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ehbi Koç’un, Ahmet Vehbi Firmas› adl› dükkân› 1926 y›l›nda babas›ndan devralarak
ç›kt›¤› yolculuk, ayn› zamanda genç Cumhuriyet’in sanayileflme serüveninin de bafl-
lang›c›yd›. Hangi ifle kalk›fl›rsa kalk›fls›n, yola ç›karken “Memleketim varsa ben de
var›m” diyen, Türkiye’de “ilk”leri kuran, Türkiye’ye “ilk”leri getiren bir lider olarak

aram›zdan ayr›lal› 11 y›l oldu. Geride genç bir küresel oyuncu olarak Türkiye’nin en büyük
flirketler toplulu¤unu b›rakan  Vehbi Koç’u sayg›yla ve özlemle an›yoruz... 

1928 y›l›nda Ford Motor Company Ankara Bölge Distribütörlü¤ü ile bafllayan Koç Toplu-
lu¤u’nun otomotiv serüveni, aradan geçen 79 y›lda dev bir uluslararas› ortakl›¤a ulaflt›.
Ford distribütörlü¤üden, Otosan’›n kurulufluna, Anadol markas›yla yerli otomobilde ilk se-
ri üretime bafllanmas›ndan Ford ile ortakl›¤a uzanan yolculuk, ayn› zamanda Türk otomo-
tiv sektörünün de belgesel bir öyküsü niteli¤inde. Ford Otosan’›n ticari araç üretiminde
ulaflt›¤› kalite standard› ve “Dünyan›n En iyi Ford Fabrikas›”na sahip olma baflar›s›... Bu
say›m›zda, Vehbi Bey’in uzak görüfllülü¤ünü ortaya koyan örnek eserlerden birinin, Ford
Otosan’›n geçmiflten bugüne baflar› yolculu¤unu ele ald›k.

Çin, dünya ekonomisi için bir tehdit mi, yoksa büyük bir pazar m›? 1.3 milyarl›k nüfusu,
dinamik ve yüksek oranl› büyüme h›z›yla küresel ekonominin gelece¤ine iliflkin senaryola-
r›n baflrol oyuncular›ndan biri Çin Halk Cumhuriyeti... 2000 y›l›nda Çin’e uzanan ve bugün
itibariyle 60 noktada Beko markal› ürünlerinin sat›fl›n› gerçeklefltiren Arçelik, stratejik pa-
zar olarak gördü¤ü bu ülkede, bir sonraki ad›m olarak da do¤rudan yat›r›ma ve buradan
da çevre pazarlara yönelmeye haz›rlan›yor. 

Hat›rlanaca¤› gibi Birleflmifl Milletler 1975 y›l›n› “Dünya Kad›nlar Y›l›” ilan etmifl ve 16 Ara-
l›k 1977 tarihinde de 8 Mart’›n tüm kad›nlar için özel bir gün olarak kutlanmas›n› kararlafl-
t›rm›flt›. Kad›nlar›n her alanda oldu¤u gibi çal›flma hayat›nda da eflitlik taleplerini, ifl kültü-
rümüzün bir parças› olarak gören Koç Toplulu¤u’ndaki tüm kad›n çal›flanlar›m›z›n Dünya
Kad›nlar Günü’nü kutluyoruz. 

Ve Koç Toplulu¤u’nda nöbet de¤iflimi… Toplulu¤umuz bünyesindeki flirketlerde 20 y›ll›k
üst düzey yöneticili¤in ard›ndan, 2002 y›l›ndan bu yana Koç Holding CEO’su olarak görev
yapan Bülend Özayd›nl›, May›s ay› bafl›ndan itibaren görevinden ayr›l›yor. Befl y›ll›k görev
süresinde, öngörülen stratejik hedeflere ulaflman›n huzuru ile bu karar› veren Bülend bey,
Koç Holding’in dünyan›n say›l› flirketlerinden biri olmas› yolunda büyük baflar›lara imza at-
m›flt›r. CEO’muza üstün katk›lar›ndan ve hizmetlerinden dolay› flükranlar›m›z› sunarken
28 y›l› aflk›n süredir Koç Toplulu¤u bünyesinde grup baflkanl›¤› dahil pek çok üst düzey
yöneticilik pozisyonunda çal›flm›fl olan ve CEO’luk görevine atanan Dr. Bülent Bulgurlu’ya
baflar›lar diliyoruz. 

Ali Y. Koç

Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan›

Bu dergideki yaz› ve resimler kaynak belirtilmek suretiyle kullan›labilir.
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996 y›l›nda ebediyete intikal eden, Koç
Toplulu¤u’nun kurucusu Vehbi Koç için
26 fiubat 2007 Pazartesi günü saat
09.30’da Zincirlikuyu Mezarl›¤›’ndaki
kabri bafl›nda yap›lan törene; Koç Hol-

ding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç,
Koç Ailesi fertleri, Koç Holding CEO’su Bülend
Özayd›nl›, Koç Toplulu¤u’nun yöneticileri, aile
dostlar› ve çal›flma arkadafllar› kat›ld›. Törende
bir konuflma yapan Bülend Özayd›nl› Koç Top-
lulu¤u’nun kurucusu Vehbi Koç’a seslenerek
flunlar› söyledi: “Temellerini 81 y›l önce att›¤›-
n›z Koç Toplulu¤u flirketlerinin olumlu sonuç-
lar ald›¤›, ciddi geliflmeler sa¤lad›¤›, rakamsal
büyüklükler itibar› ile dünya ligine ç›kt›¤› bafla-
r›l› bir y›l› geride b›rakm›fl olarak 90 bin kiflilik
Koç ailesini temsilen huzurunuzday›z. ‹leri gö-
rüfl, büyük düflünmek, tak›m ruhu, özgüven,
öncülük, yenilikçilik, sorumlu vatandafll›k, en-
gin ülke sevgisi kavramlar›ndaki uygulamalar›-
n›z ile att›¤›n›z temeller ve benimsedi¤iniz ilke-
ler bize ›fl›k tutmay› sürdürüyor.

Bizlere teslim etti¤iniz güçlü, geliflmeye aç›k,
sektörlerinde ço¤u lider olan flirketlerimiz, bu-
gün b›rakt›¤›n›z noktadan yedi misli büyümüfl
olarak daha da güçlüler ve sadece Türkiye’de
de¤il, dünyada da seslerini duyurma çabas›n-
dalar. Koç Toplulu¤u flirketlerinin gelmifl oldu-
¤u özgün konumu ve baflar›l› sonuçlar›, mane-
vi huzurunuzda sizin ile paylaflmaktan mutlu-
luk duyuyoruz.
Kurdu¤unuz ve Türkiye’nin baflka bir ilki olan
Vehbi Koç Vakf›; e¤itimden sa¤l›k ve kültüre
yay›lan genifl bir yelpazede Koç flirketleri ile
birlikte ‘Ülkem varsa, ben de var›m’ sözünüzün
gereklerini yerine getiriyor ve vasiyetinizi, size
lay›k olacak bir flekilde gerçeklefltirmeyi sür-
dürüyor. Sizi, att›¤›m›z her ad›mda, ald›¤›m›z
her solukta, rahmet, sevgi, sayg› ve özlemle
an›yoruz. Huzur içinde yat›n›z.”
Vehbi Koç için, ayn› gün ö¤leden sonra da Koç
Holding’in Nakkafltepe’deki merkezinde Koç
Ailesi, dostlar› ve çal›flma arkadafllar›n›n kat›l-
d›¤› bir anma duas› okundu. Dua sonras› ger-
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Koç Toplulu¤u’nun kurucusu ve Türk sanayiinin
öncüsü Vehbi Koç, ölümünün 11. y›l›nda kabri
bafl›nda düzenlenen tören ile an›ld›. Ayn› gün Koç
Holding merkezinde Koç Ailesi, dostlar› ve çal›flma
arkadafllar›n›n kat›ld›¤› bir anma duas› okundu

Koç Toplulu¤u’nun kurucusu Vehbi Koç, yaklafl›k bir asra s›¤an yaflam›n›n ard›ndan 25
fiubat 1996’da ebediyete intikal etmiflti. Vehbi Koç; Koç Ailesi fertleri, Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, çal›flma arkadafllar› ve dostlar›n›n kat›ld›¤› bir
törenle Zincirlikuyu Mezarl›¤›’ndaki kabri bafl›nda an›ld›.



Vehbi Koç için Nakkafltepe’deki Koç Holding merkezinde bir anma duas› okundu
ve tören düzenlendi (üstte solda). Dua sonras› gerçeklefltirilen ve çok say›da
kiflinin kat›ld›¤› törende Vehbi Koç’un yak›n arkadafllar›ndan Ayd›n Boysan bir
konuflma yapt›. Vehbi Koç ve Ayd›n Boysan birlikte eski günlerde... (üstte)
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çeklefltirilen ve çok say›da kiflinin kat›l-
d›¤› törende Vehbi Koç’un yak›n arka-
dafllar›ndan Ayd›n Boysan bir konuflma
yapt›. 

“Çal›flma gücü müstesnayd›”
Ayd›n Boysan Vehbi Koç’la iliflkisinin
1954 y›l›nda ‹stanbul Sütlüce’de yap›lan
Arçelik’in birinci binas›nda ald›¤› görev-
le bafllad›¤›n› belirterek “Kendisinden
hiçbir f›rsat› ve imkân› ziyan etmemek
konusunda y›llarca ders ald›¤›m› unut-
mayarak, zaman› ziyan etmeden kulla-
naca¤›m” diye konufltu.
Boysan Vehbi Koç’la ilgili baz› an›lar›n›
flöyle paylaflt›: “1 Ekim 1984 akflam›
Vehbi Bey ile birlikte Lütfü Doruk ve
birkaç kifliyi daha evimde akflam yeme-
¤ine ça¤›rm›flt›m. Çok ilginç ve nefleli
geçen sohbet s›ras›nda o gün Arçelik’in
temel atma töreninin 30. y›ldönümü ol-
du¤unu anlatm›flt›m. Vehbi Bey ise be-
nim içiflimi kasdederek ‘Sen bunu do¤ru
hat›rlamazs›n ki’ demiflti. Ertesi gün bu
olay› incelemifl ve bana telefonda ‘Sen
do¤ru söylemiflsin’ demiflti.
1975 Mart’›nda ise birlikte Uluda¤’a tati-
le gittik. Gezinin beflinci günü ayn› otel-
de kald›¤›m›z Vehbi Bey’den bir mektup
ald›m. Vehbi Bey; ‘Sizi seven yafll› büyü-
¤ünüz olarak’ ifadesiyle içkiyi ölçüsüz
tüketti¤imi bildirerek s›cak uyar›larda
bulunuyordu. Mahçup olmufltum. Konu-
nun en unutulmayacak yan›, mektup
kopyas›n›n ayr› bir zarf içinde, benimle
ayn› odada kalan eflime de gönderilme-
siydi. Vehbi Bey mektubu eflime göster-
meyece¤imi düflünüyor ve tedbir al›yor-
du. Hakl›yd›. 
Vehbi Bey Çin’e gitti¤imde orada nüfus
planlamalar› incelemesi yapmam› iste-
miflti. Dönüflte beni mahçup eden bir
hediye verdi. Kutuyu aç›p güzel bir çak-
mak ç›k›nca sevindim. Evirip çevirirken
alt›nda ‘Ford bayiler toplant›s›’ yaz›s›n›
görünce güldüm. O ise uyard›: ‘Sen be-
nim elime bedava gelen fleylerin bana
kaça mal oldu¤unu bilmezsin ki’ dedi.”
Vehbi Koç ile 1954-1996 y›llar› aras›nda
42 y›l ifl ve kiflisel iliflkileri oldu¤unu ve
Vehbi Koç’un dünyan›n kaderi, ülkenin
gidifli ile sürekli ilgilendi¤ini ve hiçbir ifli
sonuna kadar takip etmekten vazgeç-
medi¤ini anlatan Boysan konuflmas›n›
söyle tamamlad›:
“Çal›flma gücü müstesna idi. Yorulmak
bilmezdi. Çal›flma kapasitesi tükenmez-
di, zihni ve muhakeme yetene¤i hep
güçlüydü. Vehbi Bey’in haks›z buldu-
¤um bir hareketini görmedim”

Vehbi Bey’den...
Fikir ve idealleriyle yol göstermeye devam ediyor

“Benim anayasam fludur:
Devletim ve ülkem var oldukça ben
de var›m. Demokrasi varsa hepimiz
var›z. Memleketimizin ekonomisini
kuvvetlendirmek için elimizden
gelen bütün gayreti göstermeliyiz.
Ekonomimiz güçlendikçe demokrasi
daha iyi yerleflir, dünyadaki
itibar›m›z artar."

“Bugün Türk sanayiinin d›fl
pazarlarda karfl›laflt›¤› rekabet, iç
pazardaki rekabetten çok daha
zorludur. D›fla aç›labilmek için;
kalite, uygun fiyat ve devaml›l›k
esast›r. 
Hedeflerinizi seçerken gerçekçi
olun. Önemli kararlar› tek bafl›n›za
vermeyin. ‹fl arkadafllar›n›za
dan›fl›n, tart›fl›n ve karara
beraberce ulafl›n. Kendinize
güvenin, yabanc›lar›n bizden daha
ak›ll› olduklar›n› sanmay›n. Onlar›n
gücü, metotlu çal›flmaktan
do¤maktad›r. Siz de metotlu
çal›flmaya özen gösterin."

“Bir bölge halk› gere¤ince
e¤itilmeden o bölgede kalk›nmadan
bahsedilemez".

“E¤itim sisteminin gelifltirilmesi
ve gerekli yat›r›mlar›n yap›lmas›

devletin iflidir. Zaten herhangi bir
bölgenin kalk›nmas›ndan sadece
özel teflebüsün rolünden
bahsedilemez. Ancak devletçe
gerekli temel yat›r›mlar yap›ld›ktan
sonra ve bunlara ilave olarak, özel
teflebbüs müspet ve yap›c› bir rol
oynayabilir."

"Gençli¤in yetiflmesine hizmet
bir insanl›k ve vatan borcudur."

"Koç Grubu flirketleri geliflirken,
kafamda iki büyük amaç
olgunlaflm›flt›. Bunlardan biri uzun
y›llar›n eme¤i olan flirketlerimizi
süreklilik ve verimli çal›flmay›
sa¤layacak flekilde yeniden
düzenlemekti. Bu amaçla Holding
flirketimizi kurduk. ‹kinci amac›m
da sosyal hizmet ve ba¤›fllar›m›z›
kurumlaflt›rmak ve bunlar›n benden
sonra da süreklili¤ini sa¤lamakt›.
Bu ikinci amac›m da Vehbi Koç
Vakf›'n› kurdu¤um zaman
gerçekleflti.”

"Din insanlar için büyük bir
manevi güçtür. Dinsiz ulus olmaz.
Ben dindar bir insan›m. Ama din
ile dünya ifllerini birbirine
kar›flt›rmamak gere¤ine kesinlikle
inanm›fl›md›r."
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Vehbi Koç, ilk Avrupa yolculu¤unu 1931 y›l›nda trenle yapt›.

‹kinci Avrupa gezisini 1935 y›l›nda gerçeklefltirdi.

1946 y›l›nda gerçekleflen ilk Amerika yolculu¤u, Vehbi Koç'un art›k

tüccarl›ktan ç›k›p sanayicili¤e geçiflinin bafllang›ç noktas›yd›.

Kas›m 1956'da Amerika'da Henry Ford ile ilk defa görüflen Vehbi

Koç'un yan›nda Bernar Nahum ve Kenan ‹nal bulunuyordu.

1958 y›l›nda Mekke ve Medine'ye giderek hac farizas›n› yerine

getirdi.

1970 y›l›nda ilk Japonya yolculu¤unu yapt›.

‹lk kitab› "Hayat Hikâyem"i 1973 y›l›nda yay›nlad›.

1987 y›l›nda "Hat›ralar›m, Görüfllerim, Ö¤ütlerim" adl› kitab›n›

yay›nlad›.

1987 y›l›nda Milletleraras› Ticaret Odas›'n›n "Dünyada Y›l›n

‹fladam› Ödülü" Vehbi Koç'a Hindistan Baflbakan› Rajiv Gandi taraf›ndan

Yeni Delhi'de yap›lan bir törenle verildi.

1988'de Bo¤aziçi Üniversitesi ö¤rencileri taraf›ndan anketle

belirlenen "Y›l›n En Baflar›l› ‹fladam›" ödülünü ald›. Ödülü, Bo¤aziçi

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ergün To¤rol, 6 May›s 1988'de törenle

Vehbi Koç'a verdi.

Amerika'da kurulmufl olan "Nüfus Enstitüsü", Türkiye Aile Sa¤l›¤›

ve Planlamas› Vakf›'n›n kurucusu olmas› nedeniyle Vehbi Koç'a "Yaflam

Boyu Baflar› Ödülü" vermeyi kararlaflt›rd›.

"Dünya Nüfus Art›fl›n› Önleme" konusundaki çal›flmalar›ndan dolay›

"Dünya Nüfus Planlamas› Ödülü" Türkiye Aile Sa¤l›¤› ve Planlamas›

Vakf› ad›na Vehbi Koç'a 14 Haziran 1994 tarihinde Cenevre'de

düzenlenen törenle BM Genel Sekreteri Boutros Boutros Ghali

taraf›ndan verildi.

Vehbi Koç, ölümünden sonra da ödüller ald›. Bar›fl, bilim, kültür

alan›nda faaliyetlerde bulunmak üzere 1988 y›l›nda ABD'de kurulan

"Together For Peace" Vakf›, Türkiye'de e¤itim, sa¤l›k, aile planlamas› ve

kültürel miras›n korunmas› alanlar›nda ülkesi ve halk› için yapt›¤› say›s›z

çal›flmalar ve katk›lar nedeniyle, Büyükelçi Üner K›rdar'›n önerisiyle

1997 y›l›nda Vehbi Koç'u ödüllendirdi. Ödül, 19 Ekim 1997 tarihinde

Roma'da düzenlenen törenle Vehbi Koç'un torunu Ali Y. Koç'a sunuldu.

Dünya takviminde Vehbi Koç

Vehbi Koç,
1987 y›l›nda
Milletleraras›
Ticaret
Odas›'n›n
"Dünyada Y›l›n
‹fladam›
Ödülü"nü Yeni
Delhi'de yap›lan
bir törenle
Hindistan
Baflbakan› Rajiv
Gandi’nin
elinden
alm›flt›.

25 fiubat 1996’ta kaybetti¤imiz Vehbi Bey, “baflkalar›n›n göremedi¤ini görebilen” kendine özgü vizyonuyla gaz
lambas›ndan “elektrik ampulü”ne, teldolaptan  “buzdolab›”na, malt›zdan “gazl› f›r›n”a, at arabas›ndan “otomobil”e
ve daha pek çok “yenilikçi” at›l›ma imzas›n› atarak, dünyay› yak›ndan takip ederek “büyük bir fark” yaratan öncü
kiflili¤iyle belleklerimizde. Ölümünün 11. y›l›nda Vehbi Koç’u dünya takviminde b›rakt›¤› izle hat›rlayal›m:
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oç Holding fieref Baflkan› Rahmi
M. Koç, gazeteci Derya Sazak’›n
Milliyet gazetesindeki “Sohbet
Odas›”nda AB iliflkilerinden
K›br›s sorununa, küresel ›s›n-
madan Cumhurbaflkanl›¤› se-

çimlerine kadar birçok konuda görüflleri-
ni aç›klayarak Türkiye’ye flu mesaj› verdi:
“Hepimiz ayn› gemideyiz. Bu gemiyi gü-
zel bir rotada, güzel denizlerde lay›k ol-
du¤u flekilde götürmemiz laz›m. Türki-
ye'ye Türklerden baflka kimsenin faydas›
yoktur. Onu da bilerek hareket edelim.”
‹flte Milliyet gazetesinde yay›nlanan Rah-
mi M. Koç ve Derya Sazak görüflme-
sinden önemli bölümler...

2007'de nas›l bir Türkiye öngörü-

yorsunuz? 

Ben do¤ufltan optimist bir insan›m.
Cumhurbaflkanl›¤› seçimi ve genel se-
çimler nedeniyle ülke gündeminde eko-
nomiye zarar verecek kadar gerilmeler
olmayacakt›r, diye düflünüyorum. Gerek
memleketin, vatandafl›n milli gelirinin
son y›llarda artm›fl olmas›, gerekse poli-
tikac›lar›m›z›n geçmiflte yaflad›¤›m›z ger-
ginliklerin ekonomiye verdi¤i zarar› anla-
m›fl olmalar› beni iyimser düflünmeye iti-
yor. Maliye Bakan›, seçim ekonomisi uy-
gulamayacaklar›n›, IMF program›ndan
sapma olmayaca¤›n› aç›klayarak son
noktay› koydu. Seçim harcamas› yap›l-
mazsa enflasyon artmaz. Dolay›s›yla ben
çok büyük çalkant›lar, ekonomiyi sarsa-
cak geliflmeler olaca¤›n› zannetmiyorum. 

K

“Ekonomiyi sarsacak
geliflmeler beklemiyorum”
“Ekonomiyi sarsacak
geliflmeler beklemiyorum”

Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç:

Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç, Milliyet Gazetesi
yazar› Derya Sazak’la Türkiye, Türkiye’nin dünyadaki yeri, siyasi
ve ekonomik geliflmeler üzerine görüfltü. Koç-Sazak
görüflmesinin belleklerde kalacak diyaloglar›…
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32 milyar dolarl›k cari aç›k ve d›fl

borç yükü, faizlerin hâlâ yüksek

seyrediyor olmas›, risk faktörleri

say›lmaz m›?

Cari aç›¤a dikkat etmek laz›m, 1 dolarl›k
ihracat için 50 sentlik ithalat yap›yoruz.
Bu oran› indiremezsek, daha fazla yerli
katk›da bulunamazsak, cari aç›¤›n önü-
ne geçemeyiz. Cari aç›¤›n, kompozisyo-
nuna ve nas›l finanse edildi¤ine de bak-
mak laz›m. Mesela, petroldeki 10 dolar-
l›k bir art›fl cari aç›¤›n GSMH içerisinde-
ki yüzdesini bir puan art›r›yor. 

Çankaya meselesini krizsiz aflabile-

cek miyiz? Baflbakan Recep Tayip

Erdo¤an'›n adayl›¤› konusunda ne

düflünüyorsunuz? Seçilmesi halin-

de Türkiye'deki siyasi dengeler

bundan nas›l etkilenir?

Baflbakan›n partisi Meclis'te üçte iki ço-
¤unlu¤u elinde tutuyor. Dolay›s›yla
Baflbakan ve partisi kimi isterse o ola-
cakt›r. Cumhurbaflkan› seçilme gücü
vard›r. ‹flin demokratik taraf› budur.
Ama ben Baflbakan'›n kendisinin dahi
tam karar verdi¤i izleniminde de¤ilim.

Ufukta koalisyon gözüküyor mu?

Baflbakan’›n karar› partisini de et-

kileyecek...

Tarih bize iki fley gösterdi: Birincisi,
baflbakan olup da cumhurbaflkanl›¤› yo-
lu aç›ld›¤› zaman gerek rahmetli Özal,
gerek Say›n Demirel hemen yukar› ç›k-
t›lar. ‹kincisi Çankaya'ya ç›kanlar›n par-
tisi zay›fl›yor! fiimdi zannediyorum,
Baflbakan'›m›z bunlar› art›s›yla eksisiyle
dikkate alacak ve ona göre bir karar ve-
recektir. 

K›br›s'ta çözüm, adan›n petrol ara-

ma faaliyetleri ve Yunanistan ile

iliflkiler... Ege bar›fl› hakk›nda dü-

flünceleriniz...

AB'nin K›br›s'ta bir çözüm beklemeden
Güney K›br›s'› üye alarak kabul etmesi
hem bizim AB ile iliflkilerimizi etkiledi
hem de adan›n bölünmüfllü¤ünden kay-
naklanan ve sizin de bahsetti¤iniz so-
runlarla bafla ç›kmay› zorlaflt›rd›. Türki-
ye'nin bu noktada kararl› durmas› la-
z›m. Diplomatik giriflimlerimiz zaten
bafllam›fl durumda. K›br›s konusunda
Türk kesimi iyi niyetini Annan Plan›'n›
onaylayarak göstermiflti zaten. Rum ke-
simi ise bu plan› onaylamamas›na ra¤-
men adeta ödüllendirildi. fiimdi bizim
gerek AB gerekse BM nezdinde kararl›-
l›¤›m›z› göstermemiz ve hakk›m›z› ara-

mam›z laz›m. Ben, 1994'te TURME-
PA'n›n kurulufluna öncülük ederken,
Yunanistan'›n paralel kuruluflu olan
HELMEPA ile görüfl al›flveriflinde bu-
lunmufl ve onlardan destek alm›flt›k.
1997'de Ege ve K›br›s'ta gerginlik t›r-
man›rken Yunanl› ifladamlar›yla bafllat-
t›¤›m›z dostluk giriflimine kat›larak,
Türk-Yunan ‹fladamlar› Konsey Baflkan-
l›¤› yapm›flt›m. Atina'da gerçeklefltirdi-
¤imiz toplant›ya da ilk kez KKTC'li ifla-
damlar› kat›lm›flt›.
Bunlar› anlatma sebebim flu: Ege'nin bir
ihtilaf de¤il bir dostluk denizi olmas›n›
çok önemsiyorum. Türkiye'nin ve Yuna-
nistan'›n sa¤duyulu politikac›lar›n›n iki
ülke aras›ndaki Ege'de sorunlar› çözmesi-
ni gönülden diliyorum. Ayn› flekilde K›b-
r›s meselesinin de yine sa¤duyulu ve ka-
rarl› politikalarla çözülece¤ini biliyorum.
Önemli olan baz› ad›mlarda gecikmemek. 

Bir yandan da kimlik ve inanç öz-

gürlüklerini AB kültürünün, insan

haklar›n›n bir parças› olarak kabul

edip Türkiye'yi reformlar konusun-

da bask› alt›na almad›lar m›? Nüfu-

sunun ço¤unlu¤u Müslüman ama la-

ik ve demokratik bir ülke olarak

AB'ye üye olmam›z Do¤u - Bat› ara-

s›ndaki 'Medeniyetler çat›flmas›na'

son verecek bir buluflma noktas›

olarak görülmüyor muydu? Gerçi

Hrant Dink cinayeti, kendi toplu-

mumuz içindeki farkl› kimliklere

olan hoflgörüsüne a¤›r bir darbe in-

dirdi. Siz Ankaral› köklü bir aile-

den geliyorsunuz. Cumhuriyet ku-

flaklar› bu tür ayr›mc›l›klar› '›rkç›'

refleksleri unutarak yetiflmiflti. Ne-

reye gidiyoruz?

Eski Ankara'da ve benim çocuklu¤um-
da, babam›n dostlar› aras›nda, gayri-
müslimler vard›. Anadolu böyleydi. Biz
Kolej'de talebe iken, Rum, Ermeni ve
Musevi arkadafllar›m›z vard›. Hiçbirimi-
zin akl›ndan ayr›m yapmak geçmezdi.
Gül gibi geçinip giderdik. Üstelik Robert
Kolej'de idarecilerin ço¤u Rumdu ve Er-
meniydi.
fiimdi, Alevi, Sünni, Türk, Kürt diye ay-
r›flmadan Türkiye Cumhuriyeti vatan-
dafllar› olarak bir arada bar›fl içinde ya-
flamay› sürdürmek için her türlü gayreti
göstermeliyiz. Rahmetli Fuat Bay-
ramo¤lu bizim soya¤ac›m›z› ç›karm›fl.
Kim kimin akrabas›, nerede do¤du, kaç
kuflak önceye gidiyor, kim kimin torunu-
dur diye. Biz Ankaral›y›z. Ailenin kökle-
ri Hac› Bayram Veli'den gelme. Annem-
le babam akrabayd›, kökenleri ayn›.
fiimdi dünyada böyle bir ak›m var, in-
sanlar geçmifllerini merak ediyorlar ama
bunlar yeni ayr›l›klara düflmanl›klara

Biz Ankaral›y›z. Ailenin kökleri Hac›
Bayram Veli'den gelme. fiimdi dünyada böyle
bir ak›m var, insanlar geçmifllerini merak
ediyorlar. Alevi, Sünni, Türk, Kürt diye
ayr›flmadan Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar›
olarak bir arada bar›fl içinde yaflamay›
sürdürebilmeliyiz”
“
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neden olmamal›.
Mesela 6 - 7 Eylül olaylar› yafland›. Türk
do¤umlu gayrimüslimleri korkuttuk ve
kaç›rd›k. Bu memleketin, ‹stanbul'un ci-
las› gitti. ‹nançlar, etnik kimlikler ne
olursa olsun birlikte yaflama ve bu ülke-
yi sevme duygusunu kaybetmemeliyiz.
Biz ailece hepimiz elhamdülillah Müslü-
man›z. Babam›z, hacca gitti biz de hac-
ca gittik, oruç tutar›z, cuma günleri na-
maza gideriz. Ama inanç dünyam›zla
günlük hayat›m›z› birbirine kar›flt›rma-
mak için özen gösteririz, öyle yapmak
laz›m. 

‹nananlar - inanmayanlar, ‹slamc›-

lar, milliyetçiler gibi bölünmeleri

nas›l karfl›l›yorsunuz?

‹slam köktendincili¤i denilen ak›m
‹ran'da bafllad›. Humeyni ihraç etti bü-
tün dünyaya ve hâlâ devam ediyor. Me-
sela Avrupa'da cuma günleri namaza gi-
denlerin adedi Türkiye'den fazlad›r. Es-
kiden komünist ve kapitalist vard›. Önü-
müzdeki dönemde ise dünyada milliyet-
çilik ve köktendincilik mücadelesinin
yaflanaca¤›n› tahmin ediyorum. Türki-
ye'de bu tür e¤ilimleri hafifletmek, yu-
muflatmak, öyle geçifltirmek laz›m.

Türkiye'nin ABD iliflkileri kadar

önemli bir de AB vizyonu var. Tam

üyelik hiçbir zaman gerçekleflme-

yecek bir hayal mi? Ucu aç›k süreç

flimdiden “imtiyazl› ortakl›k” anla-

m›na gelmiyor mu? AB iliflkilerinin

neresindeyiz?

Yunanistan çok ak›ll›ca bir ifl yapt›,
1982'de Avrupa Toplulu¤u'na girdi. Ora-
da treni kaç›rd›k!  Vehbi Bey'in Ecevit'e
yazd›¤› bir mektup vard›r. “Büyük hata
ediyorsunuz” diye. Sonra da “fiimdi gir-
mezsek ileride Yunanistan bizi her ad›m-
da köstekleyecek, mani olacakt›r” diye.
fiimdi de iliflkilerimizin bir nevi durakla-
maya girmesi, AB karfl›t› kesimleri se-
vindirse de bizim ülke olarak kendimize
çizdi¤imiz sosyal ve ekonomik kalk›n-
man›n önünü açacak olan AB rotam›z
de¤iflmemelidir. Hiç akl›m›zdan ç›kar-
mamam›z gereken bir nokta, bizim
AB'ye ne kadar ihtiyac›m›z varsa,
AB'nin de bize o kadar ihtiyac› oldu¤u-
dur. Bu gerçe¤i, baz› Avrupa ülkeleri
hatta zaman zaman AB'nin kendisi, k›sa
vadeli ve k›s›r bak›fl aç›lar›yla unutuyor
gibi olsa da, her iki taraf›n da sa¤duyu-
lu ve ortak ç›karlar› do¤ru de¤erlendi-
ren kesimleri bunun çok iyi fark›nda.
Unutmayal›m ki bizim girece¤imiz AB

bugünün AB'si de¤il. En az 10 y›l sonra-
s›n›n AB'si. Yani bugün net olmad›klar›,
çözümleyemedikleri konular› çözmüfl
bir AB'ye girece¤iz biz. Çözemiyorlarsa,
biz de baflka türlü davran›r›z. 

Baban›z Vehbi Koç, o zamanki

AT'ye girmekten yanayd› ama olma-

d›. Sizce flimdi AB'nin Türkiye ile il-

gili bafll›ca hangi endifleleri var?

Dedi¤im gibi, Vehbi Bey'in mektubu var.
1978'de, Yunanistan baflvurdu¤unda,
“Yunanistan ile beraber girmezsek ileri-
de bizim durumumuzu veto eder” diye
hükümeti uyarm›fl. 1978 senesinde 40
milyon gibi hazmedilebilir bir nüfusumuz
vard›. fiimdi 70 milyon olduk. AB'ye gir-
memiz 10 sene sürerse, bu gidiflle her-
halde 85 milyon oluruz. Bu Avrupa'n›n
en büyük nüfuslu ülkesi demektir.  
Hem kalabal›¤›z, üstelik bir de Müslü-
man bir ülkeyiz. Avrupa'da hiç Müslü-
man bir devlet yok. Onun için ince ele-
yip s›k dokuyacaklar. Ayr›ca, K›br›s'taki
durum da bir sorun teflkil ediyor tabii.
Güney K›br›s'ta kanaatimce, AB büyük
bir hata yapt›, “Kuzey ile birleflin, sizi
öyle alal›m” diye onlara flart koflmal›yd›-
lar. Bunu yapmad›lar. fiimdi bu sorun
sadece BM platformunda çözülebilir
duruma geldi. Biz do¤ru olan› yapmal›,
kendi ülkemizde bafllatt›¤›m›z ve seçim
ekonomileri ile yavafllamayaca¤›n› ümit
etti¤imiz reformlar› ve uygulamalar›
aral›ks›z sürdürmeliyiz. Bunu AB için
de¤il kendimiz için yapmal›y›z. Biz ha-
z›r oldu¤umuzda AB de haz›r olacakt›r. 

Dünya gibi Türkiye olarak bir bafl-

ka sorunumuz da küresel ›s›nma-

n›n sonuçlar›n› yak›n gelecekte da-

ha çok hissedecek olmam›z. Ne ola-

cak dünyam›z›n hali?

Tabii insan eliyle al›nacak önlemler, he-
pimize düflen görevler var. Sanayi at›kla-
r›n›n önlenmesi gibi. Koç Grubu’nun hiç-
bir fabrikas› yoktur ki ar›tma tesisi olma-
s›n. Otomobillerin egzozundan ç›kan
gazlar› yeflil motorla de¤ifltirmek laz›m.
Enerjiyi tasarruflu kullanmak, daha az
ampulle ayd›nlanmak, ›s›nmak, çamafl›r-
lar›n do¤al flekilde kurutulmas› gibi ka-
muoyunu bu konularda daha duyarl› k›l-
mak, okullarda çevre e¤itimini art›rmak
mümkün. Mesela, Ford Otosan flirketi
s›rf enerjiden tasarruf etmek için yaz›n
günde iki saat “air condition” çal›flt›r›-
yor. Bunu milletçe yapsak, enerji fatura-
m›za büyük faydas› olur. 12 senedir
TURMEPA olarak denizlerimizin ve k›y›-
lar›m›z›n temizli¤i için u¤rafl veriyoruz. 

Koç Grubu için 2007 nas›l bir y›l

olacak?

11 sektörde faaliyet gösteriyoruz. Bu flir-
ketler, her y›l 800-900 milyon dolar sa-
dece yenileme ve idame yat›r›mlar› yap›-
yorlar. Geçti¤imiz y›l üç tane büyük flir-
ket sat›n almas› yapt›k, flimdi biraz daha
durup nefesimizi tazelemek zaman›. On-
dan sonra bir daha koflmaya bafllar›z. 

Türkiye için 2007 y›l›na yönelik

mesaj›n›z nedir?

Hepimiz ayn› gemideyiz. Bu gemiyi güzel
bir rotada, güzel denizlerde lay›k oldu¤u
flekilde götürmemiz laz›m. Türkiye'ye
Türklerden baflka kimsenin faydas› yok-
tur. Onu da bilerek hareket edelim. ‹ngiliz-
lerin bir laf› vard›r: “‹ngilizlerin ne dostu
vard›r, ne düflman›, menfaati vard›r...” ‹flte
biz de o flekilde hareket etmeliyiz. 

Rahmi M. Koç: “Bizim AB'ye ne kadar ihtiyac›m›z varsa, AB'nin de
bize o kadar ihtiyac› var.” 



on y›llarda dünyan›n hem korkulu rüyas› hem de
g›pta ile bakt›¤› en önemli pazar oldu Çin. 600
milyar dolarl›k d›fl ticaret hacmiyle ifl dünyas›-
n›n arkas›n› dönemeyece¤i bir pazar. Y›llard›r
yüzde 8-10 civar›nda yüksek bir h›zla büyüyen
bu ülkeye Türkiye’nin, özellikle de Koç Toplulu-

¤u’nun uzak kalmas› düflünülemezdi.
Topluluk üyesi firmalar da Çin’de çal›flmalara y›llar önce
bafllad› ve bu ülkede perakende sat›fltan üretime imzalar›-
n› atmaya koyuldu. Arçelik, Koç Toplulu¤u’nun Çin’de ha-
rekete geçen firmalar›n›n bafl›nda yer al›yor. Bu ülkede
2000 y›l›nda faaliyetlere bafllayan Arçelik, bugün Shang-
hai, Suzhou, Wuxi, Qingdao, Changcun, Ningbo, Dalian,
Xian, Zhengzhou, Xinjiang ve Beijing, Pekin flehirlerindeki
yaklafl›k 60 noktada Beko markal› ürünlerini sat›yor. Pe-
kin'de bir ithalatç› firma ile Blomberg markas›n›n sat›fl›
için anlaflma imzalad›. Blomberg markal› ürünler için Çin
Belgelendirme Merkezi (CQC) taraf›ndan verilen China
Quality Certificate al›nmas› ifllemi ise devam ediyor.
Arçelik flimdilik Çin'deki sat›fllar›n› Shanghai'dan idare
ediyor; ciro ve sat›fl art›fl›na ba¤l› olarak kuzey ve güney
de olmak üzere iki ayr› lokasyonda depo ve ofis olarak ça-
l›flmalar›n› geniflletmeyi planl›yor.
Arçelik’in Çin’deki çal›flmalar› bir yandan da bu ülkede
yat›r›m yapmaya do¤ru ilerliyor. Arçelik, Çin pazar›ndaki
ticari koflullar›n yönetilebilir bir platform yaratmas› halin-
de, bu ülkede yat›r›m yaparak di¤er Güneydo¤u Asya ül-
kelerine ve Amerika k›tas›na Çin’den ihracat imkânlar›n›
araflt›r›yor. Y›l ortas›nda bu konudaki karar›n al›nmas›
bekleniyor.
Arçelik Genel Müdürü Aka Gündüz Özdemir, Çin’deki ça-
l›flmalar›n› ve hedeflerini anlatt›:

Çin pazar›na girmeden önce nas›l bir test ya da

araflt›rma dönemi yafland› ve bu pazara girmenin

avantajlar› ve dezavantajlar› neler oldu?

Arçelik A.fi. olarak 2000 y›l›ndan beri Çin pazar›nda faali-
yet gösteriyoruz. Bildi¤iniz gibi flu anda Çin’e ihracat ya-
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Koç Toplulu¤u’nun Çin pazar›ndaki faaliyetlerini kapsayan
“dosya”m›z› Arçelik’le aç›yoruz. Çin'deki sat›fl noktas›n› 60’a
ç›karan ve Blomberg markas› için de anlaflma yapan Arçelik’in
Genel Müdürü Aka Gündüz Özdemir yeni yat›r›m planlar›n› anlatt›

Arçelik
Çin’de büyüyor 

Arçelik
Çin’de büyüyor 



p›yoruz. ‹hracat bafllamadan önce
Çin’deki ürün onay süreçlerini geçmek
önemli problemdi. 2005 y›l› sonunda
Çin'e ürün sat›fl karar›n›n al›nmas›n› ta-
kiben, pazar›n de¤erlendirmesini bir
kez daha yap›p, seçilen model ve ürün-
ler ile Çin onay kuruluflu CQC'ye bafl-
vurduk ve Beko markal› ürünlerimiz
için onay ald›k.
Bu pazara girmenin en büyük avantaj›,
pazar›n h›zla geliflmekte olmas›. Pazara
girmenin dezavantaj› ise çok yo¤un se-
viyelerde yaflanan rekabet.

Çin pazar›ndaki sat›fl ve pazarlama

stratejilerinizden k›saca bahseder

misiniz?

Çin’de üretim yapan yabanc› ve yerel
markalar ço¤unlukla yerel zincirler ve
hipermarket kanallar›yla sat›l›yor. Bu-
nunla beraber ithal markalar, fiyat re-
kabetine girmemek ve ürünlerini prim-
li satmak için ithalatç› arac›l›¤›yla  mut-
fak ma¤azalar›, yap›-infla marketleri ya
da ithal ürünlerin sat›ld›¤› çok katl›
ma¤azalar› tercih ediyorlar. Biz Arçelik
A.fi. olarak, pazar› gerçek anlamda test
edebilmek için kendimizi yerli üretim
yapan yabanc› marka gibi konumland›-
r›p, çamafl›r makinesi ile zincirlere ve
hipermarketlere girmeye bafllad›k; ama
öte yandan alternatif ürün gam›m›z› da

haz›rlay›p ithal ürünlerin sat›ld›¤› al-
ternatif kanallarda da yerimizi ald›k. 
‹lk hedefimiz Shanghai pazar›yd›; zira,
Shanghai'da belirli bir sat›fl say›s›na
ulaflt›ktan sonra di¤er flehirlere s›çrama
hedefimiz vard›. Bu strateji do¤rultu-
sunda, di¤er flehirlerde ziyaret etti¤imiz
potansiyel müflterileri Shanghai'ya da-
vet ederek, mevcut sat›fl noktalar›m›z›
kendilerine gezdirdik.
Ayr›ca pazarda baz› global markalar fa-
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aliyet göstermekteydi. Biz de pazarlama
stratejimizi, Beko markas›n›n Avru-
pa’da, özellikle ‹ngiltere pazar›ndaki ba-
flar›lar›n› refere ederek, “Beko uluslara-
ras› bir markad›r, sahibi Arçelik A.fi.’dir
ve Türkiye’de üretilmektedir” söylemi
üzerine kurduk. Arçelik A.fi.’nin 2001-
2002 y›l›nda Çin pazar› için LG'ye satt›-
¤› çamafl›r makineleri bugün Brantd'in
Çin pazar›nda satt›¤› Arçelik menfleili
ürünler ve Ariston'un satt›¤› Türkiye
menfleili buzdolaplar› bu söylemimizi
kuvvetlendirdi. 

Türkiye'den ilk ürün ihracat›n›

2006’n›n May›s ay›nda gerçeklefl-
tirdiniz. Faaliyetlerinizin flu andaki

durumundan bahseder misiniz?

Bugün Shanghai, Suzhou, Wuxi, Qingda-
o, Changcun, Ningbo, Dalian, Xian,
Zhengzhou, Xinjiang ve Beijing flehirle-
rinde, yaklafl›k 60 noktada Beko markal›
ürünlerimiz sat›l›yor. Bunun yan›nda,
Çin’deki birkaç büyük firmaya OEM baz-
l› buzdolab›, f›r›n ve bulafl›k makinesi
satmaya bafllad›k. Pekin'de bir ithalatç›
firma ile Blomberg markas›n›n sat›fl› için
anlaflma imzalad›k. fiu an Blomberg mar-
kal› ürünlerin onaylar›n›n CQC'den al›n-
mas› ifllemi devam etmektedir.

Türkiye ile Çin aras›ndaki ticaret

konusunda bilgi verir misiniz?

Türkiye ile Çin aras›ndaki ticari denge,
2006 Kas›m sonu itibar›yla, Türkiye'den
Çin'e ihracat 624 milyon dolar, Çin’den
Türkiye'ye ihracat ise 8.70 milyar dolar
fleklindedir. 1’e 14 gibi bir oranda Çin
lehine ticaret fazlas› bulunmaktad›r.

Çin’deki hane say›s›n›n 2009 y›l› sonunda
421 milyona ulaflaca¤› tahmin ediliyor. Dola-
y›s›yla pazar›n büyüklü¤ü beyaz eflya üretici-
lerinin ifltah›n› kabart›yor. Bugün Çin’deki
beyaz eflya pazar›na bakt›¤›m›zda, birçok glo-
bal markan›n k›yas›ya rekabet etti¤ini gör-
mekteyiz. Bu markalar, 1980 y›l› sonras› Çin
pazar›na yat›r›mlar›n› yapm›fl ve ürünlerini
satmaya bafllam›fl olan firmalar. 
Bununla birlikte; Çin’de Haier, Little Swan,
Royalstar, Little Duck, Meiling, Xinfei, Kelon
gibi birinci lig beyaz eflya üreticileri ile, Chan-
hong, Hisense, TCL, Konka gibi kahverengi efl-
ya üreticileri de sat›n alma ve birleflmeler ile
beyaz eflya ürün gamlar›n› tamamlayarak, ye-
rel birinci lig markalar pazar›nda paylar›n›
global markalara karfl› korumaya çal›fl›yor.
Bugün pazarda 40'tan fazla çamafl›r makine-
si üreticisi ve beraberinde pazarda sat›lan
60’tan fazla çamafl›r makinesi markas› bulu-
nuyor. Bu geliflmeler, sa¤l›ks›z yat›r›mlar ve

artan rekabet dolay›s›yla bugün dahi üretici-
ler ve markalar baz›nda konsolidasyonlar›n
devam etti¤ini gösteriyor
Çin’de 30-50 yafllar› aras›nda, gelir seviyesi
yüksek ve e¤itimli tüketiciler, sat›n alma e¤i-
limlerini belirlerken alacaklar› beyaz eflyan›n
markas›na ve özelliklerine bak›yor. Öte yan-
dan düflük gelir grubu ve e¤itimsiz genç tü-
keticiler ise seçimlerini yaparken fiyat odak-
l› davran›yor. Bir di¤er araflt›rma ise yaban-
c› markalar›n yerli markalara göre sat›fl son-
ras› servis konusunda sa¤lad›klar› avantajla-
r›n, tüketicilerin tercihlerinde önemli yer
tuttu¤unu gösteriyor.
Bugün, yurtd›fl›nda do¤up büyüyen, ya da oku-
maya gidip dönen Çinlilerin, vatanlar›na dön-
düklerinde o zaman zarf›nda al›flt›klar› marka-
lar› etraflar›ndakilere de tavsiye etmeleri ya
da pazarda bu markalar› aramaya devam etme-
leri, özellikle Çin’in geliflmifl flehirlerinde ya-
banc› markal› ürünlerin kullan›m›n› art›r›yor.

Çin’de beyaz eflyada k›yas›ya rekabet var

Aka Gündüz Özdemir Çin’de Beko markal› ürünlerin sat›ld›¤› ma¤azada



Çin'deki faaliyetlerinizi yap›land›-
r›rken yaflad›¤›n›z zorluklar nelerdi?

Henüz yap›lanmam›z› tamamlad›¤›m›z›
söylemek için çok erken. Yap›lanmam›z
süresince sat›fl personeli seçiminde zor-
land›k. Zira Arçelik flirketinde, iç pazar-
da çal›flan bir sat›fl temsilcisi müflteriye
mal satman›n d›fl›nda, sat›fla paralel ola-
rak di¤er ifl süreçlerini de takip eder.
Oysa Çin’de ifllerin hepsini ayr› insanlar
yap›yor, bu da sat›fl süreci için ek istih-
dama sebep oluyor. ‹ç pazardaki tecrü-
bemizden faydalanmak suretiyle, Çin’de
sat›fl için istihdam etti¤imiz üç dört y›l-
l›k tecrübeli personel, bu süreçlerin
hepsini tek bafllar›na gerçeklefltirir hale
geldiler.
Çin’de sat›fl yapan bütün beyaz eflya
markalar›n›n, her eyalette (Hongkong
ve Tayvan hariç 29 eyalet) birer ofis ya
da flubeleri var. Biz Arçelik A.fi. olarak
flimdilik Çin'i, Shanghai'›n kuzeyi, bat›-
s› ve güneyi olarak üç bölgeye bölüp,
faaliyetlerimizi Shanghai'dan idare edi-
yoruz. Ciromuzun ve sat›fllar›m›z›n art-
mas›na paralel olarak kuzeyde ve gü-
neyde birer lokasyonda depo ve ofis
olarak organizasyonumuzu yeniden dü-
zenleyece¤iz.
Bununla birlikte di¤er önemli bir konu
ise, Çin pazar›nda sahada sat›fl yapan
tezgahtarlar›n maafllar›n› ve primlerini
firmalar›n kendilerinin veriyor olmas›.
Bu sistem ifle yeni girenler için bir avan-
taj. Çin’de yay›l›m›n›z› ve örgütlenmeni-
zi tamamlamadan reklam yapman›z im-
kâns›z gibi bir fley; ama baflkas›n›n yap-
t›¤› reklamdan etkilenip ma¤azaya giren
tüketiciye sahada, yerinde reklam yapa-

rak Beko markam›z› anlatan, perfor-
mans›na göre prim verdi¤imiz, bir tez-
gahtar/sat›c›  sistemi var. Bu noktada da
bu kiflilerin seçimi ve e¤itimi gibi kriter-
ler ön plana ç›k›yor.

Çin'deki yat›r›m hedefinizden, bek-
lentilerinizden bahseder misiniz?

Biraz önce de söyledi¤im gibi faaliyet
alan›m›z› geniflletmeye devam ediyoruz.
Çin’in ne kadar büyük bir pazar oldu¤u-
nu dikkate alarak, kaliteli ürünlerimizle
Çinli tüketicilere daha fazla hizmet ve-
rebilmek için flu an lojistik avantajlar-
dan faydalanarak bu pazarda rahatça
rekabet edece¤imizi görmüfl bulunuyo-
ruz. Belli bir dönem sonunda Çin paza-
r›ndaki ticari koflullar›n yönetilebilir bir
platform yaratmas› halinde, bu ülkede
yat›r›m yaparak di¤er Güneydo¤u Asya
ülkelerine ve Amerika k›tas›na Çin’den
ihracat imkânlar›n› da dikkatle incele-
mekteyiz. Bugün oldukça önemli bir
mesafe alm›fl bulunuyoruz ve bu y›l›n
ortalar›nda konuyla ilgili nihai karar›
alaca¤›m›z› ümit ediyoruz.

Bu pazara girmek isteyenler için

önerileriniz nelerdir?

Çin'de k›sa zamanda belli bir tasarrufu

oluflturmufl bir kesim var ve bu kesimi
oluflturan insanlar›n say›s› h›zla art›r›-
yor. 2004 y›l› istatistiklerine göre bu
"middle class (orta s›n›f)", 250 milyon
kifliyle toplam nüfusun yüzde 19'unu
oluflturuyor. 2020 y›l›nda ise bu raka-
m›n 500 milyona ulafl›p toplam nüfusun
yüzde 40'›n› oluflturmas› bekleniyor. Bu
istatistikler hem sat›c› hem de tüketici
için geçerli. 
Kazand›klar›n› yeni iflkoluna yat›rmak
isteyen yabanc› markalar distribütörlü-
¤ü tercih ediyor; tüketici ise al›m terci-
hini yabanc› markalardan yana kullan›-
yor. Bu durum bile Çin'e mal satmaya
cesaret edebilmek için yeterli bir teflvik.
Bu koflullara bir de Çinli üreticilerin ya-
banc› isimler alt›nda markalaflmaya ça-
l›flmalar›n› eklersek, bu pazara yeni girifl
yapacak yabanc› bir marka için, bilinir-
li¤i olmasa dahi en az›ndan Çin’deki
yerli üretici kadar bu pazarda flans› ol-
du¤u anlam›na geliyor.
Son olarak da flunu unutmamak gereki-
yor; her pazarda oldu¤u gibi sat›fl sonra-
s› servis ve lojistik  süreçler de, faaliyet
gösterilen pazarda baflar›l› olmak ad›na
en az marka bilinirli¤i, ürünlerin sat›fl
noktalar›nda bulunurlu¤u ve sat›fl› ka-
dar önemli.

Rakamlarla Çin ekonomisi

Nüfus (milyon)* 1.292,0 1.299,0 1.308,0

GSY‹H (milyar $) 1.410,0 1.654,0 2.279,0

Kifli bafl›na gelir ($) 1.091,0 1.269,0 1.750,0

GSY‹H Büyümesi (yüzde) 10,0 10,1 9,9

‹hracat (milyar $) 438,3 593,4 762,5

‹thalat (milyar $) 393,6 534,4 628,3

Enflasyon (tüketici fiyatlar› %) 1,2 3,9 1,8

Döviz rezervi (milyar $) 412.,0 619,0 826,0

Yabanc› sermaye yat›r›mlar› (milyar $) 47,2 53,1 67,8

2003 2004 2005

Kaynak: IMF* 2005 tahmini
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Çin’deki sat›fl ve ciromuzun art›fl›na
ba¤l› olarak sat›fl organizasyonumuzu
yeniden düzenleyece¤iz ve faaliyet 
alanlar›m›z› geniflletmeyi sürdürece¤iz
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em genel hem de Cum-
hurbaflkanl›¤› seçimleri-
nin yap›lacak olmas› dola-
y›s›yla 2007 y›l›, makro
ekonomik dengelerin sey-
ri aç›s›ndan “kritik bir y›l”
olarak de¤erlendiriliyor.
Yap› Kredi Bankas› ve Ya-

p› Kredi Yat›r›m Baflekonomisti Cevdet
Akçay dergimize yapt›¤› aç›klama ile
genel ekonomik tablo ›fl›¤›nda 2007 y›l›
muhtemel senaryolar›n› de¤erlendirdi:
“2006 esasen Türkiye’nin befl y›ld›r sü-
ren yap›sal dönüflümü sonunda elde et-
ti¤i kazan›mlar›n ve en üst düzeyde yö-
netiflim (governance) yani devlet yöne-
tim becerisinin test edildi¤i bir y›l oldu. 
Ekim 2005’te AB ile üyelik müzakerele-
rinin resmen bafllamas›yla birlikte, Tür-
kiye geçmifli ile ciddi bir kopufl yaflaya-
rak finansal piyasalarda Avrupa Birli¤i
yolunda bir “convergence play” (yak›n-
sama hikâyesi diye çevirebiliriz) ülke
olarak fiyatlanmaya bafllad›. Bu sürecin
yaklafl›k befl ay kadar sürdü¤ünü, 2006
Mart’›n›n hemen bafl›nda gerek yurtd›fl›
piyasalarda likidite daralmas›n›n yaratt›-
¤› huzursuzluk, gerekse daha da önemli-

si Merkez Bankas› Baflkanl›¤› atamas›
krizi ile tersine döndü¤ünü gördük. 
Türkiye benzeri geliflmekte olan piyasa-
lar›n (GOP) tümünde sat›fl bask›s› yafla-
n›rken, geçen befl ay içinde sat›fl dalgala-
r›nda oldukça dirençli olan Türkiye piya-
salar›n›n, Mart bafl›ndan itibaren -Türki-
ye’yi özgün risklerinden dolay›- “conver-
gence play” olarak fiyatlanmas› sona er-
di. “Eski Türkiye” kriterleri ile fiyatlanma

en ciddi darbeyi yiyen piyasa olarak Tür-
kiye’yi gündeme getirdi. Borsa endeksi-
nin dipleme tarihi olan 26 Haziran’dan bu
yana en s›k› düzeltmeyi yapan GOP ol-
mas›na ra¤men, Türkiye y›l bafl›ndan
2006 sonuna kadar en kötü performansa
sahip olan ülke olarak y›l› bitirdi. 
‹ç siyasi ve ekonomik risklerin idaresi
ve yönetiflim konusundaki flüpheler,
türbülans›n etkisinin geçmesine ve di-

Yap› Kredi Bankas›
ve Yap› Kredi Yat›r›m
Baflekonomisti
Cevdet Akçay,
ekonomi ile ilgili
öngörülerini “Bizden
Haberler” için
aç›klarken, faiz
indiriminin bu y›l›n
gündem konular›ndan
biri oldu¤unu belirtti

H

Kritik konu
büyüme senaryosu
Kritik konu
büyüme senaryosu

Yap› Kredi Bankas› ve Yap›
Kredi Yat›r›m Baflekonomisti

Cevdet Akçay dergimize
yapt›¤› aç›klama ile 2007

y›l› muhtemel senaryolar›n›
“Bizden Haberler” için

de¤erlendirdi
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¤er GOP’lar›n geri düzeltmelerini yap-
mas›na ra¤men, Türkiye keskin bir dö-
nüflü uzun süre devreye sokamad›. Tüm
bunlar›n üzerine cari aç›k riskinin ve
(dezenflasyon) düflük enflasyona gidifl
sürecinin kitlenme ihtimalinin de fiyat-
lanmas› ve AB sürecinde yeni sorunlar
ç›kabilme riskinin sürekli gündemde ol-
mas› sat›fl bask›s›n› hep bask›n tuttu ve
bu da finansal varl›klardaki performans›
benzer piyasalardakinin alt›na sark›tt›.

Yerlilerin ve yabanc›lar›n tercihi
Türkiye’nin riskinin piyasalarda alg›lanan
düzeyin alt›nda oldu¤u konusunda yerli
ve yabanc› yat›r›mc›lar›n ikna edilmesi
ise do¤al olarak siyasi iktidar›n görevi.
Yabanc› yat›r›mc›lar›n ikna edilmeye da-
ha haz›r, yerli yat›r›mc›lar›n ise daha flüp-
heli olduklar› bir ortamda hükümetin
2007 y›l› bafl› itibariyle belli bir baflar›
sa¤lad›¤›n› ve yabanc› yat›r›mc›lar›n YTL
cinsi varl›klara olan ifltahlar›n› üstü kapa-
l› da olsa baz› garantiler yoluyla art›rd›k-
lar›n› görüyoruz. Bono piyasas›nda 2003
y›l›nda yüzde 1.5 civar›nda olan yabanc›
yat›r›mc› pay› bugün yüzde 16’lara, bor-
sadaki paylar› ise yüzde 70 civar›na da-
yanm›fl vaziyette. Yerli yat›r›mc›n›n ise
yaz bafl›ndaki türbülanstan bu yana terci-
hini ciddi flekilde döviz varl›klar› yönün-
de kulland›¤›n› görüyoruz. Bu tablo, iyi
senaryoda, bu pozisyonlar› tafl›maktan
yorulan yerli yat›r›mc›n›n da yerel para
cinsi varl›klara dönmesi durumunda ralli-
nin boyutlar›n› yukar› çekebilece¤i gibi,
tersi bir durumda da yani bir sermaye ç›-
k›fl›, kötümserliklerinin katlanmas›yla da-
ha da derinleflen bir çalkant›ya sebep
olacakt›r. Beklenti idaresi ve siyasi-eko-
nomik ortam›n normallefltirilesi böyle bir
ortamda daha önemli hale geliyor. 

Senaryolar...
Merkez Bankas›’n›n yaz aylar›nda ger-
çeklefltirdi¤i toplam 425 bps’lik faiz art›-
r›m› ve sonras›nda indirim ortam›n›n hâ-
lâ oluflmam›fl olmas›, yerlefliklerin (Tür-
kiye’deki  yat›r›mc›lar›n) YTL cinsi ens-
trümanlara, yüksek faizlere ra¤men ye-
terli ifltah› olmay›fl›, mevduat taraf›nda
süregiden k›sa vadeli yüksek faizler ve
vade ufkunun özellikle yerli yat›r›mc›da
çok dar olmas›, faizlerde kayda de¤er bir
inifli halen zor k›l›yor. Bunun büyümeye
etkisini gerek sanayi üretim rakamlar›n-
da, gerek kredi hacimlerinde, gerekse
sermaye ve tüketim mal› ithalat›ndaki
yavafllamalarda görebiliyoruz. Y›l sonu
büyümesinin yüzde 4.5-5 civar›nda ol-

mas› konsensus beklenti; ancak 2007,
tahminlerin aral›¤›n›n çok aç›k oldu¤u
bir y›l olarak görünüyor. Bunun sebebi
ise Türkiye’nin flimdiye kadar hiç yafla-
mad›¤› bir “yumuflak inifl” (soft landing)
mi yaflayaca¤›, yoksa 2001 sonras› yük-
sek büyüme patikas›nda m› gidece¤i ko-

nusundaki belirsizlik. Daha aç›k ifade
edersek, yüzde 3-4 civar›nda bir büyü-
me performans› m› (yumuflak inifl), yok-
sa olumsuz gözükmeyen yurtd›fl› likidite
koflullar› ve seçim dönemlerinin ak›ll›
idaresi ile süregiden hatta artan serma-
ye ak›mlar› eflli¤inde yine nispeten yük-
sek bir büyüme performas› m›? Cevab›
zor, ancak ikinci senaryo ihtimalinin da-
ha a¤›r bast›¤› kanaatindeyiz. 
AB ile uyum sürecinin bas›na ve kamu-
oyuna yans›yan halinden daha kuvvetli
gitti¤ine ve gidece¤ine ve Türkiye’nin
süreçteki elinin düflünüldü¤ü kadar za-
y›f olmad›¤›na inan›yoruz. Üyelik süreci
çok aç›k ki bir “kardefllik” ya da kültürel
yak›nl›ktan ziyade karfl›l›kl› ç›karlar
üzerine kurulu ve kan›m›zca süreci kuv-
vetli k›lan faktör de bizzat bu. 
Öngördü¤ümüz makul senaryoda, mali
disiplinin sürmesi ve enflasyonda yap›-
sal bir bozulma olmamas› kayd›yla Mer-
kez Bankas›’n›n faiz indirimlerine y›l›n
ikinci çeyre¤i itibariyle bafllamas› müm-
kün gözüküyor. Ancak hem siyasi orta-
ma çok duyarl› hem de çok “veri has-
sas” (data sensitive) bir Merkez Banka-
s› gözlemleyece¤imiz kesin. Kur, borsa
endeksi ve faizde zaman zaman keski-
nimt›rak hareketler gözleyebiliriz; bun-
lar› hangi yönde kullanaca¤› tamamen
yat›r›mc›n›n büyük resme bak›fl› ve va-
de yap›s› taraf›ndan belirlenecektir. 

Büyük resim mi, detaylar m›?
Türkiye 2001 krizi sonras› dönemde ha-
len flu perspektiften incelenmek duru-
mundad›r: büyük resme mi odaklanmak
laz›m yoksa detaylara m›? Sorunun ceva-
b›, dönemin büyük bir bölümü için “bü-

yük resim” olmak durumundad›r. Ancak
Mart 2006 benzeri dönemlerde büyük
resmi tehlikeye atacak kadar olmasa da
rahats›z edecek detaylar devreye girdi-
¤inde, detaylara odaklan›p pozisyon al-
mak do¤ru strateji olarak görünüyor; yi-
ne de büyük resmi bir an için devre d›fl›
b›rakmadan. Ayn› bak›fl aç›s›n›n 2007 se-
nesi için de hatta Türkiye’nin “normal-
leflme” sürecinde oldu¤u tüm dönem
için de geçerli olmas› gerekiyor. 
Bizim görüflümüz, Türkiye’de siyasi ik-
tidar›n AB ç›pas›n› zay›flatman›n mali-
yetini gördü¤ü ve buna göre tav›r ald›¤›
yönündedir. Kuvveti muhafaza edilen
bir AB ç›pas› ve feda edilmeyen mali di-
siplin, Türk Liras›  cinsi varl›klar›n›n ge-
tirisini öngörülebilir vadelerde ciddi fle-
kilde cazip k›lmaktad›r. Zaman zaman
olabilecek floklar›n, yukar›daki iki koflu-
lun geçerli olmas› halinde etkilerini bü-
yük oranda yitirmeleri, hatta etkilerinin
geçmesi kaç›n›lmazd›r. Dolay›s›yla uzun
vadeli yat›r›mlar›n, yap›sal bir k›r›lma
olmad›¤› takdirde k›sa vadeli kazançlar›
realize edebilmek u¤runa de¤ifltirilmesi
ak›lc› olmayacakt›r. Uzun vadeli yat›-
r›mlar›n nitelik de¤ifltirmesi için, AB
treninin kaç›r›lmas› ya da uzun süreli
park edilmesi, mali disiplinin gevfletil-
mesi gibi yap›sal k›r›lmalar›n oldu¤un-
dan emin olmak ve ne tür bir yap›n›n
devreye girdi¤ini iyi kavramak gereke-
cektir. Yap›sal k›r›lmas›n› 2001 krizi
sonras›nda yaflayan Türkiye, hâlâ öngö-
rülen patika üzerinde gitmektedir ve
AB süreci bu patikay› daha da kuvvet-
lendirmifltir. Yat›r›m kararlar›n›n temel
perspektifi bir kopma görülmedi¤i süre-
ce bu olmak durumundad›r.”

“Kuvveti
muhafaza edilen bir
AB ç›pas› ve feda edilmeyen mali disiplin,
TL varl›klar›n›n getirisini öngörülebilir
vadelerde cazip k›lmaktad›r”
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ürkiye geçti¤imiz y›llarda
dünyan›n en h›zl› büyüyen
ekonomilerinden biriydi. Bu
maalesef küresel ›s›nmaya
katk›da en fazla art›fl› sa¤la-
yan ülkelerden biri oldu¤u-

muz anlam›na da geliyor. Çünkü büyü-
me geliflme demek, geliflme ise kifli ba-
fl›na düflen enerji tüketiminin artt›¤›n›n
bir göstergesi. TEMA gibi çevreye du-
yarl› sivil toplum kurulufllar›, iklimbi-
limci Prof. Dr. Mikdat Kad›o¤lu gibi ka-
naat önderleri ile Koç Üniversitesi ö¤-
retim üyeleri Prof. Dr. ‹skender Y›lgör
ve Prof. Dr. Can Erkey gibi bilim adam-
lar› bu gerçe¤in fark›ndalar. 
Türkiye’de de bir süre önce ilgiyle izle-
nen “Uygunsuz Gerçek” adl› film ise Clin-
ton döneminin Baflkan Yard›mc›s› Al Go-
re’un “küresel ›s›nma” ile ilgili uyar›lar›n›
belgesel halinde tüm dünyaya anlat›yor...
Koç Üniversitesi ö¤retim üyelesi Prof.
Dr. ‹skender Y›lgör, polimer (plastik)

kimyas› uzman› olarak Amerika’da üni-
versite ve endüstride 15 y›l çal›flm›fl ve
1994’te Koç Üniversitesi Kimya Bölü-
mü’nü kurmak üzere ülkeye geri dön-
müfl. Bu tarihten sonra ana ilgi alan›
plastiklerin yan› s›ra enerji ve çevre
konusu ile de yak›ndan ilgilenmeye
bafllam›fl. Koç Üniversitesi ö¤rencileri-
ne uzun y›llard›r “Enerji ve Çevre”
dersleri veriyor. Prof. Dr. Can Erkey
ise Connecticut Üniversitesi’nde görev
yaparken geçti¤imiz y›l Koç Üniversi-
tesi’nden gelen teklif üzerine araflt›r-
malar›na Türkiye’de devam etme kara-
r› alm›fl. Biz sorduk onlar yan›tlad›:

Küresel ›s›nman›n tan›m›n› yapar

m›s›n›z?

‹skender Y›lgör: Sera etkisi en basit
tan›m›yla atmosferde, özellikle de stra-
tosferde biriken gazlar›n, yerden yay›-
lan k›z›lötesi enerjiyi yutmas›d›r. Bizim
en büyük enerji kayna¤›m›z güneflten

dünyam›za çok çeflitli dalga boylar›nda
›fl›nlar geliyor. Çok zararl› olan x-›fl›nla-
r› ve ultraviyole ›fl›nlar›n büyük bir k›s-
m› ozon tabakas› taraf›ndan tutuluyor.
Yerküreye ulaflan ›fl›nlar deniz ve top-
rak taraf›ndan emiliyor. Emilme dola-
y›s›yla dünyada ortalama 13-14 derece
bir s›cakl›k olufluyor. Yerküre ›s›n›nca
o da atmosfere ›s› yaymaya bafll›yor.
K›z›lötesi ›fl›nlar(›s› dalgalar›), havada
bulunan su buhar› sera gazlar› taraf›n-
dan yutuluyor. Gazlar›n atmosferdeki
miktar› artt›kça yutulan k›z›lötesi ›fl›n
miktar› da art›yor, s›cakl›k yükseliyor.
Dünyan›n ›s›nmas›n›n ana nedeni bu.
Can Erkey: Sera gazlar› dünya için as-
l›nda hayati bir öneme sahip. E¤er se-
ra gazlar› olmasayd›, dünyada bugün
anlad›¤›m›z flekilde bir yaflam olmas›
da mümkün de¤ildi. fiu an ortalama 14
derece s›cakl›ktan söz ediyoruz, sera
gazlar› olmasayd› ortalama s›cakl›k –18
derece olacakt›. As›l sorun sera gazla-

Küresellefliyoruz
ama neye ra¤men...
Küresellefliyoruz
ama neye ra¤men...

T

Küresel ›s›nma
kap›m›zda... Koç
Üniversitesi ö¤retim
üyeleri Prof. Dr.
‹skender Y›lgör ve
Prof. Dr. Can Erkey
küresel ›s›nmayla
ilgili olarak
üniversitede yap›lan
çal›flmalar› anlatt›;
‹klim Bilimci Prof.
Dr. Mikdat Kad›o¤lu
ve TEMA Vakf› ise
bizleri bekleyen
tehlikeleri...
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tan ve Amerika’n›n inan›lmaz sera gaz›
sal›mlar› bu oran› daha da art›racak.
Fosil yak›t kullan›ld›¤› sürece baflka bir
sonucun ç›kmas› da beklenemez. 

Alternatif enerji kaynaklar›m›z...

Y›lgör: fiu anda üstünde en çok duru-
lan yenilenebilir yak›tlardan biri alkol
(biyoetanol). Alkolü, do¤adan ald›¤›n›z
selülozu ya da flekeri enzim ve bakteri-
ler sayesinde parçalayarak elde ediyor-
sunuz. 
Erkey: Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›
gündeme getirmemiz gerekiyor.

Türkiye’de hemen uygulanabile-

cek olanlar› hangileri?

Y›lgör: Bunlardan en akla uygun olan›
rüzgar enerjisi. Bizde Bozcaada ve
Alaçat›’da olmak üzere iki küçük san-
tral var. Oysa dünyada bu konuda ha-
z›rlanan raporlara bak›ld›¤›nda Türki-
ye rüzgar enerjisi bak›m›ndan flansl›
bir ülke. 

Gelece¤i tehlikeye mi at›yoruz?

Y›lgör: Çevreyi kirleterek büyüyoruz.

r›n›n dengesizli¤inden kaynaklan›yor. 

50 y›ld›r olan bir sorunu neden bu-

gün bu kadar tart›fl›yoruz? 

Erkey: Bu söyledi¤iniz Türkiye için ge-
çerli biraz da. Havalar›n anormalleflme-
si küresel ›s›nma konusunu gündeme
tafl›d›; oysa bu kavram dünyada uzun
zamand›r konufluluyor ve tart›fl›l›yor.

Felaketin boyutlar›n› nas›l aç›kla-

yabiliriz?

Erkey: Önümüzdeki 50 y›l sonras› için
de¤iflik senaryolar var. Do¤rulu¤u tar-
t›fl›lsa da genel kan› dünyan›n ortalama
s›cakl›¤›n›n 1 ila 5 derece aras›nda ar-
taca¤› yönünde. Befl derecelik art›fl›n
neler getirece¤i de tahminden öteye
gitmiyor ama buzullar›n erimesi, deniz
sular›n›n ›s›nmas› nedeniyle afla¤› sevi-
yede olan yerlerin sular alt›nda kalma-
s›, çölleflme gibi sonuçlar üretece¤i ile-
ri sürülüyor.
Y›lgör: Araflt›rmalar 1900’den beri
dünyan›n s›cakl›¤›n›n ortalama 0.6 ila 1
derece aras›nda artt›¤›n› ortaya koyu-
yor. Fakat endüstrileflme, Çin, Hindis-

TEMA Vakf›’n›n www.tema.org.tr adresli
web sitesinde yer alan Karbonmetre saye-
sinde y›ll›k kiflisel tüketiminizden kaynakla-
nan karbon  emisyonu miktar›n› hesaplayabi-
lir, y›lda kaç a¤aç dikmeniz gerekti¤ini he-
saplayabilirsiniz.
TEMA Vakf›, Birleflmifl Milletler taraf›ndan
“Çöller ve Çölleflme Y›l›” olarak ilan edilen
2006 y›l›nda “Toprak Yoksa Hayat Yok. Toprak
Yoksa Ekmek Yok. Soruna El Koyun” slogan›y-
la k›rsal bir kalk›nma seferberli¤i bafllatt›.
2007 y›l›nda da devam eden kampanya ile 10
köyde daha topra¤› verimli k›lacak ve küresel
›s›nman›n etkilerini azaltmaya katk› sa¤laya-
cak 10 k›rsal kalk›nma projesi TEMA öncülü-
¤ünde uygulanacak. TEMA Vakf›’n›n konuyla
ilgili olarak dergimize yapt›¤› aç›klama flöyle:
“TEMA Vakf›, dünyada kabul edilen bilimsel
veriler ve toprak konusundaki 15 y›ll›k bilgi
ve deneyimleri ›fl›¤›nda küresel ›s›nma, açl›k,
erozyon, çölleflme ormans›zlaflma ve tar›m
alanlar›n›n kayb› gibi konulara dair toplumsal
bir bilinç yarat›yor ve çözümler sunuyor. Ör-
ne¤in topraklar›n do¤ru ve verimli kullan›l-

mas› halinde yerküredeki organik karbon olu-
flumu ve tutulmas›n›n art›r›lmas›n›n mümkün
olaca¤›n› söylüyor. Karbon topraktaki biyolo-
jik aktivitenin devaml›l›¤›n› sa¤layan bir mad-
de. Toprakta organik karbon tutulmas› da her
yönüyle kazanç sa¤layan bir süreç. Verimlili-
¤ini kaybetmifl topraklar›n rehabilitasyonun-
dan, kayna¤› belli olmayan kirlili¤in azalt›la-
rak yüzey ve yer alt› sular›n›n temizlenmesi
gibi yan faydalarla ekosistem kalitesinin yük-
seltilmesine olanak sa¤l›yor. Ayr›ca fosil ya-
k›t emisyonunu azaltarak atmosferdeki kar-
bondioksit miktar›n›n düflmesine katk›da bu-
lunuyor.  
TEMA’n›n “Türkiye Çöl Olmas›n!” slogan›yla
çizdi¤i rotadaki bafl aktörler olan a¤açlar, at-
mosferdeki sera gazlar›n› emdikleri için küre-
sel ›s›nman›n tehditlerini azaltma konusunda
vazgeçilemez konumdalar. Yetiflkin normal bir
a¤aç saatte ortalama 2.3 kg karbondioksiti
bünyesine al›yor, fotosentezle 1.7 kg oksijen
üretiyor.  Bu basit hesap bile a¤açland›rman›n
küresel ›s›nmayla mücadelede ne kadar etkin
bir yöntem olabilece¤ini ortaya koyuyor. “

TEMA: “Y›lda kaç a¤aç dikmeniz gerekti¤ini
hesaplayabilirsiniz”

Koç Üniversitesi Ö¤retim Üyeleri Prof.
Dr. ‹skender Y›lgör (solda) ile Prof.
Dr. Can Erkey birlikte görülüyor

Çeflitli tasarruf yollar› ayn› zamanda
küresel ›s›nmay› da olumlu etkileyecek
davran›fllara dönüflebiliyor. Bu konuda
çok say›da araflt›rma yap›l›yor. ‹flte
Sera etkisi yaratan CO2 sal›n›m›n›
azaltmak için basit ama etkili yollar:

Bulundu¤unuz ortam›n s›cakl›¤›n›
bir kaç derece düflürün.

Televizyonlar›n›z› standby
konumunda b›rakmak yerine kapat›n.

Cep telefonu, playstation gibi
cihazlar›n›z› flarj etmedi¤inizde ya da
pilleri doldu¤unda prizden ç›kar›n.

Is›t›c›n›zda sadece kullanaca¤›n›z
miktarda su kaynat›n.

Uçakla seyahati azalt›n.
Kendi arac›n›z yerine zaman zaman

toplu tafl›ma araçlar›n› tercih edin.
Ifl›¤›n fazlas›n› kapat›n.
Banyo yerine daha tasarruflu bir

yöntem olan duflu kullan›n.
Evinizi ›s› kaça¤›na karfl› izole edin. 
Çamafl›rlar›n›z› 40-60 yerine 30

derecede y›kay›n.

Neler yapabiliriz?
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Çünkü enerjiye ihtiyac›m›z var, bugü-
ne kadarki mant›kla devam edersek
kirlenme sürecek. Nükleer santral ya-
p›lsa, enerji aç›¤›m›z› en k›sa sürede
kapat›r, hem de çevreyi kirletmeyiz.
Dünyada güvenli çal›flan 450 nükleer
santral var. 

Koç Üniversitesi küresel ›s›nmayla

ilgili ne gibi çal›flmalar yap›yor?

Erkey: Enerji alan›nda üniversite ol-
dukça faal. Ben yak›t pilleri üzerine
araflt›rma yap›yorum. Di¤erlerine göre
yak›t pilleri çok daha verimli, dünyada-
ki karbondioksit ç›k›fl›n› azaltacak bir
teknoloji. ‹skender Bey’le de bioyak›t-
lar konusunda çal›fl›yoruz. “Biodizel”
ve “Biorafineri bafll›klar›nda araflt›rma-
lar›m›z da var. Biodizel, bitkisel ya¤lar-

dan elde ediliyor; ya¤›n karbondioksiti
havadan geldi¤i için bunu yakarak at-
mosferdeki karbondioksit miktar›n› ar-
t›rmam›fl oluyorsunuz. Biorafineri ise
do¤an›n sunduklar›ndan yak›t elde et-
me felsefesine dayan›yor. 
Y›lgör: Biodizelin ilginç bir taraf› da
reaksiyon s›ras›nda yan ürün olarak
gliserin aç›¤a ç›kmas›. Gliserini yak›ta
veya alkole dönüfltürmek üzere çal›fl-
malar›m›z var. Metanol ile ilgili bir
projemiz de var. Metanolü karbondi-

oksitten elde etmek mümkün. Meta-
nolü yakt›¤›n›zda karbondioksit ç›k›-
yor, bu durumda reaksiyonu geri çe-
virmek gerekiyor. Bir baflkas› günefl-
ten çok daha ciddi flekilde yararlanma
üzerine. 

Özel sektörün deste¤i nedir?

Erkey: Türkiye’de AB’ye uyum dola-
y›s›yla çok büyük de¤ifliklikler söz ko-
nusu. Türkiye, AB’ye uyum süreçleri
kapsam›nda araflt›rmaya ay›rd›¤› büt-
çeyi Gayri Safi Milli Has›la’n›n yüzde
3’üne ç›kartmak durumunda. Bu de-
¤er flu anda binde befl. Yani alt› kat›na
ç›karmas› gerekiyor. Umar›z araflt›rma
için Türkiye’deki pozitif bir ortam de-
vam eder. 

Türkflan Zeytino¤lu

‹TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mete-
oroloji Bölümü ile Afet Yönetim Merkezi Ö¤-
retim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kad›o¤lu da kü-
resel ›s›nmayla ilgili sorular›m›z› yan›tlad›:

Küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤i konusunda
farkl› görüfller var. Durumu nas›l özetlersiniz?
Küresel iklim de¤iflikli¤i yüzy›llard›r yaflanan
bir fley ama flimdi yaflanan olumsuz de¤iflim,
tamamen insan kaynakl›. 1980’lerden beri bu
konu konufluluyor ama sanki komplo teorisiy-
mifl ya da kehanetmifl gibi yaklafl›ld› hep, cid-
diye al›nmad›. Bu süreç Sanayi Devrimi’yle
bafllad›. ‹klim de¤iflikli¤indeki tehlikeli süreç,
2000’lerde katlanarak art›yor. Buzullar›n
erimesiyle alttaki toprak tabakas› ortaya ç›-
k›yor ve günefl ›fl›nlar› eskisi gibi yans›yaca-
¤›na emiliyor. Bu ›s›nma erimeyi getiriyor
ama, erime de ›s›nmay› h›zland›r›yor. 

Somut olarak nas›l bir de¤iflme bu?
Geliflmekte olan ülkelerde nüfus art›nca or-
manlar tarlaya dönüfltürülüyor, bu da insan
davran›fl› sonucunda oluyor. 2100 y›l›na ka-
dar iklim de¤iflikli¤i nede-
niyle dünyan›n ortalama s›-
cakl›¤› 2-5 derece aras›nda
artabilir. 5 en kötü senar-
yo, 2 ise ak›llan›p “Haydi,
hep beraber çabalayal›m”
dedi¤imizdeki ihtimal. 2-5
derece az gibi gelebilir
ama, ortalama s›cakl›k 1

derece azald›¤›nda dünya Buzul Ça¤›’na gir-
mifl. Dünya hiçbir zaman 2 derecelik bir de-
¤iflim görmemifl, en fazla 1.4 derece. 

Küresel ›s›nmada ne gibi de¤iflimler yaflan›-
yor?
Küresel iklim de¤iflikli¤inde bilimadamlar›
baflka verilere bakar ama halk daha çok ›s›n-
mayla ilgilenir. Küresel ›s›nma, küresel iklim
de¤iflikli¤inin belirtilerinden sadece biridir.
1998 y›l›, son 1400 y›l›n en s›cak y›l› oldu.
2002 en s›cak ikinci; 2003 en s›cak üçüncü;
2004 en s›cak dördüncü y›l oldu ve bu böyle
sürdü. 2007 ya en s›cak en y›l olacak ya da
yedincisi olacak. Her y›l bir öncekinden daha
s›cak geçti. Çok s›cak y›llar›n peflpefle gel-
mesi bir iflaret. Denizlerdeki su seviyesinin
yükselmesi bir baflka iflaret. 

Neden daha h›zl› önlem alm›yoruz?
Bizde risk de¤il, kriz yönetimi mant›¤› var.
Riski alg›lay›p ona göre önlem almal›y›z. Kü-
resel iklim de¤iflikli¤i asl›nda yavafl geliflen
bir afettir. Deprem gibi... Su tasarrufu yap-

mam›z gerekiyor, diyoruz;
herkes baflkas›ndan bekli-
yor. Tedbir almakta çok ya-
vafl›z ve sorumsuz davran›-
yoruz. Kurakl›k çok ciddi
bir tehlike. Enerjiyi verimli
kullanmal›y›z; kriz masas›
de¤il, risk masas› olufltur-
mal›y›z. 

Prof. Dr. Kad›o¤lu: “Kriz de¤il risk masas› oluflturmal›y›z”

“ Prof. Dr. Y›lgör: Küresel ›s›nmaya
karfl› çözümler aras›nda akla en uygun
olan› rüzgar enerjisinden yararlanmak”

Clinton döneminin baflkan yard›mc›s› Al
Gore’un “Uygunsuz Gerçek” adl› belge-
sel filminde de baflrolde “küresel ›s›n-
ma” yer al›yor. Al Gore, karmafl›k cüm-
leler ve entelektüel aç›l›mlar yerine ba-
sit ama çarp›c› bir yaklafl›m ve buna pa-
ralel örneklendirmeleriyle küresel so-
runun alt›n› kal›n çizgilerle çiziyor.  
Belgeselin ç›k›fl noktas›n› küresel ›s›n-
mayla ilgili tüm görüfllerin ortak söyle-
mi oluflturuyor: Artan dünya nüfusu ve
gelinen teknolojik devrimin çevre kirli-
li¤ini art›rmas›. Böylece atmosferdeki
karbondioksit miktar› ço¤al›yor, yerkü-
renin ortalama ›s›s› yükselerek buzulla-
r›n erimesine neden oluyor. ‹klim yap›-
lar› de¤ifliyor, do¤an›n dengesi flafl›yor,
depremler, kas›rgalar, meydana geli-
yor. Gore, dünyan›n kaynaklar› giderek
tükendi¤inde yaflanamaz bir dünya ile
karfl› karfl›ya kalaca¤›m›z› söyleyerek
bunun önüne geçmek için hepimizi gün-
lük yaflamlar›m›zdan baz› fedakarl›k-
larda bulunmaya ça¤›r›yor. 

Al Gore’dan çarp›c›
bir belgesel
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ürekli iyilefltirme yaklafl›-
m›, üzerinde yo¤un çal›fl-
malar yap›lan önemli bir
konu. Ço¤unlukla üretim
flirketlerinde karfl›laflt›¤›-
m›z bu yaklafl›m, Türkiye
otomotiv perakendecili-
¤inde ilk kez Otokoç tara-

f›ndan uygulanmaya baflland›. Oto-
koç’un Genel Müdür Yard›mc›s› U¤ur
Güven’den “Yal›n Alt› Sigma” yaklafl›-
m›na dair bilgiler ald›k.

“Yal›n Alt› Sigma” yaklafl›m› çal›fl-
malar›n›z› anlat›r m›s›n›z?

Kalite yolculu¤umuz, 1999 y›l›nda Oto-
koç Eskiflehir flubemizin ISO
9002:1994 Kalite Belgesi'ni almas›yla
bafllad›. 2001 y›l›nda tüm flubelerimizin
Otokoç çat›s› alt›nda yeniden yap›lan-
mas›ndan  sonra Bureau Veritas Qua-
lity International (BVQI) taraf›ndan
denetlendik ve s›f›r uygunsuzluk ile
tam not alarak otomotiv perakendecili-
¤inde ISO 9001:2000 Kalite Belgesi’nin
ilk sahibi olduk. Sürekli iyilefltirmeye
yönelik çal›flmalar›m›z›n devam etme-
siyle, 2003 ve 2004 y›llar›nda otomotiv
sektöründe ilkleri gerçeklefltirdik; TÜ-
S‹AD ve KalDer taraf›ndan verilen
“Mükemmellikte Yetkinlik” ödülünü
2003 y›l›nda; Ulusal Kalite Baflar› Ödü-

lünü”nü ise 2004 y›l›nda almaya hak
kazand›k. Her y›l Ford Avrupa taraf›n-
dan en yüksek sat›fl ve sat›fl sonras›
müflteri memnuniyeti performans›na
sahip yetkili sat›c›lar Baflkanl›k Ödülü
ile onurland›r›lmaktad›r. 2006 y›l›nda
Otokoç Antalya ve Samsun flubelerimiz
ile bu ödülü ald›k. 2006 y›l›nda flubele-
rimizde “Yal›n Alt› Sigma” yaklafl›m›n›
uygulamaya geçirdik.

Bu yaklafl›m hangi süreçlerden olu-

fluyor, bu süreçleri nas›l uygulu-

yorsunuz?

“Yal›n Alt› Sigma” temel olarak  befl par-
çal› bir süreçten olufluyor. Bunlar s›ra-
s›yla; tan›mlama, ölçme, analiz, iyileflme
ve kontrol. Ana ifl hedeflerimize ulaflma-
da hangi noktada oldu¤umuzu her ay
düzenledi¤imiz koordinasyon toplant›la-
r›nda masaya yat›r›yoruz. Bu toplant›lar-
dan ç›kan sonuçlar, müflterilerimizden
ve flubelerimizden gelen bilgiler, bize yol
gösteriyor; iyilefltirmeye aç›k noktalar›-
m›z› belirlememize olanak sa¤l›yor. Bu
noktalar›n tespiti tan›mlama bölümüne
giriyor. Bir baflka deyiflle tan›mlama, bu-

günün foto¤raf›n› çekti¤imiz bölüm.
Analiz bölümünde “Neden bu noktada-
y›z?” sorusunun yan›t›n› arad›k ve iyilefl-
tirmeye yönelik projeler ürettik. Buna
göre alt› flubemizde farkl› hedeflere yö-
nelik “8 Yeflil Kuflak” projesini uygulama-
ya geçirdik. Adana flubemizde; Ford Gü-
vence Sat›fllar›’n›n art›r›lmas›; ‹stanbul
flubelerimizde, servislerde ilk seferde
do¤ru tamir oran›n›n art›r›lmas›na ve
müflteri memnuniyetine yönelik bir iyi-
lefltirme projesi gelifltirdik. ‹zmir flube-
mizde, müflteri memnuniyetine; Eskifle-
hir flubemizde yedek parça stokunda ha-
reketsizlik oran›n›n düflürülmesine; An-
kara flubemizde ikinci elde maksimum
sat›fl, minimum stok tutmaya yönelik he-
deflerimiz vard›. Yine Ankara flubemiz-
de, filo penetrasyonunun sa¤lanmas›na
ve son olarak Konya flubemizde pera-
kende sat›fllar›n›n art›r›lmas›na yönelik
yeflil kuflak projeleri bafllatt›k.
“Yal›n Alt› Sigma”n›n son süreci olan
kontrol safhas› ise 2007’nin birinci ve
ikinci yar›s›nda gerçekleflecek. fiu anki
sonuçlar›m›z, yüzde 50’nin üzerinde
iyileflme sa¤land›¤› yönünde. 

Otokoç “yal›n
alt› sigma”
ile mükemmelli¤i
hedefliyor

Otokoç “yal›n
alt› sigma”
ile mükemmelli¤i
hedefliyor

S

Otokoç, 2006 y›l›nda uygulamaya
bafllad›¤› “yal›n alt› sigma” yaklafl›m›
ile otomotiv perakendecili¤inde bir ilki
gerçeklefltiriyor. Bu yaklafl›m›n
katk›lar›n› Otokoç Genel Müdür
Yard›mc›s› U¤ur Güven’den dinledik

‹Ç ‹M‹ZDEN B ‹R ‹



izyon ve cesaret birleflince ba-
flar› kaç›n›lmaz bir sonuç olu-
yor. Türkiye’de otomotiv sana-
yinin temellerini atan ve gelifl-
mesine katk›da bulunan Oto-
san ile alt› k›tada 200 ülkede

otomobil üretimi ve da¤›t›m› yapan Ford
ortakl›¤› da iflte bu iki kelimeden güç
alan, y›lland›kça de¤erlenen vazgeçile-
mez bir dostluk gibi. Çarp›c› baflar›larla
bu dostlu¤un güncesini tuttuk sizler için.

Etkinlik alanlar›nda öncülük
Tüm hikaye 1928 y›l›nda Vehbi Koç’un
babas›ndan devrald›¤› iflletmesini Ford
bayisine dönüfltürmesiyle bafll›yor. Tür-

kiye Kurtulufl Savafl›’n›n ard›ndan kal-
k›nma hamleleriyle yo¤un bir gündemin
içindeyken, Vehbi Koç da bir yandan
dünyay› gözleyip geliflmeleri not ediyor,
öte yandan halk›n nabz›n› tutarak potan-
siyel etkinlik alanlar›n› belirlemeye bafll›-
yor. Yap› ifllerinin yan› s›ra otomotivi, ge-
lece¤in parlayan sektörlerinden biri ola-
rak not düflüyor ajandas›na ve Ford’la te-
mas da bu dönemde bafll›yor. 
O y›llarda Türkiye’deki tek distribütör-
lü¤ünü ‹stanbul’daki bir firma arac›l›-
¤›yla yürüten Ford için bu, çok ileride
verimli bir ortakl›¤a dönüflecek iflbirli-
¤inin ilk ad›m› oluyor. Ancak hemen
ard›ndan yaflanan ekonomik bunal›m

gelecek planlar›n›n önünü biraz t›k›-
yor. Amerika’da büyük  bir çöküfle ne-
den olan bunal›m Ford’u da derinden
etkiliyor. Küçülmeye karar veren flir-
ket Sovyetler Birli¤i ve Arap ülkelerine
yönelik üretim yapmak üzere Türki-
ye’de kurdu¤u montaj tesisini kapat-
mak zorunda kal›yor. Bu geliflmenin
Türk otomotiv sektörüne etkisi do¤ru-
dan ve derinden oluyor. Montaj tesisi
sanayimizin geliflmesi, endüstriyel üre-
tim anlay›fl›n›n yerleflmesi ve yarataca-
¤› istihdam ile kalk›nma sürecinin
önemli hamlelerinden biri olmaya
adayken bu süreç yaklafl›k bir otuz y›l
gecikmeyle bafllat›l›yor. 

Türk otomotiv sektörüne öncülük eden bir ortakl›k

V

Türkiye’de pek çok alanda
“ilk”lere imza atan Koç
Toplulu¤u’nun otomotiv
sektöründeki baflar›s› güçlü
bir vizyona dayan›yor. Bu
vizyonun mümkün k›ld›¤›
Ford-Otosan iflbirli¤i bugün
yar›m yüzy›la dayanan
baflar›larla dolu bir tarihi
geçmifle sahip. Gelecek ise
daha pek çok baflar›yla
birlikte flekillenecek

y›ll›k80yolculu¤u

Otosan’›n
y›ll›k80yolculu¤u

Otosan’›n

DÜNDEN BUGÜNE

1928 y›l›nda babas›ndan devrald›¤› iflletmeyi Ford bayiine dönüfltüren Vehbi Koç, Ford Otosan’›n “Dünden bugüne” hikâyesini
de bafllat›yor. 1956’da ABD’de Henry Ford’la görüflen Vehbi Koç, kamyon imalat› konusunda Ford’u ikna ediyor. ‹lk otomobil,
Otosan’›n Haydarpafla’da 1959’da temeli at›lan fabrikas›nda 1960 y›l›nda, ilk yerli otomobil ANADOL ise 1966’da üretiliyor. 
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De¤iflen konjonktür ve 
belirginleflen ihtiyaçlar
1946, Türkiye’de çok partili döneme
geçifl sanc›lar›n›n yafland›¤› bir y›l ola-
rak takvim yapraklar›na düflerken, Veh-
bi Koç ve Ford iflbirli¤inde yeni bir sü-
recin bafllang›c›na da iflaret ediyor. O
günkü ad›yla Koç Ticaret Anonim fiir-
keti (1938), Ford’un Türkiye’deki tek
resmi temsilcisidir. Bu imtiyazl› durum,
Ford’u Türkiye’de yeniden bir montaj
tesisi kurmas› konusunda ikna edebil-
mek için Vehbi Koç’a gereken cesareti
de çoktan veriyor. 
Ayn› y›l Amerika’ya gerçeklefltirdi¤i se-
yahat Vehbi Koç’un ufkunu epey aç›yor.
Vehbi Koç, dönüflte Türkiye’nin sanayi-
leflme serüveninde önemli kilometre-
tafllar› say›lacak bir çok parlak fikri de

1997 y›l›nda hisseleri eflitlenen Otosan ve Ford art›k Ford Otosan ad›yla an›lmaya bafll›yor. ‹nönü Fabrikas› 1992’de Kad›köy
fabrikas› ise 1996’da Ford’un “kaliteli üretim” temal› yar›flmas›nda birinci oluyor. 2006 y›l›nda ise ‹nönü fabrikas› “Avrupa’n›n
en iyi motor ve aktarma organlar› fabrikas›” ödülünü al›yor. Ford Otosan 2008’de 80’inci y›l›n› kutlamaya haz›rlan›yor.

Vehbi Koç,1928 y›l›nda Ford
Motor Company Ankara bölgesi
distribütörünü alarak Ford
Otosan öyküsünü bafllatt›. Koç
Holding fieref Baflkan› Rahmi M.
Koç ise att›¤› ad›mlarla, bu
öykünün unutulmazl›k yolunda
ilerlemesini sa¤lad›.

Ford Otosan Genel Müdürü
Turgay Durak Ford Otosan’›n
sektördeki yeri ve hedefleriy-
le ilgili sorular›m›z› yan›tlad›:

Ford Otosan’›n Türk otomotiv
sektöründeki yerini nas›l ko-
numland›r›yorsunuz?
Ford Otosan, Türk otomotiv
sanayiinin lider kurulufludur.
Sanayimizin 50 y›ll›k geçmiflinde önemli bafla-
r›lar elde eden flirketimiz, hem ilkleri gerçek-
lefltirmifl ve bir anlamda memleketimizde oto-
motiv sanayiinin oluflmas›n› sa¤lam›fl, hem de
yapt›¤› yat›r›mlarla istihdam olana¤›, gerçek-
lefltirdi¤i ihracat ile döviz getirisi yaratm›fl ve
otomotiv sanayiinin gerçek anlamda lokomo-
tifi olmufltur. ‹lk yerli otomobil Anadol ile
bafllayan öncülü¤ümüz ilk yerli motor fabrika-
s› ile devam etmifl ve ihracat rekorlar›n›n k›-
r›ld›¤› bugünlere gelmifltir. Son befl y›ld›r pa-
zar liderli¤imiz yan›nda üç y›ld›r en fazla araç
üreten ve ihraç eden otomotiv flirketiyiz.

Üretim kalitesi konusunda elde etti¤iniz ba-
flar›lar konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Üretim kalitemizin en önemli göstergesi fab-
rikalar›m›z›n elde etti¤i baflar›lar ve kazan-
d›klar› ödüllerdir. 2001 y›l›nda kurulan Ko-
caeli Fabrikas›, Ford’un dünya çap›nda yapt›¤›
Ford Üretim Sistemleri denetimlerine 2002
y›l›ndan beri kat›lmaktad›r ve beflinci kez üst
üste “En ‹yi Araç Üretim Merkezi” seçilmek-
tedir. ‹nönü Fabrikam›z ise bu y›l ayn› odit

kapsam›nda 10 tam puan ala-
rak k›r›lmas› güç bir rekora im-
za atm›fl ve “En ‹yi Motor ve
Aktarma Organlar› Fabrikas›”
seçilmifltir. 

Önümüzdeki döneme iliflkin he-
defleriniz nelerdir?
Öncelikle 2007 y›l›nda üretimi-
mizi 280 bin araç ve ihracat›m›-

z› 200 bin araç seviyesine ç›karmay› planl›yo-
ruz. Y›l›n son çeyre¤ine kadar tamamlanacak
yat›r›mlar›m›z ile üretim kapasitemizi y›lda
315 bin araca ç›karaca¤›z. Yerli pazarda yüz-
de 17.5’lik pazar pay› ile üst üste alt›nc› kez
pazar lideri olmay› hedefliyoruz. Bu y›l içeri-
sinde Cargo kamyonumuzun 350 ve 400 PS
gücünde 9.0 lt.lik yeni motorunu ve Transit
arac›m›z›n 5 silindirli yeni motorunu devreye
alaca¤›z ve ürün yelpazemizi güçlendirece¤iz.

Ford Otosan’da yaflanan en önemli dönüm
noktalar› neler? 
En önemli dönüm noktas› 1997 y›l›nda Ford
ile Koç Holding’in flirketimizdeki hisselerini
eflitlemeleridir. ‹nönü Fabrikam›z›n 1981’de-
ki kuruluflu da Ford ile sonradan yap›lacak
anlaflman›n zeminini haz›rlayan ve Türk oto-
motiv sanayiine damga vuran bir olayd›r.
E¤er o günlerde ‹nönü Fabrikas› projemizi
gerçeklefltiremeseydik bugün bu noktaya ge-
lemezdik. Bu nedenle ilk yerli motor fabrika-
s› olan ‹nönü Fabrikam›z Türk otomotiv sana-
yiinde devrim niteli¤indedir.

Turgay Durak: “Alt›nc› kez lider olmay› hedefliyoruz”
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DÜNDEN BUGÜNE

‹lk yerli otomobil Anadol
‹lk kez 1963 y›l›nda Vehbi Koç ve Ber-
nar Nahum taraf›ndan gündeme getiri-
len yerli otomobil fikrini tetikleyen as›l
geliflme fiberglass teknolojisi. Otosan
cephesinde sürdürülen uzun araflt›rma-
lar ve incelemelerden sonra motor, flan-
z›man ve diferansiyel gibi önemli parça-
lar›n Ford’dan temin edildi¤i ilk fiberg-
lass prototip 1965 y›l›nda üretiliyor.
TBMM’nin 1966’da üretim izni verme-
sinden sonra fiberglass otomobilin seri
üretimine bafllan›yor ve 26 bin 800
TL’den sat›fla sunuluyor.
Peki bu yerli otomobilin Türkçe bir ismi
olmas›n m›? Otosan yetkilileri, ortaya
ç›kmas› iki y›l› bulan bu ilk göza¤r›s›na
isim bulmak amac›yla yurt genelinde
ödüllü bir yar›flma düzenliyorlar. Gelen
150 bin cevap içinde juriden en çok oyu

uygulama f›rsat›n› bulacakt›r. Ayr›ca
devam etmekte olan ‹kinci Dünya Sava-
fl›’n›n Amerika’n›n üstünlü¤üyle sona
erece¤ine dair önsezisi de Ford’la olan
iflbirli¤ini güçlendirmesinde önemli bir
rol oynam›flt›r. 

Otosan kuruluyor, ilkler bafll›yor
1950-1960 aras›ndaki on y›l Türkiye’nin
siyasi ve ekonomik tarihi aç›s›ndan dö-
nüm noktalar›ndan biri. Özel sermayeye
dayand›r›lan ülke ekonomisi, bir yanda
Cumhuriyet tarihinin ilk “giriflimci kufla-
¤›”n› yarat›rken di¤er yanda h›zla artan
bay›nd›rl›k ve imar projeleriyle Türkiye
büyük bir flantiyeye dönüflüyor. Asfalt
yollar yap›l›yor yap›lmas›na ama üzerin-
de gidecek otomobil say›s› s›n›rl›. Vehbi
Koç y›llar önce y›ld›z› parlayacak sektör
olarak belirledi¤i otomotivdeki ilk büyük

yat›r›m›n› iflte bu geliflmeler üzerine
bafllat›yor. 1956’da Bernar Nahum ve
Kemal ‹nal ile birlikte gerçeklefltirdi¤i
Amerika seyahatinde Henry Ford’la gö-
rüflüyor. Üçlü, kamyon imalat› ve mon-
taj tesisi kurma konusunda Ford’u ikna
ediyor. Türk sermayesiyle kurulan ilk
otomotiv sanayi flirketi Otosan’›n temel-
leri iflte böylece at›lm›fl oluyor. Ekim
1959’da Haydarpafla’da fabrikan›n infla-
s›na bafllan›yor. 1.5 milyon TL’lik özser-
maye ile kurulan Otosan taraf›ndan üre-
tilen ilk otomobil de 1960 y›l›nda hattan
indiriliyor. ‹lk y›llarda kapasite 8 saatte,
8 kamyon, 4  otomobil üretecek flekilde
planlan›yor. Ayn› dönemde Amerika’da-
ki otomotiv fabrikalar›nda y›lda 3.5 mil-
yon araç üretildi¤i düflünülürse otomo-
tiv sanayimizin henüz emekleme döne-
minde oldu¤u daha iyi anlafl›l›r. 

1928 1938 1946 1959

Vehbi Koç, Ford Motor
Company’nin Ankara Bölge

distribütörlü¤ünü ald›.

Koç Grubu resmen Ford
Motor Company’nin Türkiye

temsilcisi oldu.

Vehbi Koç, Amerika’ya giderek
Ford’u Türkiye’de montaj tesisi
kurmak üzere cesaretlendirdi. Otosan A.fi. kuruldu.

Ford Otosan Eski Genel Müdürü Ali ‹hsan ‹lk-
bahar “Dünden bugüne Otosan” konusundaki
sorular›m›z› flöyle cevaplad›:

Ford Otosan’da görev yapt›¤›n›z süre içinde,
sektöre damgas›n› vuran ve otomotiv sanayii-
nin bugunkü noktaya gelmesinde etkili olan ça-
l›flmalardan bahseder misiniz?
Ford Otosan’›n hatta sektörün bugüne  gelme-
sinde, Japon profesör Shiba’n›n tabiriyle bre-
aktrough efekti denebilecek önemli olaylar›
flöyle s›ralayabiliriz:
Vehbi Koç‘un ithalatç›l›ktan 1960’ta endüstri-
yel faaliyete geçmesi.
19 Aral›k 1966’da tamamen yerli ilk Türk oto-
mobili Anadol’u  üretmeye bafllamas›.
1972 y›l›nda derlenip toparlanarak daha yük-
sek üretim için önemli yat›r›mlar›n yap›lmas›
7 eylul 1977’de Can K›raç’›n, Otosan a gelip ,
“her ne pahas›na olursa olsun gerekli motor-
lar› kendimiz üretece¤iz talimatiyla” start alan
‹nönü Motor Fabrikas›’n›n kuruluflu.

Rahmi Bey’in önderli¤ini yap›p 1987 y›l›nda
Ford’a yüzde 30 hissenin verilip Taunus üretimi-
ne karar verilmesi.
Ford-Koç eflit ortakl›¤› sonucunda do¤an, Ko-
caeli fabrikas› ve V227 projesi. Ford un Belçi-
ka’daki transit üretimini Kocaeli’ne tafl›mas›
bu projenin tabii bir uzant›s›d›r. 

Ford Otosan’›, sektör içinde tafl›d›¤› önem aç›-
s›ndan de¤erlendirirsek tek cümle ile nas›l ta-
n›mlars›n›z?
Önce Otosan, sonra Ford Otosan, bügün ihra-
catta bir numara olan otomotiv sanayiinin loko-
motifi olmufl, flimdi de Avrupa’daki büyük tesis-
leri yönetmek üzere yönetici ihracat›na  baflla-
m›flt›r; bundan sonra dizayn ve Ar-Ge sahas›nda
önemli merkezlerden biri olacakt›r.

Dünya ölçe¤inde rekabet aç›s›ndan Ford Oto-
san sektöre neler kazand›rm›flt›r?
Otosan, Anadol ile Türkiyede otomobil üretilebi-
lece¤ini ve sat›labilece¤ini kan›tlarken yan sa-

nayiinin de kurulma-
s›n› sa¤lad›. Son Ko-
caeli projesi ile de
“Türkiye pazar› için
de¤il dünya pazar›
için üretim yapaca-
¤›z“ diyerek hareke-

te geçmesi, rakiplerinin ayn› do¤rultuda h›zlan-
malar›n› sa¤lam›flt›r. Ford Otosan, iç pazar›na
güvenerek global arenada rekabet gücü olabile-
cek bir ekonomik ölçe¤e ulaflamayaca¤›n› anla-
y›nca, varl›¤›n› ancak global pazarlar için üre-
tim yapmas› ile sürdürebilece¤ini tespit etmifl
ve en do¤ru ürünü isabetle seçmifltir. Bu ürün
Ford’un ürün yelpazesinde mevcut olmay›nca,
“Biz dizayn edip gelifltirece¤iz” denilerek orta-
ya koyulan Transit Connect, üretildi¤i y›l AB’de
Y›l›n Ticari Ürünü unvan›n› alm›flt›r. 
Ford Otosan bugün Ford dünyas› için motor ge-
lifltiren bir mühendislik (Ar-Ge) gücüne ulafl-
m›flt›r. Bütün bunlar ciddi yan sanayilerin ge-
lifltirilmesine vesile olmufltur. 

Ali ‹hsan ‹lkbahar: “Otomotiv sanayiinin lokomotifiyiz”

Ford Otosan’›n kilometre tafllar›



“ANADOL” al›yor. ANADOL Türk top-
lumunun haf›zas›nda önemli bir yere sa-
hip olmas›n›n yan› s›ra ülkemizde yan
sanayinin geliflmesinde de lokomotif bir
rol üstleniyor. 
Yeni lisans anlaflmas› ve yeni bir fabrika 
K›br›s Bar›fl Harekât› sonras› ambargo-
ya maruz kalan Türk ekonomisinin k›s-
men durgunlu¤a girdi¤i bir dönemde
Otosan iki önemli geliflmeye imza ata-
rak büyük bir baflar› sa¤l›yor. Bunlardan
ilki 1976 y›l›nda Ford’la yap›lan yeni li-
sans anlaflmas› ki, bu anlaflma iki kurum
aras›ndaki ortakl›kta yepyeni bir döne-
min bafllang›c›n› temsil ediyor. Otosan
bu anlaflmayla D1210 kodlu Ford kam-
yon ile Transit serinin Türkiye’deki üre-
tim ve sat›fl hakk›n› elde ediyor. Ayr›ca
bir motorun gelifltirilmesi için gerekli iz-
ni de al›yor. D1210 Ford kamyon
1983’te üretimden kald›r›ld›¤›nda 56
binden fazla sat›fl adedine ulafl›yor. 
‹kinci önemli geliflme ise Eskiflehir’de
‹nönü Fabrikas›’n›n aç›lmas›na yönelik
yat›r›m karar› oluyor. Ülkemizin o dö-
nemde bulundu¤u ekonomik ve siyasi
durumun zorlu¤una ra¤men, her türlü
maddi ve bürokratik engeller ile sonuna
kadar mücadele ederek ‹nönü Motor
Fabrikas› 10 bin adet dizel kamyon mo-
toru ve 30 bin adet benzinli otomobil
motoru yapmak üzere kuruluyor. Siyasi
aç›dan s›k›nt›l› bir döneme denk gelen
bu yat›r›m›n ilk meyvesi 1982 y›l›nda
benzinli ve dizel motorlar›n seri üreti-
mine bafllanmas›yla al›n›yor.

Yeni otomobil markalar› do¤uyor
1983 yine Otosan tarihinde unutulmama-
s› gereken y›llardan biri. Hisselerini
Ford’a devretme karar› alarak geleneksel
iflbirli¤i modelini resmi bir ortakl›k yap›s›-
na kavuflturan Otosan, böylece ileride
gerçekleflecek baflar›l› çal›flmalara da baz
oluflturuyor. 1983’te bafllayan bu süreç
1987 y›l›nda Ford’un yüzde 30 hisseye sa-
hip olmas› ile tamamlan›yor.
1984 y›l›nda ‹nönü Fabrikas›’nda üreti-
mine bafllanan Ford Cargo kamyon k›sa
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zamanda bulundu¤u segmentin liderli¤i-
ne yükseliyor. Birkaç y›l sonra de¤iflen
müflteri ihtiyaçlar›na uygun saç gövdeli
binek bir arac›n üretilmesi konusunda
Ford’la görüflmelere bafllayan Otosan,
Eylül 1985’te Ford Taunus’u banttan in-
diriyor. Taunus, o y›llarda “en iyi yerli
otomobil” slogan›yla pazara sunuluyor.
Eylül 1986’da ilk Türk dizel motoru
ERK devreye giriyor ve Anadol pikap›na
tak›larak piyasaya sürülüyor. 1987 y›l›n-
da ise ‹nönü fabrikas›n›n imal etti¤i blok
ve kranklar›n Almanya’ya, biyellerin ise

‹ngiltere’ye ihracat›na bafllan›yor; ayn›
y›l askeri cip ve Taunus GLS’lerde 2.0
litrelik benzinli motorlar›n yerli imalat›
gerçeklefltiriliyor. Ford Taunus, 1993’te
ömrünü tamamlad›¤›nda bayra¤› Ford
Escort devral›yor. O da 1999’a kadar 60
bini bulan sat›fl adediyle segmentinde
dikkat çeken markalardan biri oluyor. 

En büyük yat›r›mlar 
2000’lere do¤ru
1997 y›l› Ford-Otosan ortakl›¤›n›n yeni
bir ivme kazand›¤› geliflmelere sahne olu-

1963 1966 1976 1979 1982

Anadol yaratma fikri
do¤du, 1965’te

‹ngiltere’den Türkiye’ye
ulaflan ilk prototip

denendi.

Ford ile lisans anlaflmas›
imzalanarak Otosan D-1210 Ford

kamyonu ile Transit serisinin
Türkiye’de imal hakk› ve motorun

gelifltirilmesi izni al›nd›.

‹lk Anadol üretildi.
(Üretim 1984 y›l›na
kadar devam etti.)

Eskiflehir ‹nönü
fabrikas›n›n temeli

at›larak motor
hatlar› kuruldu.

‹lk dizel motor
üretilerek Ford

Almanya’ya motor
parçalar› ihraç edildi.

Ford Otosan Genel Müdür eski
Baflyard›mc›s› Mehmet Bar-
manbek’in Ford Otosan’›n geli-
flimine ›fl›k tutacak de¤erlen-
dirmesi flöyle:

Görev yapt›¤›n›z sürede Oto-
san ile Ford Otosan’›n sektöre
damgas›n› vuran çal›flmalar›n›
sat›rbafllar› olarak nas›l özet-
lersiniz?
Otosan 1966 y›l›nda ilk yerli Türk otomobilini
dizayn ve imal etmifltir.
Otosan, Türkiye’de ilk ve tek hem otomobil
hem de ticari araç üreten fabrikad›r.
Otosan, Türkiye’de ilk motor fabrikas›n› ku-
ran ve ilk defa yerli motor üreten flirkettir.
Ford’a ilk motor parçalar› ihraç etmifltir.
Ford Otosan Gölcükte yepyeni ticari araç fab-
rikas›n› kurmufl ve sorunsuz olarak devreye
alarak Türkiye’nin en yüksek kapasiteli ve
modern fabrikas› olmufltur.
Yerli yan sanayinin kurulmas›na ve geliflme-
sine en büyük katk›s› olan flirkettir.
Türkiye’de Otomotiv sanayiinin bir dernek hali-
ne gelmesinde, bilgilerin do¤ru ve zaman›nda
toplanarak yay›nlanmas›na önderlik etmifl bir
kurulufltur. Ahmet Binbir ve Ali ‹hsan ‹lkba-
har’›n gayretleri ile OSD güvenilir, say›l›r aktif

bir kurum haline gelmifltir.Tür-
kiye’de sermaye piyasas›n›n ku-
ruluflunda (SPK) Otosan ilk gün-
den “halka aç›k” bir flirket ola-
rak kay›tlara geçmifl ve hissele-
ri IMKB’de ifllem görmeye bafl-
lam›flt›r.Otosan, Türkiye’nin en
çok vergi veren flirketleri s›ra-
lamas›nda birçok seneler ilk 10
flirket aras›nda yer alm›fl, hatta

1.,2. ve üçüncü olmufltur.

Ford Otosan’› k›saca nas›l anlat›rd›n›z?
Güvenilir, öncü, araflt›rmac› ve otomotiv sa-
nayine çok eleman yetifltirmifl bir flirkettir.
Dünya çap›ndaki bir orta¤›, teknolojisi ile bir-
likte Türkiye’ye getirmifltir.
Orta¤›na bir model arac›n› sadece Türkiye’de
üretme karar›n› verdirecek kadar güven ver-
mifl, Türkiye de dünya ölçe¤inde bir üretim
merkezi olmufltur.
Türkiye’ye döviz getiren ve iyi vergi ödeyen
bir kurum olmufltur.
Dünya çap›nda bir yabanc› firma ile ortakl›¤›n
iyi bir örne¤i olmufl, flirket yönetimi fiilen
Türk yöneticilerinin eline b›rak›lm›flt›r. 2009
y›l›nda 50. y›l›n› dolduracak olan Otosan A.fi.
daima çal›flan›n›n yan›nda olmufl ve hayat›nda
bir kez bile greve sahne olmam›flt›r.

Mehmet Barmanbek: “Dünya ölçe¤inde üretim merkezi”
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DÜNDEN BUGÜNE

Ahmet Binbir: “Çok mu ileri gidiyoruz?”

Otosan’›n toplam sat›fllar› ve ihracat› (Son 10 y›l)

Ford Otosan eski Genel Müdürü
Ahmet Binbir, “ilk otomobil üre-
timi” konuflulurken Otosan’dayd›.
Ford Otosan’›n “dünden bugüne”
yolculu¤uyla ilgili olarak dergi-
mize flu aç›klamay› yapt›:

“Otomobil üretimine geçmeden
önce kendi aram›zda zaman zaman  ‘otomobil
yapabilir miyiz?’ diye konuflurduk. Bazen de
‘Acaba çok mu ileri gidiyoruz’ diye de sorar-
d›k. Bernar Nahum Bey, otomotivde Vehbi
Bey’in sa¤ kolu durumundayd›. Otomotivde
yapabilece¤imiz baz› iflleri Bernar Bey’le
müzakere ederdik. Otomobile en düflkün olan
ise Rahmi M. Koç’tu. Bir gün Bernar Bey ve
Rahmi Bey bir pikab›n fiberglastan yap›lm›fl
oldu¤unu görmüfl; bu ‹zmir Fuar›’nda ‹srail
stand›nda teflhir edilmekteymifl. ‹flte bu tes-
pit, otomobil üretimi için bizim ufkumuzu aç-
m›fl ve bafllang›ç fikri olmufltur.
Ülkemizde bugün bir otomotiv sanayii kurul-
makta ise Otosan buna ön ayak oldu diyebili-
riz. Her fleyden önce ülkemizde bir mühendis
ordusu, sektöre tamamen yatk›n iflçi kadrosu

ve birkaç dil bilen yönetici kadrosu
vard›r.
Bilgisayar ça¤›n› yafl›yoruz. Burada
da ehil elemana ihtiyaç olacakt›r.
Ford Otosan, sektörde bu konudaki
çal›flmalar›n bafllamas›na da öncü-
lük etmifltir. Ayr›ca döviz tasarrufu
yolunu açarak, yerli imalata geçifli

sa¤lam›flt›r.
Birçok yerli parçay› Otosan ilk olarak ele al-
m›fl, ünitelerinde kullanmaya bafllayarak bu-
gün büyük bir ihracat potansiyeli olan oto-
motiv yan sanayiinin geliflmesine katk›da
bulunmufltur. Ford Otosan bugün Ford’un
yar› yar›ya ortakl›kla imalat yap›p ürünleri-
ne Ford ismini rahatl›kla verdi¤i, dünya yü-
zündeki ilk fabrikas›d›r.
Art›k memleketimizde Ford Otosan dahil fir-
malar motor, diferansiyel, flanz›man ve daha
birçok zor imalat› yapabiliyorlar. Japon ve
Kore firmalar› memleketimizi ihracat yapa-
bilecekleri bir üs olarak görüyorlar. 
Ülkemizin yak›nda tüm otomotiv mamullerin-
de Avrupa’da sözü geçen bir ülke olaca¤›n-
dan asla flüphe etmiyorum.”

Gölcük’te
1998’de temelleri
at›lan fabrika o
güne kadar bir
defada yap›lan en
büyük yat›r›m
olarak tarihe
geçiyor

“

”

1983 1985 1993 1997

Otosan hisselerinin bir k›sm›n›n Ford’a
devredilmesine karar verildi. (Süreç 1987’de

Ford’un yüzde 30 hisseye sahip olmas› ile
tamamland›.) ‹nönü fabrikas›n›n ticari üniteler
bölümü ‹stanbul fabrikas›na tafl›nd› ve 1984

y›l›nda Corgo kamyon imalat› yap›lmaya baflland›.

‹stanbul fabrikas›nda yap›lan
yenileme sonras›nda Ford
Escort üretimine baflland›.
(Üretim 1999 y›l›na kadar

devam etti.)

‹lk sac otomobil yap›m›
çal›flmalar› tamamland›

ve ilk Ford Taunus hattan
indirildi. (üretim 1993
y›l›na kadar devam etti)

Ford ve Otosan
hisseleri eflitlendi

ve Ford Otosan
ortaya ç›km›fl oldu.

d›¤› bir projesini, üretim kabiliyetindeki
baflar›s› ve ekonomisinin elveriflli koflul-
lar› sebebiyle Türkiye’ye kayd›rmas› so-
nucunda gerçekleflen dev bir yat›r›m.
Projenin hayata geçirilebilmesi için 150
bin adet üretim kapasitesine sahip bü-
yük bir fabrika alan›na ihtiyaç duyulu-
yor. ‹stanbul Fabrikas› bunu sa¤layacak
uygun koflullara sahip olmad›¤› için yeni
yer aray›fl›na bafllan›yor. Gölcük’te deniz
yoluna aç›k bulunan arsada 1998’de te-
melleri at›lan fabrika o güne de¤in Türk
otomotiv tarihinde bir defada yap›lan en
büyük yat›r›m olarak tarihe geçiyor. 

yor. Hisseleri eflitlenen iki ortak bu tarih-
ten itibaren art›k tek bir isimle, “FORD
OTOSAN” olarak an›lmaya bafllan›yor.
Kurumun bundan sonraki en önemli yat›-
r›mlar› Kartal Yedek Parça Da¤›t›m Mer-
kezi ve Kocaeli Fabrikas›’d›r. 
1998’de aç›lan Ford Otosan Kartal Ye-
dek Parça Da¤›t›m Merkezi, arsa dahil
18 milyon dolarl›k yat›r›m› ile, son tek-
nolojiyle donat›lm›fl, içerisinde 50 bin
çeflit orijinal Ford yedek parças›n›n bu-
lundu¤u, ayn› zamanda 24 ülkeye ihra-
cat yapabilme kapasitesine sahip olmas›
ile, o dönem için büyük say›labilecek ya-
t›r›mlardan biri oluyor. Ford Otosan’›n
Kocaeli Fabrikas› ise, Ford Avrupa’n›n
kârl› bulmad›¤› ve bu yüzden ask›ya al-
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Cenk Çimen: “Önümüzdeki y›l 80. yafl›m›z› kutlayaca¤›z”
Koç Toplulu¤u bünyesinde Ford bayili¤i yapan
firmalar 2001’de Otokoç çat›s› alt›nda birleflti.
Do¤uflu 1928’lere dayanan ve bugün 180 bin
müflteriye hizmet veren yap›ya kavuflan gelifli-
mi Otokoç Genel Müdürü Cenk Çimen anlatt›: 

Otokoç’un do¤uflu, Vehbi Koç’un Ford Motor
Company Ankara Bölgesi Distribütörlü¤ü’nü
ald›¤› 1928 y›l›na dayan›yor. O y›llarda ne tür
önemli geliflmeler yafland›, hangi araçlar›n sa-
t›fl› yap›ld›, anlat›r m›s›n›z?
79 y›ll›k tarihi boyunca birçok evreden geçen
flirketin önemli dönüm noktalar›n›, 1928 y›l›n-
da kurucumuz Vehbi Bey’in Ford’un Ankara
Bölge Distribütörlü¤ü’nü almas›, 1938 y›l›nda
Koç Tic. A.fi. bünyesinde “Otomobil ve Zirai
Aletler fiubesi” olarak faaliyet göstermesi,
1949 y›l›nda Vehbi Bey’in ‹stanbul’da Ford Dis-
tribütörlü¤ü yapan Motör Tic. A.fi.’nin ço¤un-

luk hisselerini almas›; Standard Belde, Ege
Oto, Kuzey Motorlar› (Balkan Ailesi’nden devir
al›nm›flt›r), Otomotör ve Toroto flirketlerinin
kurulmas› olarak s›ralayabiliriz. Bu flirketler,
Koç Toplulu¤u’nda yeni otomotiv ifllerinin ku-
rulmas›na ifltirak etmifller ve otomotiv iflleri-
mizin bugünlere gelmesinde büyük katk›lar
sa¤lam›fllard›r. 
2001 y›l›nda ise yepyeni bir yap›lanmayla yu-
kar›da sayd›¤›m›z tüm bu flirketler Otokoç ça-
t›s› alt›nda birlefltirildi. Amaç, daha etkin ve
verimli çal›flan, rekabet gücü daha yüksek bir
yap› oluflturmakt›. Otokoç’u ben “ilk”lerin flir-
keti olarak de¤erlendiriyorum. Halen faaliyet-
te olan “ilk otomotiv flirketi”. Önümüzdeki y›l,
80. y›ldönümümüzü kutlayaca¤›z. “‹lk bayi tefl-
kilat›n›n” kuruldu¤u flirket ve ilk bayi toplant›-
lar›n›n yap›ld›¤› flirkettir. Rahmi Bey’in ilk ça-
l›flma hayat›na bafllad›¤› flirket. Türkiye’ye ilk

otomotiv perakendecili-
¤i kavram›n› getiren flir-
ket. Otomotiv sektörün-
de ilk defa Ulusal Kalite
Ödülü’nü alan flirket.

Otokoç’un geldi¤i noktay› nas›l özetlersiniz?
Bugün Otokoç, 10 ilde 15 ça¤dafl hizmet nok-
tas› ile y›lda 33 binden fazla yeni araç sat›fl›,
180 binden fazla araca sundu¤u sat›fl sonras›
hizmetleri, ikinci el sat›fl, finansman ve sigor-
ta operasyonlar› ve 1 milyar YTL’lik cirosuyla
Türkiye’nin en büyük otomotiv perakendecisi
haline gelmifltir. Otomotiv perakendecilik sek-
töründe ilklere imza atan Otokoç, TÜS‹AD–Kal-
Der Ulusal Kalite Baflar› Ödülü’nün sahibidir ve
Yal›n Alt› Sigma uygulamas›yla süreçlerini sü-
rekli iyilefltirmektedir. 1928 y›l›nda bafllayan
yolculu¤umuz bugün 79 yafl›nda...

2001 2002 2003 2007

Ford Otosan Kocaeli Fabrikas›
üretime bafllad›. Yeni Transit’le

üretimine bafllayan fabrika
2002’de as›l ürünü Transit

Connect’i hattan indirdi.

Türk mühendislerinin dizayn
etti¤i Yeni Cargo Kamyon ve
Ecotorq motor devreye girdi.
Transit Connect “Y›l›n Ticari

Arac›” seçildi.

Bu tarihten itibaren befl y›l üst
üste Ford Otosan Kocaeli

Fabrikas› Avrupa Ford
fabrikalar› aras›nda en iyi notu
elde ederek “en iyi araç üretim

fabrikas›” oldu.

Yeni Transit
modelleri “Y›l›n

Ticari Arac›”
ödülünü kazand›.

Ford Otosan, sosyal sorumluluk alan›n-
daki çal›flmalar›na içinde bulundu¤u
co¤rafyay› derinden etkileyen deprem
felaketi ile yepyeni bir boyut kazand›r›-
yor. Yöre halk›n›n yaralar›n› sarmak
üzere geçici (ilk çad›rkent) ve kal›c›
konut (116 daire, 2,5 milyon dolar yat›-

r›m ile) yap›mlar›n› üstlenen Ford Oto-
san, depremden alt› ay sonra fabrika-
n›n inflaat›na yeniden bafll›yor ve
2001’de üretime Ford Transit üretimiy-
le dü¤meye bas›yor. Dizayn çal›flmalar›
Ford ile beraber Amerika’da bafllat›l›p
Türkiye’de devam ettirilen ve Kocaeli

Fabrikas›’n›n as›l kurulufl gerekçesi
olan Ford Transit Connect bir y›l sonra
üretim hatt›ndan indiriliyor. 

Ödüllerle taçlanan ortakl›k
Bir yanda yat›r›mlar süredursun, ortakl›-
¤›n sat›r aralar›na gizlenen ödül ve kalite
belgeleri de var. Ford’un global ölçekte
üretim sahalar›na yönelik düzenledi¤i
“kaliteli üretim” temal› yar›flmada ‹nönü
Fabrikas› 1992’de, Kad›köy Fabrikas› da
1996’da birincilik ödülünü al›yor. Ford
Otosan ise 1997’de ISO 9001, 1998’de de
çevre kalite belgesi ISO 14001’i al›yor.
2002 y›l›ndan itibaren 5 sene üst üste de-
netçiler taraf›ndan Kocaeli Fabrikas›,
Ford Fabrikalar› aras›nda “Best Assembly
Plant In Europe – Avrupa’n›n En ‹yi Araç
Üretim Fabrikas›” seçiliyor. 2006 y›l›nda
‹nönü Fabrikas› “Best Powertrain Plant of
Europe – Avrupa’n›n En ‹yi Motor ve Ak-
tarma Organlar› Fabrikas›” ödülünü al›-
yor. 2003 y›l›nda Transit Connect, 2007
y›l›nda ise Yeni Transit modelleri ile “Van
of the Year – Y›l›n Ticari Arac›” ödülleri
kazan›l›yor. Ford Otosan Türk otomotiv
pazar›nda son befl y›ld›r üst üste pazar li-
derli¤ini kazanarak k›r›lmas› güç bir reko-
ra da imza at›yor.

1997 43.102 136 - 27 9.6

1998 39.887 188 - 31 9.6

1999 28.102 267 273 1 11.2

2000 41.121 636 792 41 11.3

2001 19.639 418 6.397 -92 11.9

2002 49.033 1.169 31.232 27 13.7

2003 114.536 2.944 74.938 282 15.3

2004 206.704 5.559 140.529 453 15.5

2005 243.452 6.059 164.386 398 17.0

2006 258.125 6.521 185.358 501 17.1

Üretim (adet) Sat›fllar (milyon YTL) ‹hracat (adet) Net kâr (milyon YTL) Pazar pay› (%)

Rakamlarla Ford Otosan (Son 10 y›l)
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luslararas› Rekabet Araflt›rma-
lar› Kurumu Derne¤i (URAK),
taraf›ndan haz›rlanan “Sürdü-
rülebilir Rekabet Avantaj› El-
de Etmede Organik Tar›m
Sektörü/Sektörel Stratejiler ve

Uygulamalar” kitap, Tar›m ve Köyiflleri
Bakan› Mehdi Eker ile URAK Yönetim
Kurulu Baflkan› Ali Y. Koç’un kat›ld›¤›
bir toplant›yla tan›t›ld›. Türkiye için
önemi her geçen gün artan organik ta-
r›m konusunda bir baflvuru kayna¤› ola-
rak haz›rlanan 1038 sayfal›k kitap, 29
üniversite ve dokuz farkl› kurumdan 89
akademisyen ile uzman taraf›ndan iki

y›ll›k çal›flmayla tamamland›.
Türkiye’de h›zl› ve sürdürülebilir eko-
nomik büyümeyi sa¤lamak için sektörel
ve bölgesel rekabet stratejilerinin haz›r-
lanmas› ve bu stratejilerin hayata geçi-
rilmesi amac›yla çal›flmalar yapan
URAK, Tar›m Bakanl›¤› ile iflbirli¤i so-
nucu haz›rlad›¤› kitapla, organik tar›mla
ilgili stratejilerin ortaya ç›kar›lmas›nda
öncü kurumlardan olmay› hedefliyor.
URAK Baflkan› Ali Y. Koç, tan›t›m top-
lant›s›nda yapt›¤› konuflmas›nda
URAK’›n organik tar›m›, dünyada ar-
tan önemi ve Türkiye’nin do¤al kay-
naklar›n›n sa¤lad›¤› avantajlar nede-

niyle gündeme getirdi¤ini söyledi. 
Organik tar›m kitab›n›n, sektöre gir-
meyi düflünen giriflimcilere yararl› ola-
ca¤› gibi akademisyenlere ve bu konu-
da politika üretme ihtiyac› duyan ka-
mu yöneticilerine de önemli bir destek
sa¤layaca¤›n› belirten Ali Y. Koç,  “Bu
eser ortaya konulurken üniversiteler
yan›nda  özel sektörün ve kamu tem-
silcilerinin de projenin içerisinde yer
almalar›, ortak çal›flma kültürüne de
destek vermifltir. Böylece ortaya ç›kan
eserdeki önerilerin uygulanma ihtima-
li de flimdiden artm›flt›r. Kitab›m›z›n
ülkemizin organik tar›m konusundaki

URAK taraf›ndan haz›rlanan Türkiye’nin organik tar›m
kitab›n›n tan›t›m toplant›s›nda konuflan URAK Baflkan› 
Ali Y. Koç “Bu kitap ülkemizdeki organik tar›m
potansiyelinin de¤erlendirilmesine katk› sa¤layacakt›r” dedi

URAK’tan tar›ma
1038 sayfal›k destek

U



potansiyelinin de¤erlendirilmesine
önemli bir katk› sa¤layaca¤›n› düflünü-
yorum” dedi. 
URAK’›n temellerinin Harvard Üniversi-
tesi’nden Prof. Michael Porter’›n teorik
deste¤i ve Türk özel sektörünün girifli-
mi ile 1999 y›l›nda at›ld›¤›n› da anlatan
Ali Y. Koç, ilk aflamada bir proje grubu
oluflturularak pilot projelerin uygula-
maya kondu¤unu bildirdi.
‹lk pilot analiz çal›flmas›n›n Türkiye’nin
küresel rekabet arenas›ndaki yerinin
tespit edilmesine yönelik detayl› bir ça-
l›flma oldu¤unu anlatan Ali Y. Koç, flu
bilgiyi verdi: “‹lk projemiz Sultanahmet
turizm sektörünün gelifltirilmesi için
hayata geçirildi. ‹ki pilot çal›flmadan
sonra dernekleflme sürecine girilerek
2004 y›l›nda URAK (Uluslararas› Reka-
bet Araflt›rmalar› Kurumu Derne¤i) ku-
ruldu. URAK’›n resmi kuruluflu sonra-
s›nda, ilk olarak Bart›n ilinin rekabetçi-
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lik analizinin ortaya ç›kar›lmas› için
KOSGEB ve DPT ile ortak bir proje ha-
yata geçirildi. Bart›n’da kapanan maden
ocaklar› sonras›nda kaybolan ekonomik
aktivitenin hangi yeni alanlar ile yeni-
den canland›r›laca¤› konusunda detayl›
bir analiz yap›larak potansiyeli olan sek-
törler  saptand›. Bugün Bart›n, baflta tu-
rizm olmak üzere bu saptanan sektör-
lerde  geliflme kaydetmektedir.”
URAK’›n, Türkiye’nin sanayi envanteri-
nin ortaya ç›kar›lmas› için Küçük ve Or-

ta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destek-
leme ‹daresi Baflkanl›¤› (KOSGEB) ile
iflbirli¤ine gitti¤ini de hat›rlatan Ali Y.
Koç, “Harvard Üniversitesi’nde gelifltiri-
len kümelenme yaklafl›m› üzerine kuru-
lan know-how KOSGEB uzmanlar›na
aktar›larak KOSGEB’in sanayi envante-
rinin ç›kar›lmas› desteklendi” dedi. 
Ali Y. Koç, URAK’›n  ‹stanbul Büyükfle-
hir Belediyesi için yapt›¤› ve dünyada
alan›nda ilk olan “Deprem Riski Sebebi
ile Kentsel Dönüflüm Projesi” kapsa-
m›ndaki Zeytinburnu pilot çal›flmas›na
da de¤inerek zay›f binalar y›k›laca¤› için
bir süre ekonomik aktivitenin söz
konusu olamayaca¤›n› anlatt›. Koç, bu
durumun ilçe ekonomisine zarar ver-
memesi için belediye ile URAK aras›nda
iflbirli¤i gelifltirildi¤ini ve uygulama afla-
mas›na gelindi¤ini de sözlerine ekledi.

35 milyar dolarl›k pazar
Tar›m Bakan› Mehdi Eker dünyada 32
milyon hektarl›k alanda  organik tar›m
yap›ld›¤›n›, iflletme say›s›n›n ise 623 bi-
ne ulaflt›¤›n› ve pazar›n büyük bir gelifl-
me gösterdi¤ini belirterek 2007’de or-
ganik tar›m pazar›n›n 35 milyar dolar
seviyesine ç›kmas›n›n ve dört  befl y›l
içinde de 70-80 milyar dolara ulaflmas›-
n›n beklendi¤ini aç›klad›. Türkiye’nin
119 ülke aras›nda 34’üncü s›rada bu-
lundu¤unu da belirten Mehdi Eker flun-
lar› söyledi: “Refah seviyesi artt›kça in-
sanlar sa¤l›kl› besinlere yönelecek, bu
da organik tar›m üretimini art›racakt›r.
En büyük organik tar›m üreticisi
Avustralya 12 milyon hektarl›k alanda
üretim yap›yor. Türkiye’de ise 1996 y›-
l›nda 6700 hektarda 1900 üretici, 10
bin ton üretim gerçeklefltiriyordu. Ar-
t›k 15 bin 300 üreticimiz 225 bin hek-
tarda 450 bin ton üretim yap›yor.”
Türkiye’nin  bakir alan aç›s›ndan zengin
bir ülke oldu¤unu hat›rlatan Mehdi
Eker bölünebilir tar›m arazi miktar›n›n
10 dekardan 20 dekara ç›kar›ld›¤›n› ve
bu y›l pilot uygulamaya bafllanacak hav-
za bazl› destekleme projesi ile organik
tar›m› destekleyeceklerini aç›klad›.

Genel koordinatör Dr. Me-
lih Bulu, URAK ve organik
tar›m projesiyle ilgili soru-
lar›m›z› yan›tlad›:

URAK neler yap›yor?
Baflkanl›¤›n› Ali Y. Koç’un yapt›¤›
derne¤imizin yönetim kurulu
OSD, TÜG‹AD, KOSGEB, Beyaz Efl-
ya Yan Sanayicileri Derne¤i, OS-
T‹M gibi ifl dünyas› ve kamu ku-
rumlar›n›n baflkanlar›ndan ve üst düzey tem-
silcilerinden olufluyor. Adeta Türkiye’nin re-
kabet konseyi durumunda olan URAK Yöne-
tim Kurulu ülkemizin uygulanabilir ve ger-
çekçi rekabet stratejilerini oluflturuyor ve
hayata geçirilmesine destek veriyor. 
Bu kapsamda URAK özellikle sektörel ve bölge-
sel kalk›nma projelerine destek veriyor. Bolu
Sanayi ve Ticaret Odas› ile birlikte yürütülen
Bolu Turizm Sektörünün Gelifltirilmesi Projesi,
GAP idaresi, AB ve UNDP  ile birlikte yürütülen
Ad›yaman Haz›r Giyim Sektörünün Gelifltirilme-
si Projesi, çal›flt›¤›m›z konulardan. KOSGEB ile
birlikte Türkiye’nin sanayi envanterinin
ç›kart›lmas› çal›flmam›zdan sonra Türk KOB‹’le-
rinin küresel rekabet güçlerinin art›r›lmas› ça-
l›flmalar›m›z da devam ediyor. Ayr›ca Türki-

ye’nin dünya ölçe¤inde
rekabetini sa¤layacak önde
gelen turizm, tekstil ve haz›r
giyim, beyaz eflya ve otomo-
tiv sektörleri için de rekabet
stratejileri üretilmesi konu-
lar›nda çal›flmalar›m›z bulu-
nuyor.

Neden organik tar›m? 
Türkiye tar›m üretimi yapa-

bilmek için gerekli olan do¤al kaynaklara sahip
olan dünyadaki nadir ülkelerden birisi. Ayr›ca
topraklar› flimdiye kadar kimyasal gübrelerle
çok fazla kirlenmemifltir. Dünyada özellikle ge-
lir seviyesi yüksek ülkelerde do¤ala dönüfl e¤i-
limi ile organik tar›m pazar›n›n h›zl› bir yükse-
lifli gözlemleniyor. 
‹flte bu çerçevede bak›ld›¤› zaman Türki-
ye’nin kaynaklar›n› kullanarak üretebilece¤i
organik tar›m ürünlerinin özellikle Bat› ülke-
lerine ciddi bir ihracat potansiyeli bulunuyor.
Organik tar›m sektörüne girmeyi düflünen gi-
riflimciler, bu konuda çal›flma yapmak iste-
yen akademisyenler ve sistemin iflleyiflini
oluflturmaktan sorumlu yöneticilerin yararla-
nabilece¤i kitap ihtiyac›na karfl›l›k vermek
için organik tar›m kitab›m›z› haz›rlad›k.

“Organik Tar›m Sektörü” kitab›; Ünalan mahallesi Ayazma caddesi Çaml›ca ‹fl Merkezi A Blok
Kat: 3 Üsküdar adresinden ya da aycac@urak.org elektronik posta adresinden temin edilebilir.
Tel: 0216 556 34 14

URAK, rekabet stratejileri üretimi için çal›fl›yor

Organik tar›m kitab›, sektöre
girecek giriflimcilere yararl› olaca¤› gibi
akademisyenlere ve bu konuda politika
üretmek isteyen kamu yöneticilerine
destek sa¤layacakt›r

“
”



ilindi¤i gibi Koç Toplulu¤u,
1995 y›l›nda ald›¤› bir ka-
rarla üst yönetimden en
alt kademeye kadar altm›fl
yafl›n› dolduran tüm çal›-
flanlar›n›n emekli olmalar›-
n› öngördü. Peki ama Tür-
kiye’nin en büyük kuru-

munda çal›flan ve bunca deneyime, biri-
kime sahip yöneticiler ne yapacakt›? On-
lar›n bu ülkeye katacaklar› daha çok de-
¤er vard›… ‹flte, o dönemde Toplulu¤un
üst kademelerinde çal›flan ve emekli ol-
maya haz›rlanan yöneticiler Can K›raç’›n
önderli¤inde bu sorular›n cevab›n› birlik-
te buldu. Koç Toplulu¤u’ndan emekli
olan yöneticilerin derne¤ini yani Koç-
Yönder’i kurmaya karar verdiler.
Ailenin onay› ve Koç Holding fieref Bafl-
kan› Rahmi M. Koç’un teflviki ile ayn› y›l
dernek kuruldu ve ilk baflkan olarak

HAYATA DA‹R
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Bilgi
de¤iflir ama
ya tecrübe?

Bilgi
de¤iflir ama
ya tecrübe?

Koç-Yönder Baflkan›
Tunç Ulu¤:

Koç-Yönder Baflkan›
Tunç Ulu¤ bizimle
tecrübelerini paylaflt›
ve tavsiyelerde
bulundu:
Kurumsallafl›n,
kendi konunuzda
büyüyün ve dünya
flirketleriyle ayn›
normlar› paylafl›n...
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yük emek sarf ederek kurdu¤u flirketin
baflar›s›n›n devam› için gerekli altyap›y›
kuram›yor.  fiirket gelifltikçe, büyüdükçe,
kurumsallaflman›n gere¤i olan ileriye ba-
k›fl (vizyon), stratejik yönetim, organi-
zasyon, insan gücü ihtiyac› gibi kurum-
sallaflman›n ana ilkelerini yaz›l› ve takip
eden bir sistem içinde ele alam›yor.  Ne-
ticede flirket büyürken içten zay›fl›yor.
KOB‹’lerde di¤er bir sorun ise, flirket ku-
rumsallafl›rken, flirketi kuran aile bireyle-
rinin “kurumsallaflma”n›n gereklerini ye-
rine getirme konusundaki yetersizlikleri.
Kurucunun kendinden sonra flirketi yö-
netecek aile bireyleri konusunda, flirket
ve aile iliflkileri konusunda haz›rlanm›fl
bir aile anayasas› ve onu meydana getire-
cek aile konseyi kuramad›¤› için aile flir-
keti, belli bir süre sonra hayatiyetini kay-
bediyor.  Dünyada da her yüz aile flirke-
tinden 97’si üçüncü nesle kalam›yor.
Di¤er bir sorun da, KOB‹’ler, s›n›rl› olan
finansman imkânlar›na ra¤men baflar›l›
olduklar› kendi alanlar›n›n d›fl›na ç›ka-
rak kaynaklar›n› baflkalar›n›n baflar›l› ol-
du¤unu tahmin ettikleri alanlara yat›ra-
rak büyümek istiyorlar.

Eski kitap tutkunuzdan da söz ede-
lim mi?

1985’ten beri Osmanl›’ya ait tarih, gezi,
arkeoloji kitaplar›, harita ve gravürler
topluyorum. Osmanl› ile ilgili Türki-

ye’de fazla yaz›l› eser yok. Genelde ya-
banc›lar›n yazd›klar› var.  Hem gezdi¤im
yerlerden hem de bu konu ile ilgili kifli-
lerden edindi¤im kitaplar› topluyorum.

Ya sanat ve spora olan ilginiz?

Gençli¤imde voleybol oynard›m.  Art›k
yaln›z yürüyüfl yap›yorum.  Sanat›n çe-
flitli kollar›na ilgim vard›r.  Eflim Judith
Ulu¤’un piyanist olmas› klasik müzi¤e
olan ilgimi art›rm›flt›r.

Son olarak, gençlere ve genç yöne-
ticilere ne tavsiye edersiniz?

Benim gözledi¤im kadar› ile gençler
flimdi süratle yükselmek istiyorlar. Oy-
sa bunun ileride kendilerini zor duru-
ma düflürebilece¤ini de bilmeleri la-
z›m. Benim tavsiyem flu olabilir: Gir-
dikleri ifli ö¤renmeye çal›fls›nlar ve
araflt›rmac› olsunlar. Sadece kendi ko-
nular›n› de¤il, kendi konular›na ba¤l›
yan konular› da ö¤rensinler. Koç Top-
lulu¤u’nu ele al›rsak, burada çal›flan
kiflinin Koç kültürünü hissetmesi, be-
nimsemesi gerekiyor. Koç Toplulu¤u-
nun bir ferdi olduklar›n› her zaman ne-
rede olursa olsun hat›rlamalar› gereki-
yor. Koç imaj›n›n Türk toplumu üstün-
de çok müspet bir tesiri var.  Bunu gö-
rüyor ve iftihar ediyoruz.  

Füsun Güvenç

Can K›raç seçildi.
Dernek üyeleri öncelikle geçmiflle gele-
cek aras›nda köprü olacaklar, bilgi ve
tecrübelerini de gerek Topluluk üyesi,
gerekse Topluluk d›fl›ndaki küçük ve
orta büyüklükteki iflletmelerle (KOB‹)
de paylaflacaklard›.
Koç-Yönder’in Can K›raç’tan sonra ge-
len baflkanlar› Erdo¤an Karakoyunlu ve
Necati Ar›kan dönemlerinde de baflar›
ile sürdürülen bu çal›flmalar 2003 y›l›n-
da olgunluk dönemine geçmiflti.
2004 y›l›ndan itibaren Tunç Ulu¤’un ön-
derli¤indeki dernek art›k konferanslar
düzenleyen, e¤itim ve dan›flmanl›k hiz-
metleri veren bir bünyeye kavuflmufl ol-
du. Bu y›l Avrupa Birli¤i fonlar›ndan ya-
rarlanmay› planlayan ve dan›flmanl›k hiz-
metlerini baflta KOB‹’ler ve Koç Toplulu-
¤u bayii ve yan kurulufllar› bünyesinde
yayg›nlaflt›rmay› hedefleyen derne¤in
çal›flmalar›n› Tunç Ulu¤’dan dinledik.

Koç-Yönder’in bünyesinde neler ya-
p›l›yor?  

Öncelikle Koç-Yönder üyeleri aras›nda
birli¤i ve beraberli¤i gelifltirmeye çal›fl›-
yoruz.  Toplant›, gezi, yemekler, balo gi-
bi aktiviteler düzenliyoruz. Ayr›ca, Koç
Holding ve Koç Grubu flirket yöneticileri
ile bir araya gelerek çal›flmalar›m›z hak-
k›nda kendilerine bilgi veriyor, müflterek
gayemiz olan Koç kültürünün ve imaj›-
n›n tan›nmas› ve yay›lmas›na çal›fl›yoruz.
Di¤er bir konumuz da, üyelerimizin bil-
gi ve tecrübelerini küçük ve orta ölçek-
li flirketlere tafl›maya gayret göstermek.
Bunu medya, ticaret ve sanayi odalar›
ve sivil toplum kurulufllar vas›tas› ile
duyuruyoruz.  ‹fl yaflam›yla ilgili e¤itim-
ler düzenliyoruz. (Kurumsallaflmak, ‹n-
san Kaynaklar›, D›fl Ticaret, Stratejik
Planlama, Finansal Analizler vs.).
Dan›flmanl›k hizmetlerimizi gelen talep-
ler do¤rultusunda çeflitli illerde veriyo-
ruz. (‹stanbul, ‹zmit, Denizli, Bal›kesir,
Çorum, ‹zmir, vs.). 12-15 Mart 2007 ta-
rihlerinde Finlandiya VAASA Üniversi-
tesi ve ‹TO ile müfltereken “Aile ‹fllet-
melerinde Devir” adl› bir seminer dü-
zenliyoruz. Bu flekilde Türk KOB‹’lerine
“Aile ‹liflkilerinde Kurumsallaflma” ko-
nusunda Finlandiya örne¤ini sunuyoruz.  

KOB‹’ler en çok hangi konularda

zorlan›yor?

KOB‹’lerin, yaflamlar›n› uzun y›llar bafla-
r›l› bir flekilde gelifltirmeleri için kurum-
sallaflmaya önem vermeleri gerekiyor.
Genelde, yat›r›mc› zor flartlar alt›nda, bü-
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“ KOB‹’ler kurumsallaflma konusunda
sorunlar yafl›yor. Kurucu, kendinden
sonra flirketin yönetimi ile ilgili bir ‘aile
anayasas›’ oluflturam›yor ”



EN BAfiARILI KOÇLULAR
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oç Toplulu¤u’nun 20. Üst
Düzey Yöneticiler Toplan-
t›s›’nda, yönetici ve çal›-
flanlar baflar›lar›n›n karfl›l›-
¤› olan ödüllerini ald›lar.
“En Baflar›l› Koçlular”
ödüllerinde, “‹flbirli¤i Ge-
lifltirenler” kategorisinde

büyük ödül, bu y›l TÜPRAfi K›r›kkale
Rafinerisi’nden Mustafa Ak›n’›n oldu.
Rafineri’de yeni ünitelerin inflaat saha-
s›nda bulunan 140 a¤ac›n, K›r›kkale Üni-
versitesi’nin kampüs sahas›na nakledil-
mesini koordine eden Bafloperatör ve
TEMA K›r›kkale ‹l Temsilcisi Mustafa
Ak›n, Koç Toplulu¤u’nun ‹flbirli¤i Gelifl-
tirenler kategorisinde “En Baflar›l› Koç-
lular” ödülünü, Koç Holding CEO’su Bü-
lend Özayd›nl›’dan ald›. Ak›n “TEMA -
TÜPRAfi orman› kapsam›nda nakledilen
a¤açlar projesi”ni flöyle anlat›yor:
“Yeni yat›r›mlar nedeniyle inflaat alan›nda
bulunan a¤açlar›n zarar görmemesi için
Rafineri Müdürü Hadi Erbeyo¤lu ile gö-
rüfltüm. A¤açlar›n, TEMA ile birlikte K›-
r›kkale Üniversitesi Kampüs alan›nda bu-
lunan TEMA - TÜPRAfi Orman›’na ve bu
kapsamda flehir merkezine nas›l naklede-
ce¤imizi planlad›k. ‹limizdeki bütün pro-
tokol ile görüflerek iflbirli¤i sa¤lad›k. TE-
MA genel merkezimizin yard›m› ile a¤aç
sökme arac›n› temin ettik. Böylelikle do-
¤al hayat›n korunmas›na yönelik çevre bi-
lincinin yerleflmesine katk› sa¤larken, sa-
nayi ve çevrenin nas›l dost olaca¤›n›n ör-
neklerini verdi¤imizi düflünüyoruz.”
Mustafa Ak›n, ödülünü al›rken yapt›¤›
konuflmada, “Beni burada tek kifli görü-
yorsunuz ama TÜPRAfi’›n kalbi burada
at›yor” sözleriyle salondan bol alk›fl ald›.
Ak›n, Koç Holding yöneticileri ile TÜP-
RAfi Genel Müdürü Yavuz Erkut’un,
“TÜPRAfi’›n Koç ailesine kat›l›fl›n›n bi-
rinci y›l›nda böyle büyük ve anlaml› ödül

ald›¤›n için kutluyoruz” sözleriyle duy-
guland›¤›n› belirtiyor. 
Proje için çok say›da kiflinin çal›flt›¤›n›
belirten Mustafa Ak›n, flunlar› söylüyor:
“A¤açlar›n nakledilme ifli gönüllüler ve
uzman ekipler ile beraber yap›ld›. TÜP-
RAfi idareci ve çal›flanlar›, K›r›kkale Üni-
versitesi Rektörü ve görevlileri bizlere
çok yard›mc› oldular.”

Toplam 140 a¤aç nakledildi
Vardiyas›n›n d›fl›nda kalan bütün zama-
n›n› çevre ile ilgili çal›flmalara ay›rd›¤›n›
anlatan Ak›n, bu projede toplam 140
a¤ac›n TEMA-TÜPRAfi Orman›’na akta-
r›ld›¤›n› ve son 35 a¤ac›n naklinin befl
gün içinde tamamlad›¤›n› belirtiyor. 
Rafineri’de at›k kâ¤›tlar›n çöpe at›lma-
d›¤›n›, TEMA taraf›ndan anlaflmal› bir
firma arac›l›¤›yla toplat›ld›¤›n› dile geti-
ren Ak›n, “TEMA, toplanan kâ¤›t karfl›-
l›¤›nda fidan veriyor. Biz de bu fidanla-
r› üniversiteye ve flehirde uygun yerle-
re dikiyoruz” diyor. 

K›r›kkale’de TÜPRAfi’›n yapt›rd›¤› okulu
da a¤açland›rd›klar›n› anlatan Mustafa
Ak›n, burada ö¤renim gören 320 ö¤ren-
ciye de e¤itim verdiklerini kaydediyor.
Ak›n, TEMA-TÜPRAfi Orman›’nda dikili
a¤ac› olmas›n› isteyen Koç Toplulu¤u
üyesi herkese fidan deste¤inde buluna-
ca¤›n› da sözlerine ekliyor. 

Murat Büke

K
“En Baflar›l› Koçlular” ödüllerinde, “‹flbirli¤i
Gelifltirenler” kategorisinde büyük ödülü TÜPRAfi
K›r›kkale Rafinerisi’nden Mustafa Ak›n ald›

1961 Ankara do¤umlu Mustafa Ak›n,
1982 y›l›nda ‹zmit ‹PRAfi’ta göreve bafl-
layan Ak›n, 1985 y›l›nda TÜPRAfi K›r›kka-
le Rafinerisine tayin oldu. UOP ödülüne
sahip K›r›kkale Rafinerisi Hyrocracker
ünitesinde görev yapan Ak›n, Rafineri
Çal›flanlar› Do¤ay› Koruma Derne¤i’nin
kurucu üyesi ve 1996 y›l›ndan beri TEMA
K›r›kkale il temsilcisi. 

Genç TÜPRAfi’a 
büyük ödül
Genç TÜPRAfi’a 
büyük ödül

TEMA-TÜPRAfi Orman› için rafineriden al›nan a¤açlar, K›r›kkale Üniversitesi’ne nakledildi.
Mustafa Ak›n (en üstte sa¤da), TÜPRAfi K›r›kkale Rafinerisi Müdürü Hadi Erbeyo¤lu ile birlikte.

MUSTAFA AKIN
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ros’un ma¤aza yöneticisi aday› arad›¤›n›
gördüm. Hemen baflvurdum ve 1999’da
“planlama eleman›” olarak ifle bafllad›m.
Bugün AVM Yönetimi ve Kiralama bölü-
münde yönetici olarak görevime devam
ediyorum. Nisan ay›nda dokuz y›l›m
dolmufl olacak.

‹fl ve müzik bir arada nas›l yürüyor?

Tabii ki kolay olmuyor, çünkü müzi¤e
oldu¤u gibi Migros’a karfl› da sadakatim
devam ediyor. 

Koç Toplulu¤u’nun müzik kariyeri-

nize olan bak›fl aç›s› nas›l?

Migros’un yüksek seviyelerde deste¤ini
görmüfl olmam, karfl›l›kl› bir güven duy-
gusu da oluflturdu. Zaten bu destek ol-
masayd›, grubumuzun bu noktalara gel-
mesi pek mümkün olmazd›. 

Tercih yapmak zorunda olmamak gü-

zel bir duygu olsa gerek...

Kesinlikle müthifl bir duygu. Migros’un
gösterdi¤i ilgi çok samimi ve gerçek.

Tu¤çe Alt›nsoy

kan, Koç Toplulu¤u çal›flan› ve müzis-
yen olarak ifl hayat›n›n yan› s›ra müzi¤e
dair görüfllerini de bizlerle paylaflt›.

Neden “Yüksek Sadakat”?

Müzikle olan iliflkimizi özetleyen bir
isim. Hepimizin müzik d›fl›nda çal›flt›¤›
baflka ifller var. Hayat›m›z› devam etti-
rebilmek için bunlar gerekli. Ancak iflle-
rimize ra¤men profesyonel müzikle olan
iliflkimizi hiçbir zaman koparmad›k.
“Yüksek Sadakat” ismi, grubumuzun
müzi¤e olan ba¤l›l›¤›n›, hayat›n› müzi¤e
göre yaflama prati¤ini ifade ediyor.

Müzik çal›flmalar›n›z nas›l bafllad›? 

10 y›l önce rahmetli Onno Tunç ile birlik-
te prodüksiyon yapmak için ‹stanbul’a
geldim. Ancak o proje maalesef hayata
geçemedi. Sonra bir-iki y›l boyunca sade-
ce müzik yaparak hayat›m› sürdürdüm.
O dönem içinde çeflitli gruplarla çal›flt›m.

Ve Migros ailesine kat›ld›n›z...

Gazi Üniversitesi’nde endüstri mühen-
disli¤i okudum. ‹fl bakmaya bafllad›¤›m
gün gazete ilanlar›na göz atarken Mig-

içbirinin tek ifli müzik de-
¤il... Konserler ve albüm ça-
l›flmalar›n›n yan› s›ra baflka
baflka ifllerle de u¤rafl›yor-
lar. Örne¤in, gitarist Serkan
Özgen bir lise, ortaokul ve
anaokulunda müzik ö¤ret-

menli¤i; bas gitarist Kutlu Özmakinac›,
“Blue Jean” dergisinde yay›n yönetmen-
li¤i, ayn› zamanda Hürriyet gazetesinde
ve TRT’de müzik elefltirmenli¤i; klavye-
de yer alan U¤ur Onatkut ise bir stüdyo
çal›flt›r›p aranjörlük yap›yor. Grubun en
göz önünde olan ismi vokalist Cemil De-
mirbakan ise Migros’un yöneticilerinden
biri. Kurumun AVM Yönetimi ve Kirala-
ma bölümünde yöneticilik yapan Demir-
bakan’›n müzi¤e olan ilgisi henüz ilkokul
y›llar›nda bafllam›fl. Ufac›k bir çocukken
okul gruplar›nda solist olarak yer alan
Demirbakan’›n müzik kariyerindeki dö-
nüm noktas› ise Onno Tunç arac›l›¤›yla
‹stanbul’a gelmesi olmufl. O günden bu
yana kendine müzikle iç içe bir yaflam
kuran Cemil Demirbakan, ifl hayat› ile
müzik kariyerini birlikte yürütmeyi ba-
flaran nadir isimlerinden biri. Demirba-

Türkiye onlar› ilk olarak “Üstümüzden Bir Kufl Geçer” isimli
flark›yla tan›d›. Yüksek Sadakat’in solisti Cemil Demirbakan,
müzik yaflam›n›n yan› s›ra dokuz y›ld›r Migros’ta görev yap›yor 

H

“Migros’un
deste¤i
olmasa
Yüksek
Sadakat
bugünlere
gelemezdi”

“Migros’un
deste¤i
olmasa
Yüksek
Sadakat
bugünlere
gelemezdi”

‹Ç ‹M‹ZDEN B ‹R ‹

Soldan sa¤a: Alpay fialt (davulcu), U¤ur Onatkut (klavye), Cemil Demirbakan
(solist), Serkan Özgen (gitarist), Kutlu Özmakinac› (bas gitarist).  
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oç Allianz acentesi Ali Ba-
yülken, 18 y›ld›r Koç Hol-
ding bünyesinde hizmet
veriyor. 1989 y›l›nda sigor-
tac›l›¤a fiark Sigorta’yla
bafllayan, daha sonra Koç
Allianz Sigorta A.fi. olarak

acenteli¤i sürdüren Bayülken ilk trafik
poliçesini tanzim etti¤i ve serbest tica-
rete at›ld›¤› o ilk gün duydu¤u heyeca-
n› hâlâ yaflad›¤›n› belirterek, 18 y›ld›r
bu heyecan› kendisine yaflatan sigorta
acenteli¤ini meslek olarak seçmekle
do¤ru bir tercih yapt›¤›n› anlat›yor. 
Gerek sigorta sektöründeki köklü de¤i-
fliklikler gerekse acenteli¤in geliflimi
içinde yo¤un bir ifl temposuyla, Koç
Holding bünyesindeki Koç Allianz Si-

gorta Afi’nin kendilerine sa¤lad›¤›
avantajlarla bugüne dek geldiklerini de
sözlerine ekliyor.
‹flini çok sevdi¤ini ve genifl bir iliflki
çevresine sahip oldu¤unu söyleyen Ali
Bey, mesle¤e at›ld›¤› ilk günlerde, iyi
tan›d›¤› kendi çevresinden yola ç›k-
m›fl; ve ifle önce onlar› sigortal›yarak
bafllam›fl. Koç Allianz’›n güçlü yap›s›n-
dan, kendilerine duyulan güvenle bu-
günlere geldiklerini ifade eden Bayül-
ken, baflar›n›n s›rr›n› “iyi bir ekip kur-
mak, güvenilir olmak ve  risk yönetimi-
nin önemini kavramak” olarak aç›kl›-
yor. 
A¤abeyi Kâz›m Bayülken’in de kendisi-
nin teflvikiyle ayn› mesle¤i seçti¤ini
söyleyen Ali Bayülken, ‹stanbul Koleji

mezunu. ‹fl hayat›na erken at›lmak iste-
di¤i için ‹stanbul Üniversitesi ‹ngiliz Di-
li ve Edebiyat› bölümündeki e¤itimini
yar›m b›rakm›fl. 

“Koç Holding logosunu tafl›mak
sorumluluk ister”
Ali Bayülken, Koç Toplulu¤u ile çal›fl-
man›n pek çok avantaj›n›n oldu¤unu
belirterek flöyle diyor: “Koç Holding lo-
gosunu tafl›mak ve böyle büyük bir hol-
dingi temsil etmek ciddi bir sorumluluk;
kolay de¤il. Ama bu, sizin iflinize daha
da önem vermenize, sorumluluklar›n›z›
yerine getirirken daha titiz davranman›-
za neden oluyor ve logo sizi tafl›maya
bafll›yor. Bu noktada acenteli¤imize de
gerek bireysel gerek kurumsal sigortal›-

“Sigortac›l›kta
risk
yönetimi
önemli”

“Sigortac›l›kta
risk
yönetimi
önemli”
Altunizade’de Koç
Allianz acentesi olan
Ali Bayülken,
sigortac›l›kta risk
yönetiminin ve
güvenilirli¤in önemli
oldu¤unu belirterek,
Koç Holding’in güçlü
ve güven veren
imaj›n›n kendilerine
sorumluluk yüklerken
avantaj sa¤lad›¤›n›
vurguluyor

K



niliklere aç›k olmal›s›n›z, ö¤renece¤i-
miz çok fley var. Mevzuat› sürekli takip
etmek gerekiyor, hareketli ve hata af-
fetmeyen bir sektördeyiz” diyor. ‹yi bir
e¤itim almak, kendini yenilemek, eko-
nomiyi çok iyi takip etmek baflar›n›n
anahtarlar›na da sahip olmak anlam›na
geliyor.

Otomotiv sektöründe sigortac›l›k
A¤›rl›kl› olarak otomotiv sektörüyle
çal›flan Ali Bayülken, distrübütörlerle
ciddi çal›flmalar› oldu¤unu ve bunun
sadece kaskoyla s›n›rl› kalmay›p oto-
mobillerin yurt d›fl›ndan getirilifli,
stoklanmas› ve nihai tüketiciye ulafla-
na kadarki aflamalarda çeflitli branflla-
ra ait teminatlar›n uyguland›¤›n›, olu-
flan hasar tazminatlar› zaman›nda ve
eksiksiz ödenirken lojistik ak›fl›n “ris-
kini yönetmenin” önemini vurguluyor.
Otomotiv sektörünü iyi takip etmek,
üretilen ve sat›lan araç say›s› hakk›nda
bilgi sahibi olmak, ifllerinin bir parças›.
Ekonominin gidiflat›n› önceden gör-
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lar› Koç Toplulu¤u ile buluflturmak gö-
revi düflüyor. Holding bünyesinde veri-
len ciddi e¤itim, uzmanlaflm›fl bir kad-
royla çal›flmak bize önemli destek sa¤l›-
yor. Çok büyük bir kuruluflun ürününü
satmak oldukça avantajl›, bu tek bafl›na
k›ymetli bir varl›k.”

Sigortac›l›k gibi güvene dayal› bir sek-
törde ifl yapt›klar›n› söyleyen Ali Bayül-
ken, müflterilerinin kendilerine tüm
varl›klar›n›, birikimlerini emanet etti¤i-
ni ve Koç Holding gibi köklü bir kuru-
mun bu anlamda onlar için büyük bir
güvence oldu¤unu belirtiyor. Acente
olarak yan›nda böyle bir kurum olmas›-
n›n, ekibiyle kendisine büyük destek
sa¤lad›¤›n› vurguluyor.

“Holding bünyesindeki 
e¤itimler önemli”
Sigortac›l›kta güven unsurunun yan›
s›ra deneyimin önemine de iflaret eden
Ali Bayülken, bu konularda Koç Toplu-
lu¤u’nun verdi¤i e¤itimin ihtiyac› karfl›-
lad›¤›n› vurguluyor. Bayülken, Topluluk
üyelerinin ciddi bir e¤itimden geçti¤ini
ve Koç Toplulu¤u kültürünü ald›¤›n›,
bunun meslekleri için önemli bir avantaj
sa¤lad›¤›n›n alt›n› çiziyor. 
Koç Allianz’da e¤itim programlar›n›n
sürekli olarak gerçekleflti¤ini, ald›klar›
e¤itimden sonra daha donan›ml› olduk-
lar›n› belirtiyor. Ali Bayülken, e¤itimler
sayesinde müflterilerine de daha yet-
kin bir flekilde bilgi verebildiklerini ve
bunun da sat›flta kendilerine avantaj
sa¤lad›¤›n› söylüyor. Sigortac›l›k için
iyi bir çevreye sahip olmak, ikna kabili-
yetinin yüksek olmas›, dinamik ve e¤i-
timli bir ekiple çal›flmak gibi özellikle-
rin öne ç›kt›¤›n› vurgulayan Bayülken,
müflteriye sadece poliçeden ibaret bir
teminat sunmad›klar›n›, güven yarata-
bilmeyi baflararak 24 saat hizmet
verdiklerini söylüyor. Bayülken’e göre
risk yönetimini bilmenin de sigortac›l›k
için önemi büyük. Sektörün hâlâ de¤i-
flim içinde oldu¤unu söyleyen Bayül-
ken, “Dinamizm bu yüzden önemli. Ye-

mek ve ona göre tedbir almak ise risk
yönetimi aç›s›ndan önem tafl›yor. Ali
Bey, 2007 y›l› hedefleri anlam›nda, bi-
reysel poliçelere yönelmenin zaman›-
n›n geldi¤ini, kiflilerin büyük harcama-
lar› olmasa da yapacaklar› küçük har-
camalar›n de¤erlendirilmesi gerekti¤i-
ni belirtiyor. Bireysel müflterilerinin
memnun kald›klar› sigorta acenteleri-
ni b›rakmad›¤›n› anlatan Bayülken, bu
güveni sa¤layabilmek için de ekibiyle
birlikte, 365 gün 24 saat, ma¤dur du-
rumdaki müflterilerine yard›mc› olabil-
mek için çal›flt›klar›n›; sorun yaflayan
müflterilerine maddi oldu¤u kadar ma-
nevi destek de verebilme çabas› içinde
olduklar›n› söylüyor. Kendileri için
müflteri memnuniyetinin çok öncelikli
oldu¤unu anlatan Bayülken, teminat›
verdikten sonra müflterinin kendileri-
ne her an ulaflabildi¤ini ifade ediyor.
Birlikte çal›flt›¤› kiflilerin bu konuda bi-
linçli oldu¤unu söyleyen Ali Bey, yedi
kiflilik bir ekiple müflterilerine hizmet
veriyor. Koç Allianz’›n müflteri mem-
nuniyeti konusunda anketlerle geri
bildirim sa¤lad›¤›n› belirten Bayülken,
ald›klar› ödüllerin de ekibiyle birlikte
tüm çal›flanlar›n›n baflar›s› oldu¤unu
vurgulayan Ali Bayülken, Koç Alli-
anz’›n bireysel emeklilikteki katk› pay-
lar›n›n bir k›sm›n› karfl›lad›¤›n›, bunun
da kendilerine avantaj sa¤lad›¤›n›
sözlerine ekliyor.

Neslihan Savafl

“ Koç Holding logosunu tafl›mak ve
böyle büyük bir holdingi temsil etmek ciddi
bir sorumluluk. Ama bu, iflinize daha da
önem vermenize neden oluyor

”

Ali Bayülken,
Altunizade Koç Allianz
acentesinde çal›flma
arkadafllar› ile...
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UEFA Asbaflkan› fienes Erzik:

“Görevim
ülkeme
fayda

sa¤l›yor”

“Görevim
ülkeme
fayda

sa¤l›yor”

ürk futbolunun uluslararas› arenadaki
önemli temsilcilerinden biri fienes Er-
zik... Avrupa Futbol Federasyonlar›
Birli¤i’nin (UEFA) geçti¤imiz günlerde
Düsseldorf’ta gerçeklefltirilen “31. Ge-

nel Kurulu”nda yeniden “‹cra Kurulu Üyeli-
¤i”ne seçilen Erzik, bu görevi en uzun süreyle
yapan isim olarak dünya futbol tarihine geçti.
UEFA ‹cra Kurulu’nun seçimlerden sonra yap-
t›¤› görev da¤›l›m›nda “Asbaflkanl›¤a” yeniden
lay›k görülen Erzik, ola¤an dönemin sonuna ka-
dar bu görevini sürdürmesi halinde UEFA As-
baflkan› olarak da en uzun süre görev yapan ki-
fli unvan›n› alacak. Türkiye Futbol Federasyo-
nu’nun da “Onursal Baflkan›” olan fienes Er-
zik’le baflar›lar›n› ve Türk futbolunu konufltuk...

Tebrikler, tekrar UEFA Yönetim Kuru-

lu’na seçildiniz; yan›lm›yorsam 16. y›l›n›z?

17. y›l›ma bafll›yorum. 19 Nisan 1990 tarihin-
den bu yana yönetim kurulunday›m. Ama UE-
FA’da 25 y›ld›r görev almaktay›m.

Türk futbolu aç›s›ndan UEFA’da bu kadar

uzun süre görev alman›z, sizce ne ifade

ediyor?

UEFA 1954 y›l›ndan beri var. Normalde her bi-
ri dörder y›l olmak üzere üç dönem, yani top-

T

UEFA Yönetim Kuruluna
17. kez  seçilen UEFA

Asbaflkan› fienes Erzik,
Türk futbolu ile ilgili

sorular›m›z› yan›tlad›



lam 12 y›l hizmet edilir. Sonra seçime gi-
dilir. Ülke say›s› ben ilk seçildi¤imde 32
idi. Son seçimde Karada¤’›n da kat›lmas›
ile 53 oldu. Seçimlerde birinci turda 53
ülkenin en az 27’sinin oyunu alman›z la-
z›m. 12 y›l› tamamlad›ktan sonra genel-
de onursal unvan verirler ve yerinize
baflkalar› gelir. Benim göreve gelmem ile
Lennart Johansson’un göreve gelmesi
ayn› döneme rastlad›. Öyle oldu ki Len-
nart Johansson ile kaderimiz kesiflti. Jo-
hansson 19 Nisan 1990’da Malta’da mar-
jinal bir oyla baflkan seçildi. Ben de ilk
defa seçime giriyor olmama ra¤men 32
ülkenin 24 oyunu alarak UEFA Yönetim
Kurulu’na seçildim. 16 y›l birlikte hizmet
ettik. Son seçim öncesi en uzun hizmet
edenler bizdik. Johansson UEFA ‹cra
Kurulu’nda iki y›l önceden de görev yap-
t›¤› için 18 y›l›n› tamamlam›flt›. Bir kez
daha seçilseydi tabii ki en uzun süre hiz-
met eden kifli olacakt›. O seçilemeyince
önümüzdeki dört y›l› tamamlarsak, UE-
FA tarihinde en uzun süre hizmet ver-
mifl kifli olaca¤›m.
Herhalde bu Türkiye için çok fley ifade
ediyor. Türkiye’nin ad› UEFA’da en uzun
süreli görev yapan kifli ve ülke olarak ya-
zacak. Türkiye’nin tan›t›ma ihtiyac›  ol-
du¤u bir dönemde bu önemli bir konu.
Bana gelince; gerek TFF’deki baflkanl›k
görevini gerekse UEFA’daki görevimi al-
madan evvel elbette kendime güven-
mem gerekiyordu.  

Bu sonuç, futbolun de¤iflik alanla-

r›nda sahip oldu¤unuz büyük tecrü-

belerinizle yak›ndan ilgili olmal›...

Evet, ifl yaflant›m›n verdi¤i cesaret ve
tecrübe, futbolun büyük bir tan›t›m ara-
c› haline gelece¤ini o günlerden görme-
mi sa¤lad›. O zamanlar fiampiyonlar Ligi
bile yoktu. Bizim zaman›m›zda oldu.  Ay-
r›ca ben flansl›y›m, yönetim kuruluna
girdikten sonra Avrupa Kulüpler Komi-
tesi’nde görev yapma imkan›m oldu ve
sonra da komitenin baflkan› oldum. O
günden bugüne profesyonel yap›ya geç-
tik. Günlük ifller yerine gelecekle ilgili
planlar yapan, vizyon hakk›nda karar ve-
ren komisyon haline geldik. Tam benim
istedi¤im gibi oldu. Ben yaklafl›k 12 y›l-
d›r kulüplerin sorumlusuyum. 

Size göre nas›l bir aflama kaydettik?

“Türk futbolu 1990’l› y›llardan son-

ra bir yükselifle geçti, 2002 Dünya

Kupas›’nda tepe noktas›na vard›. O

jenerasyonun arkas›n› getiremedi-

¤imiz için ciddi bir düflüfl var” deni-

liyor. Buna kat›l›yor musunuz?

Kat›l›yorum. Asl›nda ben bunu söyleyeli
çok oldu. Bu bizim beraber büyüttü¤ü-
müz bir çocuktu. ‹yi bir e¤itim vermeye
bafllad›k. ‹lkö¤retim durumunda karfl›l›¤›-
n› azar azar almaya bafllad›k. Sonra çocuk
üniversiteye gidince art›k kendi kararlar›-
n› verebilir diye uzaktan kontrol etmeye
bafllad›k. Ve bir yerden sonra tamamen
kendi kararlar›n› verebilece¤ini düflünüp
serbest b›rakt›k. Ama ne yaz›k ki biz ser-
best b›rakt›ktan sonra yeni bir jenerasyon
yaratmada ciddi s›k›nt›lar yafland›. 

Türk futbolunun zirvede oldu¤u o

y›llarda bunlar› söyledi¤inizde sizi

“felaket habercisi” olmakla suçla-

yanlar bile ç›km›flt›.

Evet aynen öyle söylediler. O zamanki
düflünce “Biz çok büyük olduk” fleklin-
deydi. Benim her zaman söyledi¤im bir
söz vard›r; Futbolda dün yoktur, bugün
ve yar›n vard›r. Geçmifl hemen unutulur.
Ben 1989 y›l›nda Federasyon Baflkanl›-
¤›’na atand›m. Bana teklifi yapt›¤›nda
rahmetli Turgut Özal’a “Ölüm ve hasta-
l›k hariç kimse bu görevden beni alama-
yacak” flart›n› koymufltum. Bunun sebe-
bi, ortada hiçbir fleyin olmamas›yd›. Baz›
fleyleri s›f›rdan kurmak, oluflturmak ge-
rekiyordu. Çok büyük s›k›nt›lar yafland›.
Ben bütün bu s›k›nt›lar› yaflayan biri ola-

rak yapt›m o uyar›y›. Oysa beni ‘felaket
tellall›¤›’ ile suçlayanlar›n hiç birisi nas›l
aflamalardan geçerek o zirveye ç›kt›¤›-
m›z› düflünmediler. Yapt›¤›m›z ifller o za-
manlar için devrim niteli¤inde ifllerdi.
Örne¤in, ilk sponsoru ald›¤›m›zda her-
kes çok flafl›rm›flt›.

Avrupa Kupas›’na kat›ld›¤›m›z y›ld›

de¤il mi? 

Evet. Eylül 1992’de daha bir y›l›m›z var-
ken 3813 say›l› yeni yasay› ç›kar›p seçi-

min daha önce yap›lmas›n› istedik. 21 ta-
k›ml› topal bir lig devrald›k biz. Geldi¤i-
mizde o disiplinli sistemi kurmasayd›k
bu günlere gelemezdik. “Tahkim Kurulu
kurarak futbolu idari yarg›dan kurtara-
ca¤›z” dedi¤imizde Türkiye aya¤a kalkt›.
Oysa biz dünyada ne yap›l›yorsa, FIFA,
UEFA neyi yap›yorsa onu yap›yorduk,
yoksa tekerle¤i yeniden icat etmeye ça-
l›flm›yorduk. Bugün Tahkim Kurulu’nun
yarg›dan ba¤›ms›z olmas›n›n ne demek
oldu¤unu bize gayet güzel gösteren pek
çok olay› tecrübe ediyor Türk futbolu.

Futbol dünyas›n›n önde gelen isim-

leri “futbolda demokrasi çok iyi ifl-

lemez, otoritenin güçlü olmas› gere-

kir” diyorlar. Kat›l›yor musunuz bu

görüfle?

Bu söyledi¤iniz tam benim modelim iflte.
Futbolda tam demokrasi isteseniz de ol-
maz. Bu çok boyutlu bir mozaik. Bu mo-
zayi¤i yönetmekte demokratik, ço¤ulcu
yöntemlerin çok verimli olmad›¤›n›, da-
ha çok karmafla ve çözümsüzlük yaratt›-
¤›n› yaflayarak tecrübe ettim. ‹stedi¤iniz
kadar “siyaset futbola kar›flmas›n” de-
yin, böyle bir fley olmaz. Bunun tam ter-
sine, istedi¤iniz kadar “futbol siyasete
kar›flmas›n” deyin, o da her zaman müm-
kün de¤ildir. 
Ne spor devlet deste¤inden, ne de dev-
let spordan vazgeçebilir. Çünkü her iki
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Dört y›l› tamamlay›nca UEFA
tarihinde en uzun süre görev yapan kifli
olaca¤›m. Türkiye’nin
tan›t›ma ihtiyac› 
oldu¤u bir dönemde
önemli bir konu
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gelin bakal›m neler oluyor
konuflal›m” diyor. Bu gayet
normal bir süreç, yeni yap›-
lan veya Türkiye’ye özel bir
fley de¤il. Yunanistan’a,
Kenya’ya da yap›ld›. Fede-
rasyon ve kulüpler aras›nda
bir sorun, bir sürtüflme

olursa FIFA devreye girer. 

“Futbolcu aç›s›ndan Avrupa ligleri

ile aram›zda fark kalmad›, bazen

Türkiye’de daha çok kazan›yorlar”

deniyor. Türkiye ligi hakk›nda ne

düflünüyorsunuz? 

Bak›fl aç›n›za ba¤l›. Barda¤›n dolu k›sm›-
n› m› bofl k›sm›n› m› gördü¤ünüze ba¤l›.
Kulüpler aç›s›ndan tablo pek olumlu de-
¤il. Çünkü kulüplerin yapt›¤› transferle-
rin büyük bölümü isabetsiz transferler
oluyor. Fenerbahçe, Befliktafl, Galatasa-
ray gibi büyük tak›mlar›n›n futbolcular›
sürekli elefltiriliyor. Yap›lan transferler
ne derece do¤ru? Bunlar›n sorumluluk-
lar›n› kim al›yor? Türkiye'de transferler
ile ilgili bir sistemin oturtuldu¤unu dü-
flünmüyorum ve yanl›fl transferler yap›l-
d›¤›n› düflünüyorum.

Milli Tak›m’› nas›l de¤erlendiriyor-

sunuz? 

Bir kopukluk var bence. Teknik direktör
de¤ifliklikleri çok oldu. Milli tak›mlarda
baflar› için süreklilik bir kulüp tak›m›ndan
daha da önemli. fienol Günefl geldi gitti.
Ersun Yanal geldi sonra gitti. Onun yerine
Fatih Terim geldi. Baflar› için süreklili¤in
sa¤lanmas› laz›m. Bu, özellikle Milli Tak›m
gibi sadece maçlar için bir araya gelen bir
yap› için olmazsa olmaz bir faktör.

Koç Toplulu¤u'nun ve genel olarak

büyük flirketlerin spora ve sporun

finansman›na yaklafl›mlar›nda bü-
yük ilerlemeler kaydedildi. Bugün

büyük flirketlerin spora yaklafl›mla-
r› olmas› gereken noktada m›?

Ben bu konuda biraz önyarg›l› olabili-

kurumun da ülkenin sosyal bütünlü¤ün-
de etkileri, yetkileri, sorumluluklar› var.
Uzlaflmak zorundalar. Biz nas›l UEFA
olarak tolerans gösteriyorsak ülkeler de,
federasyonlar da böyle yapmal›. Bu mo-
delin ana kural› anlay›fll› ve toleransl› ol-
makt›r. Kiflilerin bunu sosyal görev ola-
rak görüp birbirlerini has›m olarak gör-
mekten vazgeçmeleri laz›m. 
Bugünkü noktaya gelinmesinde “bana
ne” diyen herkesin kabahati var, sorum-
lulu¤u var. Belki benim de sorumlulu¤um
var. Belki, UEFA’ya zaman ay›raca¤›m di-
ye fazla ilgilenemedim federasyon ile. Hâ-
lâ bana sorular sorarlar. “Hâlâ m›?” derim
bana soru soranlara. Ben b›rakal› 10 y›l
oldu. Federasyon baflkanlar›na sorun so-
rular›n›z›. Ama onlardan cevap alamad›k-
lar› zaman bana sorarlar. Bu kaos derin-
lefltikçe “fienes Bey tekrar Federasyon
Baflkan› olsun” diyorlar. Buyurun... Böyle
bir fley olur mu? fienes Bey kötü zaman-
larda yard›ma gelen kurtar›c› m›?.

Bu durumda sizce kim göreve gele-

bilir? Bakan “ben müdahale ede-

mem”, Federasyon Baflkan› da “Ha-

ziran› bekleyin” diyor. 

fiu ana kadar 80-90 imza verildiyse, bunu
hukuken sürüncemede b›rakmak müm-
kün de¤il. “Ola¤anüstü genel kurula gidil-
mesi gerekiyor” denildiyse buna herkes
uymak zorunda. Ancak TFF imzalar›n ge-
çerlili¤ini incelemek zorunda. Yeterli im-
za yoksa, ola¤anüstü genel kurula gidile-
mez. Ola¤anüstü genel kurullar›n Türk
futboluna yarar getirmeyece¤ini düflünü-
yorum. En son kar›fl›kl›klardan sonra FI-
FA devreye girdi. Mart bafl›nda toplant›ya
ça¤›racak taraflar›; “Burada bir olay var,

rim. Çünkü Türkiye'de sponsorluk sis-
temini bafllatan benim. UEFA'da da
uzun zamand›r bunlarla u¤rafl›yoruz.
Art›, son üç y›ld›r FIFA Marketing ve TV
ad›nda bir flirket kurduk. Bu flirketin de
yönetim kurulu üyesiyim. Dolay›s›yla
Türkiye'deki sistemi küçük görmemekle
birlikte flirketlerin duydu¤u güven ek-
sikli¤inden kaynaklanan baz› yanl›fllar
yap›ld›¤›n› da görüyorum. Örne¤in ‹fl
Bankas›'n›n, THY'nin Milli Tak›mlardan
deste¤ini çekmesi olumsuz geliflmeler.
Bu tarz olaylar›n yaflanmamas› için spor
dünyas› ile ifl dünyas› aras›nda sars›lmaz
bir güven tesis edilmesi gerekiyor. 
Öte yandan gayet güzel geliflmeler de
oluyor. Koç Holding gibi büyük holding-
lerimizin spora bak›fl›nda ciddi geliflme-
ler var. Beko’nun lig sponsorlu¤u, daha
öncesinde Befliktafl gibi güzide bir kulü-
bümüzü y›llar boyunca desteklemesi,
Türkiye’de spor sponsorlu¤unun gelifli-
mi aç›s›ndan örnek al›nmas›, takdir edil-
mesi gereken faaliyetlerdir. 
Kulüpler baz›nda da umutluyum. Ülker,
Efes Pilsen, Turkcell Süper Ligi, Fortis
Türkiye Kupas› gibi sponsorluklar gayet
baflar›l›. ‹nan›n, dünyada bu kadar ciddi
paralar yok. UEFA Kupas›'na bu kadar
kaynak bulam›yoruz biz. 

“Sponsorluk Türkiye'de iyi gidi-

yor”, denilebir mi?

Evet. Kulüpler baz›nda iyi. Federasyon
baz›nda da iyiydi ama federasyonda bir
tak›m fleyler oldu. Sponsorun esas güven-
cesi sürekli yönetimler ve profesyonellik-
tir. Çiçek gibi iyi bakmak laz›m sponsorla-
ra. Onlara peflin para gözüyle bakmamak
laz›m. Bugün al›yorum, yar›n onlara ne
verece¤im diye düflünmek laz›m. Karfl›-
l›kl› sayg›n›n ve anlay›fl›n gerekli oldu¤u
bir iliflkidir sponsorluk iliflkisi. Her iki ta-
raf da karfl›l›kl› olarak kazanmak ister. Bir
taraf kazanmamaya bafllad›¤› zaman
sponsorluk anlam›n› yitirir. 

Yusuf Müftüo¤lu
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Koç Holding Halkla ‹liflkiler Uzman› fieniz Akan,
fienes Erzik ile birlikte...

Çiçek gibi iyi bakmak laz›m
sponsorlara. Onlara peflin para
gözüyle bakmamak laz›m. Bugün
al›yorum, yar›n onlara ne verece¤im
diye düflünmek laz›m

“

”



ürkiye’nin motor sporlar›nda
bafllang›ç ‹stanbul’daki otomo-
bil say›s›n›n 2000 civar›nda ol-
du¤u 1920’lere kadar dayand›-
r›lsa da, motor sporlar›n›n ger-

çek anlamda 1960’lar›n sonunda ivme
kazand›¤›n› söylemek mümkün. O y›lla-
ra de¤in amatör flartlarda yar›fllar dü-
zenleyen Turing Kulubü’nün, Türkiye
Turing Otomobil Kurumu’na dönüfle-
rek ayn› zamanda tüm dünyadaki oto-
mobil sporlar› faaliyetlerinin yönetim
merkezi olan Federation International
Automobile’›n (FIA) Türkiye Temsilci-
li¤ini almas› k›r›lma noktas› oluyor. Bu
tarihten sonra Türkiye’de otomobil
sporlar›n›n yavafl ama sürekli bir gelifl-
me gösterdi¤i söylenebilir. Fiat Abarth
Motorsports tak›m›n›n deneyimli pilotu
Volkan Ifl›k da bu geliflmeyi onayl›yor
ancak “Aç›¤› kapatmak için gitmemiz
gereken çok uzun bir yol var” diyor.  

Fiat Abarth Türkiye motor sporlar›

tarihinde sizce nerede duruyor? 

Bugün otomobil sporuyla ilgili her alan-
da Fiat var; otomobil sporuna inanm›fl
ve her yönüyle bu sporu destekleyen
bir marka. Yar›fl organizasyonlar›, ulus-
lararas› deneyimler, Delta Sport’la

amatörlere verdi¤i destek, “Ralliye ‹lk
Ad›m” seminerleriyle sporcu yetiflmesi-
ne katk›lar›, gerçeklefltirdi¤i baflar›l› ça-
l›flmalardan sadece birkaç›. Fiat bugü-
ne kadar yapt›klar› yan›nda en iyilerle
çal›flmay› da seven bir kurulufl.

Avrupa fiampiyonas›...

Geç kal›nm›fl bir hedef bu asl›nda. Dün-
yaya bu kadar otomobil satmay› baflaran
bir markan›n, Avrupa parkurlar›nda
Türk bayra¤›n› dalgaland›rmas› flimdiye
kadar olmal›yd› zaten. Avrupa Ralli fiam-
piyonas›, Dünya Ralli fiampiyonas›’ndan
önceki önemli bir organizasyon. Nisan’da
bafllayacak ve 10 ülkeyi kapsayacak. 

Nas›l haz›rlan›yorsunuz?

Her y›l bu flampiyonaya kat›lan ekipleri
geçebilmemiz için farkl›l›k yaratmam›z
gerekiyor. Kendi kendineyeten 25
kiflilik bir ekibiz. Ben ve Güray Karacar
co-pilot olarak yer al›yoruz. Koray Kaf-
kas koordinatörümüz. 

‹yi pilot olmak için neler gerekir?

Pilot dendi¤inde bizim toplumumuzda
genellikle “ç›lg›n sürücü” anlafl›l›yor. Fi-
zik kurallar›, spor disiplini, otomobil bil-
gisi iyi bir pilot olmak için bafllang›çta

yeterlidir. Tecrübe, çal›flma, özveri, sa-
b›r ve pratik zekâ akabinde gelir.

Hayatla nas›l yar›fl›yorsunuz?

Bu spora gönül verdi¤im andan itibaren
geliflmesine katk›da bulunmaya gayret
ediyorum. Pek çok ilke imza att›ysam,
bu gayretimin sayesindedir. 

T

Fiat Abarth
Motorsports
tak›m›n›n usta pilotu
Volkan Ifl›k, ekibiyle
birlikte Avrupa Ralli
fiampiyonas›’na
haz›rlan›yor. 
Alt› ayda on farkl›
ülkede yap›lacak
yar›fllarda hedef, ilk
üç içinde yer almak

“Fiat en iyilerle
çal›flmay› sever”
“Fiat en iyilerle
çal›flmay› sever”

Geçen sezon Grande Punto Super 2000
ile Avrupa fiampiyonu olan Giandamenico
Basso, bayra¤› Avrupa Ralli flampiyona-
s›nda 2007 sezonunda  Fiat Abarth pilotu
Volkan Ifl›k’a devretmeye haz›rlan›yor. Fi-
at Abarth Volkan Ifl›k’la Avrupa Ralli
fiampiyonas›-ERC’de flampiyonluk hedef-
liyor. Tak›m Koordinatörlü¤ünü Koray
Kafkas’›n üstlendi¤i Fiat Abarth Motors-
port, Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenle-
nen bir toplant›yla bas›na tan›t›ld›. Top-
lant›da, Fiat Abarth pilotu Volkan Ifl›k ile
bu sene IRC’de yar›flacak olan Avrupa
fiampiyonu Basso’nun yan›s›ra tüm dün-
yada rallinin yeni trendi olan Super 2000
kategorisinin en iddial› arac› olan Grande
Punto Super 2000 bas›na tan›t›ld›. 

Fiat Abarth Avrupa’da
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ürkiye’nin önde gelen ekonomi ve politika gazetelerinden biri
olan Dünya’n›n Genel Yönetmen Yard›mc›s› Hakan Gülda¤, ko-
nusunda uzman bir gazeteci. 1981 y›l›nda yay›n hayat›na baflla-
yan Dünya Gazetesi ile Hakan Gülda¤’›n yollar›n›n kesiflmesi
1987 senesine uzan›yor. Dünya Gazetesi’nin d›fl haberler servi-
sine muhabir olarak giren Gülda¤, aradan geçen y›llar içerisinde

gerek Dünya Gazetesi’nde gerekse farkl› yay›n kurulufllar›nda çeflitli gö-
revler üstlenmifl. Bugün gazetesinin Genel Yönetmen Yard›mc›l›¤›n›
yürüten tecrübeli gazeteci ile Türkiye ve dünyadaki ekonomi gazetecili-
¤ini konuflmak üzere 2007 y›l›n›n en iyi otomobili seçilen Ford S Max’la
birlikte Emirgan Korusu’na do¤ru yola ç›k›yoruz. ‹stanbul’un trafi¤i o ka-
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Hakan Gülda¤ 1987
y›l›nda muhabir olarak

girdi¤i Dünya
Gazetesi’nde bugün

genel yönetmen
yard›mc›l›¤› görevini

yürütüyor
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dar yo¤un ki Emirgan Korusu’ndaki
Pembe Köflk’ün önüne geldi¤imizde
sorular›m›z çoktan bitmifl oluyor. Fo-
to¤raf çekmek için araçtan indi¤imiz-
de ise Hakan Bey’den yol boyunca kul-
land›¤› S-Max hakk›ndaki görüfllerini
al›yoruz. 

Ekonomi gazetecili¤inde Dünya

Gazetesi’nin yeri nedir?

Dünya Gazetesi esas olarak 1949 y›-
l›nda kurulmufl çok köklü bir gazete.
1981 y›l›nda ise Nezih Demirkent ta-
raf›ndan bir ekonomi gazetesine dö-
nüfltürülmüfl.  Türkiye’deki ekonomi

gazetecili¤inin Dünya Gazetesi ile
bafllad›¤›n› söylemek mümkün. Dün-
ya, uzun y›llar ekonomi alan›ndaki
tek yay›n olma özelli¤ini korudu. Ara-
dan geçen y›llar içerisinde toplumun
ekonomiye olan ilgisi artt› ve gazete-
ler ekonomi sayfalar›na yer vermeye
bafllad›lar. Önceleri yar›m veya bir
sayfa ile s›n›rl› olan ekonomi haberle-
ri bugün ulusal gazetelerde 7-8 sayfa
olarak yer al›yor. 

Türkiye’deki ekonomi gazetecili-

¤ini dünya ile k›yaslarsak nas›l

bir tablo ç›kar karfl›m›za?

Dünyaya bakt›¤›n›zda çok eski ekono-
mi gazeteleri ile karfl›lafl›rs›n›z. Mese-
la Financial Times 150 y›ll›k bir eko-
nomi gazetesi. Bizde bu kadar eski bir
ekonomi gazetesi yok. Buna ra¤men
okunurluk oran› aç›s›ndan aram›zda
uçurumlar bulunmuyor. Mesela  ‹ngil-
tere’deki en çok okunan ekonomi ga-
zetesinin tiraj› 80 bindir. ‹ngiltere
ekonomisi Türkiye’ninkinden yaklafl›k
3.5 kat daha fazla. Penetrasyona yani
1000 kiflideki okur yazarl›¤›na bakt›¤›-
n›zda, ‹ngiltere’de 320 olan say›n›n
Türkiye’de 98 oldu¤unu görürsünüz.
Buna ra¤men biz Dünya Gazetesi ola-
rak 50 bin tiraj yap›yoruz. Di¤er taraf-
tan Dünya Gazetesi olarak Avrupa
Ekonomi Bas›n Federasyonu’nun
Türkiye’deki tek üyesiyiz. 

Dünya gazetesinde siz neler yap›-

yorsunuz?

Ben Genel Yönetmen Yard›mc›s› ola-
rak çal›fl›yorum. 1987 y›l›nda d›fl ha-
berlere muhabir olarak girdim. Daha
sonra d›fl haberler servisinin flefi ol-
dum ve ilerleyen zamanlarda gazete
içinde farkl› görevler ald›m. 1990 y›-
l›nda Cumhuriyet Gazetesi’nde eko-
nomi servisinin istihbarat flefi olarak
çal›flt›m. Daha sonra Milliyet Gazete-
si’nin bir yay›n› olan haftal›k ekonomi
dergisi “Ekonomi Politika”da çal›flma-
ya bafllad›m. Çeflitli yay›n organlar›n-
dan sonra da Sabah’ta Power dergi-
sinde çal›flt›m. Daha sonra Nezih
Bey’in beni ve di¤er ekip üyelerini ça-
¤›rmas›yla Globus diye bir dergi ç›kar-
maya bafllad›k. fiimdi ise buraday›m.

Uzun y›llard›r ekonomi üzerine ç›-

kar›lan yay›nlarda çal›fl›yorsunuz.

Tecrübelerinize ve bilginize daya-

narak Türkiye ekonomisine yöne-

lik tahminlerinizi alabilir miyiz?

Bu y›l için bir kaç senaryo çizmek
mümkün. 2007 bir çok önemli geliflme-
nin yaflanaca¤› önemli bir y›l. Son dört
seneye bakt›¤›n›zda sürekli büyüme
gösterdi¤ini görüyoruz. Buna karfl›n
cari aç›k problemimiz devam ediyor.
Ben iyi senaryonun gerçekleflece¤ine
inan›yorum. Seçimler siyasi gerginli¤e
dönüflmezse, Avrupa Birli¤i süreci ke-

sintiye u¤ramazsa iyi bir y›l geçiririz.
Bu sene yap›lacak mikro reformlar›n
2008 senesinin daha iyi geçmesine ne-
den olaca¤›na da inan›yorum. 

Otomobillerle aran›z nas›ld›r? 

Otomobillere fayda aç›s›ndan yakla-
flan insanlardan›m. Önemli olan tafl›t
görevini yerine getirmesi. O¤lum ise
benim tam tersimdir. Arabalar›n jant-
lar›na bile bakar. Çocukken benim de
ilgim daha fazlayd›. Ama özel bir tut-
kum oldu¤unu söyleyemem.

Yine de otomobil sat›n al›rken

dikkat etti¤iniz temel kriterler

vard›r. Bunlar› ö¤renebilir miyiz?

Araç sat›n al›rken ikinci eli de¤er kay-
betmeyen bir araç almaya özen göste-
riyorum. Benim için otomobilde
önemli olan üç özellik; fiyat, güvenlik
ve tasar›md›r. Özellikle uzun yolcu-
luklarda araç kullanmaktan zevk al-
mak isterim. Arac›n yol tutuflunun iyi
olmas› da çok önemli. 

Ford S Max’i nas›l buldunuz?

Ford markas›n›n benim zihnimde her
zaman güven veren bir imaj› vard›r.
Ford marka araçlar›n güvenli araçlar ol-
du¤una inan›r›m. S Max 2007 y›l›n›n en
iyi otomobili seçildi. Benim en çok ön
panelindeki derinlik hofluma gitti. ‹nsa-
na sürüfl esnas›nda ferahl›k duygusu ve-
riyor. ‹çi rahat bir otomobil, özellikle ar-
ka koltuklar›. Aileler için ideal oldu¤unu
düflünüyorum. Di¤er taraftan sportif bir
tasar›m› ve modern bir çizgisi var. 

Zeynep Kasapo¤lu
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Ford
markas›n›n benim
zihnimde her zaman güven veren bir
imaj› vard›r. S-Max ise insana sürüfl
esnas›nda ferahl›k duygusu veriyor”
“
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“Ülkem ‹çin Günü” kapsam›nda gerçeklefltirilen projeler ayr›nt›l› olarak her say›m›zda yer almaya devam edecek. 

oç Toplulu¤u’ndaki flirket ça-
l›flanlar›ndan Türkiye’nin en
uzak köflesinde faaliyet göste-
ren bayisine kadar 81 ilden
gönüllü kat›l›mc›n›n dahil ol-
du¤u “Ülkem ‹çin” projesi sa-

yesinde hem e¤itim gören çocuklar,
hem de sa¤l›¤›na kavuflmay› bekleyen
hastalar sevindi. Koç Toplulu¤u bayileri,
çal›flanlar› ve flirketleri, kurumsal sosyal
sorumluluk duygusunu Türkiye’nin her
köflesine tafl›d›. Bu say›m›zda Ayd›n’dan
I¤d›r’a, Bolu’dan Denizli’ye uzand›k.

Ayd›n’da okul bak›m ve onar›m›
Tofafl Bayii Selami Özpoyraz Ayd›n’›n
koordinatörlü¤ünde Yunus Emre ‹lkö¤re-
tim Okulu’nun bak›m ve onar›m› gerçek-
lefltirildi. Okulun iç kap›lar›n›n tamam›
de¤ifltirildi, pencereleri tamir edildi ve tu-
valet ile lavabolar›n de¤iflimi gerçekleflti-
rilerek okul 2006-2007 e¤itim ve ö¤retim
y›l›na haz›r hale getirildi.

Bolu’da devlet hastanesine destek
Bolu’daki Arçelik/Beko Bayii Ard›han
Müesseseleri yöneticileri Salih Aziz ve
Ahmet Ard›han koordinatörlü¤ünde
toplam dört bayinin kat›l›m›yla gerçek-
lefltirilen proje ile ‹zzet Baysal Devlet
Hastanesi Kanser Erken Teflhis ve Ta-
rama Merkezi’nin eksikleri giderildi.
Oluflturulan yeni merkezde  bir doktor
odas›, bir hemflire odas›, iki muayene
odas›, laboratuvar, bir e¤itim ve konfe-
rans salonu, bir hasta bekleme salonu-
nun tefriflat›, tüm masa, sandalye, elek-
tronik ve teknik malzemeler dahil ol-
mak üzere tedarik edildi.

Denizli’de okul yenilendi
Denizli Opet Bayii Baflpet Petrol yetkili-
si Hasan Sertel koordinatörlü¤ünde ve
14 bayinin kat›l›m› ile Buldan ilçesi
Aland›z Köyü ‹lkö¤retim Okulu’nun ba-
k›m› ve tamirat› gerçeklefltirildi. Proje
kapsam›nda; okulun kap› ve pencere

do¤ramalar› sökülüp yerine PUL do¤ra-
ma yap›ld›. Okul bahçesindeki eski tuva-
let binas› y›k›l›p yenisi yap›ld›. Su ve
elektrik tesisatlar› ba¤land›. Binan›n dö-
külen s›valar› tamir edildi ve bütün bina
d›fltan ve içten boyand›. Daha önce ha-
tal› döflenen çat› kiremitleri toplanarak,
ayn› kiremitler tekni¤ine uygun flekilde
yeniden döflendi. Okul bahçesinin y›k›-
lan çevre duvar› yerine yenisi yap›ld›.
Atatürk büstü de¤ifltirildi. .

I¤d›r’da zihinsel engellilere bahçe
I¤d›r Arçelik Bayii Güven G›da ortaklar›
Cafer Yeflil ve Bahattin Ifl›k taraf›ndan
gerçeklefltirilen proje ile I¤d›r’da Zihin-
sel Engelliler Okulu’nun bahçe düzenle-
mesi gerçeklefltirildi ve Atatürk  büstü
ile kitapl›k yapt›r›ld›.

Ayd›n’dan I¤d›r’a “Ülkem
‹çin” gönüllüleri çal›fl›yor
Ayd›n’dan I¤d›r’a “Ülkem
‹çin” gönüllüleri çal›fl›yor

AYDIN

BOLU

DEN‹ZL‹

Koç Toplulu¤u’nun 80. y›lda bafllatt›¤› sosyal
sorumluluk projesi kapsam›nda yap›lan
çal›flmalar› paylaflmaya devam ediyoruz...
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ünümüzde art›k müflteri sa-
dakati flirketlerin öncelikli
hedeflerinden biri haline
geldi. Özellikle rekabetin

yo¤un oldu¤u otomotiv sektöründe
uzun vadeli müflteri sadakati stratejik
olarak önemini gün geçtikçe art›rmaya
devam ediyor. Türkiye’de FIAT mar-
kas› ile TOFAfi Türk Otomobil Fabri-
kas› A.fi. de bu gerçe¤i öngören ve
hem organizasyonunu hem de strate-
jik faliyetlerini “müflteri sadakati” ger-
çe¤i üzerine kuran öncü bir otomotiv
firmas› konumuna geldi. FIAT markas›
Türkiye’de, Tan› Pazarlama ve ‹letiflim
Hizmetleri A.fi. koordinasyonunda yü-
rütülen Koç Toplulu¤u müflteri iliflki-
leri yönetimi (CRM) faliyetleri parale-
linde Temmuz 2004’te bafllad›¤› CRM
çal›flmalar›na; özel CRM ekibi organi-
zasyonunun kurulmas›, sat›fl ve sat›fl
sonras›nda CRM altyap›s›n›n kurgu-
lanmas›, müflteri veritaban›n›n yöneti-
mi, rekabetçi ve öncü bire bir müflteri
yönetimi kurgular›n›n tasarlanmas›,
uygulanmas› ve tüm “müflteri sadaka-
ti” sürecininin yönetilmesi ve Haziran
2006’da paro program›na kat›l›m fali-
yetleri ile h›z kazand›rm›flt›r. 
FIAT’›n FIAT markas›na müflteri sa-
dakatini art›rmak hedefine ulaflmada
att›¤› en önemli ad›m ise 24 Ocak
2007 tarihinde hayata geçen “Hayat

Boyu FIAT” kulübü oldu. Kulüp, pa-
ro altyap›s› ve program› üzerine infla
edilen “kartl› müflteri tan›ma sistemi”
yap›s›nda bir müflteri sadakat progra-
m›d›r. “Hayat Boyu FIAT” kulübü,
baflta TOFAfi olmak üzere “paro
program› ve sistemi üzerinde önemli
gelifltirmeler gerçeklefltiren Tan› ve
KoçSistem. taraf›ndan pazarlama, bil-
gi ifllem ve operasyon ekipleri ile or-
taklafla bir çal›flma süreci sonras›nda
hayata geçirilmifl bir uygulamad›r.
Hem altyap›s› hem de müflteriye
“özellefltirilmifl” bire bir temas› ile

farkl›laflan “Hayat Boyu FIAT” ku-
lüp uygulamas› sahip olunan “otomo-
bile” de¤il; do¤rudan “kifliye”ye özel
flekillendirilmifl avantajlar sunma, FI-
AT müflterilerini entegre bir yap›da
hem servis hem de sat›fl an›nda tan›-
ma ve avantaj kazand›rma sistemi ile
otomotiv sektöründe öncü bir “bire-
bir müflteri sadakati” uygulamas›d›r.

Kulübün Sundu¤u Avantajlar
“Hayat Boyu FIAT” kulübünde FIAT
kullan›c›lar›, FIAT servis ve showroom-
larda geçerli olacak hayat boyu süren
avantajlardan yararlanabiliyorlar. TO-
FAfi ve TANI’n›n ortaklafla uygulamas›
çerçevesinde, paro üyesi FIAT kullan›-
c›lar› sahip olduklar› parolu kart ile
“Hayat Boyu FIAT” kulübünde FIAT
servis ve showroom al›flverifllerinde
kendilerini tan›tt›kça avantaj kazan›-
yorlar. Bu avantajlar, kaç kez FIAT

marka araç sahibi olunmas›na ba¤l› ola-
rak o kadar çok art›yor.
“Hayat Boyu FIAT” kulübünde; pa-
rolu herhangi bir kart ile kat›l›mc› FI-
AT servislerine u¤rayan FIAT kullan›-
c›lar›, servis al›flverifllerinde dahil ol-
duklar› “anahtar sahipli¤i” seviyesine
ait yüzde 20’ye varan oranlarda avan-
tajlardan yararlan›yorlar ve paro prog-
ram› dahilinde kazand›klar› paropu-
an’lara ek olarak  “FIAT Fayda” da ka-
zan›yorlar.  Kazand›klar› “FIAT Fay-

da”lar› hem bir sonraki servis al›flverifl-
lerinde hem de FIAT marka araç al›m-
lar›nda “anahtar sahipli¤i” seviyesine
ait ve 1000 YTL’ye varan araç al›m in-
dirimine ilave olarak kullanabiliyorlar. 
“Anahtar sahipli¤i” 2000 y›l›ndan ku-

lüp bafllang›ç tarihine kadar parolu
kart kullan›m flart› aranmaks›z›n ve
kulüp bafllang›c›ndan itibaren de pa-
rolu kart kullanarak sat›n al›nan “bi-
rinci el” FIAT marka araç say›s›na gö-
re belirleniyor: Bir adet FIAT sahibi
“Bronz FIAT Anahtar”, iki adet FIAT
sahibi “Gümüfl FIAT Anahtar”, üç ve
üzeri say›da FIAT sahibi ise “Alt›n FI-
AT Anahtar” sahibidir.
FIAT marka “araç sahipli¤i” koflulunu
sa¤layan, parolu karta sahip herkes
“Hayat Boyu FIAT” kulübünün
üyesi oluyor. Detayl› kulüp koflullar›
www.fiat.com.tr/hayatboyufiat

adresinden temin edilebiliyor.
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PARO ÜYES‹ FIAT SAH‹PLER‹NE FIAT’TAN HAYAT BOYU KAZANDIRAN KULÜP:

FIAT CRM Ekibi : Cenap Özsaraç,
Ozan Tiryakio¤lu, Feyza Dereli Fedar,
Ahu Deveci E¤riboz, Kübra Ören 

Hayat Boyu FIATHayat Boyu FIAT
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am üstünden afla¤›lara bakt›-
¤›mda, yüzü öfke dolu çocuklar-
la karfl›lafl›yorum. Çocukluktan
gençli¤e geçerken aradaki güzel
günleri yaflama flans› bulama-
yan, an›nda büyüyerek asl›nda

sorunlar› büyüten çocuk-gençler bunlar.
Gelecek endiflesi alt›nda, e¤itim alan› bi-
le cehaletin çukurunda gezinen on bin-
lerce, yüz binlerce, daha da aç›k söyle-
yelim; milyonlarca sorun yuma¤› hayat. 
Y›llard›r okullara söyleflilere, imza günle-
rine gidiyorum, gitmedi¤im zamanlarda
da okul önlerinden geçerken onlar›n pe-
riflan hallerini izliyor, Damdaki Mizah-
ç›’n›n gözlem gü-
cüyle hayatlar›na
çakt›rmadan zum
yap›yorum. 
Erkek ö¤rencilerin
art›k 7. s›n›ftan
sonra yürüyüflleri
bile de¤iflmeye
bafll›yor. 8. s›n›fta
bir omuz yavafl ya-
vafl afla¤› iniyor, di-
¤er omuz yukar›
ç›k›yor. “Day›” ev-
rimi böyce bafll›-
yor! ‹lkö¤retim bi-
tip de lise y›llar›
bafllad› m› tam an-
lam›yla bir omurga
e¤rili¤i dönemine
geçiliyor! Erkek
ö¤renci bir omzu
yukarda, di¤eri afla¤›da, en “day›” pozuy-
la yürümeye bafll›yor. Ne kadar yamuk
durursan o kadar “delikanl›” oluyorsun
bu ülkede malumunuz! Bu arada gömle-
¤in bir k›sm› pantolondan d›flar› ç›km›fl,
kravat da sonuna dek gevfletilmifl olacak.
Tabii gömlek yakas›ndan en az üç-dört
dü¤me açmak da flart. Saçlar›n jöleyle
havaya dikilmesi, bir kafl› yukarda tuta-
rak etrafa psikopat bak›fllar at›lmas›, bu
“kabaday›” görünümün son halkalar›.
K›zlara gelince onlar da giderek erkekle-

rin bire bir kopyas› olma yolunda h›zla
ilerliyor. Son derece a¤z› bozuk konufl-
malar, a¤za al›nmayacak belden afla¤›
muhabbetler, day› erkek pozunda, er-
keksi yürüyüfller, durufllar, bak›fllar vs…
Baz›lar›m›z flafl›r›yor. “Nas›l oldu da, bu
çocuklar bu hale geldi” diye… Bendeniz
bu flekilde flafl›ranlara flafl›r›yorum, y›l-
lard›r dam üstünden hayat› gözlemleyen
bir mizahç› olarak! Oysa her fley göz gö-
re göre yap›lmad› m› bu ülkede? Y›llarca
düzeltilememifl sosyo-ekonomik sorun-
larla, giderek korkunç boyutlara ulaflan
gelir da¤›l›m› adaletsizli¤iyle, ülkede zer-
re kadar ifllemeyen adalet-hak-hukuk-

yarg› mekanizmas›yla ve bunun üstüne
olumsuz anlamda müthifl bir medya
bombard›man›yla daha baflka bir fley ol-
mas› mümkün mü? 
Medya deyince biraz durup bakmak ge-
rek. Bak›n flu günlerde, “Kurtlar Vadisi”
adl› dizinin yay›ndan kald›r›lmas›na tep-
ki gösteriliyor. Oysa bu dizinin yaratt›¤›
a¤›r y›k›m›n sonuçlar› daha yeni yeni
al›nmaya bafllad›. Belli ki bu vahim du-
rum birilerine yetmiyor, daha fazla flid-
det manya¤› insan yetifltirmek için yo-

¤un bir çaba var bu ülkede. Günün birin-
de, epeyce geç olduktan sonra, bu ülke-
nin tarihine bu ve benzeri dizileri haz›r-
layanlar, büyük suç ifllemifl insanlar ola-
rak geçecek, buna eminim. Çünkü bura-
s› özel bir ülke. Bu ülkede diziler “ger-
çek” olarak alg›lan›yor. Bu ülkede insan-
lar dizileri gerçek, gerçek hayat› ise dizi
san›yorlar. O yüzden dizilerden müthifl
derecede etkileniyorlar. Gerçek hayat›
dizi film gibi izleyip, kendi hayatlar›n›n
sadece seyircisi olan milyonlarca insan,
dizilere seyirci olarak bakm›yor, bakam›-
yor. O yüzden bu ülkede bu tür, her an›
kanl› dizi çekmek, cinayete ortak olmak-

la benzer bir du-
ruma dönüflüyor.
Bak›n, bir üniver-
site ö¤rencisi,
yüksek lisans tezi
ç a l › fl m a s › n d a
“Kurtlar Vadi-
si”nin tam 55 bö-
lümünü incelemifl
ve orada silah›n,
fliddetin, magan-
dal›¤›n, mafyan›n,
karanl›k bir dün-
yan›n nas›l yücel-
tildi¤ini say›sal ra-
kamlara da dök-
müfl. 55 bölümde
tam 411 cinayetle
karfl›laflm›fl tez ça-
l›flmas› yapan üni-
versiteli arkadafl›-

m›z. Di¤er kanl› rakamlara yerimiz yet-
mez, içimiz elvermez…
Birileri bu iflten büyük kazançlar elde et-
mek u¤runa, bizi göz göre göre fliddet
toplumu haline getiriyor. fiiddeti kutsa-
yan bu anlay›fla karfl› durmal›y›z. Mizah,
fliddetin en önemli panzehirlerinden bi-
ridir. Mizah›n geri düfltü¤ü, s›radanlaflt›-
¤› günlerde öne ç›kan fliddet ve karanl›k-
t›r; mizah akl›m›z› korur, bunu unutma-
yal›m. Bu bilinçle her daim, sevgiyle ve
gülekal›n!..
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cihandemirci@yahoo.com
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Kurtlar Vadisi çocuklar›
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Gelecek endiflesi alt›nda, e¤itim alan› bile cehaletin
çukurunda gezinen onbinlerce, yüzbinlerce, daha da aç›k
söyleyelim; milyonlarca sorun yuma¤› hayat. 






