyan›n baﬂka bir aya¤›n› oluﬂturuyordu. Bu noktada firmalarla görüﬂüp numuneler
haz›rlayan Aygaz, Türkiye pazar›nda
olmayan çift katmanl› hortumu getirdi. TSE ise üç hafta gibi k›sa bir sürede standartlar›n yenilenmesini sa¤layarak sürece destek verdi. Tüm bunlar düﬂünüldü¤ünde, sürece dahil
olan departmanlar› ve destek ald›¤›
kurumlar› ile ekip, “Tüplügaz Güvenlik Üçlüsü” projesini zirveye taﬂ›may›
baﬂard›. Ald›klar› ödülün koordineli
çal›ﬂan bir tak›m›n iﬂi oldu¤unun alt›n› çizen Aygaz ekibi, güvenli ba¤lant›
kitinin haz›rlanmas›ndan pazara sunulmas›na kadarki tüm sürecin iç içe
geçen baﬂar›l› bir çal›ﬂman›n ürünü
oldu¤unu belirtiyor.

“Ald›¤›m›z ödül tak›m çal›ﬂmas›n›n ürünü”
‹lkay Duran
Ürün Kalite Yöneticisi
“Üçlü projenin bir aya¤› olan projemiz bilgi
kart›yla ilgiliydi. Kart›n tasar›m› yap›ld›ktan
sonra saha ﬂartlar›na
uygunlu¤u test edildi ve ürün bu aﬂamada
oluﬂturuldu. Böylelikle hem belirli bir verim
aﬂamas›ndan sonra piyasaya sunuldu hem de
di¤er projelerle entegrasyonu tamamland›.”
Burcu Cihan Iﬂ›k
Tüplügaz Pazarlama
Sorumlusu
“Pazarlama alan›nda
katk›m›z ilk iki aﬂamada baﬂl›yor. 2002 y›l›nda ortaya ç›kan Hologram kapak projesi, her
departman›n etkileﬂim içinde oldu¤u çok
odakl› bir projeydi. Biz de sat›n alma bölümüyle çal›ﬂmalar›n içinde yer ald›k. Bununla
birlikte tüketiciler taraf›ndan varl›¤›nda pek
önemsenmeyen ama yoklu¤unda önemi kavranan ürünün reklam çal›ﬂmalar›na a¤›rl›k
verdik. Ayn› zamanda, Hologram kampanyas›,
reklamda etkinlik ve verimlilik ödülü olan Effie 2007 ödülü alm›ﬂt›r.”
Gökhan Burak Gürbüz
Pazarlama Sorumlusu
“Türkiye’nin ilk çift cidarl›, aleve dayan›kl›
malzemeden üretilmiﬂ,
Avrupa standartlar›nda
LPG hortumunun özel
kelepçeleri ile birlikte
güvenli ba¤lant› seti
ad› alt›nda pazara sunulmas›n› gerçekleﬂtirdik. Yine Avrupa standartlar›ndaki dedantörün geniﬂ bir müﬂteri kitlesine ulaﬂmas› için
“eskisini getir, yenisini götür” kampanyas›n›
oluﬂturduk”
Bülent Küçük
Denetim Sorumlusu
“Aygaz, Türkiye’nin en
önemli ve en fazla dedantör üreten firmas›d›r. Bu nedenle dedantörlerin geliﬂtirilerek,
yüksek standartlar›n sa¤lanmas› için y›llard›r
çal›ﬂ›yoruz. Projenin biraz da bu çal›ﬂmalar›n

meyvesi olmas› dolay›s›yla mutluyuz.”
Cumhur Özyavru
Sat›n Alma Sorumlusu
“Projenin
‘güvenli
ba¤lant› seti’ diye adland›rd›¤›m›z k›sm›nda
yer ald›m. Ana hatt›yla
hortum ve kelepçe
üzerine yo¤unlaﬂt›k. Uygun fiyatla temin edilecek malzemelerin sa¤lanmas› konusunda
firmayla koordineli olarak projenin zaman›nda yetiﬂtirilmesini sa¤lad›k.”
Erkin ﬁahin
Pazarlama Sorumlusu
“Projenin do¤uﬂundan
iletiﬂimine kadar olan
tüm süreçlerde yer ald›k. Son olarak yapt›rd›¤›m›z trend araﬂt›rmas›nda gördük ki tüketicinin tüp al›rken
güvenlik aç›s›ndan en çok dikkat etti¤i konu
hologram kapak olmuﬂ. Reklam›n tüketicilerin be¤enisini kazanmas› ve tüketici tercihlerini etkilemesi de önemli. Bu ödül de onun
getirisidir.”
Selçuk Erdemirci
Sat›n Alma Sorumlusu
“Sat›nalma departman› olarak yapt›¤›m›z
birçok ürün ve tasar›m araﬂt›rmas›ndan
sonra, bizim valfimize
ve tesislerdeki uygulamalar›m›za en uygun kapak geliﬂtirildi.
Fonksiyon ve kullan›m olarak daha iyiye ulaﬂmak için alternatif kapaklar üzerinde çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor.”
Emrah ‹ﬂbilen
Ürün Kalite Sorumlusu
“Güvenlik setinin oluﬂturulmas›nda özellikle
hortum aya¤›nda firmayla çal›ﬂ›lmas›, ürünün ortaya ç›kar›lmas›, standartlar konusunda s›k›nt›lar›n aﬂ›lmas›, Avrupa standartlar›na uygunlu¤un belgelendirilmesi gibi pek
çok aﬂamada birlikte çal›ﬂt›k. Herkes ciddi
bir eforla ürünün ç›k›ﬂ aﬂamalar›nda yer ald›. Çok güzel bir ekip çal›ﬂmas› oldu.”
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HAYATA DA‹R

Haslet Soyöz’ün f›rças›ndan

“Vesait-i Havaiye
Dergimizin de çizeri
Haslet Soyöz, 32
y›ld›r karikatürleri ile
tan›n›yor. ‹kinci
sergisi “Vesait-i
Havaiye, Berriye,
Bahriye” ile de resme
yolculuk yap›yor.
Sergi, Rahmi M. Koç
Müzesi’nde bir ay
boyunca gezilebilecek
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Berriye, Bahriye”
aslet Soyöz’ü belki birço¤umuz karikatürist olarak tan›r. Oysa kendisi birinci s›n›f ressamd›r. Ya¤l›boya
üzerine çal›ﬂ›r ve hem gemi,
hem tren, hem de uçak tablolar› yapar. ﬁimdiye kadar
bu üç konuyu birden o kadar detayl› iﬂleyen bir ressam görmedim...”
Bu sözler, Koç Holding ﬁeref Baﬂkan›
Rahmi M. Koç’un, Rahmi M. Koç Müzesi’nde 22 Mart-22 Nisan tarihleri aras›nda ikinci kez sergi açan Haslet Soyöz’ün sergisine yönelik mesaj›ndan.
Haslet Soyöz’ün sergi ile ayn› isimli “Vesait-i Havaiye, Berriye, Bahriye” (Hava,
Kara, Deniz Taﬂ›tlar›) kitab›, Rahmi M.
Koç’un mesaj›yla baﬂl›yor ve sergideki
tüm resim ve karikatür eserlerini kaps›-

H

yor. Önce bu kitaptan etkileniyorsunuz,
ard›ndan da sergiyi gezerken Türk taﬂ›tlar› tarihine yolculuk f›rsat› yakal›yorsunuz. Soyöz’e bu eserleri hangi
duygularla ve nas›l yaratt›¤›n› ö¤renmek için sorular›m›z› yöneltiyoruz.
Taﬂ›tlara karﬂ› bu ilgi nas›l do¤du?
Gemiler, uçaklar, trenler; tümüne büyük bir ilgim var. ‹lk serginin fikri, Savarona yat›n› yapmak istememle baﬂlad›.
Savarona’y› çizmemi isteyen de rahmetli Y›lmaz Çetiner’di. 1975 y›l›ndan beri,
yani aﬂa¤› yukar› 32 senedir karikatür
çiziyorum. Düﬂünün, bunca zamand›r
boyut olarak bir dosya kâ¤›d› büyüklü¤üne ﬂartlanm›ﬂ›m. Savarona’y› çizmeye
niyetlendi¤imde bu büyüklükte bir kâ¤›d›n uygun olmad›¤›na karar verdim ve

çözüm yollar› aramaya baﬂlad›m.
O s›ralarda tesadüfen Beyo¤lu’nda okul
arkadaﬂ›m, ressam Erkan Özdilek ile
karﬂ›laﬂt›m. Ya¤l›boyay› denememi
önerdi; “Benim atölyeme gel” dedi. Koca tuvalle okyanusa düﬂmüﬂ gibi oldum.
Ya¤l›boya çal›ﬂman›z yok muydu?
Resim bölümünde okurken yapm›ﬂt›m
ama aradan 30 küsur sene geçmiﬂ. Onca sene hep karikatür yapm›ﬂ›m. Üç ay
o resimle u¤raﬂt›ktan sonra ortaya ç›kt›.
Bu iﬂin tad›n› al›nca araﬂt›rma yapmaya
baﬂlad›m. Koskoca bir tarih ç›kt› karﬂ›ma. O zaman 30 adet gemi saptad›m;

hit” isimli tabloda Kurtuluﬂ Savaﬂ›’ndan
hareketle k›rm›z› renkler hakimdir. Vecihi Hürkuﬂ’u ise dönemin en h›zl› uça¤› içinde resmettim. Hürkuﬂ’un o kadar
büyük bir havac›l›k tutkusu vard› ki.
Özellikle gemilerde çok duygulu
bir yaklaﬂ›m›n›z var.
“Müstecip Onbaﬂ›” tablosundaki Turkuaz ad›ndaki denizalt›, Frans›zlar›n Birinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda kulland›klar›
bir araç. Çanakkale Bo¤az›’n› geçtikten
sonra Marmara’ya da giren ilk gemiyi bizimkiler esir alm›ﬂlar. Bu Frans›zlar için
o kadar büyük utanç kayna¤› olmuﬂ ki;

estetik yap›s›d›r, aerodinamik yap›s›d›r.
Lokomotif de benim gözümde kocaman
bir makineydi. Benim çocuklu¤um hava
ikmal ve Devlet Demir Yollar› aras›nda
geçti. Trabzon’da beﬂ kilometre yürüyerek hava alan›nda F-27 uçaklar›n›n iniﬂ
kalk›ﬂlar›n› izlerdim. Y›llar sonra o an›n
resmini yapabildi¤im için mutluyum.
Çal›ﬂ›rken orijinal görüntülerinden
mi, belgelerden mi hareket ettiniz?
Her ikisi de... 1939 bask›s› bir kitap buldum; viyadükler vard›. Göksu Viyadü¤ü’nü, Erzincan’a yak›n Akma Bo¤az›’n›
yaparken bu kitaptan yararland›m. Son-

Soyöz’ün tablolar›yla eski Ankara Gar› ile baﬂlayan tren yolculu¤u, uçakla Kahire’ye ve Haliç 8 ile ‹stanbul’a uzan›yor.

Band›rma da dahil olmak üzere Osmanl›’n›n son dönemi, 1900’lü y›llar›n baﬂ›,
Birinci Dünya Savaﬂ›, Kurtuluﬂ Savaﬂ›
ve Cumhuriyet döneminin ilk gemilerini
belirledim. Bu gemilerle oluﬂturdu¤um
ilk sergim çok ilgi çekti. Ben de çal›ﬂmalar›ma devam ettim. Sa¤ olsun Rahmi
Bey çok destek verdi. Turhan Selçuk
“uçaklar› da kat” dedi. Benim uçaklara
ilgim vard›; maketler yap›yordum. Bu
yüzden resim yaparken zorlanmad›m.

hâlâ hiçbir belgeyi vermiyorlar bize. Küçük bir maketi vard› 50 cm boyutunda,
ondan hareketle yaratt›m resmi. Gemilerle insanlar›n iliﬂkisi önemli, hikâyeleri var. Atatürk bile ‹stanbul’a geldi¤inde
“Band›rma Vapuru nerede?” diye soruyor. “Seferde” diyorlar, oysa o s›ralar
Band›rma, Haliç’te sökülüyor. Mesela
Gülcemal, Rize’ye demirledi¤inde halk
u¤ur getirir diye etraf›nda yedi kez dönermiﬂ.

Tablolar›n öykü anlatan bir atmosferi var. Bunu nas›l sa¤lad›n›z?
Tabloyu yapmadan önce zaten içinizde
hayalini yaﬂ›yor, hikâyenin duygusu ile
hareket ediyorsunuz. “Erzurumlu Na-

Uçaklara olan merak›n›z da çok gerilere gidiyor.
“Estetik nedir?” diye düﬂünsem, ilk olarak bir uça¤› tarif edebilirdim. Çünkü
uçaklar›n uçmas›n› sa¤layan ﬂey de o

Haslet Soyöz kimdir?
Haslet Soyöz, 1955 y›l›nda Burdur’da do¤du. ‹lkokul ö¤renimi
Burdur, Trabzon ve Malatya’da geçti. Ortaokul ise Erzurum,
Trabzon ve Turhal’da. Turhal Lisesi Mezunu Soyöz, 1972 y›l›nda Ankara Gaze E¤itim Enstitüsü Bölümü’ne iki y›l devam etti
ve 1974 y››ndan itibaren de karikatür çal›ﬂmalar›na baﬂlad›.
Soyöz, 1976 y›l›nda ‹stanbul’a yerleﬂti ve 1977’de Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nun grafik bölümünde iki y›l okuduktan sonra çeﬂitli gazetelerde çal›ﬂt›. 1982 y›l›ndan itibaren Milliyet gazetesinde karikatürleriyle tan›n›yor.

ra Türkiye’nin ilk trenini sergiye koymak benim için çok önemliydi. Oraya
yolcular› koymak, treni netleﬂtirmek,
eski Ankara havas›n› vermek...
Serginiz, konseptine çok uygun bir
mekanda aç›l›yor. Bu sizin Rahmi
M. Koç Müzesi’yle ikinci buluﬂman›z, de¤il mi?
‹stanbul’da en çok sevdi¤im mekanlardan biri Rahmi M. Koç Müzesi idi. Burada çocuklu¤umdan bildi¤im pek çok
ﬂeyi yak›ndan görme imkan› buldum.
‹lk sergim için gemilerin resimlerini
yapmaya baﬂlad›¤›mda Rahmi Bey’e bir
mektup yazd›m. Kendisi de karikatüre
çok merakl›d›r. Resimlerimi gönderince
çok ﬂaﬂ›rm›ﬂ. Müzede sergi açma fikrini
aktar›nca hemen olumlu yan›t verdi.
Gerçekten çok kibar bir insan, bugüne
kadar sergilerime de hep destek oldu.
‹lk sergiyi de Rahmi M. Koç Müzesi’nde
açt›k. ‹nsanlar›n öyle bir mekanda sergiyi izlemesi daha da etkileyici oldu.
Hatta ilk sergide izdiham yaﬂand›. O zaman kay›khane bölümünde yapm›ﬂt›k.
Bu sergide de benzer izdiham›n yaﬂanmamas› için ilk olarak klasik otomobil
bölümünde düzenleme yap›ld›. Ancak
daha sonra sergiyi kay›khane bölümüne
taﬂ›may› planlad›k.
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Beko

basketbolun

kalitesini

art›rd›
Basketbol
Federasyonu
Baﬂkanl›¤›’n› 15 y›ld›r
baﬂar›yla yürüten
Turgay Demirel,
Türkiye’nin Avrupa'da
ve dünyada en h›zl›
geliﬂen basketbol
ülkesi olarak
gösterildi¤ini
belirterek Beko ile
basketbolun
kalitesinin daha da
artt›¤›n› söyledi
Önce Milli Tak›m 2001 y›l›ndaki
Avrupa ?ampiyonas›’nda ikinci
oldu. Ard›ndan üst üste iki kez
Dünya ﬁampiyonalar›na kat›lma
hakk› elde ederek 2002 ABD’de
Dünya 9. ; 2006 Japonya’da
Fransa, ‹spanya, ABD, Yunanistan, Arjantin, S›rbistan gibi basketbol devlerinin
aras›nda 6. oldu.. Mehmet Okur ve Hidayet gibi Türk basketbolunun starlar›
transfer olduklar› dünyan›n en zorlu ligi
NBA’de adlar›ndan baﬂar›yla söz ettiriyor.
K›saca Türk basketbolu yükseliﬂte. Üstelik kalitesini art›rarak yükselmeye devam
edecek gibi görünüyor. 2010 Dünya Basketbol ?ampiyonas›’na Türkiye ev sahipli¤i yapacak.

Ö
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Geliﬂmeler bununla da s›n›rl› de¤il. Sporun birçok dal›na destek veren Koç Holding, Türkiye Basketbol Ligi’nin sponsorlu¤unu dört y›ll›¤›na Beko ile üstlendi. Lig
“Beko Basketbol Ligi” ad›n› ald›. Basketbol Federasyonu Baﬂkan› Turgay Demirel’e göre Beko, geliﬂmekte olan Türk
basketboluna ve basketbol ligine büyük
katk› sa¤lad›.
4 Ekim 2006’da sponsorluk sözleﬂmesiyle Basketbol Ligi “Beko Basketbol Ligi” ad›n› ald›. Koç Holding’in deste¤ini nas›l yorumluyorsunuz?
Basketbol liginin Beko ad›n› almas› çok
önemli bir projemizdir. Uzunca bir süredir uygun bir partner bulma arzusundayd›k. Hedefi dünyaya aç›lmak olan Türk
Basketbolunun en üst Ligi’nin, yine hedefleri dünya çap›nda olan ve tüm dünyaya ürünlerini pazarlayan bir marka ile
birleﬂmesi her iki taraf için de çok do¤ru
bir iﬂbirli¤i oldu. Anlaﬂma bu y›l baﬂlad›,

dört y›l süreli, ancak bizim hedefimiz
Beko ile çok daha uzun süreler bu beraberli¤i sürdürmek, tabi Kulüplerimizinde
uygun ve yararl› görmeleri ﬂart›yla. Çünkü Beko Basketbol Ligine renk katt› ve
basketbolun geliﬂimine katk› sa¤lad›.
2010 y›l›ndaki Dünya Basketbol
ﬁampiyonas›’n›n Türkiye’de yap›lmas› için çok çaba sarf ettiniz. Sonunda ﬂampiyonan›n Türkiye’de yap›lmas› kararlaﬂt›r›ld›. Milli Tak›m’›n ﬂampiyonadaki hedefi nedir?
Bu ﬂampiyonan›n Türkiye’de olmas› sadece basketbol aç›s›ndan de¤il Türk sporu aç›s›ndan da çok önemli. Çünkü böyle
çok sevilen, dünyada çok takip edilen bir
spor dal›n›n ﬂampiyonas› ülkemizde ilk
defa düzenlenecek. Futbol ve dünya atletizm ﬂampiyonalar› kadar de¤erli. Ev sahibi oldu¤umuz bu organizasyonda hedefimiz Milli Tak›m’›n madalya almas›d›r. Bu
üçüncü kez kat›laca¤›m›z bir dünya ﬂampiyonas›; 2002'de Amerika'da dokuzun-

cu, 2006'da Japonya'da alt›nc› olduk.
2010 y›l›ndan itibaren Türk basketbolu
daha da geliﬂecektir. Türkiye genelinde
çok daha fazla sporcuya ve antrenöre kavuﬂaca¤›m›z›, daha fazla hakemin yetiﬂece¤ini ve kulüp organizasyonlar›n›n profesyonelleﬂece¤ini ve say›lar›n›n artaca¤›n› düﬂünüyoruz.
ﬁampiyonan›n karﬂ›laﬂmalar› hangi
kentlerde yap›lacak?
Dört kentteki beﬂ salonda yap›lacak. Bu
kentler: Antalya, Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir. Zaten çevre illerden ve yurtd›ﬂ›ndan
da insanlar gelecek. Bu ülke büyük bir
ﬂampiyonan›n coﬂkusunu yaﬂayacak.
Nas›l bir tan›t›m kampanyas› planl›yorsunuz?
Tan›t›m yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda yap›lacak. Hedefimiz yaln›zca Dünya Basketbol
ﬁampiyonas›’nda madalya almak de¤il,
ﬂampiyonaya kadarki süreçte organizasyonu büyütmek ve ilgi çekmek için sürekli faaliyetlerde bulunmak.
Altyap› çal›ﬂmas› var m›?
Evet. 2010 Dünya Basketbol ?ampiyonas›
öncesinde yapt›raca¤›m›z basketbol salonlar›n›n, Türkiye'nin önümüzdeki 30-40 y›ll›k salon ihtiyac›n› karﬂ›layabilece¤ini ve
modern tesislerin yap›lmas›na da bir örnek oluﬂturaca¤›n› düﬂünüyoruz. Salonlar›n yap›m›n› bugüne kadar hep Gençlik ve
Spor Genel Müdürlü¤ü üstlenmiﬂti.Baz›
Kulüplerimizin kulland›¤› salonlar› var. Bu
ﬂampiyona ile beraber Antalya’da Ankara’da ve ‹stanbul’da çok modern ve yeni
spor tesislerine kavuﬂmuﬂ olaca¤›z.
Milli Tak›m performans›n›n 2001 Avrupa Basketbol ﬁampiyonas›’na göre
düﬂtü¤ü eleﬂtirileri var.
Do¤ru de¤il. Dünya alt›nc›s› olmak çok
önemli bir dereceydi. Ondan once yap›-

Turgay Demirel kimdir?
1957 y›l›nda ‹stanbul’da dünyaya gelen Turgay Demirel, uzun
y›llar basketbolcu olarak Galatasaray formas›n› taﬂ›d›.
Parkelere Sar›–K›rm›z›l› tak›mda veda eden Demirel, 1992
y›l›nda Osman Solako¤lu’ndan Türkiye Basketbol Federasyonu
Baﬂkanl›¤›’n› devrald›. Almanca ve ‹ngilizce bilen Turgay
Demirel, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Fen Bilimleri bölümünü
bitirdi. Finans yönetimi üzerine e¤itim alan Demirel, Türkiye
Basketbol Federasyonu Baﬂkanl›¤›’n› sürdürüyor.

lan Dünya ﬁampiyonas›’nda da dokuzuncu olmuﬂtuk.. 2006'da Japonya'da genç
bir ekip baﬂar›l› bir oyun sergiledi.
NBA’de oynayan oyuncular, y›ld›z oyuncular tak›mda olmad›¤› için giderken bu
dereceyi bile elde edemeyece¤imizi düﬂünüyorlard›. Dünya’da basketbolda ilk on
ülke aras›nday›z sekiz senedir. Bu çok büyük bir baﬂar›d›r özellikle basketbolun eski dereceleri ile ve di¤er spor dallar› ile k›yaslad›¤›n›zda. Tabii ki amac›m›z daha iyi
dereceler elde etmek.
Dünyada Türk basketçilerinin baﬂar›lar› konuﬂuluyor.
Türkiye, basketbol otoriteleri taraf›ndan
dünyada en h›zl› geliﬂen basketbol ülkesi
olarak gösteriliyor. Dünya Basketbol ?ampiyonas›’nda iki kez üst üste baﬂar›l› olduk. Üçüncüsünü ise evimizde organize
ediyoruz. Bu organizasyonu yapmam›ﬂ o
kadar çok ülke var ki! Bu, Türk basketbolunun yurtd›ﬂ›nda ne kadar büyük sayg›
gördü¤ünün göstergesidir. Yugoslavya ve
Fransa da adayd›. Onlar›n içinden Türkiye'nin kazanmas› çok büyük baﬂar›yd›.
Ben Türkiye'deki ligin geliﬂiminden memnunum. Geliﬂtirmemiz gereken husus
basketbol liginde tak›m› bulunan ﬂehir
say›s›n› art›rmak. ‹stanbul, ‹zmir, Ankara,
Bursa, Konya, Mersin, Band›rma'da var.
Örne¤in Karadeniz'den bir kent ilave et-

Türkiye’nin Y›ld›zlar› “Beko All Star”da buluﬂtu
Beko Basketbol Ligi’nin y›ld›zlar›yla NBA’in muhteﬂem ﬂovlar›
Abdi ‹pekçi Spor Salonu’ndaki “All-Star” da bir araya geldi. 25
Mart tarihinde gün boyu devam eden etkinliklerde, 2006 y›l›nda NBA’in en iyi dans grubu seçilen “Orlando Magic Cheer Leaders”, dünyaca ünlü basketbol akrobasisi grubu “Crazy Dunkers” s›ra d›ﬂ› ﬂovlar›yla, rap y›ld›z› Ceza hareketli ﬂark›lar›yla
yer al›rken, Eyal Horn da topla ilginç gösterisini sundu. Beko
Basketbol Ligi’nin en iyi yerli ve yabanc› oyuncular›n›n gün boyunca yapt›klar› yar›ﬂma ve ﬂovlar sonras›nda oynanan final
maç›ndan oluﬂan “Beko All-Star” organizasyonu, bu y›l hem
sporun hem de müzik ve ﬂov dünyas›n›n ünlülerini a¤›rlad›.

meliyiz; Antalya', Adana , Gaziantep'te
de BEKO Basketbol Ligine kat›lan tak›mlar›m›z olmal›.
Anadolu’da durum nas›l?
Özellikle Türkiye kupalar› için gitti¤imiz
illerde basketbolcular çok ilgi görüyor.
Bunun d›ﬂ›nda basketbol karﬂ›laﬂmalar›n›n yap›ld›¤› her yerde çok büyük coﬂku
var. Basketbolun geliﬂimi için 2002 y›l›nda baﬂlatt›¤›m›z “12 Dev Adam Basketbol
Okullar›” projesi var. Yaklaﬂ›k 50'ye yak›n
ilde bu projeyi yürütüyoruz. Genç ve yetenekli ö¤rencilere yönelik bu e¤itimler
baﬂar›yla uygulan›yor.
Dünyada basketbolda bir endüstrileﬂme var. Türkiye geç mi kald›?
Dünyada basketbol çol sevilen ve çok izleyicisi olan bir spor dal›. Ülkemizde basketbol pek çok aç›dan di¤er ülkelerin
önünde gidiyor. Yunanistan'da basketbola çok büyük ilgi var. Rusya da son zamanlarda maddi imkânlar bak›m›ndan
çok geliﬂti. Fransa ve ‹talya basketbol için
zaten iyi düzeyde yat›r›m alabiliyor. Türkiye de art›k bu ülkelerle birlikte de¤erlendiriliyor. Milli Tak›mlar, altyap›lar ve
elde etti¤imiz derecelere göre her y›l
erkeklerde ve bayanlarda ilk üç içine
giriyoruz. Basketbolun gelir getirdi¤i
önemli ülkelerden biriyiz. Özellikle geçen
y›l NTV’yle yapt›¤›m›z yay›n, bu sezonda
Beko ile yapt›¤›m›z sponsorluk anlaﬂmalar›yla beraber.
ﬁirketler basketbola neler kat›yor?
ﬁirket kulüpleri basketbolda önceden beri var olan bir yap›. Bunlar genelde finansman s›k›nt›s› olmad›¤› için devam edebiliyor. Sponsorluk faaliyetlerine de örnek
oluyorlar. Amac›m›z sadece ﬂirket kulüplerinin de¤il baﬂka basketbol kulüplerinin
de ortaya ç›kmas›. Antalya'da, Kayseri'de,
Adana'da ve Gaziantep'te yeni salonlar›n
yap›lmas›yla yeni kulüp çal›ﬂmalar›n›n ortaya ç›kaca¤›n› düﬂünüyorum.
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Hakk› Devrim:

“Dildeki müzikalite
bozulmas›n”
Gazeteci, köﬂe yazar›, iyi bir televizyon programc›s›,
Türkçe eleﬂtirmeni Hakk› Devrim, dilimize iyi muamele
etmedi¤imizi düﬂünüyor. “Türkçenin ba¤›ms›z bir dil vakf›
ile yabanc› kelimelerin geliﬂ kurallar›n› belirleyecek bir
kurula ihtiyac› var” diyor
akk› Devrim, ço¤umuzun
hayran oldu¤u bir gazeteci,
köﬂe yazar›, iyi bir televizyon programc›s› ve amans›z
bir Türkçe eleﬂtirmeni.
Ama kendi deyimiyle, özellikle televizyon programlar›n› tercih edenlerin evlerinde bir “dede” boﬂlu¤unu dolduran tatl›, hoﬂsohbet, tipiyle de¤ilse bile tav›rlar› ve sahip oldu¤u bilgi birikimi ve de uzgörüsüyle tonton mu tonton bir bilge...
Bir evde büyükanne ve dedelerin çok
önemli oldu¤unu, hatta bir evde “büyükanne ve dede” yoksa o evden yazar ç›kmayaca¤›n› savunuyor Hakk› Devrim.
Buna gönülden inan›yor, kendisinin büyük halas›yla evde Allah hakk›nda konuﬂtu¤unu, bu konuda merak ettiklerine nas›l yan›tlar ald›¤›n› anlat›yor. Ona
göre, bugünkü koﬂuﬂturma içinde anne
ve babalar›n bu ve benzeri konularda
çocuklar›yla konuﬂmak için zamanlar›
yok. Yani hayat mücadelesi, bu tür yeteneklerin yeﬂermesine elvermiyor.
Söyleﬂimize baﬂlarken önce dergimizi
inceliyor Hakk› Devrim ve 347. say›ya
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haz›rland›¤›m›z› ö¤renince de “Bravo
do¤rusu” diyor ve bu kadar uzun soluklu iﬂler yaparak örnek oldu¤u için Koç
Toplulu¤u’nu kutluyor. Devrim, Koç
Toplulu¤u’nun yapt›¤› kültürel çal›ﬂmalarla da örnek oldu¤unu hat›rlatarak
Türkiye’nin bu tür kurumsal yap›lara
çok ihtiyac› oldu¤unu söylüyor.
Devrim’e teﬂvik edici sözleri nedeniyle
teﬂekkür edip kendisini nas›l tan›mlad›¤›n› sordu¤umuzda, ﬂöyle yan›tl›yor: “3540 kiﬂilik bir s›n›fta, bugünkünden farkl›
olmayan say›da kitapla, okumayla ilgilenen dört beﬂ kiﬂiden biri. Liseden itibaren okuryazar bir grubun mensubu.”
O y›llarda Milli E¤itim Bakan› Hasan Ali
Yücel sayesinde dünya klasiklerinden
çevirilerin yay›mlanmas› çal›ﬂmalar›
baﬂlat›lm›ﬂ. Kabataﬂ Lisesi'nde okuyan
ve o ana kadar yabanc› dil ö¤renemeyen
çocuklardan biri olarak Hakk› Devrim
de birdenbire dünyaya pencereler aç›lm›ﬂças›na sevinmiﬂ. Pencereler aç›ld›ysa, art›k sonuna kadar gidebiliriz hayaline kap›lm›ﬂ. Sonra bunun mümkün olmad›¤›n› gören, k›rg›n ve “nâk›s” bir
neslin mensubu olarak tan›ml›yor Dev-

rim kendisini. Bunun ﬂuurunda oldu¤unu ve dolay›s›yla haddini bildi¤ini söylüyor. Kültürün ne oldu¤unu hisseden
ama eriﬂmesi kendi neslinden çok az kiﬂiye nasip oldu¤u için bu ac›y› hep içinde duyan biri olmuﬂ Hakk› Devrim.
O bir memur çocu¤u. Evlerinde romanlar
okunan bir aile de¤il. Kendisini romanlarla, kitaplarla tan›ﬂt›ran kiﬂi olan ortaokuldaki hocas› Sait Toroman'a müteﬂekkir...
Devrim, dilimize iyi muamele etmedi¤imizi düﬂünüyor. Ona göre, bütün sakatl›klar buradan geliyor. Y›llard›r niye Türkiye'nin bir dil akademisi yok diye düﬂünüyor. Önemli engellerden birinin de
Türk Dil Kurumu (TDK) oldu¤una ve
TDK’n›n bugün hiçbir iﬂe yaramad›¤›na
inan›yor. ﬁunlar› söylüyor: “Zaten, TDK
vaktiyle devletten tahsisat al›yordu, ﬂimdi Atatürk'ün vasiyetiyle CHP'den al›yor.
Oysa Fransa'daki akademiye hiç kimse
tasallut edemiyor. Dilde, Türkiye'nin en
büyük meselesi sahipsizlik... Yabanc› kelimelerden ﬂikâyet ediliyor, ama dünyan›n bir k›y›s›nda de¤iliz ki biz, birçok medeniyetin yak›n komﬂusuyuz... Bunun
üzerinde de çal›ﬂm›yoruz. "Yabanc› icat

Hakk› Devrim’in yeni televizyon projesi, sürekli kat›l›mc›larla yap›lacak ve gündeme göre oluﬂturulacak bir sohbet program›.

ediyor, biz ad koyaca¤›z, buna ulaﬂmak
mümkün de¤il" diyor Devrim...
“Hem bir dil akademisi, hem de yabanc›
kelimeleri al›rken kurallar› belirleyecek
bir kuruma gereksinim var” diyen Hakk›
Devrim güncel bir örnek de veriyor: “ﬂimdi Mortgage geliyor, buna ad aran›yor...”
Devrim, Türkçede büyük telaffuz güçlükleri oldu¤unu düﬂünüyor. “E¤er Türkler
Asya'da kalsayd›, Türkçe daha net köﬂeleri olan bir dil olacakt›; Akdeniz'e, medeniyetin beﬂi¤ine geldikçe baz› sesler
uzamaya, baz›lar› k›salmaya baﬂl›yor, çizgiler oluﬂuyor, müzikalite baﬂl›yor.”
Okul harçl›¤›n› ç›karmak için baz› giriﬂimlerde bulunuyor Hakk› Devrim. Üniversitedeyken radyoda bir iﬂe giriyor.
Zihni Küçümen ilkokuldan arkadaﬂ›. Orhan Boran iﬂi b›rak›nca, bir boﬂluk do¤uyor. Kendisine öneriyorlar, kabul ediyor. O dönemde baﬂta Mesut Cemil olmak üzere pek çok müzisyeni ve meﬂhur ﬂark›c›lar› tan›yor. Müzeyyen Senar'la radyo kayd› yap›yor. Bütün ﬂehir
tiyatrosuyla ahbapl›k kuruyor. Y›ld›z
Kenter'le 1952 y›l›ndan beri arkadaﬂ.
1979-90 aras›nda kurdu¤u çiftlikte med-

Hakk› Devrim kimdir?
Hakk› Devrim 1929'da Eskiﬂehir'de do¤du. 1943-1947 y›llar›
aras›nda Kabataﬂ Erkek Lisesi'nde e¤itim gördü. Bir dönem
‹stanbul Çatalca’da yaﬂad›. ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Çeﬂitli radyo ve televizyonlarda program yapt›. ﬁu anda Radikal gazetesinde köﬂe yaz›yor ve Kanal
D'de Okan Bayülgen'in program›na kat›l›yor.

yadan uzak kald›¤› 11 y›l geçiriyor. ‹ﬂte o
zamanlarda, bir gün televizyon için, "Bak›n bundan uzak duramam; ama geçen
gün televizyonda bir adam gördüm, konuﬂurken takma diﬂleri birbirine vuruyor.
Bir gün böyle olursam aman engel olun"
diyor çocuklar›na. CNN Türk kurulduktan sonra “CNN Türk Masas›”, “Hakk›yla
Sohbet” ve “Günbegün” programlar›n› yap›yor. Enteresand›r ki tüm programlar›n
ilk konu¤u Okan Bayülgen. Hakk› Devrim, ekran›n en karakteristik kiﬂilerinden
birinin Okan Bayülgen oldu¤unu düﬂünüyor; “Vurgular› çok iyi, dili çok iyi bir duyarl›l›kla kullan›yor. Bu buluﬂmalardan
sonra ahbap olduk, sonra o da beni ça¤›r-

maya baﬂlad›.” Okan Bayülgen program›
de¤iﬂtirince, Hakk› Devrim’i davet ediyor.
O da kabul ediyor. ﬂimdi o programda,
hayat›ndaki en büyük imtihanlardan birini veriyor; kendi deyimiyle çenesini tutmaya çal›ﬂ›yor. Eleﬂtiri de alm›yor de¤il
böyle bir programa kat›ld›¤› için. En çok
arayanlardan birine, "Han›mefendi beﬂ y›l
program yapt›m beni fark etmediniz, ﬂimdi sizin bakt›¤›n›z yerdeyim" diye yan›t
vermiﬂ. Devrim’in yeni bir projesi var; sürekli olacak kat›l›mc›larla ve gündeme göre oluﬂturulacak bir sohbet program›.
Bu birikim abidesinin, yaﬂam ve Türk dili
ad›na sürdürdü¤ü mücadelesine sayg›
duymamak elde de¤il.
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Viyolonselden
“co-anchorman”li¤e
ATV Haber’in Yay›n
Koordinatörü ve
ekranlar›n
“co-anchorman”i
Korcan Karar’la Ford
yolculu¤umuz
Miniaturk’e uzand›.
Karar, mesle¤ini ve
hedeflerini
inceliklerini anlatt›

orcan Karar, muhabir olarak
baﬂlad›¤› gazetecilik serüveninde basamaklar› ç›karken
ayn› zamanda istikrarl› bir grafik çizmeyi de ihmal etmiyor.
Karar, Roma’da ald›¤› konservatuvar e¤itimi s›ras›nda farkl› bir alanda kariyer yapmay› hedeflemesine ra¤men bugün televizyon gazetecili¤inin
en önemli isimlerinden biri. “Haberi bire bir yaﬂamak” felsefesini özümseyip,
izleyiciye kaliteli haber ulaﬂt›rmay› ilke
edinen Karar ile Miniaturk’teydik. ‹lk
kez Miniaturk’e ayak basan Karar, mini
Türkiye’yi gezerken çok say›da an›s›n›
da yaﬂama f›rsat› buldu...

K

Ford yolculu¤umuz sonras›nda
Miniaturk’teyiz ve siz ilk kez
ayak bas›yorsunuz...
O yo¤un tempo içinde bugüne kadar
vakit ay›r›p gelemedim. Ama buradan
yapt›¤›m›z canl› yay›n s›ras›nda gözlemleme f›rsat›m olmuﬂtu. Bütün Türkiye’yi kucaklayabilece¤iniz muhteﬂem bir yer. Herkese tavsiye ederim.
Mesle¤inize ad›m atmaya nas›l
karar verdi¤inizi anlat›r m›s›n›z?
Roma’da konservatuvarda viyolonsel
e¤itimi ald›m. Amac›m viyolonsel çalmakt›. Ancak 10 y›l kald›¤›m bu ﬂehirdeki son y›llar›mda, bir enstitüde gaze-
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Bu süreç içinde savaﬂ muhabirli¤i
de yapt›n›z.
Savaﬂ muhabirli¤i ve onun d›ﬂ›nda polis, adliye, hastane ve havaalan› muhabirli¤i de yapt›m. Ama savaﬂ muhabirli¤i insan› olgunlaﬂt›ran çok farkl› bir
iﬂ. Bosna Hersek savaﬂ›nda ve Birinci
Körfez Savaﬂ›’nda bulundum; Somali’deki bar›ﬂ harekat›n› izledim. Yapt›-

ﬁimdi “co-anchorman” olarak an›l›yorsunuz; ne demek?
Anchorman bayra¤› son taﬂ›yan, oradaki 100 kiﬂinin eme¤ini ekrana yans›tan kiﬂidir. Ben de “co-anchorman”,
yani onun (Ali K›rca ile çal›ﬂ›yorum)
yard›mc›s›y›m. Ali K›rca’n›n olmad›¤›
günlerde ve hafta sonlar›nda ç›k›p
bayra¤› taﬂ›yan ikinci adam›m.

“ﬁok” isimli bir program haz›rl›yordunuz ve buradaki haberler
gerçek san›l›yordu.
“ﬁok”u haz›rlarken, çuvald›z› kendimize bat›r›yorduk. O dönem yap›lan baz›
yanl›ﬂlara dikkati çekmek istiyorduk.
Üç üniversiteye tez konusu olan ak›ll›
bir programd›. Biz çok keyif ald›k. Ancak yapt›¤›m›z haberlere inanan üst
düzey yöneticiler, bürokratlar oldu;
bizi mahkemeye bile verdiler. Bir mizah program› oldu¤u göz ard› edildi.

Hobileriniz neler?
Ben üç y›ld›z bal›kadam›m. Yaklaﬂ›k 20
y›ld›r lisansl› olarak bal›kadaml›k yap›yorum. Ayr›ca sualt› foto¤rafç›s›y›m.
Geçti¤imiz y›llarda canl› yay›nda Çanakkale’de bir ‹ngiliz bat›¤›na dal›ﬂ yapt›k. Televizyonculuk ad›na gecenin karanl›¤›nda çok önemli ve zor bir iﬂi baﬂard›k. Ödüllü birkaç foto¤raf›m var.
Bunlardan biri Bosna Hersek’te Birleﬂmiﬂ Milletler binas›n›n önündeki duvar›n foto¤raf›. Bir de motor merak›m var.
Hangi otomobili kullan›yorsunuz?
Ben alt› ayd›r cip kullan›yorum.
Fiesta ST’yi nas›l tan›mlars›n›z?
Ford Fiesta’y› geçen yaz bir tatil beldesinde kiralad›m. Çok kompakt, süratli ve keyfli bir araba. Teknolojiyi yakalam›ﬂ, içinde her türlü konforu olan,
derli toplu bir araba. Benim ailemin de
ilk arabas› Ford Taunus’tu. Rahmetli
babam hep ﬂu slogan› söylerdi, “Al›rs›n Ford, olursun lord”.
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tecilik e¤itimi de gördüm. O dönem
Mehmet Ali A¤ca’n›n Papa’ya suikast giriﬂimi nedeniyle Türk ve dünya bas›n›
oradayd›. U¤ur Mumcu baﬂta olmak
üzere çok say›da tan›nm›ﬂ gazeteciyle
tan›ﬂma f›rsat›m oldu. Yine ayn› dönem
‹zmir Yeni As›r’da da yazmaya baﬂlam›ﬂt›m. Ard›ndan Yeni As›r’›n Roma muhabirli¤i teklif edildi. Mesle¤e ad›m at›ﬂ›m
böyle oldu. 1985’te Sabah gazetesi kuruldu¤unda, muhabir olarak haber merkezinde göreve baﬂlad›m. 25 y›ll›k bir
süreçte grubun içinde çeﬂitli kademelerde görev ald›m. Yedi y›l önce ise ATV
Haber’in Yay›n Koordinatörü oldum.
Hafta sonu haberlerini sunuyorum.

Türkiye’de televizyon habercili¤ini nas›l buluyorsunuz?
Türkiye k›vrak zekâ ve teknik olanaklar bak›m›ndan çok önde. Ama son zamanlarda haberlerin kötü oldu¤u yönünde, “papa¤an efekti” olarak adland›rd›¤›m bir eleﬂtiri var. “Nesi kötü”
diye sorunca, cevap alam›yorsunuz.
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Sizinle buluﬂmadan önce Koç Holding’in kurucusu Say›n Vehbi Koç’un belgeselini
izledim. Vehbi Bey demiﬂ ki, “Araba bir ihtiyaçt›r; lüks arabadan bahsetmiyorum.”
Bu söz beni çok etkiledi. Bir de Anadol’un do¤uﬂu; 50’li y›llarda Amerika’n›n Detroit kentine giden Vehbi Bey, dünyadaki baﬂar›l› bayilerin davet edildi¤i bir toplant›da Henry Ford ile tan›ﬂ›r. Türkiye’de yapmak istedikleri yat›r›mlardan bahseder. Hatta dönemin Baﬂbakan› Adnan Menderes’ten Henry Ford’a Türk otomotiv
sanayisine yap›lmak istenen yat›r›mlar›n anlat›ld›¤› bir mektup götürür. Detroit’i
iki ay boyunca ziyaret eden Vehbi Bey, ilk Türk otomobili “Anadol”u üretmek için
yetki al›r. Yurda döndü¤ünde ise üretim iznini alabilmek için dönemin sanayi bakan› Mehmet Turgut’a bir mektup yazar. Bu mektupta, “Ben bu iﬂe sermayemi ve
ﬂerefimi koyuyorum” der. Böylece ilk Türk otomobilinin üretim serüveni baﬂlar.
Bu sadece Koç için de¤il, Türkiye için çok önemli bir ad›m.
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Korcan Karar’dan Anadol’un do¤uﬂu

Meslek hayat›n›zda örnek ald›¤›n›z isimler oldu mu?
Türkiye’den Ali K›rca’y›, yurtd›ﬂ›ndan
ise ‹talyan televizyonlar›n›n çok de¤erli “anchorman”i Bruno Vespa’y› örnek
al›yorum. “Porta a porta” adl›, Siyaset
Meydan›’n› and›ran bir program sunar.

Baﬂak Duru
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Küresel ›s›nman›n Türkçesi!
Bir süre sonra Akdeniz’deki otellerin kap›s›nda; “ÇÖLÜMÜZDE HER
ﬁEY DAH‹LD‹R” ﬂeklinde yaz›lar görülebilecek! Akdeniz’in çölleﬂmesi
turizmin baﬂka bir yüzünü ortaya ç›karacak ve deve turizmine
yat›r›m yapan uyan›k giriﬂimciler kazanacak!

D
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zim ülkemizde buna “do¤al afet” deniyor
malumunuz. Bu durum bizde “sel vakas›” olarak da kay›tlara geçebilir! Sular
yükseldikçe, yazlar› plajlarda ilginç diyaloglara tan›k olaca¤›z belli ki… Anneler,
yüzme bilmeden denize dalan ve aç›lmaya baﬂlayan çocuklar›na art›k ﬂöyle diyecekler örne¤in: “Bodurcaaaan o¤lum, sahilden fazla aç›lma sak›n, denize girmek

Karikatür: Haslet Soyöz

am üstünden aﬂa¤›lara bakt›¤›mda eriyen buzlar› görüyorum. Dünya ile iliﬂkisini epeydir
kesip, kendi içine kapan kimi
insanlar›m›z bu eriyen buzlar›
rak›n›n içindeki buzlar olarak
alg›layabilir ama durum öyle de¤il. Garsondan yeni buz isteyecek bir vaziyet
yok! Tam tersine elimizdeki suyu iyi kullanmam›z gereken günlerdeyiz.
Zavall› bilim adamlar› y›llard›r y›rt›n›yorlar ama dünyay› bitirmeyi kafaya koymuﬂ insano¤lunun bilimi,
akl› filan takt›¤› yok. Küresel ›s›nmay›, “Ne güzel havalar ›s›n›yor, yak›t derdinden y›rt›yoruz” olarak alg›layan insanlar›m›z s›caktan cay›r
cay›r yand›klar› günlerde bu ﬂekilde
bakamayacaklar olaya. Gidiﬂat çok
vahim. Bu k›ﬂ, daha do¤rusu yaﬂanmayan bu k›ﬂ, ay›lar k›ﬂ uykusuna
yatamad›. “Sibirya’daki ay›lar›n uykusuz kalmas›ndan bana ne kardeﬂim, benim bir uyku sorunum yok”
diyenlerdenseniz bu yaz›n›n devam›n› okumaya gerek olmayabilir.
Geçenlerde, bir bakkal dükkân›nda
“Küresel ›s›nma” ile ilgili ﬂu yorumu
yap›yordu, yaﬂl›ca bir amcam›z, yan›ndaki di¤er yaﬂl› amcaya: “Hüdai,
dünyan›n sonu geliyor diyorlar, sonunu görebilecek miyiz sence?..”
Hüdai amca da ﬂu yan›t› verdi: “Biz
göremeyiz ama çocuklar›m›z ya da
torunlar›m›z kesin görür bilader!..”
F›kra gibi ama sonuçta buras› Türkiye…
Malumunuz dünya d›ﬂ›nda bir yerlerde,
uzay boﬂlu¤unda sal›nan bir ülkeyiz biz!
Sallama çay gibiyiz… Dünya ile pek de
yak›n bir iliﬂkisi olmayan ilginç mi ilginç
bir co¤rafyay›z…
Küresel ›s›nma denen canavar, hem buzullar› eritip hem susuzlu¤a yol açacak
ama bir yandan da sular›n yükselmesini
sa¤layacak. Sular›n yükselmesi pek çok
ﬂehrin sular alt›nda kalmas› demek. Bi-

filan yok, bak sular yükseliyormuﬂ, suyun alt›nda kal›r bo¤ulursun haaa!..” Kafas› zaten ald›¤› kötü e¤itim nedeniyle
bu tür konulardan oldukça uzak olan Bodurcan’dan yan›t ﬂöyle gelebilir: “Hiç
olur mu anne, bu küresel ›s›nma tam tersine kurakl›k yarat›yor. Yani ben art›k istedi¤im kadar aç›labilirim. Ne kadar aç›l›rsam aç›lay›m dünyada su sorunu artt›¤›ndan alt›mdaki sular çekilecek nas›l olsa, yoksa öyle de¤il miydi yaaaa, amaaa-

an bana ne yaaa?..”
Bankta oturmuﬂ iki sevgili aras›ndaki
diyaloglara da yans›yacak haliylen ﬂu
küresel ›s›nma durumlar›. Erkek ﬂöyle
diyecek kad›na: “Sevgilim ben sana çok
›s›nd›m biliyor musun?” Kad›ndan yan›t
gecikmeyecek: “Bunda özel bir durum
göremiyorum Orçuncum. Dünya zaten
h›zla ›s›n›yor, senin bana ›s›nman bu
yüzden kolay olmuﬂtur san›r›m!”
Erkekten yan›t: “Öyle deme Özgesu, seni her gördü¤ümde içimdeki
sular yükseliyor, ancak bir yandan
da çölde vaha gibiyim, susuzluk
çekiyorum, kalbimin havzas›nda
çok az su kald›!..” Kad›ndan final
yan›t› ve terk ediﬂ sözleri: “Anlaﬂ›lan o ki, sonunda sen de su koyverdin, o zaman sen çölüne, ben yoluma can›››››m!..”
Küresel ›s›nma bunlarla s›n›rl› de¤il
elbet, mevsimlerin de yamulmas›na, aç›kças› hormonlu havalara yol
aç›yor. Art›k sadece hormonlu yiyeceklerden ﬂikâyet etmeyece¤iz, bak›n Damdaki Mizahç› olarak ﬂu kiremite yaz›yorum ki; “Hormonlu havalardan ﬂikâyetimiz giderek daha
da doruklara ç›kacak!” Küresel ›s›nma ö¤rencileri de vuracak bu arada!
Zira bundan sonra, “Kar ya¤›ﬂ›” yüzünden okullar›n z›rt-p›rt tatil durumu da pek olmayacak, ne de olsa
kar denen ﬂey ortadan kalk›yor!..
Turizm de acayip etkilenecek bu
durumdan elbette. Örne¤in Akdeniz’deki otellerin kap›s›nda bir süre sonra;
“ÇÖLÜMÜZDE HER ﬁEY DAH‹LD‹R”
ﬂeklinde yaz›lar görülebilecek! Akdenizin çölleﬂmesi turizmin baﬂka bir yüzünü ortaya ç›karacak ve deve turizmine
yat›r›m yapan uyan›k giriﬂimciler kazanacak! “Yok deve” demeyin, küresel gidiﬂi ve çölleﬂmeyi daha dikkatli izleyin!..
(Sahi, içimizdeki Arap, ﬂimdilerde bu
yüzden mi çok canl› dersiniz?)

