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005 y›l› sonuçlar›yla dünyan›n 500 büyük flirketi aras›nda 31 basamak atlaya-
rak 358. s›raya yükselen Koç Holding, Türkiye’nin en be¤enilen flirketi olma-
n›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› ge-
çen 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 ör-
nek olacakt›r.
Savafllar›n, terörün ve küresel ›s›nman›n insanl›¤› giderek daha güvensiz bir dünya-
ya 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 ka-
t›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 so-
rununun 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 dâ-
hilerinin yetiflmesinde katk›m›z oldu¤unu bilmek, Koç Toplulu¤u’nun mensuplar› ola-
rak 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 der-
gimize röportaj veren Chermayeff, her meslekten insanlara “Her yeni sorunu tüm ya-
rat›c›l›¤›n›zla çözün” mesaj›n› iletiyor... 

Ali Y. Koç

Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan›

Bu dergideki yaz› ve resimler kaynak belirtilmek suretiyle kullan›labilir.
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Herkesçe bilinmektedir ki, kad›na yönelik
bak›fl aç›s›n›n ve önyarg›lar›n sorgulan-
mas›nda, kad›nlar›n her bak›mdan ve her
alanda geliflimlerinin önünü açacak politi-
kalar›n hayata geçirilmesinde, yine bu po-
litikalar 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› olufltur-
mufltur. 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. Türki-
ye’de ne kadar kad›n çal›fl›yor, ge-
liflmifl ülkelere göre de¤erlendirir

misiniz? 

Kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m›, sürdürüle-
bilir 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 nitelik-
sel geliflimini ve iflgücü piyasas›na girifli-
ni sa¤layacak gerekli mekanizmalar›n
oluflamamas› bu düflüflün önemli ne-
denlerinden 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 du-
rumlar›na ba¤l› olarak baflar›l› tablolar da
sergileyebilmekte. Bilindi¤i gibi e¤itim,
kad›n›n toplumsal yaflam›n›n di¤er alan-
lar›na kat›l›m›n›n da temel unsuru. Ülke-
mizdeki e¤itim alan kad›nlar›n istihdam-
daki oran› birçok Avrupa Birli¤i ülkesine
göre son derece ileride. Bugün ülkemiz-
de üniversitelerde ö¤retim eleman› ka-
d›n oran› yüzde  36.  ve profesörler için-
de kad›n oran› yüzde 25. Mimarlar›n yüz-
de 31’i,  doktor ve operatörlerin yüzde
29’u,  avukatlar›n ise yüzde 26’s› kad›n. 

Siyasette kad›n olmakSiyasette kad›n olmak
KADIN VE A‹LEDEN SORUMLU DEVLET BAKANI
N‹MET ÇUBUKÇU ANLATIYOR:

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

ad›n ve Aileden Sorumlu Devlet Ba-
kan› Nimet Çubukçu, “kad›nlar gü-
nü”nün Anadolu’da büyük kentlere
göre daha coflkuyla kutland›¤›n› söy-
lüyor. “Her 8 Mart’› Anadolu’da, Ana-
dolu 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 Hizmetler-
den Sorumlu Devlet Bakanl›¤›” demenin daha
do¤ru olaca¤›n› belirterek sorular›m›za flu yan›t-
lar› veriyor.

Mart ay›nda “Dünya Kad›nlar Günü”nü

kutlad›k. Kad›ndan Sorumlu Devlet

Bakan› olarak bugüne özel ne söy-
lemek 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 veril-

mifl haklar›n kad›nlara ve
onlar›n hayat›na tafl›n-

mas›. 8 Mart etkinlik-
lerini Ankara ve ‹s-
tanbul d›fl›na ç›kar-
may› bu aç›dan çok
önemsedik. Sokak-
taki, k›rsaldaki ka-
d›na gitmek
önemli. Anado-
lu’daki kad›n›n
hayat›nda bir

fleyleri de¤ifltirmek
üzere, bir anlam ifade

etsin diye bu y›l Baflba-
kan›m›z›n kat›l›mlar›yla 8

Mart’› Nevflehir’de kutlad›k;
bundan sonra da Anadolu’da,
Anadolu kad›n›yla birlikte kut-
lamay› planl›yoruz. 

K
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Bu bakanl›k size ne tür sorumlu-
luklar yüklüyor? 

Sadece kad›ndan sorumlu de¤ilim. Ço-
cuklar, yafll›lar, engelliler ve kad›nlarla
ilgili konular Bakan olarak benim so-
rumluluk alan›mda. Sosyal Hizmetler
Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK),
Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤›, Kad›n›n
Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sos-
yal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü Ba-
kanl›¤›ma ba¤l› kurulufllar. Asl›nda Ba-
kanl›¤›m için  “Sosyal Hizmetlerden So-
rumlu Devlet Bakanl›¤›” demek daha
do¤ru olur kanaatindeyim. 

Sizce çocuklar›m›z› nas›l bir gele-
cek bekliyor?

Bu sorunuza Sosyal Hizmetler Çocuk
Esirgeme Kurumu’na ba¤l› yurt ve yu-
valarda kalan çocuklar›m›z için neler
yap›yoruz, bundan bahsederek yan›t
vermek istiyorum. Mevcut yurt ve yu-
valar›n yatakhanelerini ko¤ufl tipinden
oda sistemine dönüfltürmek için önce-
likle odalardaki çocuk say›s›n› 10-
15’ten üç ile sekize indirdik. Ayr›ca al-
t›, sekiz kiflilik “çocuk evleri” ile 10-12
kiflilik “sevgi evleri” oluflturduk.  Tür-
kiye’de flu an 21 tane “sevgi evimiz“
var. 120 “sevgi evi”nin inflaat›na bafl-
land› ve 160 “sevgi evi”nin de  proje

Kanal D’de yay›nlanan “Esra Cey-
han’la 8 Mart Dünya Kad›nlar Gü-
nü” özel program›na kat›lan Koç
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Se-
mahat 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 ai-
lenin 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 bafl-
layarak çocu¤uyla ilgilenir, çocu¤unun ru-
hen 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 tutumluy-
du, israf yoktu. Babam çok meflguldü. Evin so-
rumlulu¤u ve koordinasyonu annemdeydi. Üs-

telik biz babaanne ve halalar›n
bir arada oldu¤u büyük bir ai-
leydik. Ailede hepimizin görev-
leri vard›. Okuldan geldikten
sonra  annem ütü, reçel yapma-
s›n› ö¤retirdi. Rahmi’ye de er-
keklere uygun konular ö¤reti-
lirdi. Ben hâlâ ütü yapmay› se-

verim. Çal›flt›¤›m için yemek yapmaya pek f›r-
sat bulam›yorum ama örne¤in hâlâ reçel yap-
maktan hofllan›r›m ve yapar›m. 
K›saca çocuklu¤umda bizim ailede bofl otur-
mak, tembellik mevzubahis de¤ildi. Bugün
hâlâ o al›flkanl›¤›m›z› sürdürüyoruz.
Vehbi Koç Vakf› arac›l›¤›yla sa¤l›ktan e¤iti-
me farkl› konularda çal›flmalar›m›z var. Ör-
ne¤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 ka-
rar› al›nd›. Bu ö¤renciler Milli E¤itim Ba-
kanl›¤› kanal›yla yönlendirilecek ve yüzde
50’si k›z, yüzde 50’si erkek olacak. Amaç
yedi y›lda 8 bin ö¤renciye ulaflmak.”

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.

Semahat Arsel: “Kad›n ak›ll› ve özveriliyse aileyi bir arada tutar”

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›.

Belli kesimlerde e¤itim sorunu tü-
müyle çözümlenmifl de¤il. Bu konu-
daki çal›flmalar›n›z neler? 

Özellikle “K›z Çocuklar›n›n Okullaflma-
s›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 kap-
samda 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 imkâ-
n›na kavuflturuldu. Ayr›ca, SHÇEK’ye
ba¤l› 66 Toplum Merkezi ve 38 Aile Da-
n›flma Merkezi ile de kad›nlar›m›za hiz-
met veriyoruz. Aile Dan›flma Merkezle-
rinde ise aile bireylerine yönelik hiz-
metler 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 neti-
cede. Ancak eflimden, aile bireylerim-
den ve o¤lumdan ald›¤›m destek, siyasi
hayat›mda hiç kuflkusuz önemli bir un-
sur. Siyasette de bir kad›n olarak zor-
lanm›yorum; ve kad›nlar›m›z›n, toplum-
sal hayata tam ve eflit kat›ld›¤› bir Tür-
kiye için çal›fl›yorum. Kad›nlar›m›z›n si-
yasette yer almas›, karar alma mercile-
rinde aktif bir konumda olmalar›, seçen
kadar seçilen de olmalar›n› istiyorum ve
bunun için mücadele veriyorum.

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

Nimet Çubukçu kimdir?



Dünyan›n en be¤enilenleri
listesine ilk kez bir Türk
flirketi girdi

Dünyan›n en be¤enilenleri
listesine ilk kez bir Türk
flirketi girdi

BD’nin önde gelen ekono-
mi dergilerinden Fortu-
ne’›n, yönetim dan›flman-
l›¤› flirketi Hay Group ifl-
birli¤i ile her y›l yay›nlad›-
¤› “Dünyan›n En Be¤eni-
len fiirketleri” araflt›rma-
s›ndaki be¤enilenler liste-

sine bu y›l ilk kez bir Türk flirketi olarak
Koç Holding girdi. Koç Holding, 27 sek-
töre mensup global 347 flirketin mercek
alt›na yat›r›ld›¤› araflt›rmada "otomotiv
ve otomotiv parçac›lar›" grubunda dün-
yan›n en be¤enilen 11'inci flirketi seçil-
di. fiirketlerin dokuz farkl› kritere göre
de¤erlendirildi¤i s›ralamada Koç Hol-
ding, toplum ve çevreye olan duyarl›l›-
¤›n yan› s›ra uzun vadeli yat›r›m strate-
jisiyle olumlu not ald›. En iyi notun 10
oldu¤u de¤erlendirmede Koç'un toplam

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› sektörler-
deki flirketin dahil oldu¤u s›ralamaya ci-
rolar› 8 milyar dolar›n üzerinde olan ku-
rulufllar al›nd›. Araflt›rmaya kat›lan flir-
ket yöneticileri hem kendi sektörlerine
mensup kurulufllar› hem de küresel an-
lamda en baflar›l› gördükleri flirketleri
de¤erlendirdi. De¤erlendirme, yarat›c›-
l›k, kurumsal kaynaklar› kullanma, top-
lum ve çevre, yönetici kadrosunun kali-
tesi, finansal güç, uzun vadeli yat›r›mlar,
globalleflme, ürün ve servis kalitesi gibi
dokuz farkl› gösterge dikkate al›narak

yap›ld›. fiirketlerin baflar› oranlar›na gö-
re 1'den 10'a kadar not ald›klar› s›rala-
mada 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, global-
leflme, finansal güç ve çevreye olan du-
yarl›l›k gibi konularda en iyi nota lay›k
görüldü. Üçüncülü¤ü ise ABD'li Procter
& Gamble ald›. fiirket, temizlik malze-
meleri ve kiflisel bak›m ürünleri alan›n-
da 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 yö-
netim kurulunca gözden geçirildi¤i bu
flirketlerin yüzde 82'sinde insan serma-
yesi stratejisi yönetim kurulu taraf›n-
dan gözden geçirilip onaylan›rken, bu
oran›n di¤er flirketlerde yüzde 67 oldu-
¤u gözleniyor.

KÜRESEL  V ‹ZYON
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A
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›

fi‹RKET SAYISIÜLKE

ABD 132
Japonya 61
‹ngiltere 26
Fransa 26
Almanya 26
Hollanda 13
Çin 8
‹sviçre 8
Türkiye 1

Hangi ülkeden kaç flirket?

Dünyan›n En Be¤enilen fiirketleri 
(otomotiv ve otomotiv parçac›lar› grubu)

2005/2006 F‹RMA PUAN 
1 1 Toyota Industries 7.06
2 3 Johnson Controls 6.87

3 4 Robert Bosh 6.40
4 7 Goodyear Tire&Rubber 6.40

5 6 Denso 6.19
6 5 Michelin 6.04

7 9 Bridgestone 5.81
8 10 Aisin Seiki 5.77

9 13 MAN 5.15
10 8 Magna International 5.15

11 - Koç Holding 4.97
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kbank, Garanti Bankas›,
‹fl Bankas›, Standard
Bank ve Vak›fbank'›n li-
der düzenleyici oldu¤u
konsorsiyumun sa¤lad›¤›
finansmanla gerçeklefltiri-
len Tüprafl'›n yüzde 51
hissesinin sat›n al›m iflle-

mi, Euromoney'nin Project Finance
dergisi taraf›ndan Avrupa'da "Y›l›n Sa-
t›n Al›m Finansman ‹fllemi" seçildi. Lon-
dra'daki Do¤al Tarih Müzesi'nde düzen-
lenen ödül töreninde, ifllemi gerçeklefl-
tiren Enerji Yat›r›mlar›A.fi.’nin ana orta-
¤› Koç Holding'in yan› s›ra ifllemin fi-
nansman›n› yap›land›ran bankalar›n
yetkililerine ödülleri verildi.
Toplam 1.8 milyar dolar tutar›ndaki kre-
diyi sa¤layan konsorsiyum bankalar›n-
dan yap›lan ortak aç›klamaya göre, iflle-
min Türkiye'de bugüne kadar sa¤lanan
en büyük ve en uzun vadeli sat›n al›m-

özellefltirme kredisi olma özelli¤ine sa-
hip oldu¤una iflaret edildi. Aç›klamada,
söz konusu ifllemde Koç Holding'in ga-
rantisinin bulunmamas› ve kredinin sa-
dece proje gelirlerine dayan›larak veril-
mesi, ifllemin di¤er önemli özelli¤ini
oluflturdu¤u kaydedildi. Ödeme kayna¤›
Tüprafl'›n performans›ndan elde edile-
cek temettü gelirleri olan ifllemde, bu
performans›n elde edilememesi riski, ta-
mamen bankalar taraf›ndan üstleniliyor.
Bu kadar büyük tutarl› bir kredinin ço-
¤unlu¤unun Türk bankalar› taraf›ndan
sa¤lanmas›n›n, Türkiye finans sektö-
ründe geleneksel kredilerden proje kre-
dilerine geçifl sürecini h›zland›rd›¤› ve
yap›land›r›lm›fl finansman›n önem ka-
zand›¤›n› gösterdi¤i belirtiliyor.
Kredi, iki buçuk y›l› geri ödemesiz top-
lam 10 y›l vadeyle sa¤lanm›flt›. Ortalama
vadesi yaklafl›k 7 y›l olan kredide, banka-
lar›n kat›l›m› ise; Garanti ve Vak›fbank

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

Tüprafl’› sat›n alma
ifllemine Avrupa’dan ödül
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

Project Finans dergisi, uluslararas› ya-
y›n, konferans ve e¤itim organizasyon-
lar›nda lider konumdaki Euromoney ta-
raf›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 pa-
ketleriyle ilgili makalelere ve güncel in-
celemelere yer veriliyor.
2006’da aday projeler aras›nda, Tüp-
rafl’›n yan› s›ra, Ferrovial’›n BAA’y› sa-
t›n al›m projesi ile Peel Ports ve Fran-
sa’daki ücretli yollar› sat›n al›m proje-
leri yer al›yordu.
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Koç Holding CFO’su Ahmet Ashabo¤lu, finans alan›nda dün-
yan›n önde gelen yay›nlar›ndan Euromoney’nin Project 
Finance dergisi taraf›ndan “Avrupa’da Y›l›n Sat›n Al›m Fi-
nansman ‹fllemi” seçilen Tüprafl’›n sat›n al›nmas›ndaki fi-
nansman 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 Av-
rupa’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› ger-
çekten 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 ko-

nusu. Tabii bununla birlikte, Tüprafl’› kimin sat›n ald›¤› sorusu da son
derecede önemli. Dolay›s›yla, hem Koç Holding’e hem de Tüprafl’a du-

yulan güvendir söz konusu olan. 

Buradan hareketle, ödüle de¤er bulunan sat›n al›m ve finansman iflle-

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-
tur. Sadece bizim için de¤il, Türkiye ve Türk bankalar› için de ilklere
imza at›lm›fl, yeni benchmark’lar oluflturulmufltur. Bildi¤iniz gibi bu fi-
nansman birkaç parçadan olufluyordu. Biri, Tüprafl’› sat›n alan Enerji
Yat›r›mlar› A.fi. adl› flirketimizin alm›fl oldu¤u 1.8 milyar dolarl›k fi-
nansmand›r. O zamana kadar Türki-
ye’de 200-300 milyon dolardan bü-

yük, uzun vadeli ifllem yap›lmam›fl-
ken, bu ifllem 1.8 milyar dolarl›k bü-

yüklü¤ü, 10 y›l gibi uzun vadesi, Koç
Holding’e ya da flirketin di¤er ortak-
lar›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, ön-

cülük etti. 
‹kincisi, Koç Holding’in alm›fl oldu¤u
2.5 milyar dolar kredi de üç parça-
dan olufluyordu. Bunun 1 milyar do-

larl›k bölümü de o güne kadar bir
kurumun ald›¤› üç y›l vadeli en bü-

yük sendikasyon kredisi olma özelli-
¤ini tafl›yor. Bu ifllem de sendikas-

yon kredileri alan›nda Türkiye’de hem vade, hem de büyüklük aç›lar›n-

dan 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 öncü-

lük 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 finans-
man 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 ya-
banc› 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 yer-
de Türkiye’ye yabanc› yat›r›mc› paras› (FDI) girmesinde de destekleyi-
ci rol üstlenmifl oldu. 

Piyasalar›n Koç Holding’e iliflkin de¤erlendirmesinde ne gibi olumlu
yans›malar ortaya ç›kt›?
Böylesine baflar›l› bir ifllemi gerçeklefltirmifl olmas›, Koç Holding’in de
gelece¤e dönük borçlanma kapasitesini en az›ndan bu seviyeye ç›kart-
m›fl oldu.  Geldi¤imiz nokta, Koç Grubu’nun uluslararas› borçlanma pi-
yasas›ndaki tan›n›rl›¤›n›n artmas› ve yüksek borçlanma kapasitesini
baflar›yla ispatlam›fl olmas› sebebiyle önümüzdeki dönemde yapaca¤›
yat›r›mlar›n finansman› aç›s›ndan da çok olumlu bir geliflmedir.

Koç Holding CFO’su Ahmet Ashabo¤lu:
“Türkiye’de finansman alan›nda 
yeni benchmark oluflturduk”

Project Finance dergisinin “Avrupa’da Y›l›n Sat›n Al›m Finansman ‹fllemi”
ödülünü,  Koç Holding CFO’su Ahmet Ashabo¤lu (sa¤dan üçüncü) ald›.
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ehbi Koç Vakf› ile ‹stanbul
Valili¤i aras›nda imzala-
nan protokol gere¤i, tarihi
bir geçmifle sahip olan ve
mezunlar› aras›nda tan›n-
m›fl isimlerin yer ald›¤›,
ayn› zamanda üstün zekâ-

l› ö¤rencilerin de yetiflti¤i Beyaz›t ‹l-
kö¤retim Okulu, Ford Otosan’›n des-
te¤iyle yeniden bir e¤itim yuvas›na
dönüfltü. 
28 fiubat’ta Koç Holding fieref Baflka-
n› Rahmi M. Koç, Koç Holding Ku-
rumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflka-
n› Ali Y. Koç, Milli E¤itim Bakan› Doç.
Dr. Hüseyin Çelik, ‹stanbul Valisi Mu-
ammer 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 daya-
n›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 dep-
remden 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› ger-
çeklefltirdik” dedi. 
Havan›n so¤uk olmas› sebebiyle il-

V
KoçKoç imzas›imzas›yetifltiren okuldayetifltiren okulda

GELECE⁄‹N DAH‹LER‹N‹GELECE⁄‹N DAH‹LER‹N‹

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.

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› 



1 1

Minik dahiler konufltu
Ergin ‹spiro¤ullar›: “Bura-
da çok güzel dersler iflli-
yoruz. Boyamalar yap›yor,
problemler çözüyoruz.
Matematik ve Türkçeyi
çok seviyorum. Resmi de

çok iyi biliyorum, o yüzden resim ö¤retme-
ni olmak istiyorum. Alt› buçuk yafl›nday›m.” 
Ege Ard›ç: “Televizyon,
reklam ve dizilerde oyuncu
olarak yer ald›m. Snowbo-
ard yap›yorum, motosikle-
te biniyorum, piyano çal›-
yorum. Bir sürü özelli¤im
var. fiimdilik piyanist ya da bilim adam› ol-
may› planl›yorum.”

Arda Karabulut: “Askeri
pilot ya da mucit olmak
ve insanl›¤›n yarar›na
icatlar yapmak istiyorum.
Örne¤in engelliler, has-
talar veya çaresi olma-

yanlar için...” 
Eda Gölgeci: “Burada iste-
di¤im her fley var. Cuma
günleri de¤iflik dersler ya-
p›yoruz, mesela flimdi re-
sim yap›yorum. Ö¤retmen
olmak istiyorum.” 

Kaan Öztürk: “Dokuz yafl›n-
day›m. Türkçe Fen’de ‹stan-
bul birincisi oldum. En sev-
di¤im dersler proje, mate-
metik 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›n-
dan beri bale yap›yorum.
AKM’de bale gösterilerine
kat›l›yorum. Bale ö¤retme-
ni olmak istiyorum. Beden
e¤itimi ve resim derslerini
seviyorum.”

Busenur Garip: “11 yafl›n-
day›m. Annemin arkadafl›-
n›n o¤lu da bu okula gelmifl
ve memnun kalm›fllar; bize
tavsiye ettiler. ‹leride avu-
kat ya da ö¤retmen olmak

istiyorum. Çünkü insanlar› savunmak, do¤-
ruyu bulmak istiyorum.”

E¤itim, e¤itim, e¤itim
Milli E¤itim Bakan› Doç. Dr. Hüseyin Çelik ko-
nuflmas›nda flunlar› söyledi: “Son dört y›lda
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n bütçesi bir numa-
ral› bütçe olmufltur. Ama genç nüfusumuzun
kalabal›kl›¤›ndan dolay› kalk›nm›fl ülkeler dü-
zeyinde finansman ay›rd›¤›m›z› söylemek
mümkün de¤il. Çünkü 0–14 yafl grubu, nüfu-
sumuzun 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 ziya-
retime 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 katril-
yon ediyor. Bizim Hollanda düzeyinde e¤itime
para ay›rabilmemiz için Türkiye’deki yüksek
ö¤retim dahil e¤itim bütçesinin 205 katril-
yon olmas› laz›m. Bizim bütün bütçemiz 204

katrilyondur. Peki biz ne yapacakt›k? Biz mil-
li 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 getir-
memiz gerekiyordu. ‹flte “E¤itime Yüzde Yüz
Destek” kampanyas› böyle bafllat›lm›flt›r.
Türkiye çap›nda, 11 Eylül 2003 tarihinden iti-
baren,  ifl dünyas›ndan e¤itime 2.5 katrilyon
destek sa¤lanm›flt›r. Bunun sadece 310 tril-
yonu ‹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 ifla-
dam›m›z bir vilayet üstlenecek. Sakarya da
sizin pay›n›za düfltü.’ ‹ftiharla ifade edeyim:
‘Memleket için bize ne düflerse burada yapa-
r›z’ dedi ve 3500 bilgisayar ald›lar, yerlefltir-
diler ve gittik merasimle açt›k.” 

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 belirte-
rek e¤itimin bu hedefe ulaflmadaki son-
suz gücüne iflaret etti. 
Üstün zekâl›lara yönelik okullar›n ye-
tersiz oldu¤unu vurgulayan Koç, “Üs-
tün zekâl›lar› e¤itmek baflka bir beceri
istiyor. Dolay›s›yla sadece okul yapt›r-
mak yeterli de¤il, bu alanda yetiflmifl
ö¤retmenleri de bulmak gerekli” dedi. 

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

lulu¤un 80. y›ldönümünü e¤itim alan›n-
daki 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 fazla-
s›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›n-
dan ‹stanbul Valisi Muammer Güler de
Koç Toplulu¤u’nun e¤itim konusunu
bafll› bafl›na bir memleket meselesi ola-
rak alg›lad›¤›n› söyledi. Güler, “Ülkemi-
zin en önemli meselesi e¤itimdir, e¤itil-
meyen 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.



Ford Otosan ‹lkö¤retim
Okulu’nun temeli at›ld›

ehbi Koç Vakf›’n›n önderli¤in-
de ve Ford Otosan’›n sa¤lad›¤›
finansmanla yap›m› gerçek-
lefltirilecek olan Kocaeli’ndeki
Ford Otosan ‹lkö¤retim Oku-
lu’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 töre-
nine Çevre ve Orman Bakan› Osman Pe-
pe, Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül,
Kocaeli Valisi Gökhan Sözer ile Koç Hol-
ding Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu
Baflkan› ve Ford Otosan Yönetim Kurulu
Üyesi Ali Y. Koç, Ford Otosan Genel Mü-
dürü Turgay Durak, Koç Holding ve
Ford Otosan yöneticileri kat›ld›.

“Kocaeli’ni dünyaya tan›t›yoruz”
Törende bir konuflma yapan Koç Hol-
ding Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu
Baflkan› ve Ford Otosan Yönetim Kuru-
lu Üyesi Ali Y. Koç, Vehbi Koç Vakf›’n›n
e¤itimle ilgili örnek hizmetlerinden biri-
ni daha hayata geçirmenin mutlulu¤u ve
gururu içinde olduklar›n› belirterek,

“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 bölge-
nin nabz›n› tutuyoruz” diye konufltu.
Ali Y. Koç, Ford fabrikas› sayesinde böl-
gedeki ihtiyaçlar› yak›ndan takip edebil-
diklerini 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 Oku-
lu’yla, Kocaeli’ne yönelik çal›flmalar›m›za
yenisini ekliyoruz” dedi. 
Ford Otosan ‹lkö¤retim Okulu’nun, son
teknolojik imkânlarla modern bir e¤i-
tim yap›s› hedefledi¤ini ifade eden Ali
Y. Koç konuflmas›na flöyle devam etti:
“33 dersli¤i, bilgisayar ve fen laboratu-
varlar›yla bu okul, Kocaeli’nin ve ülke-

mizin gelece¤ine yönelik bir yat›r›m
olacak. Kurucumuz Vehbi Koç’tan dev-
rald›¤›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 be-
lirledi¤imiz e¤itim, kültür ve sa¤l›k ko-
nusundaki çal›flmalar›m›zla, ifl dünyas›-
na örnek olmay› sürdürece¤iz.”
Çevre ve Orman Bakan› Osman Pepe de
kat›ld›¤› temel atma töreninde bir ko-
nuflma 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 ol-
du¤u gibi e¤itim alan›nda da Vehbi Koç
Vakf›, deste¤ini sürdürmektedir. Bu des-
tek Türkiye’nin geliflmesinde büyük rol
oynamaktad›r” dedi.
2006 y›l›nda, Koç Holding Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Mustafa V. Koç ve Kocaeli Va-
lili¤i’nin imzalar›yla ilk ad›m› at›lan oku-
lun keflif bedeli 5 milyon YTL olarak aç›k-
lan›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.

V

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
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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)
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oçtafl’›n 2007 y›l›nda açt›¤› ilk
ve Türkiye genelindeki 11. ma-
¤azas› olan Kocaeli Koçtafl; Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflka-
n› 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 tö-
renle 22 Mart tarihinde hizmete girdi. 
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç, Kocaeli Sefa Sirmen
Bulvar›’ndaki 7 bin metrekarelik ma¤a-
zan›n aç›l›fl töreninde yapt›¤› konuflma-
da, Koçtafl’›n iki y›ldan bu yana h›zla bü-
yüdü¤ünü ve bu büyümeyi sürdürece¤i-
ni belirterek “Kocaeli’ndeki bu ma¤aza-
dan k›sa süre sonra Bursa ma¤azam›z›
açaca¤›z. Bunu da di¤erleri takip ede-
cek. 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

V. Koç, bu ma¤azadan 11 y›l sonra 11’in-
ci 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›, An-
kara ve Yenibosna’da Koçtafl ma¤azalar›
açt›k. Ev gelifltirme sektöründe liderli¤i-
mizi pekifltirdik. Orta¤›m›z B&Q ile bir-
likte, bu kadar k›sa sürede bu kadar bü-

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

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

K

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç:

Ma¤aza say›s› befl y›lda 35’e ç›kacak
‹stanbul’da Kartal, fiiflli ve Yenibosna ile An-
kara, ‹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›l-
mas› hedeflieniyor. Koçtafl ma¤azalar›nda
dekoratif ürünlerden mobilyaya, ev tekstili

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

“Koçtafl
iki y›lda iki kat
büyüdü”

“Koçtafl
iki y›lda iki kat
büyüdü”

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.
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asavvuf dünyas›n›n tan›nm›fl
flairi, düflünce adam› ve Mevle-
vi 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 et-
kinlikleriyle an›l›yor. Mevlânâ etkinlikle-
rinden ilki Koç Holding fieref Baflkan›
Rahmi M. Koç ve Washington Büyükel-
çisi Nabi fiensoy ve Koç Holding Kurum-
sal ‹letiflim Koordinatörü Oya Ünlü K›-
z›l’›n kat›l›mlar› ile 14 Mart gecesi Lib-
rary Of Congress’te gerçeklefltirildi. Koç
Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç,
gecede yapt›¤› konuflmada Müslüman-

l›k’taki tasavvuf felsefesinin özünü olufl-
turan Mevlânâ ö¤retisinin, bütün insan-
l›¤› kucaklayan bir inan›fl, dünya görüflü
ve kültürü oldu¤unu belirterek “Bugün
Müslümanl›¤›n Bat›’da alg›lan›fl›, ne ya-
z›k ki bu hoflgörü anlay›fl›ndan çok uzak-
t›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. ‘Biz-
den’ bir dünya de¤erini  ülkemizden ki-
lometrelerce uza¤a tafl›man›n onurunu
Koç Holding olarak yaflamaktan mutlu-
luk duyuyorum” dedi.
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat› Bö-
lümü Baflkan› Prof. Dr. Talat Halman’›n
Mesnevi’den ‹ngilizce fliirler ve al›nt›lar

T

14

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

Mevlana
do¤um
y›l›nda
an›l›yor800.
do¤um
y›l›nda
an›l›yor800.

Mevlânâ
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okudu¤u bölümün sonras›nda Türk sa-
nat 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 hofl-
görüsünü, ortak noktas› sevgi olan ve
bu idealde birleflen felsefesini, ABD’nin
baflkentinde kültürel etkinlikler ile ta-
n›tmak için oluflturulan program, Kül-
tür Bakanl›¤›, Library of Congress ve
Koç Holding iflbirli¤iyle hayata geçirildi.
Koç Holding, 2007 y›l› boyunca Smith-
sonian Vakf› ile Washington’da gerçek-
lefltirilecek 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 ka-
zand›¤› ve insanl›¤›n bu mesajlara her
zamankinden de çok ihtiyaç duydu¤un-
dan hareketle, Türk insan›n›n yüzy›llar

boyunca içsellefltirmifl oldu¤u duruflu-
nu, bu tür etkinlikler ile yabanc› kamuo-
yu ile paylaflmay› amaçl›yor.
Koç Holding, 2005 y›l›nda Kültür Ba-
kanl›¤› ve Smithsonian Vakf› ile yapt›¤›
10 y›ll›k anlaflma ile Türk kültürünü
dünyaya, dünya kültürünü ise Türki-
ye’de tan›tma konusunda önemli bir ifl-
birli¤ine girmiflti. Bu iflbirli¤inin ilk ad›-
m› olarak da Osmanl› saray k›yafetleri-
ni, kaftanlar›n› tan›tan ve ABD’de bü-
yük ilgi gören “Stil ve Statü” sergisi ger-
çeklefltirilmiflti.

“Mevlânâ ça¤lar› aflan bir
inkilâp âfl›k›d›r, ‹slamiyet’i
Türk ruhuyla birlefltirmifltir”
Prof. Dr. Talat Halman
Mevlânâ’y› anma gecesin-
de 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 Ana-
dolu 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 ya-
flarken Anadolu ayd›nlan›yordu.
Bir ‘manevi iklim’ yaratmak ve onu yüzy›l-
larca sürdürmek pek az insana nasip ol-
mufltur. 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 birleflti-
ren büyük reformcudur. Mevlânâ, top-
lumsal 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 flii-
rinde dile getirdi¤i düflünceler, dünya
hümanizmas›nda bir doruk olmufltur.
Mevlânâ dünyan›n en büyük aflk flairle-
rinden biri ve evrensel hümanizman›n
temsilcisi olarak sayg› ve sevgi görüyor.”

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

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

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.
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ürk bankac›l›k sektö-
ründen yabanc› fi-
nansman kurulufllar›-
na, inflaat sektöründen
konut sahibi olmak is-
teyen vatandafllara ka-
dar büyük bir kesimin
geliflmelerini yak›ndan

takip etti¤i “Mortgage Yasas›” geçti-
¤imiz günlerde yürürlü¤e girdi. Ya-
san›n yürürlü¤e girmesi sonras›nda
ilgili bakanl›k ve kurumlarca ç›kart›-
lacak tebli¤ler vas›tas› ile yasal dü-
zenlemelerin tamamlanmas› bekleni-
yor. Baflta bankac›l›k sektörü olmak
üzere konuyla ilgili kesimler ise start
almaya haz›rlan›yor. Yap› Kredi Ban-
kas›, 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

Yönetimi'nden Sorumlu Genel Mü-
dür Yard›mc›s› Mehmet Sönmez ko-
nuyla ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.

Konut sahibi olmak isteyenlerin

uzun süredir bekledi¤i mortgage

uygulamas›na iliflkin yasal dü-

zenleme hayata geçirildi.  Yasay›

nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Bu konuda baflar›l› ülke örnekleri
incelendi¤inde bu sistemin üç ana
temel üzerinde çal›flt›¤›n› görüyo-
ruz; bunlar öncelikle makroekono-
mik dengelerin sa¤l›kl› bir flekilde
kurulmufl olmas›, finansal piyasala-
r›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 anlam-
da yasay› önemsiyor ve Türk mali

T

“Mortgage
Yasas› tüm
taraflar için

olumlu”

“Mortgage
Yasas› tüm
taraflar için

olumlu”

YAPI KRED‹ BANKASI GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI MEHMET SÖNMEZ:

“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



Yasayla birlikte konut finansman› ama-
c›yla do¤rudan tüketiciye kredi kullan-
d›ran bankalar ile BDDK taraf›ndan ko-
nut finansman› faaliyetinde bulunmas›
uygun görülen finansal kiralama ve fi-
nansman flirketleri de konut kredisi kul-
land›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 bu-
lunaca¤›n› bekliyoruz. Sistem sayesinde
kredi hacmi artacak, sermaye piyasala-
r›nda geniflleme ve derinlik oluflacak ve
mali sistemimiz büyüyecektir. Bu ban-
kac›l›k sektörünün olumlu yönde gelifl-
mesini 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 flart-
lardaki krediler ile hizmet verece¤iz.
Müflterilerimize “sabit faizli”, “artan ve-
ya azalan taksitli”, “ileride veya dönem-
sel ödemeli esnek ödeme seçenekleri”,
“düflük faizli”, “anahtar teslim”, “konu-
tun de¤erinin yüzde yüzü kadar”, “ko-

nut gelifltirme”, “ipotekli bireysel fi-
nansman kredileri” gibi birçok seçenek-
ler sunarak ev sahibi olmalar›n› istiyor,
bu amaçla da 600’den fazla flubemiz, al-
ternatif 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. Ko-
nutun de¤erinin bir miktar›n› peflin ve-
rip, kalan tutar için bankam›za baflvura-
caklar. 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 vere-
cekler. Tüketiciler kredi kullanmaya ka-
rar verir ise Yap› Kredi taraf›ndan tüke-
ticilere kredileri kulland›r›lacak ve ko-
nut üzerine ipotek tesis edilecek.
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sistemi için önemli bir aflama oldu¤unu
düflünüyoruz. 

Yasa, mevcut haliyle beklentileri

karfl›layabilecek nitelikte mi? Ek-

siklikleri var m›, neler?

Kamuoyunda bir yanl›fl anlafl›lma var;
yasa ile birlikte faiz oranlar›n›n hemen
düflece¤i, tüketicilerin hemen konut sa-
hibi olabilecekleri düflünülüyor. Önce-
likle 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 gün-
lerde ilgili bakanl›k ve kurumlarca ç›-
kart›lacak tebli¤ler vas›tas› ile yasal dü-
zenlemeler tamamlanacakt›r. Vergi tefl-
vikleri gibi baz› düzenlemeler olmasa
dahi, mevcut hali ile yasan›n tüm taraf-
lar için olumlu oldu¤unu düflünüyoruz. 

Uygulamada ucuz arsa ve konut

projeleri üretilmesi gibi kamuya

düflen sorumluluklar var m›? 

Konut üretiminde arsa önemli bir fak-
tör, kamunun elinde de arsa stoku bulu-
nuyor. Kamu bu stok vas›tas› ile alt ge-
lir gruplar›na yönelik sosyal amaçl› ko-
nut üretimi yapabilir. Büyükflehirlerde-
ki de¤erli kamu arazileri için sektörü
düzenleyici, proje gelifltirici (land deve-
loper) 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 kul-
land›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›, ko-
nut finansman› kurulufllar›n›n menkul
k›ymetlefltirme vas›tas› ile kendilerine
yeni fonlama imkânlar› yaratmalar› ve
bunun kredi faiz oranlar› üzerinde yara-
taca¤› olumlu etki olacakt›r.

Sistemin Türkiye’de uygulanmas›y-

la, yabanc› fonlar›n da birtak›m ça-

l›flmalar› ve giriflimleri olmas› bek-

leniyor? 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.
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oç Toplulu¤u 2003 y›l›nda, Topluluk flirketleri-
nin ana iflleri d›fl›nda kalan tüm endirekt malze-
me, hizmetler ve medya sat›n alma hizmetleri-
nin tek bir flirket kanal›yla merkezi olarak ger-
çeklefltirilmesine karar verdi. O dönemde bu
görev, faaliyetlerini Arçelik bünyesine devret-

mifl olan ve  at›l durumda bekleyen  Beko Ticaret’e ve-
rildi. 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 zorlan-
mas›na neden oldu. Ve geçti¤imiz haftalarda Genel Ku-
rul’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 orta-
ma tafl›may› ve uzun vadede de Topluluk d›fl›ndaki firma-
lara da hizmet verebilmeyi hedefliyor. Farsça “alt›n” an-
lam›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›.

Beko Ticaret’in sat›nalmalar konusundaki faali-

yetleri nas›l bafllad›? 

2003 y›l›na kadar her flirket sat›n almas›n› tek bafl›na ya-
p›yordu. ‹lk bafllang›c› medya sat›n almas› olmak üzere
Beko Ticaret ortak sat›n al›mlar için görevlendirildi. Bu-
gün art›k Toplulu¤un televizyonda gördü¤ünüz, bas›n-
dan 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 bün-
yesindeki flirketlerimiz çok büyük; Migros, Arçelik, To-
fafl, Ford Otosan, Yap› Kredi gibi flirketlerin hepsi sek-
törlerinin en büyükleri ve bilgi birikimleri tart›fl›lmaz.
Ama flirketlerimizde y›llard›r bu iflle u¤raflanlar›n bir ara-
ya gelmesiyle oluflan ortak ak›l do¤al olarak bireysel ak›l-
dan çok daha üstün oldu ve toplulu¤un bilgi birikimi ve
ortak akl› güzel sonuçlar al›nmas›n› sa¤lad›.

K

“Birlikte güçlüyüz”“Birlikte güçlüyüz”
Genel Müdürü Murat Menemenli:

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.



tamir bak›m onar›m ifllerinin merkezileflti-
rilmesini  istedi. Bir yandan da ihalesi ya-
k›n zamanda yap›lm›fl kargo tafl›mac›l›¤›
gibi yeni ifllerde flirketlerimizin ortak sis-
teme geçiflleri devam ediyor.  Yine matba-
a ifllerinin sat›n al›m› ile ilgileniyoruz. Fab-
rikalar›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 flirket-
lerden teklif al›yor, fleffaf olmas› ad›na Pro-
mena ile birlikte çal›flarak elektronik or-
tamda da ihalesini yap›yoruz. Hizmeti ve-
recek firmay› komite, fiyat›n yan› s›ra hiz-
metin kalitesi gibi unsurlar› da dikkate ala-
rak seçiyor. fiirketlerimiz de söz konusu
hizmetleri aflama aflama o firmaya devredi-
yor. Çal›flt›¤›m›z firmalara da çok ciddi bir
ifl potansiyeli sunmufl oluyoruz. Burada te-
mel mant›k, ölçek ekonomisi. Di¤er yan-
dan esas mesele, art›k dünya rekabetiyle
karfl› karfl›ya oldu¤umuz için, bizimle ifl ya-
pan ifl ortaklar›m›z›n kendi verimsizlikleri-
ni bize yans›tma imkân› kalmad›¤› gerçe¤i-
dir. 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  tut-

mak için çok çaba harc›yorlard›r? 

Burada dengeleri bulabildi¤imizi san›yo-
rum. 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 bü-

yütüyorsunuz.

Böyle bir misyonumuz da var. Türkiye re-
kabete aç›l›yorsa Türk firmalar›n›n da
do¤ru ölçeklerde olma mecburiyeti  var.
Asl›nda Türkiye’de her konuda uzman flir-
ketler var. Evet, belki boyutlar› biraz kü-
çük ve say›lar› fazla ama güzel ülkemizde
her fleyin çözümü var. Biz de do¤ru firma-
lar› 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. 

Zer olarak ifl tan›m›n›z ne olacak?

E¤er örne¤in, Ford-Otosan’›n esas ifli
araç, Arçelik’in ifli beyaz eflya üretmek-
se o ifle odaklanmal›lar. Personelin ta-
fl›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›m-
lamak daha do¤ru olur.
Yeni yap›lanma sürecine ad›m›z› de¤iflti-
rerek bafllad›k. Hizmet seviyemizi art›r-
mam›z, holding flirketlerinin artan istekle-
rini 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 sü-
reçler bir portal üzerinden yönetilmeye
bafllayacak. Bunun da çal›flmalar› afla¤›
yukar› tamamland›. Herkes bir flifreyle ek-
randa o hizmetlerin durumunu takip ede-
bilecek, ifllem yapabilecek, hizmeti onay-
layabilecek. Bundan sonra baflka kurum-
lara 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 sü-
reci destekliyor. Zaten onlar›n deste¤i
ve kararl›l›¤› olmadan bu projeler haya-
ta geçirilemezdi.
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Bir nevi paket program çal›flmas› ya-

p›yorsunuz.

Evet. Her ifli veya hizmeti bir paket olarak
düflünürsek bu yorumunuz do¤rudur di-
yebiliriz. Sizin ifadenizle “paket program-
lar” komitelerle yönetiliyor.  

Komitenin içinde her flirketten tem-

silci var m›? 

Hangi konuyla u¤rafl›yorsak mutlaka ilgili
konunun flirketlerdeki uzmanlar›ndan
oluflan bir de komitesi oluyor. Tüm flirket-
lerimiz projeye göre sat›n alma, ‹K, plan-
lama, pazarlama bölümlerinin bafl›ndaki
kifliler taraf›ndan temsil ediliyor. Son ola-
rak medya planlama ajans seçimi çok ba-
flar›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 al-
madaki baflar›l› uygulamadan sonra
grup içinde ayn› payday› paylaflan ve
flirketlerimizin esas ifl süreçlerini etkile-
meyen 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›yorlar-
d›. 2004 y›l›n›n bafl›ndan beri bu hizmet-
leri de hep birlikte organize ediyoruz. 

Toplulu¤un lojistik merkezi gibi di-

yebilir miyiz? 

Beko Ticaret, Koç Toplulu¤u’nun merkezi
hizmet flirketine dönüflmeye bafllad›. Bu
dönemde 20’den fazla proje hayata geçiril-
di. Her projenin de bir komitesi kuruldu.
Personel tafl›ma iflini al›yorsak Topluluk’ta
bu ifli iyi bilen arkadafllarla bir araya geli-
yor ve flartnameyi birlikte haz›rl›yoruz. Bu
elbette çok kolay bir süreç de¤il. Pratik bir
ifl sürecinden de bahsetmiyoruz. Bu konu-
lar 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 flirketler-
den de teklifler almaya bafllad›k. 

Örnekleyebilir misiniz? 

fiu s›ralar planlad›¤›m›z hizmetlerin içinde
yer almamas›na ra¤men medya takip sis-
teminin merkezi sat›n al›m› ile u¤rafl›yo-
ruz. Di¤er yandan flirketlerimiz örne¤in

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.
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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 Ma-
ret, bir yandan hayvanc›l›-
¤›n geliflmesi bir yandan da
toplumun dengeli beslen-
mesi için gerekli et ve et
mamullerinin hijyenik ko-

flullarda üretimini yapmak amac›yla
1984 y›l›nda projelendirilmiflti. Bugün-
lerde 20. yafl›n› kutlayan Tuzla’daki
Maret tesislerine Koç Bizden Haberler
dergisi olarak yapt›¤›m›z ziyaret saye-
sinde, 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›, eki-
bimizi karfl›layarak ifllenmek üzere te-
sise getirilen hayvanlar›n nerelerden
al›nd›¤› ve hangi kriterlere göre seçildi-
¤inden sofralar›m›za gelinceye kadar
geçirdi¤i aflamalara kadar her konuda-
ki sorular›m›z› yan›tlad›. Bu fabrikada
üretim aflamalar› oldukça ilgi çekiciydi,
üstelik Yard›mc›'n›n verdi¤i bilgiye gö-
re Maret uygulad›¤› bu standartlarla

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 büyük-
bafl hayvanlar bir veteriner kontrolün-
den geçiriliyor. Canl› hayvan›n yüzde
30 kadar› Harranova'dan temin edili-
yor. Fabrikaya getirilen hayvanlar önce
streslerinden ar›nd›r›lmak üzere fabri-
kaya yerlefltiriliyor. Zira, kesim zama-
n›ndaki stres, etin kalitesini ve lezzetti-
ni etkiliyor. Canl› muayene yap›l›yor,
herhangi bir hastal›k ç›karsa imha edi-
liyor. 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
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Sa¤l›kl› k›rm›z› etin ad›
20 y›ld›r Maret
Sa¤l›kl› k›rm›z› etin ad›
20 y›ld›r Maret

sekiz veteriner ve sekiz de g›da mü-
hendisinin görevleri aras›nda bu kon-
troller de var.
Bu fabrikada bir kez elle kesim yap›l›yor
ama onun ard›ndan gerçeklefltirilen tüm
ifllemlerda otomasyon uygulan›yor. T›p-
k› di¤er AB ülkelerinde oldu¤u gibi...
Kesimhanedeki bu çal›flmalar›n ard›n-
dan üretim aflamas› bafllat›l›yor. Kesim-
den hemen sonra 37 derece olan et,
dört dereceye kadar so¤utularak, par-
çalama ifllemi için çeyrekleme bölümü-
ne al›n›yor. Burada kemiksiz hale geti-
rildikten sonra bu kez de s›n›fland›rma
çal›flmas›na tabi tutuluyor ve bölümlere
ayr›l›p vakumlanarak marketlere so¤ut-
mal› 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.
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ürünler haz›rlan›yor. Sosis ve salamlar
piflmeye, sucuklar ise fermantasyon
odalar›na gönderiliyor. ‹malat etleri ön-
ce k›yma haline getiriliyor. Sonra, sosis
ve salam olarak dolduruluyor ve piflirili-
yor. Sucuklarda proses biraz daha fark-
l›. Sucuk üretiminde, insandan çok ma-
kine ve programlamalar öne ç›k›yor. 

Üretim sadece yurtiçine
Yard›mc›’n›n verdi¤i bilgiye göre Ma-
ret, ‹stanbul'un taze et tüketiminin
yüzde 12'sini, flarküteri tüketiminin de
yüzde 20'sini karfl›lamak amac›yla
kurulmufl. ‹stanbul ve ‹ç Anadolu Böl-
gesi’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 istih-
dam ediliyor. 
Üretimin tamam› yurtiçine yap›l›yor.
Fabrika sadece K›br›s'a  s›n›rl› miktar-
da 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 Güvenilir-
li¤i Belgesi'ni 2001, 2002, 2003, 2004
ve 2005 y›llar›nda "Excellent-Mükem-
mel" derecesi ile almay› baflarm›fl bir
kurulufl. Maret geçen y›l da yine ulus-
lararas› 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 ko-
nusu.  Maret'in halen tüketiciye ulaflt›rd›-
¤› geleneksel sucu¤un yan›s›ra gelen ta-

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

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 ola-
rak çal›fl›yor. K›z›lray, daha önce yaln›z
fermantasyondan sorumlu iken daha son-
ra piflirmeden de sorumlu olmufl. Söz ko-
nusu birimlerin otomasyonunu ve stan-
darda 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›fla-
n› Özden Y›lmaz, do-
lum bölümünde çal›fl›-
yor. Fabrikada öneri-

len ifl fikirlerine de¤er verildi¤i ve uygu-
lamaya konuldu¤u için çal›flma koflullar›n-
dan son derece memnun. Çünkü baharat
kar›flt›rma ve dolumda, kendisine ait pek
çok fikir bugün uygulan›yor. Y›lmaz, eski-
den 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 ça-
l›flmaya bafllayan Erge-
ne, parçalama bölü-
münde ustabafl› olarak
görev yap›yor. Siparifl-

ler do¤rultusunda al›nacak mallar›n ayar-
lanmas› ve gelen siparifllerin düzenli ola-
rak sat›fla sunulmas› ile elemanlar›n ifl or-
ganizasyonlar›n› yapan Ergene, ifle 24 ya-
fl›nda bafllad›¤›n› bugün 42 yafl›nda oldu¤u-
nu 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



“Baflar›l› bir tasar›m siz
‘iyi oldu’ dedi¤inizde olur”
“Baflar›l› bir tasar›m siz
‘iyi oldu’ dedi¤inizde olur”Ivan Chermayeff
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Koç Toplulu¤u
için yapt›¤›
çal›flmalar

Koç Toplulu¤u
için yapt›¤›
çal›flmalar

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

0 y›ldan beri görsel sem-

bolleri toplumlar›n haf›-

zalar›na yerlefltiriyorsu-

nuz. 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 kurum-
lara görsel araç veriyoruz. Bizim sorum-
lulu¤umuz, verdi¤imiz görsel malzemele-
rin hedef izleyiciler üzerinde gereken et-
kiyi yapmas›d›r. 

Bir logo veya amblemin ifle yarama-

s›n› sa¤layan faktörler nelerdir?

“Do¤ru logo” diyebilece¤imiz kav-

ramdan bahsedebilir miyiz?  

5
ri anlamak da çok önemli meseledir. Ör-
ne¤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 ta-
sar›m yarat›k. 

Chermayeff&Geismar Studio’nun

üretimi bütün dünyay› kaps›yor. Ça-

l›flmalar›n›zda ülkelerde de¤iflik

renk, düzen ve his gibi referans nok-

talar› oluyor mu? 

Öncelikle çal›flaca¤›n›z flirketin kurum-
sal kültürünü ve çal›flt›¤› daha büyük
kültür ortam›n› anlaman›z gerekiyor. Ta-
sar›m prensipleri de¤iflmez. Fakat lisa-
n›n anlay›fl› de¤iflik olabilir. Bunlar ba-
zen f›rsatlar yaratabiliyor. Örne¤in, Tüp-
rafl için yaratt›¤›m›z yeni sembol, Türk

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 kavra-
yan bir göze ihtiyaç vard›r. Ayr›ca tasa-
r›mc›, hedefi ve izleyicileri anlayabilmeli
ve iyi bir tat verebilmelidir. Baflar›l› bir ta-
sar›m “siz iyi oldu¤unu düflündü¤ünüzde”
olur. Fakat bu da tek cevap olmayabilir. 

Bir logo veya amblem üzerinde çal›fl-

maya bafllad›¤›n›zda ne tür bilgi ve

verilere baflvuruyorsunuz? Bir flirke-

tin 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-

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:
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Rahmi M. Koç, 1984 y›l›nda tan›flt›¤› ünlü tasa-
r›mc› Chermayeff ile ilgili olarak flöyle diyor:
“Koç Holding kuruldu¤unda logosu büyük harf K
idi. 1984’te Koç Holding Fortune 500 flirketle-
rinden birisi haline gelmifl ve logosu da eski-
miflti. Yeni bir logo tasar›m› için Ivan Cherma-
yeff ile Mobil Türkiye’nin iflletme müdürünün
tavsiyesiyle ba¤lant›ya geçti¤imizde söyledi¤i
ilk fley flu oldu? “Neden yaln›zca K harfini kulla-
n›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›¤› ün-
lü boynuzlu logo resmen kabul edildi. Bu tarih-
ten 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-

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 birlik-
te 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 sa-
natsal çal›flmalar›ndan oluflan, “Ivan Cherma-
yeff: 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 cadde-
sinde 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 Banka-
s› ve Tüprafl için yapt›¤› çal›flmalarla tasar›m di-
linde ne kadar evrensel olunabilece¤ini kan›tla-

d›klar›na dikkat çekerek flöyle diyor:
“Kültürleraras› deyifller, yal›n bir tipografi, tafl-
k›n bir renk paleti, düzenden sadelikten yana
tercihler ve yaman bir görsel zekâ içeren da¤ar-
c›klar›, daha fazla aç›klamay› gereksiz k›l›yor.”
“Biz tasar›m›n potansiyel kaostan düzen ç›kar-
mak oldu¤una inan›yoruz” diyen Chermayeff, iyi
tasar›m›n her toplum katman›nda yaflam kalite-
sini 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 dönüfl-
türme yetene¤i”yle, son derece s›radan olan›n
içinden “sanatsal olan›” bulup ç›karabiliyor. ‹ki-
li, “rastlant›yla hofl keflifler yapma yetene¤i ile
do¤mufl ama hiçbir fleyi flansa b›rakmama konu-
sunda da büyük bir ustal›k sergiliyor.” Bunlar
sanat elefltirmenlerinin bize aktard›¤› bilgiler... 
Di¤er yandan Chermayeff ve Geismar’›n stüdyo-
sunun 70’li y›llarda Amerika’daki “ifl kapma” ya-
r›fl›nda çok büyüdü¤ünü ve 2005 y›l›nda ikilinin ifl
üreten tasar›mc›lardan çok birer yöneticiye dö-
nüflme çeliflkisiyle karfl› karfl›ya kald›klar›nda
flapkalar›n› önlerine koyup ifl hacmini küçültme
karar› ald›klar›n› da ekleyelim.

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

bayra¤› izlenimi veren, akan iki damla
petrolden olufluyor.

Türkiye’de daha çok Koç Toplulu¤u

için yapt›¤›n›z projelerle tan›n›yor-

sunuz.  Koç Toplulu¤u’na bugüne ka-

dar 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 Hol-
ding’in orijinal logosunun türevlerini de
tasarlad›k. Ayr›ca Koç Üniversitesi ve
Rahmi M. Koç Müzesi için semboller ge-
lifltirdik. 

Yaratt›¤›n›z logolar ve tasar›mlar ül-

kemizde Pera Müzesi’nde de sergi-

lendi. 24 Ocak-25 Mart tarihleri ara-

s›nda gerçeklefltirilen “Chermayeff

r›mlar› daha çok önemsiyor ve arkalar›n-
da duruyor. Fakat tasar›m e¤ilimlerine
gelince bunlar› takip etmiyoruz. ‹nan›yo-
rum ki iyi tasar›m›n esaslar› her zaman
ayn› kalacakt›r. 

Özelikle Bat›l› tüketicilerin, günde 3

bin kurumsal sembolle karfl›laflt›kla-

r›nda imaj›n geliflmedi¤i ve yenilen-

medi¤i, statik kald›¤› yolundaki gö-

rüflü benimsiyor musunuz?  

Tabii ki de¤iflim ile devaml›l›k aras›nda
bir denge oluyor. Devaml›l›k kimli¤i olufl-
tururken, de¤ifliklik ilginin devam etmesi-
ni 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 kulla-
n›yor. Tatil günlerinde ise logolar›n› de-
¤ifltiriyor. Bu da e¤lenceli oluyor ve ilgiyi
art›r›yor.  

& Geismar: Son 50 Y›l›n Amblem, Lo-

go ve Tasar›mlar›” ve Ivan Cherma-

yeff’in sanatsal çal›flmalar›ndan olu-

flan, “Ivan Chermayeff: Kolajlar ve

Küçük Heykeller” sergileriniz hak-

k›nda görüfllerinizi bizimle paylafl›r

m›s›n›z?  

Pera Müzesi, logolar›m›z› sergilemesin-
den 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? Önü-

müzdeki y›llarda flirketler kendileri-

ni nas›l ifade edecekler? 

‹fle bafllad›¤›m›z 1950 sonlar›ndan bu ya-
na de¤ifliklik oldu. fiirketler art›k iyi tasa-
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oç Toplulu¤u’nun 80. y›l›nda
bafllat›lan ve Toplulu¤a ba¤l›
flirket, bayi ve çal›flanlar›n ka-
t›l›m›yla 2006 y›l›nda tamam-
lanan “Ülkem ‹çin” projeleri
anlatmakla bitmiyor. Bayiler
geçti¤imiz y›l bu sosyal sorum-

luluk projelerini hayata geçirmek için
adeta birbiriyle yar›flt›. ‹flte her biri
sosyal sorumluluk örne¤i olan projeler. 

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

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

ra’daki Sincan ‹fl Okulu yenilendi. Arçe-
lik Bayi ‹lker Sümer koordinatörlü¤ün-
de hasarl› bölümleri onar›larak yenile-
nen ve ihtiyaçlar› tamamlanan okul için
76 bin 500 YTL harcand›. 

Mersin’de üç ayr› proje
Mersin Arçelik Bayii ‹brahim Kiper koor-
dinatörlü¤ünde üç proje gerçeklefltirildi.
Hüseyin Polat Uygulama Okulu ve ‹fl E¤i-
tim Merkezi’ndeki özürlü ö¤rencilere yö-
nelik ilk proje ile uygulama seras› yap›ld›,
klima ve org al›nd›. ‹kinci olarak Mersin-
Çocuk Gençlik Merkezi (ÇOGEM) Mü-
dürlü¤ü’ne kuaför atölyesi kuruldu.
Kalan nakit, TOBB Ekonomi Üniversite-
si’nde burslu ö¤rencilere ba¤›flland›.

‹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-

yar, ö¤retmen bilgisayar›, UPS, ak›ll›
tahta, scanner, printer hediye edildi.

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

Çocuklar için spor alanlar›
Osmaniye Arçelik Bayii Metin Kabul
koordinatörlü¤ünde Cevdetiye ‹lkö¤re-
tim Okulu’na basketbol ve voleybol sa-
has› yap›ld›. Proje kapsam›nda, okula
ait kantin binas›n›n imar› ile ö¤rencile-
rin spor yapabilecekleri bir alan kazan-
d›r›ld›.

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›

Okuldan park yap›m›na,
“Ülkem ‹çin” çal›flt›lar
Okuldan park yap›m›na,
“Ülkem ‹çin” çal›flt›lar
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‹ki okula teknoloji deste¤i
Malatya Opet Bayii Cercis Tortum koor-
dinatörlü¤ünde Malatya Kendirli S›tma-
p›nar ‹lkö¤retim Okulu ile Kindirli ‹lkö¤-
retim Okulu’na yedi bilgisayar, iki tele-
vizyon, yedi bilgisayar sehpas›, iki çal›fl-
ma 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 tamam-
lanmas›na yönelik çal›flmalarda bulu-
nuldu.

Opet’ten çocuk park› projesi 
Kastamonu’da Opet Bayii Necmi ve Do-
¤an Ünlü’nün koordinatörlü¤ünde Ku-
zeykent Mahallesi’ne çocuk park› yap-
t›r›ld›. Gerçeklefltirilen projeler aras›n-
da; çocuk park›n›n düzenlenmesi, çocuk
oyun alan›n›n oluflturulmas›, çiçeklikle-
rin ve oturma gruplar›n›n yap›lmas› dü-
zenlemeleri yer al›yor. 

Giresun’a kütüphane
Giresun’da Opet istasyonu sahibi Bülent
Do¤ramac› koordinatörlü¤ündeki proje
ile ‹l Özel ‹dare Binas›, kütüphaneye dö-
nüfltürüldü. Üç katl› binan›n alt k›sm› il-
kö¤retim ö¤rencileri için kütüphane
olarak, di¤er katlar ise halk›n ihtiyaçlar›-
na göre düzenleniyor. 

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 döflenme-
si çal›flmalar›ndan oluflan tadilat ve tami-
rat projesi gerçeklefltirildi. Okula sekiz
deney masas›, sekiz malzeme dolab›, iki

beyaz tahta, iki ö¤retmen masas›, bilgisa-
yar, fotokopi makinesi hediye edildi.

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

Bebek yo¤un bak›m odas›
Sinop Tofafl Bayii Akif Kay›kç›o¤lu koor-
dinatörlü¤ünde Sinop Hastanesi bebek
yo¤un bak›m odas›n›n kap› ve pencere-
lerinin tamiri, zemin döflemesinin ve bo-
yas›n›n yap›lmas› çal›flmalar› gerçeklefl-
tirildi.

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.

Yalova’da 15 bayinin deste¤i
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 kapsa-
m›nda perde, masa, kanepe, televizyon,
uydu al›c›s›, çanak anten ve bask› atölye-
si için yaz›c›, toner, ›s›pres makinesi,
mousepad, tiflört, kupa al›nd›.

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

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¤us-
tos Zafer,  Kurua¤›l Köyü ve 24 Aral›k il-
kö¤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 koor-
dinatörlü¤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-

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

Burdur’da çevre düzenlemesi
Burdur Arçelik Bayii Daldal Ticaret’in sa-
hibi Hasan Ali Daldal koordinatörlü¤ün-
de 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. yetki-
lisi S›d›k Kurul’un koordinatörlü¤ünde
yap›lan proje ile Beyaz Tebeflir ‹lkö¤retim
Okulu’nun ve Atatürk ‹lkö¤retim Oku-
lu’nun boya, bak›m ve tamirat çal›flmalar›
gerçeklefltirildi, Faik Ali ‹lkö¤retim Oku-
lu’na da klima ba¤›fl› yap›ld›.

Gaziantep’te iki okul projesi 
Tofafl Bayii Ali Topçuo¤lu koordinatör-
lü¤ünde Gaziantep Galip Deniz ‹lkö¤re-
tim 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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Özürlüler okulu yenilendi
Arçelik-Beko Bayii Muharrem Bozk›r,
koordinatörlü¤ünde Gümüflhane Reh-
berlik ve Araflt›rma Merkezi’nin e¤itim
uygulama ve özürlüler okulunun ihti-
yaçlar› karfl›land›. Proje çerçevesinde
çocuklar için top havuzu, kayd›rak, iki
denge tahtas› yapt›r›ld› ve merkezin bu-
lafl›k makinesi, çamafl›r makinesi, iki bil-
gisayar, çekyat ve uyku seti, mini f›r›n
gibi ihtiyaçlar› al›nd›.

Veli ve ö¤retmen salonu
Arçelik bayii Hamdi Yenigün koordina-
törlü¤ünde gerçeklefltirilen proje ile Ka-
rabük Türkiye Özel E¤itim Vakf› Reh-
berlik ve Araflt›rma Merkezi’ne veli ve
ö¤retmen e¤itim salonu yapt›r›ld›. Tür-
kiye Özel E¤itim Vakf› iflbirli¤i ile ger-
çeklefltirilen proje çerçevesinde e¤itim
salonuna elektrikli cihazlar al›nd›, kol-
tuk ve dekorasyonu yap›ld›.

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

cephe ve iç duvar badanas› yap›ld›. Ay-
r›ca özürlü çocuklar okulunun televiz-
yon, elektrikli süpürge ihtiyaçlar› al›nd›
ve yerler hal›fleks ile kapland›.

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

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

Kütahya’ya çocuk park›
Kütahya Arçelik Bayii R›za Gönen koor-
dinatörlü¤ünde Kütahya’n›n girifline ço-
cuk 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›.

Rize’de bilgisayar odas›
Arçelik Bayii Nurettin Yavuz koordina-
törlü¤ünde Rize Çocuk Yetifltirme Yur-
du’na bilgisayar odas› yap›ld›; 12 bilgisa-
yar, bilgisayar masas› ve iki yaz›c› al›nd›. 

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

natörlü¤ünde Gürp›nar Yat›l› ‹lkö¤retim
Okulu’nun eksikleri giderildi. Okula;
projeksiyon cihaz›, 14 beyaz s›n›f tahta-
s›, 14 ö¤retmen kürsüsü, 14 s›n›f ask›l›-
¤›, 14 s›n›f dolab› ve bilgisayar al›nd›.

Mufl’tan tam destek
Arçelik-Beko Bayii Ekrem Demirel
koordinatörlü¤ünde A¤açl›k ‹lkö¤re-
tim Okulu’nun bak›m› ve onar›m› ya-
p›ld›. Okulun boya, badanas›n›n yap›l-
mas› ve elektrik tesisat›n›n de¤ifltiril-
mesinin yan›nda,  bahçesi ile basket-
bol sahas› tanzim edildi.

Fen lisesi bak›ma girdi
Isparta’da Arçelik Bayii Mümtaz Arma-
¤an koordinatörlü¤ünde Isparta Süley-
man Demirel Fen Lisesi’nin bak›m› ya-
p›ld›. Okulun içi, koridorlar›, yemekha-
nesi, tuvalet ve banyolar› boyat›ld›. 

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

Kocaeli’nden ö¤rencilere destek
Arçelik Bayii Kani Bafltürk koordinatör-
lü¤ünde Kocaeli Akmefle Yat›l› ‹lkö¤re-
tim Okulu’nun çat›s› ile d›fl cehpesi ona-
r›ld› ve boyas› yap›ld›. 

Y‹BO’ya bilgisayar odas›
Ordu’da, Arçelik Bayii Kamil Ersoy ko-
ordinatörlü¤ünde, Y‹BO okulunun ihti-
yaçlar›n›n karfl›lanmas›n›n yan›nda oku-
la bilgisayar odas› yapt›r›ld› ve bu bilgi-
sayar s›n›f›na 12 bilgisayar al›nd›. 

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

fi›rnak’ta d›fl cephe boyas›
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
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 Öz-
demir önderli¤inde Karaatl› kasaba-
s›ndaki fiehit fiahin Y›lmaz ‹lkö¤retim
Okulu’nun boya ve badanas› yap›ld›,
pencereler pimapenle kapland› ve loj-
man iki s›n›f haline getirildi. 

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

SOSYAL SORUMLULUK
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“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. ( )
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ürkiye’nin en yayg›n kredi kar-
t› program› World, Türkiye’nin
en büyük sadakat program› pa-
royla iflbirli¤ine gitti.  Yap›lan
anlaflmaya göre Worldcard sa-
hipleri, 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 indirim-
lerden baflka bir kart kullanmaya gerek
kalmadan faydalanabilecekler. 
Worldcard ve paro aras›ndaki iflbirli¤i-
nin ilk kampanyas› çerçevesinde 30
Mart - 30 Nisan tarihleri aras›nda paro
üyesi iflyerlerinden Worldcard ile yap›-
lacak 75 YTL’lik al›flverifller 10 YTL in-
dirim kazand›racak. ‹ndirimler 15 Ma-

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

T

“2006 Koç Toplulu¤u CRM Baflar›
Ödülü”nü G‹TT kampanyas› ile
kazanan Opet’e ödülü, Koç Holding
Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Bafl-
kan› Ali Y. Koç taraf›ndan verildi.
Opet CRM ve ‹fl Gelifltirme Müdürü
Timuçin Güler’in ald›¤› ödül, Koç
Toplulu¤u flirketleri aras›ndaki en ba-
flar›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 dö-
nüfltü. CRM faaliyetlerini destekle-

mek ve Opet Kart ile müflteri profilini
tan›mak amac›n› tafl›yan G‹TT kam-
panyas› 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, gerçek-
leflti¤i dönemde yaklafl›k 400 bin kifli-
ye G‹TT MAKET‹ da¤›t›ld› ve kam-
panyan›n bafllad›¤› ilk ayda 173 bin ki-
fli 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 seslen-
dirilmesi 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 ya-
k›ndan tan›maya ve farkl› kampanya-
lar sunmaya devam ediyor. 

2006 Koç Toplulu¤u
CRM Baflar› Ödülü Opet’in 



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

‹Ç ‹M ‹ZDEN B ‹R ‹
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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 ta-
raftan reklam filmleri ve dizilerde
oynayarak oyunculuk yönünü ge-

lifltirirken di¤er taraftan ise Türk sinema tari-
hinin tozlu raflar›nda kalm›fl pek çok filmi ez-
berine 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›l-
d›r içinde oldu¤u KoçSistem’i bir okula benze-
ten Akal›n, teknoloji ve biliflim konular›nda
kendini gelifltirebilece¤i yönetici ve ifl arkadafl-
lar›yla çal›flman›n keyfini yafl›yor. Xerox Dokü-
man Merkezi Sorumlusu Emrel Akal›n ile
meslek hayat›, Türk sinema tarihi ve oyuncu-
luk üzerine görüfltük.

‹flinizin hangi yönünü seviyorsunuz?

Yedi y›ld›r KoçSistem bünyesindeki Xerox Do-
küman Merkezi’nde çal›fl›yorum. Genel anlam-
da 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-

K



olmayan baflar›l› iki oyuncu aras›nda
ciddi uçurum var. Reklam filminde
baflrol oynad›¤›n›z için insanlar çok pa-
ra kazand›¤›n›z› zannediyor. Ancak he-
nüz kendinizi ispatlamam›flsan›z tat-
min edici bir getirisi olaca¤›n› söyleye-
mem. 

Reklam filmlerindeki performans›-
n› be¤endi¤iniz oyuncular... 

fiafak Sezer,  Ata Demirer ve bir de ta-
bii ki Cem Y›lmaz. Cem Y›lmaz’›n Arçe-
lik 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 gördük-
leri 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 oy-
namak isterdim. O rol beni heyecan-
land›rm›flt›. Reklamc›lar oyuncu se-
çimlerinde profesyonel davran›yorlar.
Bu konuda içim rahat, o yüzden üzül-
müyorum.

çünkü oyunculu¤un yafl› yok. ‹ki yafl›n-
dayken bir bebek mamas› reklam›nda
oynayabilirsiniz ya da 90 yafl›ndayken
bir dedeyi canland›rabilirsiniz.. O yüz-
den emin ad›mlarla, kendi çabalar›mla
bir yerlere gelmek istiyorum. Tabii ki
iyi projelerde mesela bir sinema filmin-
de oynamak o büyülü dünyada olmak
isterim. Muhsin Ertu¤rul’un 1923 y›l›n-
da çekti¤i “Hal›c› K›z” filmi, hâlâ izle-
nebiliyor. Ben dizilerde oynad›m ama
kendi oyunculu¤umu gösterebilece¤im
bir projede yer almay› daha çok iste-
rim. 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› tut-
mak gerekir. Onun için ayr› bir dona-
n›m, e¤itim ve altyap› gerekiyor. O
yüzden hiç düflünmedim. Vakit aç›s›n-
dan da tiyatro provalar› neredeyse haf-
tan›n befl gününü kaps›yor. Ama ses-
lendirme, 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 Willi-
ams’›n isimlerini verebilirim.

Reklam çal›flmalar› tatmin edici

mi?

Maddi aç›dan de¤il. Çünkü star olan ile

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 oynama-
ya nas›l bafllad›n›z?

Televizyon reklamlar›nda 2003 y›l›n-
dan beri oynuyorum. Ondan önce de
dizi çal›flmalar›m oluyordu. Bu ifle 2000
y›l›nda dizilerde ufak tefek roller oyna-
yarak bafllad›m. Sonra kendi çabala-
r›mla gelifltirdim. ‹stanbul’un Beyo¤lu
semtinde do¤dum; film setlerinin için-
de büyüdüm. Bunun da etkisinin bü-
yük 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 gitme-
niz 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 olma-
d›¤›n› düflünüyorum. Özellikle bu iflte;
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Reklam filmlerinde oynamaya 2000
y›l›nda kendi çabalar›mla bafllad›m.
F›rsat oldukça dizi ve reklamlarda
oynamaya devam edece¤im

“
”
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alih Sayar 87 yafl›nda eski
bir Ford bayii. Yozgat’ta gi-
riflimcili¤i efsane olmufl, ha-
t›ras› bol, dinlemesi keyifli,
renkli bir kiflilik. Üstelik
Koç Toplulu¤u’nun büyü-
dü¤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 nokta-
lad›¤› mektubunu en de¤erli hat›ralar›
aras›nda sayan Sayar’›n anlatt›klar›..

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 dura-
ca¤›m› da iyi bilirim” diyor. ‹kinci Dün-

F›kralar
koordinatörü
Salih Sayar

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¤›  

S

Salih Sayar torunu Burak Cevhero¤lu ile birlikte zaman geçirmekten büyük
mutluluk duyuyor. Cevhero¤lu Yeditepe Üniversitesi’nde içmimari okuyor.



Etraf›ndakiler onu bu hevesinden vaz-
geçirmeye çal›flm›fllar. Ama o Ulus’taki
Otokoç binas›nda Vehbi Koç’u görmeye
gitmifl. “Randevum olmad›¤›n› anlay›n-
ca randevusuz görüflemeyece¤imi söy-
lediler. ‘Bir yüzünü göreyim bari’ de-
dim. Me¤er Vehbi Bey de o gün ‹stan-
bul’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› yön-
lendiren en önemli etken.  Zira Vehbi
Koç, ona randevu veriyor. 

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

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 gerçeklefli-
yor dersiniz? Vehbi Koç’la ilk resmi ta-
n›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 duy-
du¤u hayranl›¤›, sevgi ve sayg›y› ifade
edecek f›rsat›n ancak bayili¤inin üçün-
cü y›l›nda gerçekleflti¤ini flöyle anlat›-
yor: “Bayi toplant›lar›ndan birinde Veh-
bi Bey kapan›fl konuflmas›na geçmeden
önce tüm kat›l›mc›lara dilek ve temen-
nilerini çekinmeden dile getirebilecek-
lerini söyledi. Emek bayisi de kamyon-
lar›n kornalar›na yönelik öneride bulun-
du. Bernar Nahum, bu öneriye beni tat-
min etmeyen cevaplar verdi. 
Bunun üzerine ben de elimi kald›rd›m
ve o¤lunu evlendirecek olan fakir Meh-
met A¤a ile zengin Mehmet A¤a’n›n f›k-
ras›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› ta-
mamlad›m. Salonda öyle bir alk›fl koptu
ki utand›m. Bu cevab›mdan sonra Veh-
bi 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 ola-
ca¤› unvan›n ilk tohumunu atm›fl olu-
yor. 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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ya Savafl›’n›n a¤›r ekonomik koflullar›n›n
Türkiye’yi abluka alt›na ald›¤› y›llarda
Yozgat’ta ortaokulu bitirebilen flansl› ki-
fliler aras›nda Salih Bey. Babas› Duyun-
u Umumiye’de kantarc›. Ancak evin ge-
çimine katk›da bulunman›n zaman› gel-
di 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 de-
virde herkes kendi iki çocu¤undan an-
cak birini okutabiliyorken, bu hay›rse-
ver de kim ki?’ diye merak ettim; hem
de hayranl›k duydum. Karar verdim,
Ankara’ya gidip onunla tan›flacakt›m.” 

Dükkâna kamyon girmifl!
Ford bayili¤i vermek için Bernar Nahum’un
sundu¤u flartlardan biri de dükkân›n vitrinin-
de 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 dük-
kân›nda koskoca Ford kamyonunu gören tüm
Yozgat ahalisi de hayretten donakal›yor. Sa-
yar o günü flöyle anlat›yor: “‹stanbul’da büyük
firmalar bunu yap›yordu ama  Anadolu’da yay-
g›n de¤ildi. Ben yapt›¤›mda ‘Sayarlar›n dük-
kân›na kamyon girmifl’ diye Yozgat halk› me-
raktan iki gün dükkân›n önünde topland›.” 

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 gi-
dip “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.” Meh-
met 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 is-
tedi¤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›¤› ki-
tapta an›lar ve foto¤raflar var.

“ 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”
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ikit Petrol Gaz› sektörü ile tü-
keticinin vazgeçilmez kriteri
“güvenlik”ten yola ç›kan Ay-
gaz, markay› mevcut pazar
içinde farkl›laflt›rmak ve en
güvenilir marka konumuna
getirmek amac›yla çal›flmala-

r›n› sürdürüyor. Bu çal›flmalar aras›nda
yer alan “Tüplügaz Güvenlik Üçlüsü”

projesi, 2006’n›n “En Baflar›l› Koçlular”
ödül töreninde “Müflteri Memnuniyeti
Yaratanlar” kategorisinde ödüllendiril-
di. Sekiz kiflilik bir ekip çal›flmas›n›n
yan›nda Aygaz ailesinin katk›lar›yla zir-
veye ulaflan proje, ak›llarda kalan rek-
lam çal›flmalar›yla da 2007 y›l›nda rek-
lamda etkinlik ve verimlilik ödülü olan
Effie’yi ald›. “Tüplügaz Güvenlik Üçlü-

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

Aygaz’a müflteri
memnuniyeti ödülü
Aygaz’a müflteri
memnuniyeti ödülü



hologram koymaya karar verdik ve tak-
lit edilmesini önledik. Böylece tüketici-
ye; tüpün Aygaz tesislerinde tüm gü-
venlik testlerinden geçerek güvenle
dolduruldu¤unu da ispatlam›fl olduk.
Di¤er bir çal›flmada ise tüplerin üzerin-
deki bilgi kartlar›... Bu kartlar hem
marka olarak bilinirli¤e hem de tüpün
uzaktan Aygaz tüpü oldu¤unun anlafl›l-
mas›na yard›mc› oldu. Kampanya ile
birlikte eski dedantörünü getirenlere
Avrupa standartlar›nda üretilen yeni
dedantörleri vererek, ürünün tüketici-
lere 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” ka-
tegorisinde ödül almak, ekibin ve so-
nuç odakl› çal›flman›n baflar›s›n› da ka-
n›tl›yor. Onlara göre bu ödül daha bü-
yük boyutlu projelere ulaflmak ad›na
motivasyon da sa¤lam›fl.

Avrupa standartlar›nda hortum
Tüple beraber dolaplar›n alt›na, bal-
konlara kald›r›lan dedantörlerin, ci-
hazlar›n çal›flmas› için gereken en
önemli araç  olmas› dolay›s›yla önemi-
ne dikkat çeken Aygaz ekibi, insanla-
r›n unuttu¤u dedantörleri reklamlarla
ön plana ç›karmak istediklerini vurgu-
luyor. Reklam kampanyas›nda Ay-
gaz’›n tüketicilere dedantörlerin belir-
li bir kullan›m süresi oldu¤u mesaj›n›
vermeleri, evlerdeki 10-20 y›ll›k hor-
tumlar›n da yenileri ile de¤ifltirilmesi
gerekti¤i ifade edilmekteydi. Zamanla
sararan, y›pranan ve eskiyen hortum-
lar›n de¤ifltirilmesi ve yerine AB stan-
dartlar›nda dayan›kl› hortumlar›n üre-
tilmesi fikri de yine kampanyan›n bafl-
ka bir aya¤›n› oluflturuyordu. Bu nok-
tada firmalarla görüflüp numuneler
haz›rlayan Aygaz, Türkiye pazar›nda
olmayan çift katmanl› hortumu getir-
di. TSE ise üç hafta gibi k›sa bir süre-
de standartlar›n yenilenmesini sa¤la-
yarak sürece destek verdi. Tüm bun-
lar düflünüldü¤ünde, sürece dahil
olan departmanlar› ve destek ald›¤›
kurumlar› ile ekip, “Tüplügaz Güven-
lik 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 su-
nulmas›na kadarki tüm sürecin iç içe
geçen baflar›l› bir çal›flman›n ürünü
oldu¤unu belirtiyor.
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‹lkay Duran
Ürün Kalite Yöneticisi
“Üçlü projenin bir aya-
¤› olan projemiz bilgi
kart›yla ilgiliydi.  Kar-
t›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 aflama-
da bafll›yor. 2002 y›l›n-
da ortaya ç›kan Holog-
ram kapak projesi, her
departman›n etkileflim içinde oldu¤u çok
odakl› bir projeydi. Biz de sat›n alma bölü-
müyle çal›flmalar›n içinde yer ald›k. Bununla
birlikte tüketiciler taraf›ndan varl›¤›nda pek
önemsenmeyen ama yoklu¤unda önemi kav-
ranan ürünün reklam çal›flmalar›na a¤›rl›k
verdik. Ayn› zamanda, Hologram kampanyas›,
reklamda etkinlik ve verimlilik ödülü olan Ef-
fie 2007 ödülü alm›flt›r.”

Gökhan Burak Gürbüz
Pazarlama Sorumlusu
“Türkiye’nin ilk çift ci-
darl›, aleve dayan›kl›
malzemeden üretilmifl,
Avrupa standartlar›nda
LPG hortumunun özel
kelepçeleri ile birlikte
güvenli ba¤lant› seti

ad› alt›nda pazara sunulmas›n› gerçeklefltir-
dik. Yine Avrupa standartlar›ndaki dedantö-
rün 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 de-
dantör üreten firmas›-
d›r. Bu nedenle dedan-
törlerin 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 ad-
land›rd›¤›m›z k›sm›nda
yer ald›m. Ana hatt›yla
hortum ve kelepçe

üzerine yo¤unlaflt›k. Uygun fiyatla temin edi-
lecek malzemelerin sa¤lanmas› konusunda
firmayla koordineli olarak projenin zaman›n-
da yetifltirilmesini sa¤lad›k.”

Erkin fiahin
Pazarlama Sorumlusu
“Projenin do¤uflundan
iletiflimine kadar olan
tüm süreçlerde yer al-
d›k. Son olarak yapt›r-
d›¤›m›z trend araflt›r-
mas›nda gördük ki tüketicinin tüp al›rken
güvenlik aç›s›ndan en çok dikkat etti¤i konu
hologram kapak olmufl. Reklam›n tüketicile-
rin be¤enisini kazanmas› ve tüketici tercih-
lerini etkilemesi de önemli. Bu ödül de onun
getirisidir.”

Selçuk Erdemirci
Sat›n Alma Sorumlusu
“Sat›nalma departma-
n› olarak yapt›¤›m›z
birçok ürün ve tasa-
r›m araflt›rmas›ndan
sonra, bizim valfimize
ve tesislerdeki uygu-

lamalar›m›za en uygun kapak gelifltirildi.
Fonksiyon ve kullan›m olarak daha iyiye ulafl-
mak için alternatif kapaklar üzerinde çal›fl-
malar›m›z devam ediyor.” 

Emrah ‹flbilen
Ürün Kalite Sorumlusu
“Güvenlik setinin olufl-
turulmas›nda özellikle
hortum aya¤›nda fir-
mayla çal›fl›lmas›, ürü-
nün ortaya ç›kar›lma-
s›, standartlar konu-
sunda s›k›nt›lar›n afl›lmas›, Avrupa standart-
lar›na uygunlu¤un belgelendirilmesi gibi pek
çok aflamada birlikte çal›flt›k. Herkes ciddi
bir eforla ürünün ç›k›fl aflamalar›nda yer al-
d›. Çok güzel bir ekip çal›flmas› oldu.”

“Ald›¤›m›z ödül tak›m çal›flmas›n›n ürünü”



aslet Soyöz’ü belki birço¤u-
muz karikatürist olarak ta-
n›r. Oysa kendisi birinci s›-
n›f ressamd›r. Ya¤l›boya
üzerine çal›fl›r ve hem gemi,
hem tren, hem de uçak tab-
lolar› yapar. fiimdiye kadar

bu üç konuyu birden o kadar detayl› ifl-
leyen bir ressam görmedim...”
Bu sözler, Koç Holding fieref Baflkan›
Rahmi M. Koç’un, Rahmi M. Koç Müze-
si’nde 22 Mart-22 Nisan tarihleri ara-
s›nda ikinci kez sergi açan Haslet So-
yöz’ün sergisine yönelik mesaj›ndan. 
Haslet Soyöz’ün sergi ile ayn› isimli “Ve-
sait-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›-

yor. Önce bu kitaptan etkileniyorsunuz,
ard›ndan da sergiyi gezerken Türk ta-
fl›tlar› tarihine yolculuk f›rsat› yakal›-
yorsunuz. Soyöz’e bu eserleri hangi
duygularla ve nas›l yaratt›¤›n› ö¤ren-
mek için sorular›m›z› yöneltiyoruz. 

Tafl›tlara karfl› bu ilgi nas›l do¤du?

Gemiler, uçaklar, trenler; tümüne bü-
yük bir ilgim var. ‹lk serginin fikri, Sava-
rona yat›n› yapmak istememle bafllad›.
Savarona’y› çizmemi isteyen de rahmet-
li 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

HAYATA DA‹R
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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

H

Haslet Soyöz’ün f›rças›ndan

Berriye, Bahriye”
“Vesait-i Havaiye



hit” isimli tabloda Kurtulufl Savafl›’ndan
hareketle k›rm›z› renkler hakimdir. Ve-
cihi 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 Turku-
az ad›ndaki denizalt›, Frans›zlar›n Birin-
ci Dünya Savafl› s›ras›nda kulland›klar›
bir araç. Çanakkale Bo¤az›’n› geçtikten
sonra Marmara’ya da giren ilk gemiyi bi-
zimkiler esir alm›fllar. Bu Frans›zlar için
o kadar büyük utanç kayna¤› olmufl ki;

hâlâ hiçbir belgeyi vermiyorlar bize. Kü-
çük bir maketi vard› 50 cm boyutunda,
ondan hareketle yaratt›m resmi. Gemi-
lerle insanlar›n iliflkisi önemli, hikâyele-
ri var. Atatürk bile ‹stanbul’a geldi¤inde
“Band›rma Vapuru nerede?” diye soru-
yor. “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 dö-
nermifl. 

Uçaklara olan merak›n›z da çok ge-

rilere gidiyor. 

“Estetik nedir?” diye düflünsem, ilk ola-
rak bir uça¤› tarif edebilirdim. Çünkü
uçaklar›n uçmas›n› sa¤layan fley de o

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 yürüye-
rek 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 bul-
dum; viyadükler vard›. Göksu Viyadü-
¤ü’nü, Erzincan’a yak›n Akma Bo¤az›’n›
yaparken bu kitaptan yararland›m. Son-

ra Türkiye’nin ilk trenini sergiye koy-
mak 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 buluflma-

n›z, de¤il mi?

‹stanbul’da en çok sevdi¤im mekanlar-
dan biri  Rahmi M. Koç Müzesi idi. Bu-
rada 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 ser-
giyi izlemesi daha da etkileyici oldu.
Hatta ilk sergide izdiham yafland›. O za-
man kay›khane bölümünde yapm›flt›k. 
Bu sergide de benzer izdiham›n yaflan-
mamas› için ilk olarak klasik otomobil
bölümünde düzenleme yap›ld›. Ancak
daha sonra sergiyi kay›khane bölümüne
tafl›may› planlad›k. 

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. Ko-
ca 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. On-
ca 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;

Band›rma da dahil olmak üzere Osman-
l›’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›flma-
lar›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. 

Tablolar›n öykü anlatan bir atmos-

feri var. Bunu nas›l sa¤lad›n›z?

Tabloyu yapmadan önce zaten içinizde
hayalini yafl›yor, hikâyenin duygusu ile
hareket ediyorsunuz. “Erzurumlu Na-
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Soyöz’ün tablolar›yla eski Ankara Gar› ile bafllayan tren yolculu¤u, uçakla Kahire’ye ve Haliç 8 ile ‹stanbul’a uzan›yor.

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›n-
da 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 Gü-
zel Sanatlar  Yüksek Okulu’nun grafik bölümünde iki y›l oku-
duktan sonra çeflitli gazetelerde çal›flt›. 1982 y›l›ndan itiba-
ren Milliyet gazetesinde karikatürleriyle tan›n›yor.

Haslet Soyöz kimdir?



Geliflmeler bununla da s›n›rl› de¤il. Spo-
run birçok dal›na destek veren Koç Hol-
ding, Türkiye Basketbol Ligi’nin sponsor-
lu¤unu dört y›ll›¤›na Beko ile üstlendi. Lig
“Beko Basketbol Ligi” ad›n› ald›. Basket-
bol Federasyonu Baflkan› Turgay Demi-
rel’e göre Beko, geliflmekte olan Türk
basketboluna ve basketbol ligine büyük
katk› sa¤lad›. 

4 Ekim 2006’da sponsorluk sözlefl-
mesiyle Basketbol Ligi  “Beko Bas-
ketbol Ligi” ad›n› ald›. Koç Hol-
ding’in deste¤ini nas›l yorumluyor-
sunuz? 

Basketbol liginin Beko ad›n› almas› çok
önemli bir projemizdir. Uzunca bir süre-
dir uygun bir partner bulma arzusunday-
d›k. Hedefi dünyaya aç›lmak olan Türk
Basketbolunun en üst  Ligi’nin, yine he-
defleri dünya çap›nda olan ve tüm dünya-
ya ürünlerini pazarlayan  bir marka ile
birleflmesi  her iki taraf için de çok do¤ru
bir iflbirli¤i oldu. Anlaflma bu y›l bafllad›,

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, Arjan-
tin, S›rbistan  gibi basketbol devlerinin
aras›nda 6. oldu.. Mehmet Okur ve Hida-
yet gibi Türk basketbolunun starlar›
transfer olduklar› dünyan›n en zorlu ligi
NBA’de adlar›ndan baflar›yla söz ettiriyor.
K›saca Türk basketbolu yükseliflte. Üste-
lik kalitesini art›rarak yükselmeye devam
edecek gibi görünüyor. 2010 Dünya Bas-
ketbol ?ampiyonas›’na Türkiye ev sahipli-
¤i yapacak. 

dört y›l süreli, ancak  bizim hedefimiz
Beko ile  çok daha uzun süreler bu bera-
berli¤i sürdürmek, tabi Kulüplerimizinde
uygun ve yararl› görmeleri flart›yla.  Çün-
kü Beko Basketbol Ligine renk katt› ve
basketbolun  geliflimine katk› sa¤lad›. 

2010 y›l›ndaki Dünya Basketbol

fiampiyonas›’n›n Türkiye’de yap›l-

mas› için çok çaba sarf ettiniz. So-

nunda flampiyonan›n Türkiye’de ya-

p›lmas› kararlaflt›r›ld›. Milli Ta-

k›m’›n flampiyonadaki hedefi nedir? 

Bu flampiyonan›n Türkiye’de olmas› sa-
dece basketbol aç›s›ndan de¤il Türk spo-
ru 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 atle-
tizm flampiyonalar› kadar de¤erli. Ev sa-
hibi oldu¤umuz bu organizasyonda hede-
fimiz Milli Tak›m’›n madalya almas›d›r. Bu
üçüncü kez kat›laca¤›m›z bir dünya flam-
piyonas›; 2002'de Amerika'da dokuzun-
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Beko
basketbolun
kalitesini
art›rd›

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



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 ka-
vuflaca¤›m›z›, daha fazla hakemin yetifle-
ce¤ini ve  kulüp organizasyonlar›n›n pro-
fesyonelleflece¤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 ‹z-
mir. 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›la-
cak. Hedefimiz yaln›zca Dünya Basketbol
fiampiyonas›’nda madalya almak de¤il,
flampiyonaya kadarki süreçte organizas-
yonu büyütmek ve  ilgi çekmek için  sü-
rekli faaliyetlerde bulunmak.

Altyap› çal›flmas› var m›? 

Evet. 2010 Dünya Basketbol ?ampiyonas›
öncesinde yapt›raca¤›m›z basketbol salon-
lar›n›n, Türkiye'nin önümüzdeki 30-40 y›l-
l›k salon ihtiyac›n› karfl›layabilece¤ini ve
modern tesislerin yap›lmas›na da bir ör-
nek oluflturaca¤›n› düflünüyoruz. Salonla-
r›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 Anka-
ra’da ve ‹stanbul’da çok modern ve yeni
spor tesislerine kavuflmufl olaca¤›z.

Milli Tak›m performans›n›n 2001 Av-

rupa Basketbol fiampiyonas›’na göre

düfltü¤ü elefltirileri var.

Do¤ru de¤il. Dünya alt›nc›s› olmak çok
önemli bir dereceydi. Ondan once  yap›-

lan Dünya fiampiyonas›’nda da dokuzun-
cu olmufltuk.. 2006'da Japonya'da genç
bir ekip baflar›l› bir oyun sergiledi.
NBA’de oynayan oyuncular, y›ld›z oyun-
cular tak›mda olmad›¤› için giderken bu
dereceyi bile elde edemeyece¤imizi düflü-
nüyorlard›. Dünya’da basketbolda ilk on
ülke aras›nday›z sekiz senedir. Bu çok bü-
yük bir baflar›d›r özellikle basketbolun es-
ki 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 bafla-

r›lar› konufluluyor. 

Türkiye, basketbol otoriteleri taraf›ndan
dünyada en h›zl› geliflen basketbol ülkesi
olarak gösteriliyor. Dünya Basketbol ?am-
piyonas›’nda iki kez üst üste baflar›l› ol-
duk. Üçüncüsünü ise evimizde organize
ediyoruz. Bu organizasyonu yapmam›fl o
kadar çok ülke var ki! Bu, Türk basketbo-
lunun yurtd›fl›nda ne kadar büyük sayg›
gördü¤ünün göstergesidir. Yugoslavya ve
Fransa da adayd›. Onlar›n içinden Türki-
ye'nin kazanmas› çok büyük baflar›yd›. 
Ben Türkiye'deki ligin gelifliminden mem-
nunum. 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-

meliyiz; Antalya', Adana ,  Gaziantep'te
de BEKO Basketbol Ligine  kat›lan tak›m-
lar›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›n-
da bafllatt›¤›m›z “12 Dev Adam Basketbol
Okullar›” projesi var. Yaklafl›k 50'ye yak›n
ilde bu projeyi yürütüyoruz. Genç ve ye-
tenekli ö¤rencilere yönelik bu e¤itimler
baflar›yla uygulan›yor. 

Dünyada basketbolda bir endüstri-

leflme var. Türkiye geç mi kald›? 

Dünyada basketbol çol sevilen ve çok iz-
leyicisi olan bir spor dal›. Ülkemizde bas-
ketbol pek çok aç›dan  di¤er ülkelerin
önünde gidiyor. Yunanistan'da basketbo-
la çok büyük ilgi var. Rusya da son za-
manlarda maddi imkânlar bak›m›ndan
çok geliflti. Fransa ve ‹talya basketbol için
zaten iyi düzeyde yat›r›m alabiliyor. Tür-
kiye de art›k bu ülkelerle birlikte de¤er-
lendiriliyor. 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 anlaflma-
lar›yla beraber. 

fiirketler basketbola neler kat›yor? 

fiirket kulüpleri basketbolda önceden be-
ri var olan bir yap›. Bunlar genelde finans-
man s›k›nt›s› olmad›¤› için devam edebili-
yor. Sponsorluk faaliyetlerine  de örnek
oluyorlar. Amac›m›z sadece flirket kulüp-
lerinin 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 or-
taya ç›kaca¤›n› düflünüyorum. 

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›n-
da NBA’in en iyi dans grubu seçilen “Orlando Magic Cheer Lea-
ders”, dünyaca ünlü basketbol akrobasisi grubu “Crazy Dun-
kers” 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 bo-
yunca 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›.
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Türkiye’nin Y›ld›zlar› “Beko All Star”da bulufltu

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.

Turgay Demirel kimdir?



D‹VAN SOHBETLER‹
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akk› Devrim, ço¤umuzun
hayran oldu¤u bir gazeteci,
köfle yazar›, iyi bir televiz-
yon programc›s› ve amans›z
bir Türkçe elefltirmeni.
Ama kendi deyimiyle, özel-
likle televizyon programla-

r›n› tercih edenlerin evlerinde bir “de-
de” bofllu¤unu dolduran tatl›, hoflsoh-
bet,  tipiyle de¤ilse bile tav›rlar› ve sa-
hip oldu¤u bilgi birikimi ve de uzgörü-
süyle tonton mu tonton bir bilge... 
Bir evde büyükanne ve dedelerin çok
önemli oldu¤unu, hatta bir evde “büyü-
kanne ve dede” yoksa o evden yazar ç›k-
mayaca¤›n› savunuyor Hakk› Devrim.
Buna gönülden inan›yor, kendisinin bü-
yük halas›yla evde Allah hakk›nda ko-
nufltu¤unu, bu konuda merak ettikleri-
ne 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 yete-
neklerin yeflermesine elvermiyor.
Söyleflimize bafllarken önce dergimizi
inceliyor Hakk› Devrim ve 347. say›ya

haz›rland›¤›m›z› ö¤renince de “Bravo
do¤rusu” diyor ve bu kadar uzun soluk-
lu ifller yaparak örnek oldu¤u için Koç
Toplulu¤u’nu kutluyor. Devrim, Koç
Toplulu¤u’nun yapt›¤› kültürel çal›flma-
larla 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: “35-
40 kiflilik bir s›n›fta, bugünkünden farkl›
olmayan say›da kitapla, okumayla ilgile-
nen dört befl kifliden biri. Liseden itiba-
ren 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›l-
m›flças›na sevinmifl. Pencereler aç›ld›y-
sa, art›k sonuna kadar gidebiliriz hayali-
ne kap›lm›fl. Sonra bunun mümkün ol-
mad›¤›n› gören, k›rg›n ve “nâk›s” bir
neslin mensubu olarak tan›ml›yor Dev-

rim kendisini. Bunun fluurunda oldu¤u-
nu ve dolay›s›yla haddini bildi¤ini söylü-
yor. Kültürün ne oldu¤unu hisseden
ama eriflmesi kendi neslinden çok az ki-
fliye nasip oldu¤u için bu ac›y› hep için-
de duyan biri olmufl Hakk› Devrim. 
O bir memur çocu¤u. Evlerinde romanlar
okunan bir aile de¤il. Kendisini romanlar-
la, kitaplarla tan›flt›ran kifli olan ortaokul-
daki hocas› Sait Toroman'a müteflekkir... 
Devrim, dilimize iyi muamele etmedi¤i-
mizi düflünüyor. Ona göre, bütün sakat-
l›klar buradan geliyor. Y›llard›r niye Tür-
kiye'nin bir dil akademisi yok diye düflü-
nüyor. 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, flim-
di Atatürk'ün vasiyetiyle CHP'den al›yor.
Oysa Fransa'daki akademiye hiç kimse
tasallut edemiyor. Dilde, Türkiye'nin en
büyük meselesi sahipsizlik... Yabanc› ke-
limelerden flikâyet ediliyor, ama dünya-
n›n bir k›y›s›nda de¤iliz ki biz, birçok me-
deniyetin yak›n komflusuyuz... Bunun
üzerinde de çal›flm›yoruz. "Yabanc› icat

“Dildeki müzikalite
bozulmas›n”
“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

H

Hakk› Devrim:
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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: “flim-
di Mortgage geliyor, buna ad aran›yor...”
Devrim, Türkçede büyük telaffuz güçlük-
leri oldu¤unu düflünüyor. “E¤er Türkler
Asya'da kalsayd›, Türkçe daha net köfle-
leri olan bir dil olacakt›; Akdeniz'e, me-
deniyetin befli¤ine geldikçe baz› sesler
uzamaya, baz›lar› k›salmaya bafll›yor, çiz-
giler olufluyor, müzikalite bafll›yor.” 
Okul harçl›¤›n› ç›karmak için baz› giri-
flimlerde bulunuyor Hakk› Devrim. Üni-
versitedeyken radyoda bir ifle giriyor.
Zihni Küçümen ilkokuldan arkadafl›. Or-
han Boran ifli b›rak›nca, bir boflluk do-
¤uyor. Kendisine öneriyorlar, kabul edi-
yor. O dönemde baflta Mesut Cemil ol-
mak üzere pek çok müzisyeni ve mefl-
hur flark›c›lar› tan›yor. Müzeyyen Se-
nar'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-

yadan uzak kald›¤› 11 y›l geçiriyor. ‹flte o
zamanlarda, bir gün televizyon için, "Ba-
k›n bundan uzak duramam; ama geçen
gün televizyonda bir adam gördüm, konu-
flurken takma diflleri birbirine vuruyor.
Bir gün böyle olursam aman engel olun"
diyor çocuklar›na. CNN Türk kurulduk-
tan sonra “CNN Türk Masas›”, “Hakk›yla
Sohbet” ve “Günbegün” programlar›n› ya-
p›yor. Enteresand›r ki tüm programlar›n
ilk konu¤u Okan Bayülgen. Hakk› Dev-
rim, ekran›n en karakteristik kiflilerinden
birinin Okan Bayülgen oldu¤unu düflünü-
yor; “Vurgular› çok iyi, dili çok iyi bir du-
yarl›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 biri-
ni veriyor; kendi deyimiyle çenesini tut-
maya 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, flim-
di sizin bakt›¤›n›z yerdeyim" diye yan›t
vermifl. Devrim’in yeni bir projesi var; sü-
rekli olacak kat›l›mc›larla ve gündeme gö-
re oluflturulacak bir sohbet program›. 
Bu birikim abidesinin, yaflam ve Türk dili
ad›na sürdürdü¤ü mücadelesine sayg›
duymamak elde de¤il.

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

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 Fakül-
tesi'nden mezun oldu. Çeflitli radyo ve televizyonlarda prog-
ram yapt›. fiu anda Radikal gazetesinde köfle yaz›yor ve Kanal
D'de Okan Bayülgen'in program›na kat›l›yor.

Hakk› Devrim kimdir?



orcan Karar, muhabir olarak
bafllad›¤› gazetecilik serüve-
ninde basamaklar› ç›karken
ayn› zamanda istikrarl› bir gra-
fik çizmeyi de ihmal etmiyor.
Karar, Roma’da ald›¤› konser-

vatuvar e¤itimi s›ras›nda farkl› bir alan-
da kariyer yapmay› hedeflemesine ra¤-
men bugün televizyon gazetecili¤inin
en önemli isimlerinden biri. “Haberi bi-
re 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...

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 göz-
lemleme f›rsat›m olmufltu. Bütün Tür-
kiye’yi kucaklayabilece¤iniz muhte-
flem 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 çal-
makt›. Ancak 10 y›l kald›¤›m bu flehir-
deki son y›llar›mda, bir enstitüde gaze-
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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›
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K

Viyolonselden 
“co-anchorman”li¤e
Viyolonselden 
“co-anchorman”li¤e



tecilik e¤itimi de gördüm. O dönem
Mehmet Ali A¤ca’n›n Papa’ya suikast gi-
riflimi 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›fl-
t›m. Ard›ndan Yeni As›r’›n Roma muha-
birli¤i teklif edildi. Mesle¤e ad›m at›fl›m
böyle oldu. 1985’te Sabah gazetesi ku-
ruldu¤unda, muhabir olarak haber mer-
kezinde göreve bafllad›m. 25 y›ll›k bir
süreçte grubun içinde çeflitli kademe-
lerde görev ald›m. Yedi y›l önce ise ATV
Haber’in Yay›n Koordinatörü oldum.
Hafta sonu haberlerini sunuyorum. 

Bu süreç içinde savafl muhabirli¤i

de yapt›n›z.

Savafl muhabirli¤i ve onun d›fl›nda po-
lis, adliye, hastane ve havaalan› muha-
birli¤i de yapt›m. Ama savafl muhabir-
li¤i insan› olgunlaflt›ran çok farkl› bir
ifl. Bosna Hersek savafl›nda ve Birinci
Körfez Savafl›’nda bulundum; Soma-
li’deki bar›fl harekat›n› izledim. Yapt›-

¤›m muhabirliklerin çok faydas›n› gör-
düm. Arkadafllar›m› daha iyi yönlendi-
rebiliyorum. 

“fiok” isimli bir program haz›rl›-

yordunuz ve buradaki haberler

gerçek san›l›yordu. 

“fiok”u haz›rlarken, çuvald›z› kendimi-
ze 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. An-
cak yapt›¤›m›z haberlere inanan üst
düzey yöneticiler, bürokratlar oldu;
bizi mahkemeye bile verdiler. Bir mi-
zah program› oldu¤u göz ard› edildi.

fiimdi “co-anchorman” olarak an›-

l›yorsunuz; ne demek?  

Anchorman bayra¤› son tafl›yan, ora-
daki 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. 

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¤er-
li “anchorman”i Bruno Vespa’y› örnek
al›yorum. “Porta a porta” adl›, Siyaset
Meydan›’n› and›ran bir program sunar. 

Türkiye’de televizyon habercili¤i-

ni nas›l buluyorsunuz? 

Türkiye k›vrak zekâ ve teknik olanak-
lar bak›m›ndan çok önde. Ama son za-
manlarda haberlerin kötü oldu¤u yö-
nünde, “papa¤an efekti” olarak adlan-
d›rd›¤›m bir elefltiri var. “Nesi kötü”
diye sorunca, cevap alam›yorsunuz. 

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 Ça-
nakkale’de bir ‹ngiliz bat›¤›na dal›fl yap-
t›k. Televizyonculuk ad›na gecenin ka-
ranl›¤›nda çok önemli ve zor bir ifli ba-
flard›k. Ödüllü birkaç foto¤raf›m var.
Bunlardan biri Bosna Hersek’te Birlefl-
mifl Milletler binas›n›n önündeki duva-
r›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 bel-
desinde kiralad›m. Çok kompakt, sü-
ratli ve keyfli bir araba. Teknolojiyi ya-
kalam›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›r-
s›n Ford, olursun lord”.

Baflak Duru
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Korcan Karar’dan Anadol’un do¤uflu
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 Det-
roit kentine giden Vehbi Bey, dünyadaki baflar›l› bayilerin davet edildi¤i bir top-
lant›da Henry Ford ile tan›fl›r. Türkiye’de yapmak istedikleri yat›r›mlardan bahse-
der. 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 ba-
kan› 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.



am üstünden afla¤›lara bakt›-
¤›mda eriyen buzlar› görüyo-
rum. 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. Gar-
sondan yeni buz isteyecek bir vaziyet
yok! Tam tersine elimizdeki suyu iyi kul-
lanmam›z gereken günlerdeyiz.
Zavall› bilim adamlar› y›llard›r y›rt›-
n›yorlar ama dünyay› bitirmeyi ka-
faya koymufl insano¤lunun bilimi,
akl› filan takt›¤› yok. Küresel ›s›n-
may›, “Ne güzel havalar ›s›n›yor, ya-
k›t derdinden y›rt›yoruz” olarak al-
g›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 yaflan-
mayan bu k›fl, ay›lar k›fl uykusuna
yatamad›. “Sibirya’daki ay›lar›n uy-
kusuz kalmas›ndan bana ne karde-
flim, benim bir uyku sorunum yok”
diyenlerdenseniz bu yaz›n›n deva-
m›n› okumaya gerek olmayabilir.
Geçenlerde, bir bakkal dükkân›nda
“Küresel ›s›nma” ile ilgili flu yorumu
yap›yordu, yafll›ca bir amcam›z, ya-
n›ndaki di¤er yafll› amcaya: “Hüdai,
dünyan›n sonu geliyor diyorlar, so-
nunu 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 bu-
zullar› 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-

zim ülkemizde buna “do¤al afet” deniyor
malumunuz. Bu durum bizde “sel vaka-
s›” olarak da kay›tlara geçebilir! Sular
yükseldikçe, yazlar› plajlarda ilginç diya-
loglara tan›k olaca¤›z belli ki… Anneler,
yüzme bilmeden denize dalan ve aç›lma-
ya bafllayan çocuklar›na art›k flöyle diye-
cekler örne¤in: “Bodurcaaaan o¤lum, sa-
hilden fazla aç›lma sak›n, denize girmek

filan yok, bak sular yükseliyormufl, su-
yun alt›nda kal›r bo¤ulursun haaa!..” Ka-
fas› zaten ald›¤› kötü e¤itim nedeniyle
bu tür konulardan oldukça uzak olan Bo-
durcan’dan yan›t flöyle gelebilir: “Hiç
olur mu anne, bu küresel ›s›nma tam ter-
sine kurakl›k yarat›yor. Yani ben art›k is-
tedi¤im kadar aç›labilirim. Ne kadar aç›-
l›rsam aç›lay›m dünyada su sorunu artt›-
¤›ndan alt›mdaki sular çekilecek nas›l ol-
sa, 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 Özge-
su, 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 koyver-
din, o zaman sen çölüne, ben yolu-
ma 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 yiye-
ceklerden flikâyet etmeyece¤iz, ba-
k›n Damdaki Mizahç› olarak flu kire-
mite yaz›yorum ki; “Hormonlu ha-
valardan flikâyetimiz giderek daha
da doruklara ç›kacak!” Küresel ›s›n-
ma ö¤rencileri de vuracak bu arada!
Zira bundan sonra, “Kar ya¤›fl›” yü-
zünden okullar›n z›rt-p›rt tatil du-
rumu da pek olmayacak, ne de olsa
kar denen fley ortadan kalk›yor!..
Turizm de acayip etkilenecek bu

durumdan elbette. Örne¤in Akdeniz’de-
ki otellerin kap›s›nda bir süre sonra;
“ÇÖLÜMÜZDE HER fiEY DAH‹LD‹R”
fleklinde yaz›lar görülebilecek! Akdeni-
zin çölleflmesi turizmin baflka bir yüzü-
nü ortaya ç›karacak ve deve turizmine
yat›r›m yapan uyan›k giriflimciler kaza-
nacak! “Yok deve” demeyin, küresel gi-
difli ve çölleflmeyi daha dikkatli izleyin!..
(Sahi, içimizdeki Arap, flimdilerde bu
yüzden mi çok canl› dersiniz?)
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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!
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