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lkeler ve toplumlar sahip olduklar› köklü de¤er-
ler üzerinde yükselir. ‹flte bu de¤erlerimiz ara-
s›nda seçkin yeri bulunan Türk otomotiv sektö-
rünün öncü ve köklü kurulufllar›ndan Otokoç
80’inci, Tofafl ise 40’›nc› y›l›n› kutlad›. Oto-

koç’un kurulufl y›ldönümünde anlaml› bir tören daha vard›:
Topluluk mensuplar› olarak Koç Holding fieref Baflkan›m›z Rahmi M. Koç’un ifl hayat›na giri-
flinin 50’nci y›l›n› kutlad›k; heyecan›na ortak olduk. Nice y›llara fieref Baflkan›m›z... Nice y›l-
lara Otokoç ve nice y›llara Tofafl... 
Koç Holding’in küresel aktör kimli¤ini pekifltirme yolunda ulaflt›¤› seviye, uluslararas› alanda
da tescilleniyor. Dünya devlerinin s›raland›¤› “Fortune 500” listesinde dört basamak yüksele-
rek 186’nc› s›rada yer alan Koç Holding, bu y›l da listeye giren tek Türk flirketi olma baflar›-
s›n› gösterdi. Derginin Türkiye versiyonunun yay›mlad›¤› “Fortune Türkiye 500” ile ‹SO’nun
“500 Büyük Sanayi Kuruluflu” araflt›rmas›nda da Tüprafl Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluflu
olarak ilk s›radaki yerini korudu. Ford Otomotiv, Arçelik, Tofafl ve Aygaz ilk 10 içindeki flir-
ketlerimiz oldular. Bu s›ralama ve büyüklükler bile Topluluk olarak ülke ekonomisi içindeki
yerimizi ve önemimizi gösteriyor. Fakat unutmayal›m ki bu ölçek bizi gururland›rd›¤› kadar
ayn› zamanda bir sorumluluk da yüklüyor. Türkiye ekonomisinin büyük bir yüzdesini oluflturan
Koç Toplulu¤u’nun her ferdi bu bilinç ve sorumlulukla çal›flmal›d›r.
Bu y›l, Topluluk olarak gurur duydu¤umuz “Ülkem ‹çin” projemizi, tek bir tema belirleyerek uy-
gulamaya geçirme hedefimiz 700 bin fidan projesiyle hayata geçiyor. TEMA Vakf› ile Çev-
re ve Orman Bakanl›¤›’n›n iflbirli¤iyle yürütece¤imiz proje kapsam›nda, yedi bölgedeki 700
hektarl›k alanda “Ülkem ‹çin Ormanlar›” oluflturaca¤›z. Bu projeyi salt bir sosyal sorumluluk
projesi de¤il, ayn› zamanda yaflad›¤›m›z dünyaya ve çevreye karfl› sorumlulu¤umuzun bir ge-
re¤i olarak görüyoruz.
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Suna K›raç’›n, ülkemizin e¤itim sorununa yaklafl›m›
ve bu alandaki üstün çabalar› takdir görmeye devam ediyor. Mezunu oldu¤u Bo¤aziçi Üniver-
sitesi, e¤itimde kalite ve f›rsat eflitli¤ine yapt›¤› katk›lar, bu yönde yürüttü¤ü projeler ile ortaya
koydu¤u büyük hizmetlerinden ötürü kendisini fahri doktora unvan›na lay›k gördü. Suna K›raç’›n
en önemli özelliklerinden biri ça¤dafl bir Türkiye yolunda e¤itime verdi¤i önem olmufltur.
Ulusça büyük bir üzüntüyü yafl›yoruz. ‹stanbul’da patlat›lan bombalar bu kez de üçü çocuk
18 insan›m›z›n ölümüne yol açt›. Masum insanlara yönelik bu menfur terörist sald›r›y› k›n›yor,
hayat›n› kaybedenlere Tanr›’dan rahmet, ailelerine ve ulusumuza baflsa¤l›¤› diliyoruz.

Ali Y. Koç
Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan›
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2006 y›l›nda uygulanmaya bafllanan ve
bugüne kadar 387 yerel projeye imza
atan “Ülkem ‹çin” projesi, 2008 y›l›nda
tek bir tema üzerine odakland›. Bütün
ülkeyi kapsayarak “daha büyük bir alan-
da daha büyük bir fayda sa¤lamay›” he-
defleyen proje, Çevre ve Orman Bakan-
l›¤›, Tema Vakf› ve Koç Holding’in iflbir-
li¤iyle k›sa zamanda sonuca ulaflt›. 21
Temmuz’da Ankara’da düzenlenen bir
toplant›yla kamuoyuna duyurulan bu
proje için gereken kaynak Koç Toplulu-
¤u çal›flanlar›, bayileri, tedarikçileri ve
flirketleri taraf›ndan sa¤land›. Her fidan
için 5 YTL ba¤›fl yap›lan projede, 700
bin fidan dikimi için gereken 3 milyon
500 bin YTL’lik kaynak, Çevre ve Or-

man Bakan› Veysel Ero¤lu’na sunuldu.
Toplant›n›n ard›ndan görüfllerine bafl-
vurdu¤umuz Çevre ve Orman Bakan›
Veysel Ero¤lu, bakanl›k olarak bu orga-
nizasyonun hangi safhalar›nda aktif ola-
rak rol alacaklar›n› anlatt›. Bakan Ero¤-
lu’na yöneltti¤imiz sorular ve verdi¤i ya-
n›tlar flöyle:

Küresel ›s›nman›n Türkiye ve dünya öl-
çe¤indeki etkileri giderek daha fazla
kendini gösterirken, Türkiye’nin gele-
cek için eylem plan› nedir?
Bu maksatla; ‹klim De¤iflikli¤i Ulusal Bildi-
rimi ve Çölleflme ile Mücadele Ulusal Ey-
lem Plan› ve A¤açland›rma ve Erozyon
Kontrolü Seferberli¤i Eylem Plan› haz›rlan-

m›fl ve uygulanmaya geçilmifltir. Bu eylem
planlar› kapsam›nda birçok kamu kurum
ve kurulufluna görevler verilmifl olup, bafl-
ta a¤açland›rma olmak üzere birçok faali-
yetler yap›lmaktad›r.

Fidanlar›n dikimi ne zaman bafllayacak?
700 bin adet fidan dikimi, A¤açland›rma
Seferberli¤i kapsam›nda fidan dikimi sezo-
nu olan 2008 y›l› sonbahar› ile 2009 y›l›
ilkbahar›nda gerçeklefltirilecektir.

“Ülkem ‹çin” projesinde Koç Holding ve
TEMA Vakf› ile koordinasyonu nas›l
sa¤lad›n›z?
Orman varl›¤›m›z›n art›r›lmas›, bozuk
orman alanlar›n›n iyilefltirilmesi, eroz-
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Koç Holding taraf›ndan bafllat›lan “Ülkem ‹çin” projesinde, bu y›l tek bir tema üzerinde
çal›fl›ld› ve  “Çevre” üzerine odaklan›ld›. Bu y›l  ülkemiz için yedi bölgede 700 bin fidan
dikilecek ve e¤itim programlar› düzenlenecek.  Çevre ve Orman Bakanl›¤› ile TEMA
Vakf› iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen projeyi, Çevre ve Orman Bakan› Veysel Ero¤lu ve Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç’tan dinledik

Koç Holding
700 bin fidanla
Türkiye’nin
nefes almas›na
katk› sa¤l›yor

Koç Holding
700 bin fidanla
Türkiye’nin
nefes almas›na
katk› sa¤l›yor



yonun önlenmesi, küresel ›s›nma, iklim
de¤iflikli¤i ve çölleflmenin ülkemiz üze-
rindeki olumsuz etkilerinin en aza indi-
rilmesi, böylece bozulan do¤al dengeyi
yeniden tesis ederek yaflanabilir bir çev-
re oluflturmak amac›yla, kamu kurum
ve kurulufllar› ile gerçek ve tüzel kifliler
ile yap›lacak a¤açland›rma ve erozyon
kontrolü çal›flmalar›na ait esas ve usulle-
ri düzenleyen, “4122 say›l› Milli A¤aç-

land›rma ve Erozyon Kontrolü Seferber-
lik Kanunu” 1995 y›l›nda yürürlü¤e gir-
mifltir. 
Baflbakanl›k taraf›ndan 1 Kas›m 2007 ta-
rihinde A¤açland›rma Seferberli¤i genel-
gesi yay›mlanarak bütün kurum ve ku-
rulufllar›n seferberli¤e kat›lmalar› tali-
matlanm›flt›r.
Koç Holding taraf›ndan ba¤›fllanan 700
bin adet fidan›n dikilece¤i alanlar A¤aç-
land›rma ve Erozyon Genel Müdürlü¤ü
ve TEMA taraf›ndan ortaklafla olarak tes-
pit edilecek, dikimlerin yap›l›p yap›lma-
d›¤› kontrol edilecektir.

Bakanl›¤›n›z bu organizasyonun hangi,
k›s›mlar›nda aktif olarak rol ald›?
Bakanl›k bünyesinde yer alan A¤açland›r-
ma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü¤ü
arac›l›¤›yla;
� A¤açland›rma yap›lacak sahalar› TEMA
ile tespit etmek,
� Ön etüt raporu veya uygulama projeleri
düzenlemek,
� Toprak iflleme, fidan temini, fidan diki-
mi, ihata gibi projenin gerektirdi¤i ifl ve ifl-
lemleri yapmak.
� A¤açland›rma sahas›n›n bak›m ve koru-
mas›n› yapmak ve proje ile uygulama so-
nuçlar› aras›nda raporlarla ortaya ç›kacak
eksiklikleri gidermek, 
� A¤açland›rma sahas›n›n uygun yerlerine
çal›flman›n Koç Toplulu¤u taraf›ndan ya-
p›ld›¤›n› belirtecek, “Koç Toplulu¤u Ül-
kem ‹çin Orman›” levhalar› koyma faaliyet-
leri ile rol almaktad›r.

A¤açland›rma çal›flmalar›n›n küresel ›s›n-
may› önlemede nas›l bir etkisi vard›r?
Dünyadaki en önemli karbon yutaklar›
olan ormanlar ayn› zamanda birer oksi-
jen üretim fabrikas›d›r. Küresel ›s›nma-
n›n etkisini azaltman›n en önemli yön-
temleri orman alanlar›n› art›racak ön-
lemlerin al›nmas›d›r. Yap›lacak olan

a¤açland›rma çal›flmalar› ile ülkemizdeki
ve dünyadaki ormanl›k alanlar›n art›r›l-
mas› sayesinde küresel ›s›nma ile de mü-
cadele edilmifl olacakt›r. Bunun için
a¤açland›rma faaliyetlerine h›z verilmeli-
dir. Çünkü, havadaki karbondioksidi
alarak organik madde üreten en büyük
kaynak ormanlard›r. Bizler bu çal›flmalar
ile sadece kendi ülkemizi ve vatandaflla-
r›m›z› de¤il bütün insanl›¤› düflünmek-
teyiz.

Türkiye’nin küresel ›s›nman›n etkilerini
azaltabilmesi için daha ne gibi çal›flma-
lara ihtiyac› var?
Dünyada s›cakl›¤›n yeryüzünde tutulma-
s›n› sa¤layan ve sera etkisi yapan karbon-
dioksit, su buhar›, metan, azot oksit ve
ozon gazlar›n›n etkisinin azalt›lmas› için;
a¤açland›rma faaliyetlerine h›z verilme-
sinin yan›nda, fosil yak›t tüketimi azalt›l-
mal›d›r. Bunun için alternatif enerji kay-
naklar› olan günefl, rüzgâr, jeotermal ve
hidrolik enerji potansiyeli kullan›lmal›,
enerji tasarrufu yap›lmal›d›r. Bunun için
do¤algazla çal›flan tafl›tlar›n yap›m› ve
kullan›lmas› teflvik edilmelidir. Floresanl›
ampuller kullan›lmal›, kapal› mekânlarda
kaloriferleri yüksek derecede yakmak ye-
rine, kal›n giysiler giyilmelidir. Kullan›l-
mayan elektrikli aletlerin fifli çekilmelidir.
Tar›m ,sanayi ve günlük hayat›m›zda su
kullan›m›nda tasarruf yap›lmal›d›r. Kli-
malar›n en düflük seviyede çal›flmas›na
özen göstermeli, Kloroflor içeren spreyler
son derece az kullan›lmal›d›r. 
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21 Temmuz’da Ankara’da düzenlenen toplant›da
700 bin adet fidan›n dikimi için gereken 3 milyon
500 bin YTL’lik kayna¤› temsil eden çek, Çevre ve
Orman Bakan› Veysel Ero¤lu’na takdim edildi.

Çevre ve Orman Bakan›
Veysel Ero¤lu: “Bizler bu
çal›flmalar ile sadece 
kendi ülkemizi ve 
vatandafllar›m›z› de¤il 
bütün insanl›¤› 
düflünmekteyiz.”
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Bugüne dek uygulanan sosyal sorum-
luluk projeleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda
“Ülkem ‹çin” projesini farkl› k›lan ne-
dir?
Koç Toplulu¤u, sosyal sorumluluk pro-
jelerini, kurulufl günlerinden beri ku-
rumsal kültürünün ayr›lmaz bir parças›
olarak görmüfl ve Türkiye’nin en önemli
sosyal sorumluluk projelerine imza at-
m›flt›r. Ancak, her dönem kendine has
sorunlar› da beraberinde getiriyor. 
21. yüzy›lda insanl›k ve toplumlar eski-
ye göre çok daha karmafl›k ve can yak›c›
problemlerle karfl› karfl›ya. Bütün bu
problemler karfl›s›nda 21. yüzy›l›n ku-
rumlar›, 21. yüzy›l›n problemlerini çöz-
mekte yeterli performans› gösteremedi-
ler maalesef. Bu durumun, sosyal sorum-
luluk alan›nda bir boyut de¤iflikli¤ine
yol açmas› kaç›n›lmaz oldu. fiirketler
sosyal sorumluluk anlay›fllar›n› de¤ifltir-
mifl, art›k bir vak›f ya da sivil toplum ku-
rulufluna çek verip geri çekilme dönemi
sona ermifltir. Bu anlay›fl çözüm için ye-
terli de¤ildir.
Art›k hem bireysel hem de kurumsal ola-
rak bilinçli bir duyarl›l›¤›n gelifltirilmesi
ve sorunlara sahip ç›k›p çözümün bir
parças› haline gelinmesi gerekiyor. Hatta
gerekti¤inde bu bilinç ve sorumluluk
duygusuyla siyasetçilere bile bask› yap›-
labilmelidir. “Ülkem ‹çin” projesini bu
anlamda di¤er projelerle farkl› bir boyu-
ta tafl›yan da bu bak›fl aç›s›d›r. Biz Koç
Ailesi olarak, 100 bine ulaflan çal›flan ve
bayi say›m›zla  ülkemizin karfl›laflt›¤› so-
runlar karfl›s›nda çözümün bir parças›
olmaya çal›fl›yoruz.

“Ülkem ‹çin” projeleriyle, ne kadarl›k
bir kayna¤› harekete geçirdiniz?
“Ülkem ‹çin” projesiyle, 2006 y›l›ndan
beri sa¤l›k, kültür ve çevre konular› a¤›r-
l›kl› olmak üzere, uyguland›¤› bölgelede
yaflam standard›n› yükseltecek alanlarda
önemli çal›flmalar hayata geçirildi. Park
düzenlemeleri, ilkö¤retim okullar›nda

bilgisayar ve fen laboratuvarlar› kurul-
mas›, Van Gölü ve Haliç’te yap›lan te-
mizlik çal›flmalar›, çocuk esirgeme ku-
rumlar›na verilen destek gibi, çok çeflitli
alanlarda çal›flmalar yap›ld›. 
“Ülkem ‹çin” projesi her y›l daha da güç-
lenerek toplumsal sorumluluk kültürü-
müzü en iyi yans›tan projelerden biri ha-
line geldi. Amac›m›z, bayi ve çal›flanlar›-
m›z›n ülkemizin sorunlar›n›n çözümün-
de etkin bir rol oynamalar›n› sa¤lamakt›.
Çal›flmalar›m›z›n ulaflt›¤› baflar› düzeyi,
var›lan noktay› net olarak ortaya koy-
maktad›r.
81 ildeki koordinatör bayiler önderli-
¤inde bir araya gelen bayilerimiz, bu-

lunduklar› bölgenin ihtiyaçlar›na göre
projeler üretip uygulamaya koydular.
Her flehirde uygulanacak projeler için
Koç Holding taraf›ndan belli bir kaynak
ayr›ld›. Projenin gerektirdi¤i hallerde
bu miktar›n üzerini bayilerimiz tamam-
lad›. 2006 ve 2007 y›llar›nda bayi ve
flirket aya¤›nda yürüttü¤ümüz bu proje-
lerde amaçlanan, bayi ve çal›flanlar›n
maddi katk›lar›ndan ziyade kiflisel kat›-
l›mlar›yd›.
Faaliyet gösterdikleri bölgelerde ihitiyaç-
lar› belirleyen flirketlerimiz de bunlara
yönelik projeler gelifltirerek uygulamaya
koydular. Bu çal›flmalar sonucunda iki
y›lda 387 proje hayata geçirildi ve ayni
yard›mlar d›fl›nda toplam 3 milyon 600
bin YTL harcand›.

Projelerin gönüllülük esas›na dayan›-
yor olmas› uygulamada herhangi bir
sorun yarat›yor mu?
Türkiye’de kültürel olarak hay›rseverlik
ve ba¤›fl yapma al›flkanl›¤› genifl bir yer
tutmas›na ra¤men, toplumsal sorunlarla
ilgili projeler gelifltirme ve kat›l›mc› ola-
rak aktif rol oynama gibi özellikler biraz
zay›f kal›yor. Tabii bu özellikler Koç
Toplulu¤u çal›flan ve bayileri için de ge-
çerli. Zaten amac›m›z da kat›l›mc›l›¤›, sa-
hip ç›kmay› ve sorgulamay› özendirmek.

“Hem bireysel hem de 
kurumsal olarak bilinçli 

bir duyarl›l›¤›n 
gelifltirilmesi ve 

sorunlara sahip ç›k›p 
çözümün bir parças› 

haline gelinmesi 
gerekiyor”

700 bin fidan dikimi için gereken kayna¤›n bakanl›¤a teslim edildi¤i toplant›da Çevre ve Orman Bakan› Veysel
Ero¤lu, Mustafa V. Koç’a 45 y›ll›k bir bonzai arma¤an etti. Törende, (soldan-sa¤a) Koç Holding Yönetim Kurulu
Üyesi, Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y. Koç, Çevre ve Orman Bakan› Veysel Ero¤lu, Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç ve TEMA Genel Müdürü Ümit Gürses bir arada görülüyor.

Mustafa V. Koç:
“fiirketlerin
sosyal
sorumluluk
anlay›fl› de¤iflti”
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Her y›l bu kat›l›m›n artt›¤›n› ve yayg›n-
laflt›¤›n› görmekse oldukça sevindirici.

Proje kapsam›nda bu y›l tek tema ola-
rak a¤açland›rman›n seçilme nedeni
neydi?
Projenin ilk iki y›l›nda bayilerimiz pro-
je çal›flmalar› konusunda tamamen ser-
bestti ve her ilde farkl› projeler uygu-
land›. Bu y›l ise tüm çal›flan ve bayileri-
miz tek bir tema etraf›nda bir araya gel-
diler ve bunun yaratt›¤› sinerjiyle hare-
ket ettiler. Belirledi¤imiz tema ise hem
ülkemiz hem de dünyam›z için çok
önemli bir sorun halini alan çevre ko-
nusu oldu.
Art›k anlafl›ld› ki; çevreye yat›r›m gü-
nümüz flirketleri için bir trend de¤il bir
gerekliliktir. Küresel ›s›nman›n etkileri
günden güne daha da artarak hissedil-
mekte. Çocuklar›m›z›n ve ülkemizin
gelece¤i için ciddi bir tehdit olan bu
duruma karfl› elimizdeki en güçlü si-
lahsa a¤açland›rma çal›flmalar› olacak-
t›r. Bu konuda Çevre ve Orman Bakan-
l›¤› ve TEMA Vakf› ile birlikte milli se-
ferberlik ruhuyla ülkemizin her köfle-
sinde “Ülkem ‹çin Ormanlar›” yarat-
mak üzere harekete geçtik. Orman
oluflturma çal›flmalar›m›z› yedi bölgede
a¤açland›rmaya en acil ihtiyac› olan il-
lere yo¤unlaflt›rd›k.
Kampanyan›n devam›nda, her y›l oldu-
¤u gibi yerel bazda bilinçlendirme ça-
l›flmalar›m›za devam edece¤iz. TEMA
ile birlikte bayilerimize ve destek verdi-
¤imiz okullara yönelik çevre konulu
e¤itim programlar› düzenleyece¤iz. Ça-
l›flanlar›m›z›n ve bayilerimizin çocukla-
r›n› TEMA’ya üye yaparak, “Yavru TE-
MA”lar bünyesinde aktif çevre gönüllü-
leri olmalar›n› sa¤lamak da bir di¤er
hedefimiz.

“Ülkem ‹çin” projesinin tek tema üze-
rinden devam edecek olmas› proje
kapsam›n›n darald›¤›na m› iflaret edi-
yor? 
Bu y›l tek bir konuya, a¤açland›rmaya
yöneldi¤imiz için, konu ilk bak›flta pro-
jenin kapsam› daral›yor gibi alg›lanabi-
lir.  Ancak tam aksine, bu odaklanmay›
daha büyük bir alanda daha çabuk so-
nuç almak, daha etkin olmak için yap›-
yoruz.  A¤açland›rma temas›na odakla-
narak, 700 bin fidan hedefiyle bafllatt›¤›-
m›z kampanyada bu hedefi geçmeyi ba-
flard›k. 

Bu projenin ülke çap›nda çevre konu-

sundaki toplumsal duyarl›l›¤› art›rma-
s›n› bekliyor musunuz?
Tabii ki. Çevre konusundaki duyarl›l›-
¤›n art›r›lmas›, bugün tüm dünyan›n
birincil önceli¤i verdi¤i konulardan.
Bizler, gerek uygulad›¤›m›z projelerle,
gerekse bilinçlendirme ve e¤itim kam-
panyalar›yla bu konunun her zaman
peflinde olaca¤›z. Kurucumuz Vehbi
Koç’un en çok önem verdi¤i konular›n
bafl›nda aile sa¤l›¤› ve a¤açland›rma ilk
s›rada yer al›yordu. Bu nedenle pek çok
giriflime destek vererek vak›flar›n olufl-
turulmas›na önayak oldu. Bildi¤iniz gi-
bi Vehbi Koç, TEMA Vakf›’n›n da kuru-
cusu ve bir numaral› üyesiydi. Koç
Toplulu¤u, Vehbi Koç’tan devrald›¤›
bayra¤› gelece¤e en mükemmel flekilde
tafl›mak ve onun bu konulardaki du-
yarl›l›¤›n› topluma yaymak için var gü-
cüyle çal›fl›yor. 

“Ülkem ‹çin” projesinin geleneksel-
leflti¤ini söyleyebilir miyiz?
Bu projeyi bafllat›rken amac›m›z tüm
çal›flanlar›m›z›n ve bayilerimizin sene-
de bir kez de olsa kendilerine “Ülkem
için ne yapabilirim?” sorusunu sorma-
lar›n› ve ellerini bireysel olarak da tafl›n
alt›na koymalar›n› ve birlikte bir amaç

do¤rultusunda harekete geçmelerini
sa¤lamakt›. Bir di¤er amaç da bu proje-
nin gelenekselleflmesini sa¤lamakt›. Üç
y›ld›r artan kat›l›m ve yükselen grafi¤i-
miz de bu yolda baflar›l› oldu¤umuzun
göstergesi.

Koç Toplulu¤u’nun sosyal sorumluluk
kapsam›ndaki çal›flmalar›, Türki-
ye’nin gündeminde ekonomi ve siya-
setten baflka önemli fleyler de oldu¤u-
nu gösteriyor...
Evet do¤ru. Maalesef siyaset ve ekonomi
dünyas›nda yaflanan geliflmeler bazan ül-
kemizin gerçek gündemini gölgede b›ra-
kabiliyor. Çok stratejik konular bir anda
gündem d›fl› kalabiliyor ve yerine daha
genel geçer konular hakim oluyor. K›sa
vadeli, s›cak geliflmeler nedeniyle uzun
vadeli ç›karlar›m›z› ilgilendiren, sürdü-
rülebilir kalk›nma içn gerekli konular ih-
male u¤rayabiliyor.
Koç Toplulu¤u olarak biz, kuruldu¤u-
muz günden bu yana çal›flmalar›m›z›
toplumsal sorumlulu¤umuzu unutma-
dan sürdürdük. Rahmetli Vehbi Koç’un
“Ülkem varsa ben de var›m” felsefesin-
den hareketle projelerimizi her zaman
en çok ihtiyaç duyulan alanlara odakla-
maya dikkat ettik.

Koç Toplulu¤u flirketleri, çal›flanlar›, bayileri
ve tedarikçileri aras›nda sosyal sorumluluk ol-
gusunu yayg›nlaflt›rarak, toplumsal sorunlara
karfl› daha kat›l›mc› bir tutum gelifltirmeyi ve
yerel geliflimi destekleyerek yaflam standard›-
n› yükseltecek projelerin hayata geçirilmesini
amaçlayan “Ülkem ‹çin” projesi, 2006 y›l›n-
da Koç Holding’in 80. y›l›nda at›lan ilk ad›m-
lardan sonra bugün sosyal sorumluluk alan›n-
da önemli baflar›lara imza at›yor.
Koç Toplulu¤u flirketleri, çal›flanlar›, bayileri
ve tedarikçilerinin kat›l›mlar› ve yarat›c› proje-
leriyle gerçeklefltirilen uygulamalarla, Türki-
ye’nin 81 ilinde yaflam düzeyini yükselten ve
bulundu¤u yörede yenilikler sa¤layan at›l›mlar
hayata geçirildi. Her ilde tayin edilen koordi-
natör bayiler önderli¤inde yap›lan çal›flmalar
ve bulunulan ilin ihtiyaçlar› do¤rultusunda ge-
lifltirilen projeler, Koç Toplulu¤u ve bayilerinin
yaratt›¤› kaynaklarla finanse edildi.
Projenin  bafllad›¤› y›l olan 2006’da toplam
223 proje uygulanarak yerel anlamda bir
“fark” yarat›ld›. ‹lk y›lda, Çocuk Esirgeme Kuru-
mu’na yönelik projelerin yan›nda, okul tadilat-

lar› ve ekipman deste¤i sa¤lanmas› çal›flmala-
r›, sa¤l›k, hayvan bar›naklar› oluflturulmas›,
çevre düzenleme projeleri kapsam›nda park
ve çeflmeler yapt›r›lmas›, köy yard›mlar› ve ai-
lelerin gazete abonesi yap›larak okuma al›fl-
kanl›¤›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› çal›flmalar› hayata
geçirildi.
2007 y›l›na gelindi¤inde, uygulanan 164
projenin ço¤unlu¤u e¤itim alan›na odakland›,
bu projelerle birlikte sa¤l›k, kültür ve tarih, sos-
yal kurumlara yönelik çal›flmalar, çevre ve di-
¤er alanlardaki projelerle baflar›l› bir y›l daha
geride b›rak›ld›. .
2008’de ise, daha genifl bir etki sa¤lanmas›
ve güncel problemlere ortak çözümler üretilme-
si amac›yla, “Ülkem ‹çin” projesinin tek bir ko-
nuya odaklanmas›na karar verildi. Çevre ve
Orman Bakanl›¤› ile TEMA Vakf› iflbirli¤i de
sa¤lanarak, Türkiye’nin yedi bölgesinde 1750
futbol sahas› büyüklü¤ünde bir alan› kapsaya-
cak olan 700 bin fidan dikimi için kaynak ya-
rat›ld›. Yap›lan e¤itim ve bilgilendirme çal›flma-
lar›yla çevreyle fark›ndal›k uyand›rma faaliyet-
leri önümüzdeki dönemde de devam edecek. 

“Ülkem ‹çin” neler yapt›k?
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Temelleri Koç Toplulu¤u’nun kurucusu Vehbi Koç
taraf›ndan at›lan Tofafl’›n 40. Y›l› 15 Temmuz’da
Tofafl Bursa Anadolu Arabalar› Müzesi’nde yap›lan
bir törenle kutland›. Törene , Sanayi ve Ticaret
Bakan› Zafer Ça¤layan, Koç Holding ve Tofafl
Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Temel Atay,
Koç Holding  CEO’su Bülent Bulgurlu, Otomotiv
Grubu Baflkan› Turgay Durak, Tofafl CEO’su Ali
Pand›r ve çok say›da davetli kat›ld›

Sanayi ve Ticaret
Bakan› Zafer

Ça¤layan,
“Tofafl, Türkiye

Otomotiv
Endüstrisi’nin

lokomotifi
konumundad›r”

dedi.

kutluyoruz
TOFAfi’›n40.y›l›n›
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ofafl’›n kuruluflunun 40. y›l›n›
15 Temmuz’da Bursa’da kutla-
d›k. Sanayi ve Ticaret Bakan›
Zafer Ça¤layan, Koç Holding
ve Tofafl Yönetim Kurulu Bafl-

kan› Mustafa V. Koç, Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan Vekili Temel Atay, Koç Hol-
ding CEO’su Bülent Bulgurlu, Otomotiv
Grubu Baflkan› Turgay Durak, Tofafl CEO’su
Ali Pand›r ve çok say›da davetlinin kat›ld›¤›
törende konuflan Bakan Ça¤layan, Tofafl’›n
sektörde bir model haline geldi¤ini belirte-
rek, “Tofafl’a 40 kere de¤il 41 kere maflallah
diyorum” dedi. 40 y›l önce montaj sanayii
olarak faaliyet gösteren Türk otomotiv en-
düstrisinin, 2007 y›l›nda 22 milyar dolara
varan ve bu y›l da hedefledi¤i 27 milyar do-
larl›k ihracat rakam›yla, dünyan›n en büyük
otomobil üreticilerinden biri haline geldi¤ini
belirten Bakan Ça¤layan, flunlar› söyledi:
“Dile kolay; 40 y›l önce Türkiye ekonomi-
sinin mihenk tafl› olacak bir fabrikan›n te-
melleri at›ld›. Nas›l ki ben dahil birçok ki-
fli befl buçuk y›l önce ekonominin bu ka-
dar de¤iflim ve dönüflüm yaflayabilece¤ini
tahmin etmiyorsa, herhalde 40 sene önce
de Türkiye’de üretilen otomobillerin dün-
ya yollar›nda Türk Mal› olarak dolaflaca¤›-

n› ve Türkiye’nin ihracat lokomotifi olaca-
¤›n› tahmin edemezdi. Evet. Ama bunun
gerçeklefltirilebilece¤ini ve ön gören birisi
o dönemde vard›. Rahmetli Vehbi Koç,
Tofafl fabrikalar›n›n temelini atarak Türki-
ye ekonomisine çok önemli ve yeni bir iv-
me kazand›rm›flt›r. Gelece¤i ön görmesi
sayesinde temeli at›lan Tofafl, Türkiye
Otomotiv Endüstrisi’nin lokomotifi konu-
mundad›r. Ürünleri sadece Türkiye’de de-
¤il, dünyan›n pek çok ülkesinde sat›lmak-
ta ve Türkiye’nin de ihracat›na çok önem-
li katk›lar sa¤lamaktad›r. Tofafl, Türk sa-
nayicisi, giriflimcisi için dikkatle incelen-
mesi ve dersler ç›kart›lmas› gereken çok
önemli bir kurumdur. Bu ülkeye sa¤lad›¤›
katk›larla bu fabrikan›n çal›flanlar›n›n, on-
lar› bar›nd›ran Bursa’n›n, yapt›klar›yla gu-
rur duyan ülkemizin, k›sacas› bizim, hepi-
mizin flirketidir. Ben de Tofafl ve Tofafll›-
larla gurur duyuyorum. 40 y›l önce mon-
taj sanayi olarak bafllayan Türk Otomotiv
Endüstrisi, bugün 2007 y›l› için 22 milyar
dolara varan ve bu y›l da 27 milyar dolar-
l›k ihracat hedef rakam›yla, Ar-Ge çal›fl-
malar›yla, kalite, konfor ve kendi tasar›m-
lar›yla dünyan›n en büyük otomobil üreti-
cilerinden biridir. Bugün dünyada üretilen

her 1000 arac›n 15’i, övünerek ve iftihar
ederek söylüyorum, ülkemizde üretilmek-
tedir. Otomotiv endüstrisinin koymufl ol-
du¤u üretim ve ihracat hedefiyle bugün
Türkiye, her 24 saniyede bir arac›n üretil-
di¤i ve üretilen bu araçlar›n 30 saniyede
bir ihraç edildi¤i bir ülkedir. 40 y›lda Tür-
kiye’nin otomotiv sektöründe hangi nok-
talara geldi¤ini göstermesi aç›s›ndan mo-
del haline gelen Tofafl’a Türk insan›n›n
mutlulukla söyledi¤i temennimizi ben de
burada tekrarlamak istiyorum. Tofafl'a 40
de¤il 41 kere maflallah diyorum. Bu sözü
ayn› zamanda Türk otomotiv sektörü için
de söylüyorum. Otomotiv sektörümüz,
son y›llarda gerçeklefltirdi¤i at›l›mlarla ger-
çekten dünyan›n g›ptayla bakt›¤› ve takip
etti¤i çok önemli bir sektör haline gelmifl-
tir. Sektördeki geliflim ayn› zamanda “biz
tar›m ülkesiyiz, sanayiyi beceremeyiz, bil-
gi ve birikimimiz yok, biz Ar-Ge yapamaz,
katma de¤eri yüksek ürün gelifltiremeyiz”
söyleminin de ne kadar bofl ve yanl›fl oldu-
¤unu ortaya koymufltur.” 

Baflar›n›n ard›nda yatan emekler...
Ar-Ge çal›flmalar›, kalite, konfor ve tasa-
r›mla, sektörün iftihar edilecek bir konu-
ma geldi¤ini Ça¤layan, sektördeki gelifli-
min “Biz tar›m ülkesiyiz, sanayiyi becere-
meyiz, bilgi ve birikimimiz yok, biz Ar-
Ge yapamaz, katma de¤eri yüksek ürün
gelifltiremeyiz” söyleminin ne kadar bofl
ve yanl›fl oldu¤unu ortaya koydu¤unu
vurgulad›. Koç Holding ve Tofafl Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç da tören-
de yapt›¤› konuflmada Tofafl’›n, 82 yafl›n-
daki Koç Toplulu¤u’nun ve Türkiye eko-
nomisinin 40 y›lda en önemli flirketlerin-
den biri haline geldi¤ini söyledi. Tofafl’›n
kuruldu¤u zaman›n flartlar› göz önüne
getirildi¤inde, bugünkü baflar›n›n ard›n-
da ne büyük emekler oldu¤unun daha da
iyi anlafl›ld›¤›n› ifade eden Mustafa V.
Koç, sözlerini flöyle sürdürdü: 
“Kurucumuz Vehbi Koç, 1968’de Bursa’da
Türkiye’nin ilk otomotiv fabrikas›n› kur-
mak için yola ç›kt›¤›nda, Tofafl’› gelece¤e
tafl›yacak stratejiyi, zaman›n ilerisinde bir
öngörüyle infla etmifl olmasayd›, bugün bu-
rada bu heyecan› yafl›yor olamazd›k. Türki-
ye’de üretiminin yüzde 46’s›n›, ihracat›n
yüzde 45’ini yap›yoruz... 2008 y›l›nda 3
milyar dolar ihracat hedefiyle üretim kapa-
sitesini daha da art›racak olan Tofafl,  tecrü-
besiyle birlefltirdi¤i dinamizmi ve enerjisiy-
le, ayn› zamanda inovatif ve rekabetçi yak-
lafl›mlar› hayata geçirerek büyümesini sür-
dürecek ve yeni ufuklara ulaflacak.”

T

“Herkesin at
arabas› yerine

otomobili olmal›”
Vehbi Koç
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ofafl’›n tarihinden ve kurulu-
flundan bu yana geçirdi¤i afla-
malardan bahseder misiniz?
Kuruluflu 40 y›l öncesine daya-
nan Tofafl, 1968 y›l›nda 30 mil-

yon lira sermaye ile kuruldu. Bursa’da bulu-
nan Tofafl fabrikas›n›n inflaat ve tesisat›, bü-
yüklü¤üne nispetle 22 ay gibi k›sa bir süre-
de tamamlanarak 12 fiubat 1971 Cuma gü-
nü büyük bir törenle aç›ld›. Tofafl, fiubat
1971'de bafllatt›¤› Murat 124 otomobilleri-
nin üretimini, Aral›k 1976'ya kadar sürdür-
dü. 134 bin 867 adet üretilen Murat 124,
yerini Murat 131 modeline b›rakt›. Tofafl
2001 y›l›nda en yüksek ihracat› gerçekleflti-
ren otomotiv firmas› olmay› baflard› ve
2000’in Eylül’ünde üretimine bafllad›¤›m›z
“‹hracat fiampiyonu” Fiat Doblo’nun, ilk bir
y›l içinde 100 bin adet üretilmesilye Türk
otomotiv tarihi’nde bir ilke imza att›. Bu re-
kor üretimin yüzde 90’› dünyan›n 43 ülke-
sine ihraç edildi. Avrupa ülkelerine gönder-
di¤imiz Doblo’lar, toplam ihracat›m›z›n
yüzde 83’ünü oluflturdu. 
May›s 2001 tarihi itibar› ile üretim flirketi-
miz Tofafl Türk Otomobil Fabrikas› ve sat›fl,
pazarlama gibi ticari ifllerin yürütüldü¤ü
Tofafl Oto Ticaret A.fi. birleflerek tek bir flir-
ket haline geldi. Fiat Auto çat›s› alt›nda üre-
tilen Alfa Romeo modellerini 2001 y›l›ndan
itibaren Tofafl güvencesiyle ithal etmeye ve
sat›fl-servis hizmetini vermeye bafllad›k.
Tüm Alfa Romeo modellerimiz için sat›fl
sonras› hizmet ve iki y›l s›n›rs›z kilometre
garantisi uygulad›k. 2002 y›l›nda Fiat Dob-
lo modelimiz ikinci kez ihracat flampiyonu
oldu. Ayr›ca 26 Temmuz 2003 tarihinde 2
milyonuncu arac›m›z›, Fiat Palio Go’yu,
banttan indirdik. 
Bize imaj olarak önemli katk›lar› olan Ferra-
ri ve Maserati markalar›n›n Türkiye distri-

bütörlü¤ünü alarak Fiat Auto markalar›n›n
dördünü Türkiye’de temsil etme flans›n› el-
de ettik. Söz konusu iki markay›, kendi iflti-
rakimiz olarak kurulan Fer-Mas Oto Ticaret
A.fi. taraf›ndan pazarl›yoruz.
Türkiye’nin 2.5 milyonuncu arac›n› üreten
ilk otomotiv firmas› olarak 2007’deki ka-
pasite kullan›m›m›z, bir önceki y›la göre
yüzde 14 artarak yüzde 85’e ulaflt›. Ayr›ca
tarihimizdeki en yüksek ihracat adedine
ulaflarak 2007 y›l›n› 146 bin adet ile kapat-
t›k. Türkiye’de üretilerek uluslararas› pa-
zarlara ihraç edilen ilk otomobil olan Fiat
Linea modelimiz, y›lda 60 bin adet üretili-
yor ve üretimin üçte biri yurtd›fl›na ihraç
ediliyor. 550 milyon Euro tutar›ndaki Li-
nea ve MiniCargo yat›r›mlar›m›zla birlikte
araç üretme kapasitemiz 2008 y›l›nda 360
bine ulaflacak. 
Ayr›ca bu modellerimizi baflta Bat› Avrupa
olmak üzere tüm dünyaya ihraç ediyoruz.
2007’de ihracat›n yan› s›ra iç pazarda da Fi-
at ile sektörün en gözde markas› olmay› ba-
flard›k. Yüzde 5 küçülen pazarda 5 bin adet
fazla satarak 77 bin adede ulaflt›k. Hem oto-
da hem ticari araç pazar›nda pay›n› art›ran

tek marka Fiat oldu. Günümüzde Koç Hol-
ding’in binek otomobil üreten tek kuruluflu
olma özelli¤imizi koruyoruz. Fiat Auto tara-
f›ndan dünya çap›ndaki üç stratejik üretim
merkezinden biri olarak seçildik ve art›k
400 binlik üretim kapasitemizle Fiat için
global bir üretim merkezi haline geldik.

Tofafl’›n Ar-Ge yat›r›mlar› hakk›nda ve
Ar-Ge çal›flmalar›n›n Türkiye’deki gele-
ce¤i hakk›nda görüfllerinizi alabilir mi-
yiz? 
Yeni Ar-Ge yasas› kapsam›ndaki teflviklerin
de deste¤i ile yat›r›mlar›m›z› daha da art›ra-
ca¤›z ve bunun sonucunda Türkiye ekono-
misine olan katk›m›z her geçen gün büyü-
yecek. fiu anda Ar-Ge bölümümüzde yakla-
fl›k 430 kifli çal›fl›yor. 2007 y›l›nda Ar-Ge
çal›flmalar›na 173 milyon YTL ay›rd›k ve
2008 y›l›nda da Ar-Ge bütçemizi 227 mil-
yon YTL olarak belirledik. Ar-Ge harcama-
lar›m›z, ciromuzun yaklafl›k yüzde 4’üne
denk geliyor. Bu rakamla da dünya ortala-
mas›n›n üzerine ç›kmay› baflaraca¤›z. 

Tofafl ve Fiat iflbirli¤i Ar-Ge departman›-
n›n geliflimine paralel olarak nas›l bir se-
yir izleyecek?
En büyük hedeflerimizden biri, Fiat’›n dün-
yadaki önemli Ar-Ge merkezlerinden biri
olabilmek, bu merkezde iki y›lda bir yeni
bir araç gelifltirebilecek kabiliyete, kapasite-
ye ulaflmak ve hem iç pazarda hem de ihra-
cat alan›nda yeni projelere imza atmak. To-
fafl’›n Ar-Ge’ye bak›fl aç›s› ve uzun vadeli bir
yat›r›m olarak görmesi, bu hedefe ulaflma-
m›zdaki en büyük güç olacak. Çal›flma ar-
kadafllar›m›z ve yönetim olarak ortak gelifl-
tirdi¤imiz vizyon do¤rultusunda yaklaflt›¤›-
m›z bu hedefe 2010 y›l›nda ulaflaca¤›m›za
inan›yorum. 

“ “Gelecek 40 y›l içerisinde 
çok daha büyük ve global 

baflar›lara imza atabilmemiz
için bugünden haz›rl›klar›m›z›
yap›yoruz. Ülkemizin otomotiv 

sektörünü yak›n gelecekte 
çok parlak günler bekliyor. 

Bugünleri hep birlikte 
yaflamak için çal›flmaya 

devam ediyoruz

T

zaferi
Öngörünün

15 Temmuz 2008’de 40. y›l›n› kutlayan
Türkiye’nin ilk otomotiv fabrikas›
Tofafl’›n geçmifli, bugünü ve gelece¤ini
CEO Ali Pand›r’dan dinledik
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eredeyse Cumhuriyet ile
yafl›t olan Otokoç’un kuru-
lufl öyküsünü sizden dinle-
yebilir miyiz?
Otokoç, Koç Toplulu-

¤u’nun otomotiv sanayii nüvesini teflkil
etti. O s›rada Vehbi Koç Ankara’da in-
flaat ifline bafllam›flt›; çünkü Ankara
baflkent olunca inflaat iflleri yo¤unlafl-
m›flt›. Ondan sonra yollar yap›ld› ve
Vehbi Bey benzin istasyonu acenteli¤i
ald›. Taflhan’da (bugünkü Ulus) bir
benzin istasyonumuz oldu. Benzin kol-
la pompalan›rd›. Vehbi Bey  daha son-
ra otomobil ithal etmeye bafllayarak
otomotiv ifline girdi. Ankara’da herkes
Ford’u bilirdi çünkü köylerde otomo-
bile “Ford” derlerdi.  “Ford’un ne mar-
ka?” diye sorarlard›.
Koç Ticaret otomobil flirketini takiben
Otokoç flirketi kuruldu. Nas›l kuruldu
anlatay›m. Mösyö Bernar ‹stanbul’da,
Beyo¤lu’nda Burla ma¤azas›nda yedek
parça flefiydi. Onu Ankara’ya müdür ola-
rak tayin ettiler. Vehbi Koç gelip gittikçe

-çünkü komfluydu binalar›m›z- Mösyö
Bernar’› orada görürmüfl hep. Erken ge-
lir geç ç›karm›fl hep. En nihayet bir hafif
selamlaflmaya bafllam›fllar. Ondan sonra
haber göndermifl “Gelip benimle çal›fl›r
m›s›n” diye. O da demifl ki, “Seninle ge-
lir çal›fl›r›m ama flart›m ortak olmak.
Bundan sonra maaflla çal›flmam”. Onun
üzerine Otokoç Anonim fiirketi kurulu-
yor ve Mösyö Bernar oraya ortak oluyor.
Hatta Vehbi Bey Mösyö Bernar’› yan›na
al›p Mösyö Burla’ya gitmifl, “Ben Mösyö
Bernar’› ortak olarak al›yorum, müsaade
eder misiniz?” demifl, o da müsaade etti-
¤ini söylemifl.

Bu kurulufl sürecinde Vehbi Bey nas›l
bir yol izledi?
Tabii bu birdenbire olmad›. ‹lk önce ‹s-
tanbul’daki acenteli¤e ba¤land›. ‹stan-
bul’daki acente ‹skenderiye’deki Ford
acentesine, ‹skenderiye’deki acente de
Detroit’e ba¤l›yd›. Öyle üçlü bir kade-
me vard›. Tabii aradan zaman geçince
ifller büyüdü. ‹fller büyüyünce ‹stanbul

ve ‹zmir al›nd›. Ondan sonra bütün
Türkiye bayili¤ini bize verdiler.

O günden bugünlere otomotiv sanayi-
inde neler de¤iflti?
Otomotiv sanayii Türkiye’de öncelikle
ithalata dayan›yordu. Sonra montaj ol-
du. Sonra yerli imalat, yerli montaj, en
son da imalata geçildi. fiimdi de ihracat
yap›yoruz. Otokoç senede 50 araba sa-
tarken bugün Koç Toplulu¤u olarak
imalat, ihracat ve ithalat olarak 700 bin
arabal›k bir hacme ulaflt›. Avrupa’ya
Doblo, MiniCargo ve Transit ihraç edi-
yoruz. fiimdi de Amerika’ya Transit
Connect ihraç etmeye bafllayaca¤›z. Bun-
lar New York’ta taksi olarak kullan›la-
cak. ‹hale aç›ld›, ifltirak ettik, neticesini
bekliyoruz.

Ford ve Fiat’la ortakl›k iliflkileriniz
nas›l bafllad›?
Ford ve Fiat önceleri küçük ortakt›. Ha-
t›rl›yorum Ford 115 ortakl›yd›. Taunus
otomobillerinin kal›plar›n› bize verdi ve

Y›lda 50 araçtan 700 binlere ulaflan sat›fl rakam›.
Neredeyse Cumhuriyet’le yafl›t, 80 y›la varan uzun bir
öykü. ‹fl yaflam›nda 50’nci y›l›n› kutlayan Rahmi M.
Koç’tan, çal›flma hayat›na ilk ad›mlar›n› att›¤› 
Otokoç’un kurulufl ve geliflim öyküsünü dinledik
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biz de ücretsiz olarak Otosan’›n yüzde 15
hissesini vermifltik. Sonra hem Ford’la
hem Fiat’la imalat art›nca yüzde 50 yüz-
de 50 hisselerimiz eflitlendi ve karar me-
kanizmas› da yine müfltereken ifllemeye
bafllad›. 

Otokoç için ilk olman›n avantaj ve de-
zavantajlar› nelerdi?
Otomotivde biz öncüydük. Öncü olma-
n›n avantajlar› da var dezavantajlar› da
var. Avantajlar› flunlar: Öncü oldu¤unuz
zaman herkesten önde gidiyorsunuz. Her-
kesten daha tecrübeli oluyorsunuz ve her-
kesten önce para kazanmaya bafll›yorsu-
nuz; ama dezavantajlar› da var: Bürokratik
engelleri siz yeniyorsunuz; siz u¤rafl›yor-
sunuz; siz dövizi buluyorsunuz. Yan sana-
yi kurmak mecburiyeti has›l oluyor, onu
da siz yap›yorsunuz. Ondan sonra adam
yetifltirmek meselesi ortaya ç›k›yor, adam
yetifltiriyorsunuz. Sonra kalite kontrolü
meselesi var onu hallediyorsunuz. Ondan
sonra yabanc›larla müzakere. O da bir sa-
nat. Dolay›s›yla hem avantaj› hem deza-

Otokoç’un 80. yafl›n› doldur-
mas› ve Koç Holding fieref
Baflkan› Rahmi M. Koç’un ifl
hayat›ndaki 50. y›l› nedeniyle
27 Haziran’da Rahmi M. Koç
Müzesi’nde yaklafl›k bin kifli-
nin  kat›ld›¤› bir kutlama gece-
si düzenlendi. Törende Oto-
koç’un bugünlere gelmesinde
eme¤i geçen yöneticilere özel
bir plaket verildi. Otokoç Ge-
nel Müdürü Cenk Çimen, kut-
lama gecesinde yapt›¤› konufl-
mada Otokoç’un sektördeki
80 y›ll›k geliflimini de¤erlendir-
di. Emaneti gelecek nesillere
en iyi flekilde tafl›yacaklar›n› ifade eden Cenk Çi-
men, günümüzde Avis,  Budget,  Birmot  ve Oto-
koç markalar›yla müflterilerine hizmet verdi¤ini ha-
t›rlatarak   flunlar› söyledi: “Türkiye’nin çeflitli böl-
gelerindeki 31 tesisi, y›ll›k 57.500 araç sat›fl›,
Türkiye genelinden ald›¤› yüzde 9 pazar pay›,
400 binden fazla müflteriye sunulan sat›fl sonras›
hizmetleri, ikinci el,  finansman ve sigorta operas-

yonlar›, 3.500 noktaya yap›-
lan yedek parça da¤›t›m›,
Avis ve Budget markalar›yla
11 bin adede yaklaflan k›sa ve
uzun süreli araç kiralama ope-
rasyonu ve toplam 2 milyar
YTL’lik cirosuyla otomotiv sektö-
rünün en büyük ve örnek flirket-
lerinden birisi. Otokoç olarak,
müflterilerimize daha kaliteli
hizmet sunabilmek için, geçti¤i-
miz 3 y›ll›k dönemde 12 yeni
tesis yat›r›m› yapt›k; 17 tesisimi-
zi yeniledik, araç kiralama ifli-
miz içinse 17 yeni ofis açarak
toplam 51 ofisimizi yeniledik.

Seksen y›ll›k baflar›l› bir geçmifle sahip Oto-
koç’un bir parças› olan bizler,  her geçen gün
daha çok düflünüyor, daha çok araflt›r›yor ve he-
deflerimize ulaflmak için daha fazla çaba göste-
riyoruz.”
Çimen, “fieref Baflkan›m›z Say›n Rahmi M.
Koç’un ilk flirketi olan Otokoç’un manevi de¤eri
de son derece büyük” dedi.

Otokoç Genel Müdürü Cenk Çimen: “Emaneti
gelecek nesillere en iyi flekilde tafl›yaca¤›z”



vantaj› var. Biz genelde avantajl› yoldan
gittik, dezavantaj›n› da münmkün merte-
be asgariye indirmeye çal›flt›k. 

O günden bugünlere Türkiye ifl dünya-
s›nda fiziksel ve kafa yap›s› olarak ne-
ler de¤iflti?
O zamanlar, en büyük zorluk döviz ala-
bilmekti. Dövizi ald›¤›n›z zaman ne geti-
rirseniz  sat›l›yordu, hiç s›k›nt› çekmiyor-
dunuz. Hatta o kadar ki dövizler Ticaret
Bakanl›¤›’ndan gelirdi. Ondan sonra libe-
ral ekonomi geldi. Ondan sonra da bildi-
¤iniz gibi fevkalade fliddetli bir rekabet
dönemi bafllad›. 

Sizin Otokoç maceran›z nas›l bafllad›?
Askerlikten sonra Mösyö Bernar’›n  yan›n-
da çal›flmaya bafllad›m. 1 Eylül 1958’de
Mösyö Bernar’›n yan›na gittik. Hüseyin
Bey’le Tevhide Han›m’›n odas› aras›nda
kümes gibi bir yer verdiler, orada oturu-
yorduk. O kadar küçüktü ki oda, fikir de-
¤ifltirmek için d›flar› ç›kmak gerekiyordu. 
Garajda ifle bafllad›k, ‹hsan Bey’in yan›n-
da. Tabii garajda eski arabalar geliyor, ye-
ni parça bulunuyor, ya da bulunmuyor.
Dedim ki “Bundan sonra 1958’den afla¤›
marka arabalar› garaja almayal›m biz”.
‹hsan Bey geldi,  kula¤›ma “Mösyö Ber-
nar’›n han›m›n›n arabas› 1956 model,
kar›flmam sonra yanacaks›n” dedi. Sonra
56’ya çektik.
Garajdan yedek parça bölümüne geçtim.
Bizler cumartesi günleri de çal›fl›rd›k. Y›l-
bafl› günü say›m vard›; ellerimiz dona do-
na garajdaki yedek parçalar› sayard›k;
elimizde yün eldivenlerle. ‹cab›nda Pazar
günleri de ça¤›r›rd› “Gel konuflal›m di-
ye”; bütün gün çal›fl›rd›k. Yedek parça-

dan sonra da bayileri dolaflmaya baflla-
d›k. Anadolu’da o zaman kamyon da, bi-
çerdöver de, traktör de, zirai aletler de
sat›yorduk. Bu vesileyle Anadolu’nun
pek çok yöresini gezme olana¤› buldum.
Bunu takiben Mösyö Bernar d›fl seyahat-
lere de beni almaya bafllad› yan›nda. Ba-
zen Kenan Bey’le, bazen Mösyö Bernar’la
bazen de Hüseyin Bey’le birlikte yurtd›fl›
seyahatleri yapt›k.Bernar Bey ‹stanbul’a
dönünce ben Ankara’da otomotiv gru-
bunda  Koç  Holding’in temsilcisi oldum.
Sonra ben de 1964’te ‹stanbul’a geldim.

Yurtd›fl›nda ne gibi faaliyetlerde bulu-
nuyordunuz?
Otosan’›n makineleri al›n›rken yan›lm›-
yorsam bir ay Detroit’te kald›k. Orada iki
gün floför veriyorlar, üçüncü gün diyor-
lar ki “arabas› bizden git kendin kullan”.
Biz de tuttuk orada ehliyet ald›k, imtiha-
na girdik. Hatta e¤itmen bana “yanafl”
dedi, yanaflt›m kald›r›ma. Adam bakt› ki
arada baya¤› bir mesafe var. Bana “Sen bu
tarafa m› yanaflt›n, bu taraf m›?” dedi ama
verdi ehliyeti.
Bize orada sordular “Günde 4 araba, 4

kamyon mu, 8 araba 8 kamyon mu yapa-
caks›n›z?” diye. Biz o dersi çal›flmam›fl›z,
bilmiyoruz. Tuttuk ‹stanbul’a telefon et-
tik, Mösyö Bernar’a dedik ki “Ne yapaca-
¤›z?”; ona göre adamlar makine ve hortum
verecek. Hortumuna kadar düflünüyorlar-
d›. Neyse 4 araba 4 kamyon üzerinden
makineleri ald›k.

Otokoç’un Türkiye’nin en büyük oto-
motiv perakendecilik grubu haline gel-
mesinde bayi a¤›n›n rolü nedir?
Bayi teflkilat› otomotiv sanayiinde, oto-
motiv ticaretinde çok mühim bir yer tu-
tuyor. Bayilerimiz olmazsa sat›fl ifli o ka-
dar kolay olmuyor. Vehbi Koç, bayileri
bir ticari ortak olmaktan öteye Koç
Ailesi’nin birer ferdi olarak görürdü.
Mösyö Bernar bayilerin her fleyiyle mefl-
gul olurdu. Hayatlar›n› inceden inceye
takip ederdi. Çocuklar›n›n tahsilini göze-
tirdi. Bizden kazand›klar› paray› nereye
harc›yorlar; ifllerine yat›r›m m› yap›yorlar
yoksa otel mi kuruyorlar; onlar› takip
ederdi. ‹lk bayi toplant›s› Ankara Palas’ta
8-10 bayiyle birlikte yap›ld›. Sabahtan
ö¤lene kadar süren yemekten sonra her
bayinin taba¤›n›n alt›na birer zarf konul-
du. O zarflarda çek vard›. O çekte de her
bayinin yapt›¤› performansa göre kendi-
sine bir jestiyon vermiflti.
Mösyö Bernar hiçbir bayinin iflas›na izin
vermezdi. Onlara her türlü yard›m› yapar-
d›. ‹cab›nda adam gönderirdi senetlerini
ertelerdi, para yard›m› yapard›, kendisini
ça¤›r›r nasihat ederdi ve iflleri yoluna so-
kard›. Dolay›s›yla bizim zaman›m›zda hiç-
bir bayinin senedinin protesto oldu¤unu
ya da iflas etti¤ini hat›rlam›yorum. Bugün
daha kat›, daha sert hareket ediliyor.
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Öncü oldu¤unuz zaman 
herkesten daha tecrübeli
oluyorsunuz ve önce para 
kazanmaya bafll›yorsunuz
ama dezavantajlar› da var: 

Bürokratik engelleri siz 
yeniyorsunuz; siz sektörün

önünü aç›yorsunuz

Otokoç’un bugünlere ulaflmas›nda eme¤i geçen yöneticiler ve vefat eden yöneticilerin aileleri 80. y›l kutlamas›nda bir araya geldi.



ortune Dergisi’nin dünya öl-
çe¤inde flirketleri de¤erlendir-
di¤i ve en büyük 500 flirketin
yer ald›¤› “Fortune 500” liste-
si aç›kland› ve Koç Holding,

di¤er flirketlerin aras›ndan s›yr›larak liste-
ye  giren tek Türk flirketi oldu. Geçen y›-
la göre  4 basamak yükselerek 186. s›ra-
ya yerleflen Koç
Holding’in geliri 39
milyar 392 milyon
dolar, 2007 y›l› kâr›
ise 1 milyar 758 mil-
yon dolar olarak be-
lirlendi.
Fortune Dergisi’nin
Türkiye versiyonun-
da yay›nlanan “For-
tune Türkiye 500”
listesinde ise, birinci
s›raya yerleflen Tüp-
rafl’›n yan›nda, Ford
Otomotiv, Opet ve
Arçelik’le birlikte Koç
Toplulu¤u’na ait dört
flirket  ilk 10’da yer ald›. Fortune Türkiye
500 çal›flmas›na gruplar veya holdingler
baz›nda bak›ld›¤›nda da Koç Toplulu¤u
fark›n› ortaya koydu. Fortune Türkiye
500 s›ralamas›nda 14 flirketle yer alan
Koç Grubu, sat›fllardan ald›¤› yüzde 17,5
payla Türkiye’nin en büyük grubu oldu-
¤unu bir kez daha kan›tlam›fl oldu.

“Türk halk›n›n onur 
duyaca¤› bir flirket”
Koç Holding’in önümüzdeki y›llarda
enerji, otomotiv, dayan›kl› tüketim ve fi-
nans sektörlerine daha da a¤›rl›k vererek,

hem organik olarak hem de sat›n almalar-
la büyümeye devam edece¤ini  ve dünya-
n›n önde gelen flirketleri aras›nda yer al-
ma hedefiyle yüksek getirili yat›r›mlara ve
hissedar de¤eri yaratmaya odaklanacakla-
r›n› vurgulayan Koç Holding CEO’su 
Bülent Bulgurlu yapt›¤› aç›klamada;
“Bugün Koç Holding olarak Türkiye`deki

liderli¤imizin yan› s›ra,
dünya liginde de pek
çok s›ralamada Türki-
ye’yi temsil etmenin
gurur ve mutlulu¤unu
yafl›yoruz. Fortune
500 s›ralamas›na gi-
ren ilk Türk flirketi-
yiz. Avrupa’n›n da en
büyük 49. flirketiyiz.
Geçti¤imiz y›l Boston
Consulting Group
taraf›ndan yay›nla-
nan ‘Bat›ya en çok
meydan okuyan 100
flirket’ listesinde yer

alman›n yan› s›ra, Çin
Çokuluslu ‹flletmeler Uluslararas› Ensti-
tüsü taraf›ndan da ‘Çin’de en fazla reka-
bet gücüne sahip uluslararas› flirketler’
aras›nda an›ld›k. 
Tüm bunlar, Koç Toplulu¤u ve ülkemiz
ad›na gurur verici neticeler. Finansal ba-
flar›lar›m›z› sosyal sorumluluk çal›flmala-
r›m›zla destekleyerek, toplulu¤umuz için
yaratt›¤›m›z katma de¤eri azami seviyele-
re tafl›maya çal›fl›yoruz. Amac›m›z, gerek
ifl yap›fl anlay›fl›m›z gerekse finansal bü-
yüklüklerimizle dünya liginde tüm Türk
halk›n›n onur duyaca¤› örnek bir flirket
olmak.” dedi

‹hracat rakamlar›nda ise, Tüprafl 4 milyar
688 milyon YTL ile birinci s›rada yer al›r-
ken, geçen y›l ihracat›n› yüzde 25 art›ra-
rak 4 milyar 480 milyon YTL`ye ç›karan
Ford Otosan ikinci, 3 milyar 793 milyon
YTL’lik ihracat rakam›yla Arçelik üçüncü
flirket oldu.

Koç Holding ülkemiz için de¤er
yaratmaya devam ediyor
‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO)’n›n “2007 y›-
l› 500 Büyük Sanayi Kuruluflu” araflt›r-
mas›nda da, ilk 10 flirket içerisinde Koç
Toplulu¤u flirketleri Tüprafl, Ford Oto-
motiv, Arçelik, Tofafl ve Aygaz yer ald›.
Koç Toplulu¤u 13 flirketi ile ciro, kâr, ih-
racat ve çal›flan say›s› kriterlerine göre,
“Türkiye’nin en büyük sanayi grubu” ün-
van›n› kimseye kapt›rmad›. Koç Toplulu-
¤u flirketleri 38,4 milyar YTL ile Türki-
ye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu’nun ci-
rosunun yüzde 19’unu, özel sektörün ise
yüzde 20’sini temsil ediyor. ‹hracat ra-
kamlar› 2007 y›l›nda 11,2 milyar dolara
ulaflan Koç Toplulu¤u flirketlerinin özel
sektör ihracat toplam› içindeki pay› ise
yüzde 21 oldu. Koç Toplulu¤u flirketleri,
kârl›l›kta yaklafl›k 2,6 milyar YTL ile top-
lam özel sektörün yüzde 15’ini, brüt kat-
ma de¤erde ise 20,8 milyar YTL ile yüzde
29’unu oluflturdu. Koç Toplulu¤u, yakla-
fl›k 90 bin kiflilik çal›flan ordusu ile her ge-
çen gün daha güçlü bir dünya flirketi olma
yolunda ilerlerken, ülkemiz için yaratt›¤›
de¤erleri art›rmaya devam ediyor.

Koç Holding Damgas›Koç Holding Damgas›
Yurtiçi ve yurtd›fl›nda

“Fortune 500” araflt›rmas›nda 186. s›raya yükselen 
Koç Holding, ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n 2007 y›l› 
“500 Büyük Sanayi Kuruluflu” araflt›rmas›nda da
“Türkiye’nin en büyük sanayi grubu” olarak yer ald›

F
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on 10 y›ld›r Türkiye’de deni-
ze ve denizcili¤e karfl› ilgi gi-
derek art›yor. Deniz turizm-
nde yaflanan patlama, mari-
nalardaki doluluk oranlar›n›n

yüzde 100’e ulaflmas›, tersanelerin yat ve
tekne üretimi  için 2013’ten önceye gün
veremeyecek kadar yo¤un olmalar› de-
nizcilik sektörü için sevindirici geliflme-
ler. Giderek artan tekne say›s›na paralel
olarak teknelerin ihtiyaç duydu¤u malze-
melerin sa¤lanmas› için gerekli altyap›-
n›n oluflmam›fl olmas›, özellikle büyük
ölçekli yatlarda, malzeme tedari¤i aç›s›n-
dan s›k›nt› yarat›yordu. 
Kendisi de uzman bir denizci olan Koç
Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç,
bu alanda yaflanan s›k›nt›lar› giderebil-
mek için dünyan›n en büyük yat ve
tekne malzemesi tedarikçisi West Mari-
ne’i Türkiye’ye getirdi ve flirket Ameri-
ka k›tas› d›fl›ndaki ilk ma¤azas›n› ‹stan-
bul Kartal’da açt›.

Tek noktadan tek seferde
Türkiye’de  tekne yap›m›nda kullan›lan
malzemeler en az 8-9 ayr› tedarikçiden

temin edilirken, Türkiye’de bulunmayan
ürünler ise yurtd›fl›ndan temin ediliyor-
du. Hem zaman kayb› hem de ithalatta
yaflanan yanl›fll›klar nedeniyle tekne sa-
hiplerini katland›¤› masraflar da giderek
art›yor ve bu durum giderek can s›k›c›
bir hal al›yordu.
Bin metrekarelik alan üzerine kurulu
West Marine ma¤azas› ise, 24 kategoride
sa¤lad›¤› 5 bin çeflit ürünüyle denizcile-
rin yeni gözdesi olacak. Tekne sahipleri
West Marine ma¤azas›na gerekli malze-
melerden oluflan bir listeyle gelerek, ka-
p› kap› dolaflmalar›na gerek kalmadan,
tüm ihtiyaçlar›n› tek bir noktadan temin
edebilecekler. West Marine’in bir baflka
özelli¤i ise, sadece malzeme sat›fl›yla kal-
may›p tekne sahiplerine malzemelerin
kullan›laca¤› alanlar hakk›nda fikir de
veriyor olmas›. Hangi malzemenin hangi
alan için ideal oldu¤u, hangi malzeme-
nin,  hangi biçimde ve nas›l kullan›laca-
¤› hakk›nda müflterilerine fikir veren
West Marine bunun için bir ücret tale-
binde de bulunmuyor üstelik. 10-30
metre aras› yatlar›n bütün ihtiyaçlar›n›
tek noktadan tek seferde karfl›layabile-

cekleri West Marine Kartal ma¤azas›nda
amaçlanan, yatç›lara en kaliteli ve nite-
likli servisi vermek.
Amerika’da 377 ma¤azas› bulunan West
Marine, 80 bin malzemeyi müflterilerinin
hizmetine sunuyor. West Marine’in Tür-
kiye’deki ikinci ma¤azas› 2009’da, dolu-
luk oran›nda ‹stanbul marinalar›n› geçen
Marmaris’te aç›lacak.

S

y›n gündemia

Dünyan›n en büyük tekne
malzemesi tedarikçisi West
Marine, Türkiye’de ilk
ma¤azas›n› Kartal’da açt›.
Tekne sahiplerinin malzeme
tedariki konusunda
yaflad›klar› s›k›nt›lara son
verecek olan West Marine’in
ikinci ma¤aza ise 2009 y›l›nda
Marmaris’te aç›lacak

West Marine’le gülecekWest Marine’le gülecek
Denizcilerin yüzüDenizcilerin yüzü
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ürkiye’nin tek rafineri flirketi
olan Tüprafl, rafinerilerinde ve-
rimlili¤in art›r›lmas›, üretimde
güvenlik ve süreklili¤in sa¤lan-
mas›, ürün ve üretim kay›plar›-

n›n en aza indirilmesi için bir dizi plan› uy-
gulamaya koydu. Planlanan hedeflere do¤-
ru yürürken ortaya ç›kan ihtiyaçlardan biri
de, ürün tankerleriydi.
Enerji pazar›nda ürünün emniyetli biçimde
nakliyesi, ham petrolün ç›kar›lmas›, rafina-
j› ve piyasaya sürülmesi kadar önem-
li bir maliyet oluflturuyor. Tüprafl bu
maliyeti en uygun biçimde karfl›laya-
bilmek için RMK Marine’e iki ürün
tankeri ve dört römorkör siparifli ver-
miflti. Bu siparifllerden “T. Sevgi” tan-
kerinin denize indirilmesi ve “T.
Damla 4” römorkörünün teslimi için
düzenlenen törende bir konuflma ya-
pan Koç Holding Savunma Sanayi ve
Di¤er Otomotiv Grubu Baflkan› Kud-
ret Önen flunlar› söyledi:
“Hepimizin yak›ndan bildi¤i gibi ter-
sanemizin modernizasyon ve yeni
ürünleri ile ilgili yat›r›mlar› devam
ediyor. Sahil Güvenlik Arama Kurtar-
ma Gemi Projesi çerçevesinde yat›-
r›mlar›m›z› tamamlamaktay›z. Panel ve blok
imalat› için iki yeni kapal› hangar›m›z bu se-
ne sonundan önce devreye girecek. Yeni bo-
ru imalat atölyemizi de bu sene sonunda bi-
tirmeyi hedefliyoruz. Böylece RMK Marine
ticari gemilerin yan›nda modern bir muha-
rip gemi imal edecek tüm detay olanaklar
ile donat›lm›fl olacakt›r. Oyster mega yel-
kenli imalat projesini art›k tüm sektör bili-
yor, projemiz kal›p imalat› aflamas› h›zla sü-
rüyor. Bunun yan›nda motor yat imalat›na
da devam ediyoruz. Nazenin V’i takiben 45
m. yeni bir motor yat imalat›na da bu ay
bafllayaca¤›z. Ticari gemi imalat› konusunda
ise bugün denize indirece¤imiz Tüprafl Sev-
gi tankerini takiben k›za¤›m›za kendi türü-
nün en büyüklerinden biri olarak 150 met-
re uzunlu¤unda bir offshore gemi imalat›n›
koyaca¤›z.”
Koç Holding Enerji Grubu Baflkan› Erol
Memio¤lu ise, Tüprafl rafinelerinde 1970'li

y›llardan beri çal›flan römorkörlerin yafllan-
mas› ve büyüyen tonajlar karfl›s›nda yeter-
siz kalmas› nedeniyle yeni römorkörler
yapt›r›lmas›n›n kararlaflt›r›ld›¤›n› dile geti-
rerek, "Römorkörler tankerlere her türlü
manevralar›n yapt›r›lmas›, limanda gemi ve
deniz yang›n› emniyetinin sa¤lanmas› ve
acil durumlarda can kurtarma gibi önemli
hizmetlerde kullan›lacak. 
Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M.
Koç, Türk gemi infla sektörünün dünya-
da alt›nc›l›¤a yükseldi¤ini belirterek,
“Türkiye küçük kimyevi tanker inflas›nda
tüm dünya ülkelerini geride b›rakarak bi-
rincili¤e geldi. Mega yat sanayiinde ise
dört numaray›z” dedi.
Rahmi M. Koç, “Sevgi” tankerini “Gönül”
adl› tankerin takip edece¤ini dile getirerek,
“fiu gördü¤ünüz tankeri sac kesiminden 10
ay sonra bugün denize indiriyoruz. 4 ay de-
nizde üzerinde çal›flaca¤›z ve sonra teslim

edece¤iz. Bu 14 ay yap›m süresini 12,5 aya
çekmeye çal›fl›yoruz” fleklinde konufltu.

RMK Marine’nin 18. tankeri
Gemi yapmay› kamyon, yat infla etmeyi ise
otomobil imal etmeye benzetebileceklerini
dile getiren Koç, her ikisinin de ayr› beceri
istedi¤ini söyledi. 
RMK Marine’in üretti¤i 18. Tanker olan ICE
1A s›n›f› Tüprafl Sevgi , 10.500 DWT a¤›rl›-
¤›nda, 132 metre uzunlu¤unda ve 19 metre
geniflli¤inde. 14,1 knot h›z yapacak olan T.
Sevgi tankeri 12.500 kübik metre kargo ka-
pasitesine sahip. Tüprafl Damla 4 römorkö-
rü ise 32,7 metre uzunlu¤unda ve 10,5 met-
re genifllikte. 60 ton bafltan çekme gücüne
sahip römorkör, iki adet 2500 bg ana maki-
neleri ve 360 derece dönebilen çift pervane-
ye sahip. 60 bin DWT ile 300 bin DWT ara-
l›¤›ndaki gemilere liman hizmeti verecek rö-
morkörler ayn› zamanda saatte 1400 metre-
küp su veya köpük atabilen yang›n söndür-
me sistemi ile donat›lm›fl durumda.
‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir
Topbafl da, ‹stanbullular'›n seçti¤i yeni fiehir
Hatlar› vapurlar›ndan birini denize indirdik-
lerini, flimdi de bir tankeri denize indirmek
için bir arada bulunduklar›n› belirterek,
flunlar› söyledi: “Onurla ifade etmek istiyo-
rum ki, art›k Türk denizcili¤inde gelinen
mesafeler, al›nan yollar gerçekten küçüm-
senmeyecek kadar büyük. Burada eme¤i ge-
çen tüm mühendislere ve iflçilere teflekkür
ediyorum. Art›k dünya sular›nda da Türk
yap›m› gemilerin hizmet vermesi ve varl›¤›-
m›z› ifade etmesi gerçekten onur verici.”

T

RMK Marine’den Tüprafl’a
“Sevgi” Tankeri

T. Sevgi Tankeri’ni denize indiren Semahat Arsel’e Rahmi M.
Koç taraf›ndan günün an›s›na gümüfl bir tabak hediye edildi.
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ültür ve Turizm Bakanl›-
¤›’n›n uygulamaya koydu-
¤u Müzekart projesiyle ar-
t›k bakanl›¤a ba¤l› tüm
müze ve ören yerleri y›lda

20 YTL ödenerek gezilebilecek. Mü-
zekart herhangi bir müze veya ören
yeri giflesine kimlik kart›yla birlikte
baflvurarak elde edilebildi¤i gibi, pro-
je orta¤› ve ana sponsoru Türkiye Se-
yahat Acentalar› Birli¤i’ne üye baz›
acentelerde de sat›fla sunulmufl du-
rumda. Müzekart ayr›ca www.muze-
kart.com adresiyle internet üzerinden
de sat›fla sunuldu.
Farkl› bir pazarlama stratejisi izlene-

rek, al›flverifl merkezlerinde de
sat›fla sunulan ve flimdiden
200 binli sat›fl rakamlar›na
ulaflan Müzekart’lar›n bu y›l
sonu itibar›yla 2 milyon ki-
fliye ulaflmas› bekleniyor.
Müzekart projesini ve he-
deflerini Kültür ve Turizm

Bakan› Er-
tu¤rul Gü-

nay’la konufl-
tuk.

Müzekart pro-
jesinin içeri¤i
hakk›nda bilgi

alabilir miyiz? 
Müzekart, Türk hal-

k›n›n müze ve ören yerleri-
ne olan ilgisini yükseltmek,
tarih ve arkeoloji bilincini
art›rmak üzere ç›kar›lm›fl-
t›r. Müzekart ile bakanl›-
¤›ma ba¤l› 300’ü aflk›n

müze ve ören yeri bir y›l boyunca ge-
zilebilmektedir. Müzekart ile ayn›
müzeye istenildi¤i kadar ziyaret yap›-
labilmektedir. 
Müzekart ak›ll› bir kart olup sahibi-
nin kimlik bilgilerini ve ziyaret etti¤i
müzeler ile ziyaret tarihlerini de için-
deki çipte saklamaktad›r. Söz konusu
bilgiler merkezi sistemimiz arac›l›¤›
ile takip edilmektedir.   
Müzekart’› edinmek ise çok kolay.
Herhangi bir müze veya ören yeri gi-
flesine kimlik belgesi ile müracaat et-
mek yeterli. Ek bir foto¤raf veya bel-
ge istemiyoruz. Proje orta¤› ve ana s-
ponsoru Türkiye Seyahat Acentalar›
Birli¤i’ne üye baz› acenteler de Müze-
kart’› satabiliyor. Müzekart’› herhangi
bir yere gitmeden almak da müm-
kün. Müzekart, resmi web sitesi olan
www.muzekart.com adresinden de
online olarak sat›n al›nabiliyor. Bu
takdirde Müzekart’›n›z üç gün içinde
adresinize ulafl›yor.  

Müzekart projesi de¤iflik bir tan›-
t›m yöntemi izlenerek al›flverifl
merkezlerinde halk›n ilgisine su-
nuldu. Bu fikir nas›l olufltu?
Yenilikleri seven ve çabuk adapte
olabilen bir toplumuz. Müzekart, ül-
kemizde uygulamaya konulan kendi
alan›ndaki ilk proje. Bu nedenle, uy-
gulamam›z› her alanda tüm topluma
duyurmak için; her kesimden vatan-
dafl›m›za daha kolay ulaflaca¤›m›z›
ve bire bir anlataca¤›m›z› planlad›¤›-
m›z için böyle bir uygulama gerçek-
lefltirdik. Çok verimli oldu. Al›flverifl
merkezlerine ziyarete gelen halk›m›-

ültürel vizyonk

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ile Türkiye Seyahat Acentalar› Birli¤i’nin ortak projesi
Müzekart’la, bakanl›¤a ba¤l› müze ve ören yerleri, y›lda 20 YTL ödeyerek ziyaret
edilecek. Müzekart projesinin ziyaretçi say›s›n› yüzde yüz oran›nda art›rmas› bekleniyor

Müzeler yaln›zl›ktan

KURTULACAK

KKültür ve Turizm
Bakan› Ertu¤rul
Günay: 
“Müzekart,
ülkemizde
uygulamaya
konulan kendi
alan›ndaki ilk
proje.”
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z›n Müzekart’la orada karfl›laflmalar›
hofl bir sürprizdi. Tepkiler olumlu ve
s›cakt›. 

Sizce Kültür Bakanl›¤›’n›n bafllatt›¤›
bu projeyle Türkiye’de müzecili¤in
geliflimi ne yönde olacak?
Müzekart uygulamas› ile müzelerimizin,
vatandafllar›m›z›n günlük yaflam›nda bir
sosyal, kültürel etkinlik alan› olarak yer
alaca¤›n› düflündük. Nitekim, kart sat›fl
oranlar›m›z bunu do¤ruluyor. Çünkü, Mü-
zekart’la müzelere girmek art›k çok kolay.
S›rada beklemiyorsunuz, istedi¤iniz müze-
ye diledi¤iniz say›da girebiliyorsunuz. Ba-
kanl›¤›ma ba¤l› tüm müze ve ören yerleri-
ne bir y›l boyunca diledi¤iniz zaman, dile-
di¤iniz kadar ziyarette bulunabileceksiniz.
Böylece, müze ve ören yerlerimiz vatandafl-
lar›m›z için verimli ve ö¤retici birer zaman
geçirme mekân› olacak.

Yurtd›fl›nda böyle bir uygulama var m›? 
Müzekart projesi oluflturulurken yapt›-
¤›m›z araflt›rmalarda, geliflmifl ülkelerin
tamam›na yak›n›nda kart uygulama sis-
teminin oldu¤unu tespit ettik. Ancak,
söz konusu uygulamalar›n ço¤unlu-
¤unun süre ve ziyaret edilen müze aç›-
s›ndan s›n›rlar› var. Bununla beraber,
Almanya ve Hollanda’da benzer bir uy-
gulama ile karfl›laflt›k. Almanya’da Mü-
zekart’la 450’ye yak›n müzeye girebili-
yorsunuz. Fiyatlar›n› üç kategoride be-
lirlemifller; aile kart› 120 Euro, kiflisel
kart 65 Euro ve özürlüler için yüzde 80
indirim uygulan›yor. Hollanda’da Mü-
zekart’la 400’ü aflk›n müzeyi ziyaret

edebiliyorsunuz. Ancak, özel müze ve
sergiler Müzekart kapsam›nda de¤il.
Bizdeki Müzekart sistemi ise bakanl›¤›-
ma ba¤l› tüm müze ve ören yerlerinin,
tek kartla bir y›l boyunca, istenildi¤i
zaman, s›n›rs›z say›da 20 YTL’ye ziyaret
edilebilmesi aç›s›ndan ilk ve tek örne¤i
oluflturuyor.

Müzelerin e¤itim hayat›m›za da katk›-
s› büyük. Yeni neslin e¤itimi için ne
gibi projeler yürütüyorsunuz?
Benzeri bir husus olarak, gerek müze
içi e¤itim ve gerekse toplumun her ke-
siminin ayr› ayr› bilinçlendirilmesine
yönelik müzelerde e¤itim hizmetleri,
ülkemiz müzelerinde de uzun zaman-
d›r ve özellikle son y›llarda artan oran-
da baflar›yla uygulanmaktad›r. Müzele-
rimiz y›l içerisinde düzenledikleri yaz
okulu etkinlikleri, çocuk flenlikleri, çe-
flitli alanlardaki atölye çal›flmalar›, dra-
ma gösterileri, seminerler, konferans-
lar, geçici sergiler, toplant›lar, konser-
ler, özel gün ve gecelerin yan› s›ra kül-
türel amaçl› gezilerle müze e¤itimi uy-
gulamalar› bak›m›ndan yurtd›fl›ndaki
baflar›lar› bilinen belli bafll› müzelerden
geri kalmamaktad›r.
Ancak nas›l ki her yabanc› ülke müzesi
ayn› düzeyde bir geliflmifllik profili ser-
gileyemez ise ülkemiz müzelerinde de
genel anlamda belli bir geliflmifllik düze-
yini yakalamak amac›yla yo¤un müca-
delemiz devam etmektedir.

Bu projeyle ziyaretçi say›s›n›n ne ka-
dar artaca¤›n› düflünüyorsunuz?

Halk›m›z›n Müzekart projesine olan il-
gisi ve yaklafl›m›, bekledi¤imizin gerçek-
ten çok çok üstünde. Böyle bir projenin
kendilerine müzelerimizi ve tarihimizi
yeniden tan›tma imkân› verdi¤ini gerek
yap›lan bire bir sat›fllardan gerekse gelen
teflekkür e-posta ve telefonlar›ndan anl›-
yoruz ki; Müzekart uygulamas› ziyaretçi
say›s›n› yüzde 100 art›racakt›r. 

Yabanc› ziyaretçilerin ilk u¤rak yer-
lerinden olan müzelerin yerli halk
taraf›ndan ilgisizlikle karfl›lanmas›-
n›n nedenleri konusunda görüflleri-
niz nelerdir?
Ülkemizde müzelere olan ilginin düflük
oldu¤unu söylemek yanl›fl olmaz diye
düflünüyorum. Pek çok sebebi var. Bilet
fiyatlar›n›n yüksek olmas› ile ilgili nede-
ni Müzekart ç›kararak ortadan kald›rm›fl
olduk. Bundan böyle müze ve ören yer-
lerimizde çok daha fazla yerli ziyaretçi
görece¤iz. Di¤er taraftan müzelerin daha
ilgi çekici k›l›nmas› gerekiyor. 
Müze ve tarihi arkeolojik mekânlarla il-
gili daha çok tan›t›m yapmam›z gereki-
yor. Müzelerdeki ikincil hizmetleri, ör-
ne¤in yeme içme ve sat›fl ünitelerini, en-
formatik unsurlar› gelifltiriyoruz.    

Vatandafllar›n Müzekart projesine il-
gisi ne yönde oldu? Ulafl›lan rakamlar
hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
Tahminimizden öte bir ilgi ile karfl›lafl-
t›k. 200 bine yaklaflan bir sat›fl rakam›
söz konusu. Müzekart sahiplerinin say›-
s›n›n bir y›ll›k bir dönemde iki milyona
ulaflaca¤›n› tahmin ediyoruz.  

Müzekart projesine dahil olan 
300’den fazla müzenin listesini
www.muzekart.com adresinden
edinebilir, Müzekart›n›z›
internet sitesi ve listedeki
müzelerden sat›n alabilirsiniz



bin üyeli Alman Malzeme Yö-
netimi, Sat›nalma ve Lojistik
Birli¤i (BME) taraf›ndan dü-
zenlenen European Procure-

ment Excellence (EPE) Konferans›’nda
Koç Holding’i Zer Genel Müdürü Mu-
rat Menemenli temsil etti. 

24-25 Haziran tarihinde Düsseldorf’ta
düzenlenen  konferans›n ana temas›
“Pazar dinamikleri: Tasarruf için yeni
f›rsatlar ve yarat›c› çözümler” idi. Avru-
pa CPO Zirvesi ad› da verilen toplant›ya
200 üst düzey sat›nalma yöneticisi ka-
t›ld›. Dünyadaki hammadde fiyatlar›n-

daki genel dalgalanman›n damgas›n›
vurdu¤u konferansta 20 tebli¤ sunuldu.

IBM’in dönüflümü
IBM’in Global Sat›nalmadan Sorumlu
Baflkan Yard›mc›s› Winnie Sun konfe-
ransta, 1993 y›l›nda konuya ilk defa
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tratejik sat›nalma yönetimis

Ev sahipli¤ini 5 bin
üyeli Alman Malzeme

Yönetimi, Sat›nalma
ve Lojistik Birli¤i’nin

(BME)  yapt›¤›
European

Procurement
Excellence (EPE)

Konferans›’nda, Zer
Genel Müdürü Murat

Menemenli de bir
konuflma yapt›

Sat›nalma
deneyimleri
paylafl›ld›

European Procurement Excellence Konferans›’nda



e¤ildiklerini, 15 y›lda sat›nalman›n bir
kenara itilmifl görüntüsünden kurtula-
rak en önemli kurumsal fonksiyon hali-
ne nas›l geldi¤ini ve IBM gibi bir dünya
devinin sat›nalma konusundaki yaflad›¤›
dönüflümü de¤erlendirdi. 
Sun, 80 ülkeye yay›lm›fl sat›nalmac›la-
r›yla y›ll›k 45 milyar  dolar tutar›ndaki
sat›nalma hacminde 6 milyar dolarl›k ta-
sarruf sa¤layan yolculukta kendi dönü-
flüm yöntemlerini anlatt›.
Sun, bu uzun süreçte 66 bin tedarikçiyi
29 bine indirdiklerini, sat›nalmada sipa-
rifllerin tamam›n›n web üzerinden veril-
di¤ini, merkezi kontrol d›fl›ndaki sat›-
nalma hacminin yüzde 0.2 seviyesine in-
di¤ini anlatt›. Sözleflmeye uygun mal ve
hizmet al›m›n›n yüzde 50’den yüzde
99’a ç›kar›ld›¤›n›, iç müflterileri itibar›yla
sat›nalma hizmetlerinden memnuniyetin
yüzde 40’tan yüzde 81’e t›rmand›¤›n›,
uzmanl›k seviyesinin gelifltirildi¤ini, sa-
t›n al›nan hizmet veya mal›n uzmanl›¤›-
n›n IBM’de yüzde 100 seviyesine ulaflt›-
¤›n›, tüm sat›nalman›n yüzde 98’inin “e”
ortamda gerçeklefltirildi¤ini, ancak bü-
tün bunlara ra¤men henüz gidecekleri
çok yol oldu¤unu vurgulad›.

Bodrumdan yönetimin 
en üst kat›na ç›kmak 
Sat›nalman›n IBM’in bodrumundan yö-
netimin en üst kat›na ç›kmas›ndaki ba-
flar›y›, IBM’in ana iflinin hayatiyetine kat-
k› yapacak çözümler üretmelerine, ken-
dilerini etkinliklerini art›racak ve sonuç
sa¤layacak flekilde her gün yeniden kefl-
fetmelerine, sürekli inovasyon ve de¤i-
flim içinde olmalar›na ba¤lad›.
Sanofi-Aventis’in Sat›nalma Baflkan Yar-
d›mc›s› Yann Le Bihen sat›nalmada sosyal
sorumluluk ilkesinin Global Compact
sözleflmesi çerçevesinde titizlikle uygulan-
mas› ve takip edilmesi gerekti¤ini anlat›r-
ken tedarikçilerin bu ilkeler aç›s›ndan ta-
kip edilmelerinin önemine de¤indi.

Sat›nalmada 
“big bang” kararl›l›¤›
Siemens’ten Global Ortak Hizmetlerden
sorumlu Baflkan Yard›mc›s› Klaus
Schlichting, toplu sat›nalma projelerin-
de zaman zaman baflar›s›zl›klarla karfl›-
laflt›klar›n›, ancak büyük flirketlerin al-
d›klar› sonuçlar› izledikçe ifli yeni bo-
yutlar›yla de¤erlendirdiklerini belirtti.
Schlichting, konunun ana çözümünün
do¤ru ifl modelinde yatt›¤›n› anlat›rken
Siemens üst yönetiminin evrimsel yakla-

fl›m› terk ederek “big bang” ad›n› verdi-
¤i bir kararl›l›kla iflin üstüne gitmeye ka-
rar verdi¤ini ifade etti. Bu arada iflin ti-
caretini yapar konumdan daha çok “hiz-
met”e odakland›klar›n›, fiyatlar üzerine
kâr marj› koymak yerine hizmet bedeli
esas›yla söz konusu merkezi finanse et-
meye bafllad›klar›n› belirten Klaus
Schlichting, grup flirketlerinde önce or-
tak konular› tespit ederek gruplad›klar›-
n›, daha sonra fleffafl›¤› art›rarak, uygu-
lamaya özen gösterdiklerini ve sözleflme
koflullar›n›n yerine gelmesini takip ede-
rek grupta yer alan flirketlerdeki birlik-
teli¤i gelifltirdiklerini söyledi. Klaus
Schlichting, 2011 y›l›na kadar olan he-
deflerini flöyle özetledi:
“Standardizasyon (k›rtasiyeden el aletle-
rine kadar belli bir karmafl›kl›¤a sahip
tüm malzemenin yüzde 35’ini standart
hale getirmek) ile sat›nalmay› birlefltire-
rek tasarruf elde etmek. (7.5 milyar Eu-
ro tutar›nda merkezi al›m hedefi, topla-
m›n yüzde 70’ini oluflturuyor.)
Operasyonel süreçlerin yüzde 90’›n›
merkezilefltirerek sat›nalma iflleme mali-
yetlerini azaltmak.”

“Hizmet merkezi” anlay›fl›yla 
yarat›lacak katma de¤er
Zer A.fi. Genel Müdürü Murat Menemenli
ise konferansta yapt›¤› konuflmada, Koç
Toplulu¤u gibi dört ana iflkolunda yap›-
lanm›fl çok büyük bir sistemde ortak sat›-
nalma projeleri gelifltirmenin yöntemle-
rine de¤indi ve bir “hizmet merkezi” anla-
y›fl›yla yarat›lacak katma de¤erin neler ola-
bilece¤inin üzerinde durdu. 
Kat›l›mc›lar genel olarak sat›nalma dün-
yas›nda henüz kat edilecek çok uzun bir
yol oldu¤u, teknolojinin de deste¤i ile
tasarruflar›n devam edece¤i konusunda
hemfikir oldu.
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Sat›nalmada tasarrufun 
vazgeçilmez 10 yöntemi

IBM’in Global Sat›nalmadan
Sorumlu Baflkan Yard›mc›s› Winnie
Sun,  tasarruf sa¤layan yolculukta
kendi dönüflümlerinin anahtar›n› 9
maddede flöyle özetliyor:

� “Gücümüzü kullanmaya karar 
verdik,

� Kurumumuzdaki sat›nalmac›lar›n
iletiflimini sa¤lad›k,

� Oyun sahas› olarak tüm dünyay›
ele ald›k,

� Fark›ndal›k sa¤lad›k,
� Teknolojiyi sonuna kadar 

kulland›k,
� ‹fl ortaklar›m›z›n k›ymetini bildik,
� Kendimizi farkl› fikir ve 

görüfllere açt›k,
� Temel de¤erler belirledik ve 

koruduk,
� Ses getirdik.”

Kat›l›mc›lar genel 
olarak sat›nalma 

dünyas›nda 
henüz kat edilecek çok

uzun bir yol oldu¤u, 
teknolojinin de deste¤i
ile tasarruflar›n devam 

edece¤i konusunda 
hemfikir oldu
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Serdar Erener, severek yapt›¤› iflle hayat›n› sürdüren flansl›
insanlardan. Bu flans›n›n hakk›n› da veriyor; okudu¤u kitaplardan,

izledi¤i bilimsel yay›nlardan biriktirdi¤i her fleyi mesle¤ine aktar›yor.
‹nsan denen karmafla üzerine düflünüyor ve hayat› her an yeni
fleylerin ö¤renildi¤i zenginlefltirici bir deneyim olarak yafl›yor

erdar Erener, reklam dünya-
s›n›n en yetenekli, en baflar›-
l› kifliliklerinden biri. Y›llar-
d›r Türkiye reklam sektörü-
nün en baflar›l› çal›flmalar›na

imza atan Erener, sektörün “usta”lar›ndan.
Reklamc›l›¤› “Zeki insanlar›n ortalama ze-
kaya sahip insanlar için yapt›¤› bir meslek“
olarak tan›mlamamak gerekti¤ini söyleyen
Erener’le reklamc›l›k ve insan, marka ve
marka de¤eri üzerine bir söylefli yapt›k.

Seminerlerinizde söz etti¤iniz üç çem-
ber var; biri en sevdi¤iniz ifl, ikincisi en
iyi yapt›¤›n›z ifl ve üçüncüsü de en çok
para kazand›ran ifl. Reklamc›l›k sizin
için hangi çember?
Hepsi. Yani hepsinin kesiflim kümesi. En
iyi yapabildi¤im fleyle en sevdi¤im fley bu
alanda kesifliyor. 

Bugüne kadar hem kal›c› hem etkili
marka pazarlamalar› yapm›fl bir isim
olarak marka de¤eri hakk›nda neler söy-
leyebilirsiniz?
Marka de¤eri asl›nda kesin olarak, o marka
sat›l›rken, bir flirketten öbürüne el de¤iflti-
rirken ortaya ç›kar. Bir reklamc› için ac›kl›

bir fleydir ama bir o kadar da gerçektir.
Markan›n de¤eri söz konusu oldu¤unda,
markan›n fiziksel varl›¤›; yani ticari varl›¤›,
ifl potansiyeli, fabrika, servis birimleri var-
d›r. Bir de bu unsurlar› kullanarak sundu-
¤u ürün ya da hizmetin, var olan ve potan-
siyel müflterinin akl›nda, gönlünde kaplad›-
¤› bir alan vard›r ki, iflte marka de¤eri de-
nen fley odur. Tüketicinin, ürünün ismi
geçti¤inde alg›lad›¤› fleydir marka de¤eri.
Biz reklamc›lar da bir markan›n ak›llarda ve
gönüllerde bir yer kaplamas› için çal›fl›r›z.
Ama o de¤erin ne kadar büyük, ne kadar
kal›c› ve etkili olup olmad›¤› esas olarak
marka el de¤ifltirdi¤i zaman ortaya ç›kar.
Ürünün ifade etti¤i anlam›n oluflmas›n›
sa¤layan biri olarak, o noktada kimse size
“Çal›flmaya bafllad›¤›m›z günden bugüne
markan›n de¤eri flu kadar artt›, bu da senin
hakk›n” demez. Bence marka de¤erinin
matematik ölçüsü budur, ama hiçbir ülke-
de böyle bir hesap yap›lmaz.

Marka de¤eri için, el de¤ifltirme durumu
d›fl›nda, baflka hangi kriterleri göz önü-
ne al›yoruz?
Bu, hiç kimsenin elinde bir makine olmad›-
¤› için ölçemedi¤i ama herkesin sezdi¤i ve

bildi¤i fleydir. Bir markan›n ad› geçti¤i za-
man baz› insanlar zengin bir ça¤r›fl›m dün-
yas›n› anlatmaya bafllarlar. Bu anlat›lanlar ne
kadar derine ifllemiflse, marka de¤eri de o
kadar güçlü ve etkilidir. Markan›n de¤eri
hakk›nda anlat›lanlar aras›nda, ak›lla veya
kalpten aç›klanabilenler vard›r. Yank› Yaz-
gan’›n çok be¤endi¤im laf›n› tekrar edecek
olursam, “ak›l böler kalp çarpar”… Ak›l, bir
bütünü anlafl›labilir k›lmak için parçalara
bölerek yönetmeye çal›fl›r; kalp ise çarpan,
büyüten bir etkide bulunur. Böyle bak›ld›-
¤›nda marka de¤eri kalbin büyüttü¤ü bir et-
kidir ve biz reklamc›lar da, bu anlamda
duygu taciri oldu¤umuzu söyleyebiliriz.

Bir ürünün marka de¤erinin konumlan-
d›r›lmas› iflini üstlendi¤inizde, bunun
kalbe ulafl›p ulaflmayaca¤›n›, o ürünün
bu potanisyeli tafl›y›p tafl›mad›¤›n› nas›l
anl›yor, mesleki anlamda nas›l koku al›-
yorsunuz?
Son zamanlarda üzerinde çok düflündü-
¤üm konulardan biri bu. Sorunuzla do¤ru-
dan ilgili olan alan neuroscience; Türkçesi
beyin ve sinir sisteminin nas›l çal›flt›¤›n›
araflt›ran bilim dal›. Bu bilimden yararlana-
rak ekonomi bilimini gelifltirmeye çal›fl-

S

“Kalplere
akla da

giremezsiniz”

giremezseniz
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maktan söz ediliyor art›k. fiu ana kadar ge-
çerli olan modele göre, insan fayda maksi-
mizasyonu yapan “homo economicus” say›-
l›yordu. Oysa biz reklamc›lar, yani duygu
tacirleri fayda maksimizasyonu denen mate-
mati¤in d›fl›nda bir fley daha oldu¤unu bili-
yoruz. Bunu art›k iktisatç›lar da biliyor. Bir-
kaç y›l önce Nobel ödüllü iki iktisatç›, insa-
no¤lunun elindekine, elinde olmayandan
daha fazla de¤er biçti¤ini kan›tlad›. Yani or-
talama bir insan, eldeki bir kuflun, daldaki
iki kufla evla oldu¤una inan›r. Bu da tüketi-
cinin her zaman en optimal faydaya do¤ru
gitmedi¤ini gösterir. ‹flin içine risk hesab› gi-
rince insan, akl›yla bölene de¤il, kalbiyle
çarpana dönüflür. Bugün beyindeki nöron
faaliyetinin foto¤raf› çekilebiliyor ve her ge-
çen gün ortaya ç›k›yor ki, karar süreçlerimiz
hiç de basit güzergâhlar izlemiyor. Her
yüzün birbirinden farkl› olmas› gibi bey-
inlerin de biricik oldu¤u ileri sürülüyor. Ya-
ni biz reklamc›lar çok bilinmeyen bir alan-
da at koflturuyoruz. Elimizde ne var derse-
niz, flimdilik sezgi var. Bir marka çal›flma-
s›nda içimizde oluflan duygu, sezgi… 

Bu duygu ayn› zamanda sosyolojik bir te-
mele yaslanm›yor mu?

Reklamc›l›k, baflka birçok alandaki gibi bi-
limsel disiplinlere sahip de¤il. Ben reklamc›-
l›¤› ticaretin emrine sunulmufl bilim, sanat
ve teknoloji olarak tan›ml›yorum. Bilimin
oran› çok az, teknolojininki biraz daha faz-
la. Bizler kendimizi en fazla sanat alan›na
yak›n görüyoruz, sanat›n unsurlar›n› kulla-
n›yoruz ama sanatç› da de¤iliz asl›nda.

Tüketicinin belli bir markay› seçerken
“eldeki kufl evlad›r” ilkesi d›fl›nda, yöne-
limleri yok mu? Markan›n imaj› ile sosyal
statü edinme aray›fl› gibi…
Var. Dünya hepimiz için hevesler ve heye-
canlar dünyas›. Ama bu unsuru ne abart-
mak ne de yok saymak isterim. Çünkü yer-
yüzünde hiçbir fley sadece “kendi içinde
fley” de¤ildir. Temsil etti¤i birçok baflka fley-
le, bir anlam bulutu ile beraber gelir hayat›-
m›za. Ürünün kullan›m de¤erinin yan›nda
gelen sembolik de¤erdir bu. Yani insan bir
fley sat›n ald›¤›nda, sadece kullan›m de¤eri
sat›n almaz, ismiyle, markas›yla, imaj›yla
beraber bir paket sat›n al›r. 
Ama en baflta hikâyeyi iyi kurmak yer al›r.
Çünkü birbirimize ancak hikâyelefltirebildi-
¤imiz fleyleri anlat›r ve iletiflim sa¤lar›z. Bu-
gün yaln›z bir markan›n de¤il, siyasilerden

genç erkek ve kad›nlara kadar her kesimin
hikâye anlatma becerisine sahip olmas› ge-
rekiyor. Bunu herkes kendi ufku ve kapasi-
tesi oran›nda yap›yor. Biz reklamc›lar ise
bunu belli bir amaç için, bir kurgu dahilin-
de yap›yoruz ve bir marka hakk›nda gönül
çelen bir hikâye anlatt›¤›m›zda kazan›yoruz. 

Hedef kitleniz de oldukça genifl. Bu ka-
dar genifl bir kitleye hikâye anlatmak ve
anlafl›l›r olmak, hem de befl-alt› saniyeye
indirgedi¤iniz halde indirgemeci olma-
mak, çok zor bir ifl de¤il mi?
Zor bir soru bu. Öncelikle belirteyim rek-
lamc›n›n kendini en zeki ilan etmesi, reklam
fikrini bunun üzerine kurgulamas›, izleyiciyi
küçük görmesi bana göre mesleki ahlaks›z-
l›k. Dolay›s›yla zeki insanlar›n vasatlar için
yapt›¤› bir meslek olarak kodlamamak laz›m
reklamc›l›¤›. Bu yüzden reklam yar›flmalar›n›
da protesto ediyorum. Ticaret, ak›ll› insanla-

1961’de do¤du. Liseyi Robert Colle-
ge’de, üniversiteyi Bo¤aziçi’nde okudu.
1985’ten beri reklamc›l›k yap›yor. K›z›-
n›n ad› Emine. O¤lunun ad› Ali Ömer.
Hayatta en çok önem verdi¤i 3 fley kali-
te, nefle, hürriyet! 

Serdar Erener kimdir?
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r›n yapt›¤› bir fleydir ve onlar s›n›rl› kaynak-
lar› do¤ru kullan›p bir etki yaratmak isterler.
Etkiyi ölçebilen bir arac›n›z varsa ödüllendir-
me de mümkündür. Oysa reklam ödülleri,
etkilerin hiç konuflulmad›¤›, sadece meslek
içi de¤erlendirmelerle birilerinin birilerini
taltif etti¤i kurumlar. Bunun ticaretle hiç ilgi-
si yok. Ben reklam› tan›mlarken, sanat, bilim
ve teknoloji ö¤elerini özellikle vurguluyo-
rum. Bu konuda geliflmeye ihtiyaç var ama
hiç çaba yok. ‹fl bir fleyi sevmeye gelince he-
pimiz ayn› platformun üzerinde dururuz. Bir
reklamc› için bu anlamda sadece kazan›lacak
kalpler vard›r. Bu kalplerden hangisinin Be-
ethoven dinledi¤i, hangisinin türkü veya ara-
besk sevdi¤i, o markay› kimlere sundu¤u-
nuzla ilgili bir sorudur. Bir üst kültür-alt kül-
tür sistemati¤i yoktur reklamc›l›kta, olma-
mal›d›r. Marka, genifl bir kitleyi hedefliyorsa
hepsinin kalbine girmek için kesiflim küme-
sini yakalamak zorunday›m. Müflteri ürünü-
nün hedef kitlesini s›n›rland›r›yorsa, o kesi-
mi yan›ma almak için kuraca¤›m cümleleri
düflünürüm. Bu da duygular dünyas›n›n ifli-
dir. ‹fl alemi ak›lla hareket etmeye al›flk›nd›r
ama reklam o alan de¤ildir, duygular›n alan›-
d›r. Reklam duygu imparatorlu¤udur. Kalp-
lere giremezseniz akla giremiyorsunuz. Bu-
nun bilimdeki karfl›l›¤› da “somatik kap›”d›r.
O kap› aç›lmadan kabul göremezsiniz. 

Somut bir üründen söz edelim. Türki-
ye’de herkesin tan›y›p sevdi¤i Çelik nas›l
akl›n›za geldi?
Çelik’in hikâyesini ilk a¤›zdan anlatabilecek
kiflilerden biriyim ama hemen belirtmek is-
terim, yarat›m›na katk›da bulundu¤um Çe-
lik’ten befl y›ld›r uza¤›m; Çelik ayr›ld›¤›m
ajans›n bir ifli olarak sürüyor.
Çelik, hayattaki pek çok fley gibi bir tesadüf-
le ortaya ç›kt›. O zamanlar yöneticili¤ini yap-
t›¤›m ajans olarak Arçelik’in yar›flmas›na bir

proje ile kat›ld›k. O zamanki yönetim Arçe-
lik’in meflhur logosunu de¤ifltirme ifline gir-
miflti ve bu de¤iflimi yüksek sesle, tüm ülke-
ye duyurmak istiyordu. Biz, insanlararas› ile-
tiflimde göz göze bakman›n, konuflman›n
önemini düflündük. Markalar da insanlar gi-
bi gerçek olmasalar da bir kiflilikleri olan sa-
nal varl›klard›r ve her markan›n bir ses tonu,
bir edas› olmal›d›r. Yapt›klar›n›z›n tamam› ile
yapamad›klar›n›z›n tamam› üstüste gelip
marka hakk›nda bir kanaat oluflturur. Bu s›-
rada siz iyi bir sözcü bulursan›z  -logo, tip ve-
ya marka ikonu- müflteri ile do¤ru iletiflim
kurabilirsiniz. Biz bu de¤iflimi kimin a¤z›n-
dan duyurabiliriz diye sorduk ve markan›n
yap›s›ndaki ö¤elerden yola ç›kmak gerekti-
¤ine karar verdik. Arçelik bir teknoloji ürü-
nü idi ve insan›n en yüksek teknolojik ha-
yali insana ifl b›rakmayan bir dünyad›r. Bu-
nu simgeleyen sembol de robottur. Biz bu
de¤iflimi bir robot duyursun dedik; ama
duygudan yoksun bir robot de¤il. Çelik, in-
sani zaaflar› olan, hata yapabilen, mahalle-
nin sekiz-on yafllar›ndaki sevimli o¤lan›, bi-
raz Avanak Avni, biraz bitirim delikanl›, ya-
ni içimizden biri… Çok sevildi. Kuflkusuz
bunu umarak yola ç›km›flt›k ama bu kadar
büyük bir patlama yapaca¤›n› do¤rusu tah-
min edemedik. Y›llar önce gazetelerde yer
alan bir haber vard›; bayiler için yapt›r›lan

büyük Çelik maketlerinden birini uyan›¤›n
biri çalm›fl, Sultanahmet’te isteyen yafll› tey-
zelerle filan hat›ra foto¤raf› çekiyormufl.
Çok ilginç ve sevimli bir haberdi. 

Ülkelerin marka de¤erinden söz edecek
olursak...
Marka ad› iflin içine girdi¤i anda bir standart-
tan söz ediyoruz demektir. Bunun bir bölü-
mü siz ortaya ç›kard›¤›n›zda oluflur. Marka
s›f›rdan yarat›ld›¤› için, kontrollü süreçler
üretmeniz mümkündür. Buna karfl›l›k ülke-
ler homojen ve her tecrübe edene ayn› fleyi
yaflatan varl›klar de¤illerdir. Bu yüzden ülke-
lerin marka de¤erinden söz etmek de pek an-
laml› de¤il. Tarihinden beri tafl›d›¤› yükleri ile
birlikte alg›lanan varl›klard›r ülkeler; ama
odaklanm›fl bir projede bir marka olarak kur-
gulanabilirler. Örne¤in bir turizm markas›
olarak… Denize, günefle ve kuma gelen Av-
rupal›lar için spesifik bir marka de¤eri olufl-
turabilirsiniz. Yak›n zamanda yabanc› serma-
yenin Türkiye’ye gelmesini amaçlayan bir ça-
l›flman›n parças› idim. Çok iyi bir ifl yap›ld›-
¤›n› düflünüyorum. D›fl bas›nda çok fazla yer
ald›k, sektörel anlamda marka de¤eri yarat-
maya çal›flt›k. Bu odakl› bir iletiflimdi. Ama
genel olarak ülke, çok kompleks, bir veya
birkaç boyuta indirgenemez bir anlamlar ve
olgular kümesidir. Belki “Cesur Yürek” filmi-
nin ‹skoçya için yapt›¤› gibi küresel düzeyde
bir film yap›labilir. Bu da ülkenin hem
turizmine hem itibar›na olumlu yönde katk›
sa¤layabilir.

‹nsanlar da marka olabilir mi?
Bence mümkün de¤il. Çünkü marka bir va-
attir, vaatler bütünüdür. “Beni al›rsan flu
özellikleri elde edeceksin” anlam›nda bir va-
attir. ‹nsanlar ise ayn› vaadi tekrarlayacak ve
sunacak ölçüde standart varl›klar olamad›k-
lar› için bence marka olamazlar.

“ “Ben reklam› tan›mlarken,
sanat, bilim ve teknoloji

ö¤elerini özellikle 
vurguluyorum. Bu konuda

geliflmeye ihtiyaç var 
ama hiç çaba yok
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eslek Lisesi Memleket
Meselesi” projesi kapsa-
m›nda uygulanan mes-
leki e¤itim bursunu
alan bursiyerler aras›n-

dan, internet ve bilgisayar kullan›m›n›
teflvik etmek amac›yla düzenlenen
“Meslek Liseliyim, Baflar›l›y›m” adl›
yar›flmada baflar›l› olan 20 bursiyer,
Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kam-
püsü’nde yaz kamp›na al›nd›.
Yar›flmada 4 bin bursiyere Koç-net’ten
birer e-posta adresi verilerek, 10’uncu
s›n›f› bitirenlerden kendilerini afifl, su-
num ya da kompozisyonlarla ifade et-
meleri istendi. Bir seçici kurul taraf›n-
dan özgünlük, itina, dilbilgisine
uyum, yarat›c›l›k gibi kriterlere göre
de¤erlendirilen çal›flmalar sonucunda
seçilen 20 bursiyer, 5-12 Temmuz ta-
rihleri aras›nda düzenlenen “Yaz Kam-
p›”na kat›lmaya hak kazand›. Bitlis,
Van, Kayseri, Bal›kesir, Amasya, Te-
kirda¤, Eskiflehir, Gümüflhane, Ni¤de,
Edirne, K›r›kkale, Bart›n, Karaman,
Ankara, Çorum, K›rflehir ve fi›rnak il-
lerinden gelerek kampa kat›lan ve ço-
¤u ‹stanbul’u ilk kez ziyaret eden bur-
siyerler, kiflisel geliflim e¤itiminin yan›
s›ra ‹stanbul’u keflfetmenin heyecan›n›
yaflad›lar.

Yaz kamp› boyunca, ald›klar› kiflisel
geliflim e¤itim program›n›n yan›nda
çeflitli konser ve sergilere de kat›lan
ö¤renciler, Anadolu Atefli Toplulu¤u
taraf›ndan sahnelenen dans gösterisi,
Fulya’daki Bilim Merkezi, Arçelik Süt-
lüce Tesisleri, Yap› Kredi Vedat Nedim
Tör Müzesi’nde “‹mparatorluktan
Cumhuriyete Ka¤›t Paran›n Öyküsü
Sergisi”, Galata Kulesi ve Rahmi M.
Koç Müzesi’ni ziyaret ederek keyifli
dakikalar geçirdiler.

Hepsi p›r›l p›r›l gençler
Bursiyerleri a¤›rlayan, Koç Hol-
ding’den Berivan Mine Uçar ve Vehbi
Koç Vakf›’ndan Seçil K›nay’›n verdi¤i
bilgilere göre “Meslek Liseliyim, Bafla-
r›l›y›m” yar›flmas›, bu tür uygulamala-
r›n ne kadar yararl› oldu¤unu
gösteriyor. “Meslek Lisesi Memleket
Meselesi” projesinin sözcüsü olan Koç
Holding Kurumsal ‹letiflim Direktörü
Oya Ünlü K›z›l’›n kurgulad›¤› projede
bursiyerler psikologlar›n ve e¤itmen-
lerin psiko-drama tekni¤iyle haz›rla-
d›¤› programa da kat›ld›lar. Bursiyer-
ler, e¤lenceli oyunlar arac›l›¤›yla ileti-
flim, tak›m çal›flmas›, hedef belirleme
ve sorumluluk alma konular›nda e¤i-
tim ald›lar.

“Günlerimiz dolu dolu geçti”

�Bahar Örki (Bal›kesir Edremit
Remzi Mollao¤lu Ticaret Tu-

rizm Meslek Lisesi): “Burada olmak,
Koç bursiyeri olmaktan daha ayr›ca-
l›kl› bir duygu. Buradaki günlerimiz
dolu dolu geçti. E¤itimlere, konferans-
lara kat›ld›k; geziler yapt›k; farkl› mes-
lek liselerinde okuyan arkadafllarla be-
raber olduk. Buraya gelirken herhalde
ciddi, kravatl› kiflilerle karfl›lafl›r›m di-
ye düflünüyordum ama Berivan abla,
Seçil abla, Aylin ablayla tan›flt›k. Her-
kes bize çok destek verdi.”

“Kendini gelifltirme 
azmi veriyor”

�Suat Aydemir (fi›rnak Endüstri
Meslek Lisesi): “‹nsan›n çekti¤i

zorluklardan y›lmamas› gerekti¤ini,
insanl›¤›n, her türlü imkâns›zl›¤› az-
miyle aflabilece¤ini” yazm›flt›m kom-
pozisyonumda, en çok bunu be¤eni-
yorum. Buraya geldi¤im çok iyi oldu.
Koç Üniversitesi’ni gördüm, teknoloji-
nin okulda nas›l kullan›ld›¤›na tan›k
oldum. Türkiye’nin her taraf›ndan ya-
r›flmay› kazan›p gelen arkadafllarla ta-
n›flt›m. Arçelik’i gördüm, oradaki üst
düzey insanlarla tan›flt›m. Teknolojisi

M

osyal sorumluluks

“Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesi
kapsam›nda düzenlenen “Meslek Liseliyim,
baflar›l›y›m” yar›flmas›nda baflar›l› olan 20
bursiyer, Koç Üniversitesi’nde yaz kamp›na
al›narak kiflisel geliflim e¤itimi ald›. Çeflitli
flehirlerden gelen bursiyerler, kamp boyunca
‹stanbul’u da tan›ma f›rsat› buldular

E¤lenerek
ö¤rendiler



müthifl. Böyle fleyleri görmek, içinde
bulunmak insana kendini gelifltirme
azmi veriyor.”

“Empati kurmay› ö¤rendim”

�Ayfer Türkaslan (Kayseri Ah-
met Erdem Anadolu Ticaret

Meslek Lisesi): “Benim hayalim bilgi-
sayar programc›s› olmak ve bu konuda
bir flirket kurmak. Zaten kompozisyo-
numda da bu hayalimi iflledim. Bir ifl-
kad›n› olarak kendi bilgisayar flirketim-
de geçirdi¤im bir günü anlatt›m. Sabah
ifle geliyorum, iflçilere ‘günayd›n’ diyo-
rum ve günüm bafll›yor. Yar›flmay› ka-
zand›¤›ma çok memnunum. Çünkü ‹s-
tanbul’da geçirdi¤im bir haftada çok
fley ö¤rendim. Ö¤rendiklerimin en
önemlisi, tak›m çal›flmas› ve planlama.
Üstelik ders gibi de¤il, oyun oynayarak
zevkle ö¤rendik tüm bunlar›. 20 kiflilik
bir tak›m olarak çal›flman›n nas›l bir
fley oldu¤unu, hep beraber yapaca¤›n›z
hareketin nas›l planlanaca¤›n›, bunun
zorluklar›n› ve zevkli anlar›n› görüyor-
sunuz.”

“Umutlar›m artt›”

�Burcu Salih (Amasya Anadolu
K›z Meslek Lisesi): “Yar›flma için

yazd›¤›m kompozisyonda cahilli¤in

memlekete ne kadar büyük zararlar
verdi¤ini, ülkemize e¤itimli insanlar›n
gerekli oldu¤unu yazd›m. Önemli olan
okudu¤un yer de¤il, bilgi ve becerileri-
ni nas›l gelifltirip ülkene nas›l katk›da
bulundu¤undur. Ben de bu süreç için-
de kendimi çok gelifltirdim. ‹stanbul’a
ilk kez geliyorum ve gördü¤üm kada-
r›yla toplumumuza olan umudum artt›.
Teknoloji, toplumumuzun benli¤ini
de¤ifltirmemifl. ‹nsanlar kendi kültürle-
rine sahip ç›kmay› baflarm›fllar. Ayr›ca
burada ald›¤›m›z e¤itimler beni çok et-
kiledi. Özellikle iletiflim konusu. Bura-
da yaflad›klar›mdan sonra kendimi da-
ha iyi ve daha öz bir flekilde ifade etme-
yi ö¤rendim. Gelece¤e dair umutlar›m
artt›.”

“Art›k TURMEPA gönüllüsüyüm”

�Samet ‹lhan (K›rflehir Anadolu
Teknik Meslek Lisesi): “Ben ya-

r›flmaya, ‘Üreten Türkiye’ bafll›kl› bir
sunumla kat›ld›m. Sunumumda flu dü-
flünceleri içeren bilgilere ve slaytlara
yer verdim: Ülkemizde düz lise mezun-
lar› iflsiz kal›yor. Oysa meslek liselerin-
den mezun olanlar ifl bulabiliyor çünkü
liseden mezun oldu¤u anda elinde bir
mesle¤i oluyor. Karfl›mdaki kifliyi nas›l
etkileyebilece¤imi e¤itimlerle ö¤ren-

dim. Oynad›¤›m›z “Karfl›ndakine gü-
ven” oyunu da önemliydi. Burada bir
kiflinin gözleri ba¤lan›yor ve yan›ndaki-
ne güvenmesi gerekiyor. Bütün bir haf-
ta gezmenin, e¤lenmenin keyfini yafla-
d›k. Bafl›m›zda bizi yönlendiren kifliler
olunca ve disiplinli bir tak›m halinde
hareket edince her fley çok zevkliydi.
Benim için en ilginç anlardan biri, Koç
Holding yetkilileriyle tan›flt›¤›m gündü.
Orada ç›k›p kendimizi anlatacakt›k,
ben heyecandan konuflamad›m. Ama
sonra böyle ortamlarda konuflurken
çok rahatlad›¤›m› gördüm. Etki-
lendi¤im fleylerden biri de TURMEPA
oldu. Art›k ben de TURMEPA gönüllü-
süyüm. Bu konuda kendi okulumda
sunum yapaca¤›m.”
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Program süresince bizimle olan;
� MEB yetkilileri Baki Çelik, Sema fientürk,

Yurdal Ça¤lar’a, 
� Konaklama sponsorumuz Koç

Üniversitesi’ne,
� Ulaflım sponsorumuz ve yöneticileriyle

katılımı için Setur A.fi.’ye,
� Etkinlik sponsorumuz ve yöneticileriyle

katılımı için Düzey Pazarlama’ya,
� Sergi kapılarını bize açıp birbirinden

güzel kitaplar hediye eden Yap› Kredi
Yayınları’na,

� Bizi a¤ırlayan Arçelik’e,
� Denizlerimizi daha iyi tanımamızı

sa¤layan TURMEPA’ya,
� E¤itimleri beraber tasarladı¤ımız Linkage

Turkey’e,
� Kamp boyunca destek veren Setur flirket

sorumlumuz Orhan Yavuz ve Esra
fienkul’a, Düzey Pazarlama flirket
sorumlusu Doruk Alkoç’a

Bursiyerlerimize tecrübelerini aktaran;
� Migros MLK’mız Ayhan Çalıflkan’a,
� Yapı KrediBankas› MLK’m›z Senem

Bilgin’e,
� Mikado’dan Serra Titiz’e,
� Vehbi Koç Vakfı’ndan Bülent Tan, Gökflin

Baklacı’ya,
� Koç Holding’den fieniz Akan, Burcu Atıfl,

Bengi Kaynak, Tunç Özcan ve Seçil
Akbudak Kalyoncu’ya,

� Koç Üniversitesi Gönüllüleri ekip lideri
Zeynep Odabaflı, gönüllülerden Sibel
Tevruz, fiahin Top ve Bahadır
Korkmaz’a,

� Düzey Pazarlama’dan Ali Özkan, Didem
Yetkin, Ferit Gökmen, Muammer Dayar,
Necla Piflkin,Serdal Babao¤lu, MLK’m›z
U¤ur Gündüz, Yaflar Bora ve Yusuf
Çelik’e,

TEfiEKKÜR EDER‹Z.

Katk› sa¤layanlar
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enüz kad›n yöneticilerin
ad›n›n bile an›lmad›¤›
1960 y›l›nda, 19 yafl›nda
bir “k›z çocu¤u” oldu¤u-
nuzu düflünün. Göreviniz,

Türkiye’nin en büyük holdinginde ülke-
nin en baflar›l› ifladam›n›n yard›mc›s› ol-
mak. ‹flin daha ilginci, ayn› zamanda o
ifladam›n›n k›z›s›n›z; yani hata yapma
flans›n›z yok. O yafllardaki birisi için böy-
lesine zor bir görevin omuzlar›na yüklen-
mifl olmas› çok büyük bir sorumluluktur
normal olarak. 
Suna K›raç, iflte bu koflullar alt›nda baflla-
yan ifl yaflam›nda hiç de “normal” olmayan
sonuçlar elde etmifl bir “kad›n”. ‹fl yaflam›
boyunca örnek bir yönetici olarak gerek
Koç Holding bünyesinde, gerekse Toplu-
lu¤a ba¤l› flirketlerdeki çal›flmalar›yla pek
çok orta ve üst düzey yöneticiye ilham
kayna¤› oldu. Çal›flma arkadafllar›n›n tan›-
d›klar› “En baflar›l› kad›n” ve “Yetkinlikte
Vehbi Koç’a en yak›n yönetici” olarak ta-
n›mlad›klar› Suna K›raç, bilgisi, mant›¤›
ve olaylara yaklafl›m›yla son derece baflar›-
l› bir “iflkad›n›” olarak tan›nd› hep.

Her fley e¤itim için
‹fl yaflam›ndaki bu baflar›l› grafi¤in yan›n-
da kamuoyu Suna K›raç’›, e¤itime verdi¤i
önem ve Türkiye’de cehaletin ortadan kal-
d›r›lmas›, e¤itimin yayg›nlaflt›r›lmas›, e¤i-
tim imkân› bulamayan çocuklar›n e¤itimi
için harcad›¤› çabayla tan›yor daha çok.
1995 y›l›nda kurulufluna önayak oldu¤u
Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf›’n›n
(TEGV) k›sa zamanda tüm ülkeye yay›lan
projeleriyle, ilkö¤retim ça¤›ndaki milyon-
larca çocu¤un ça¤dafl e¤itim imkânlar›na
ulaflabilmesini amaçlayan Suna K›raç’›n
vakfa yapt›¤› ba¤›fllar da on milyonlarca
dolar› buldu. Bugün Türkiye’nin 82 nok-

tas›nda 7-16 yafl grubundaki  çocuklar,
okul d›fl› zamanlar›nda, Türkiye E¤itim
Gönüllüleri Vakf›’n›n e¤itim kamplar›nda
sosyal, kültürel ve kiflisel geliflimlerini sa¤-
layacak e¤itimler alarak gelece¤in ifladam-
lar›, yöneticileri, sanatç›lar› olma yolunda
ilerliyorlar.
Vakf›n kurulufl hikâyesi de ilginç. Milli-
yet gazetesi eski yazar› Y›lmaz Çetiner,
25 Ekim 2001 tarihinde bu olay› flöyle
aktar›yor:
“Vehbi Koç, k›z› Suna'n›n heyecanla anlat-
t›¤› E¤itim Gönüllüleri projesini dinle-
mektedir. Böyle bir teflebbüsün gerçeklefl-
tirilmesi için yaln›z manevi destek de¤il
para laz›md›r; bu nedenle Suna K›raç fikir
anas› olarak baflta kendisi, yan›nda Koç'un
da güvendi¤i insanlar, babas›n›n karfl›s›na
oturup anlat›r, anlat›rlar.
Vehbi Koç dikkatle dinledikten sonra:
- Evet, der, bugün Türkiye'de e¤itimsizli-
¤in neden oldu¤u büyük sorunlar yaflan›-
yor, anlatt›klar›n›z do¤rudur. fiimdi görü-
yorum ki, sizin çevrenizde heyecan do-

Suna K›raç;
e¤itimde kalite ve

f›rsat eflitli¤ine
yapt›¤› katk›lardan

ve bu yönde pek çok
projenin hayata

geçmesini
sa¤layarak hem

maddi hem manevi
büyük hizmetlerde

bulunmufl
olmas›ndan  dolay›,

mezunu oldu¤u
Bo¤aziçi

Üniversitesi
Senatosu taraf›ndan

“Fahri Doktora”
unvan›na lay›k

görüldü

H

Bo¤aziçi
Üniversitesi’nden
anlaml› ödül
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rukta! Bu heyecan ve flevkle vakf› kurarken
birçok destek bulursunuz ama yar›n öbür-
gün heyecan yat›fl›r, ifller ray›na oturur, bir
de bakars›n›z arkan›zda kimse kalmam›fl!
Vak›f ifli çok önemli, bu ifli sonuna kadar
götürebilecek misiniz? Karfl›laflaca¤›n›z
zorluklar› biliyor musunuz? Aksi halde gir-
meyin! Bizim kurallar›m›zda, kültürümüz-
de ifli yar›m b›rakmak yoktur. ‹flte ben
bundan çekinirim!
Suna K›raç babas›n›n bu sözlerine karfl› der
ki:
- Efendim, bugüne kadar hangi ifli b›rakt›k?
Bize (yani bana) güvenmiyor musunuz?
Vehbi Koç'un k›z›na güveni tamd›r. Onun
müthifl bir iflgücü, müthifl bir beyni oldu¤u-
nu bilir ama söylemez, sadece gurur duyar.
- Hadi Allah yolunuzu aç›k etsin, der...
- Ya para yard›m›n›z ne olacak?
Koç tebessüm eder, ‘Faaliyetinizi göreyim
ondan sonra para yard›m› yapar›m!’
Suna K›raç bizzat telefon ederek, konufla-
rak dostlar›n› ikna eder, k›sa sürede 2.5
milyon dolar toplar. Bu ilk kurulufl fonu-

dur. E¤itim Gönüllüleri Vakf› kurulur, bir
süre sonra ‹brahim Betil vakf›n bafl›na geti-
rilir. Ç›¤ gibi büyümeye bafllayan E¤itim
Gönüllüleri, bir milyon çocu¤a hizmeti ilk
hedef ilan eder.
Suna ve ‹nan K›raç yaklafl›k 2 trilyon 200
milyar lira ba¤›flla Antalya'da Kepez E¤itim
Park›'n› açar. Vehbi Koç hani ilk kurulufl
konuflmalar›nda ‘ifli yar›m b›rakmak’ endi-
flesini söylemiflti ya! Suna babas›n›n sözle-
rini unutmam›flt›r! Ne yapar iflin yar›m kal-
mamas› için? Efli ile beraber kurmufl oldu-
¤u vak›ftan 3 trilyonluk fon temin ederek
e¤itim park›n›n yaflamas›n› sa¤lar.”

Akdeniz Medeniyetleri 
Araflt›rma Enstitüsü 
Akdeniz uygarl›klar›n›n mimarisine ve sa-
nat›na duydu¤u büyük ilgi Suna K›raç’› efli
‹nan K›raç’la birlikte “Suna ve ‹nan K›raç
Akdeniz Medeniyetleri Araflt›rma Enstitü-
sü”nü kurmaya yönlendirdi ve yine e¤itime
bir katk› olarak bu tesislerin Akdeniz Üni-
versitesi taraf›ndan kullan›lmas›na imkân

tan›nd›. Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu
Üyesi olan Suna K›raç, vak›f bünyesinde
kurulan bu enstitüyle, yöre kültürünün
korunmas›na katk› sa¤layan, arkeolojik, et-
nografik ve kültürel de¤erlerin korunmas›-
n›, belgelenmesini ve onar›lmas›n› sa¤layan
uluslararas› bir kültür kurumunun da ön-
cülü¤ünü yapm›fl oldu.

Bo¤aziçi Üniversitesi’nin 
iyiliksever mezunu
Ülkenin kalk›nmas› ve refaha ulaflmas›nda
e¤itimi en önemli etkenlerden biri olarak ele
al›p, zaman›n›n büyük bölümünü bu yön-
deki çal›flmalara harcayan Suna K›raç son
olarak, e¤itimde kalite ve f›rsat eflitli¤ine
yapt›¤› katk›lardan ve bu yönde pek çok
projenin hayata geçmesini sa¤layarak hem
maddi hem manevi büyük hizmetlerde bu-
lunmufl olmas›ndan  dolay› mezunu oldu¤u
Bo¤aziçi Üniversitesi Senatosu taraf›ndan
“Fahri Doktora” unvan›na lay›k görüldü.
Fahri Doktora unvan›n›n verilmesi için Bo-
¤aziçi Üniveristesi’nde düzenlenen törende
k›z› ‹pek K›raç taraf›ndan okunan konufl-
mas›nda Suna K›raç, e¤itimin bir ülkenin
gelece¤inin en önemli güvencesi ve yat›r›-
m› oldu¤unu söyledi. Ancak genç nüfusun
yo¤un oldu¤u Türkiye’de devletin bütçe-
den e¤itime ay›rabildi¤i pay›n maalesef ye-
tersiz kald›¤›n›, bu noktada herkese önem-
li görevler düfltü¤ünü vurgulad›.
Bu gerçe¤i görerek, TEGV ile Suna ve ‹nan
K›raç Vakf› bünyesinde e¤itime katk›larda
bulunmaya çal›flt›¤›n› aktaran K›raç, ça¤dafl
ve sayg›n bir Türkiye’nin oluflabilmesi için
toplumun tüm kesimlerini e¤itim ve kültür
alan›nda çal›flmaya davet etti.



irlikte baflarmakb
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“Baflar›n›n
tek s›rr›

Aygaz Yakac›k Bayii Metin Gürsoy:

insan sevgisidir”

“Koç ismine duyulan güven dolay›s›yla bir bayi olarak hiç bir zaman
kendimizi ifade etmek konusunda bir zorluk yaflamad›k. 

Koç ve Aygaz bugün zaten Türkiye’nin her noktas›nda en çok güven 
duyulan, en çok sayg› uyand›ran isimlerin bafl›nda geliyor”
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ygaz Yakac›k Bayii Metin
Gürsoy, market iflletmeci-
li¤iyle bafllayan ifl yaflam›-
n› Aygaz bayili¤iyle sürdü-
rüyor.

1999-2002 y›llar› aras›nda Türkiye’nin
en fazla tüp satan Aygaz bayii oldu. Ço-
cuklar› Koç Üniversitesi mezunu olan
Gürsoy’un küçük k›z› da Migros’ta gö-
rev yap›yor. Gürsoy ayn› zamanda ‹s-
tanbul Ticaret Odas›’nda ‹stanbul’daki
gaz bayilerinin tek temsilcisi olarak
kendi deyimiyle “arkadafllar›n›n hakla-
r›n› savunuyor”. Koç Holding’den mad-
di ve manevi olarak çok fley kazand›¤›-
n› belirten Metin Gürsoy’a göre Koç ve
Aygaz Türkiye’nin her noktas›nda gü-
ven ve sayg› uyand›r›yor.

Sizi tan›yabilir miyiz? Ticarete ne za-
man at›ld›n›z?
1947 do¤umluyum. Lise mezunuyum. Ti-
carete 1970’te at›ld›m. Market açt›m. Mar-
ketten sonra çimento, demir iflleri yapt›m.
1984’te Aygaz bayisi olarak çal›flmaya bafl-
lad›m bir arkadafl›mla beraber. Orta¤›m
1991 y›l›nda rahmetli oldu. 1992’de ifli tek
bafl›ma üstlendim. O y›ldan bu yana da
hep buraday›m.
1999-2002 aras› Türkiye üçüncülü¤ü elde
ettim gaz sat›fl›nda. ‹ki çocu¤um var. ‹kisi
de Koç Üniversitesi mezunu ve flimdi çok
iyi yerlerde görev yapmaktalar. Büyük k›-
z›m Pelin Yunuso¤lu, bir Frans›z ilaç fab-
rikas›nda genel müdür muavini.
Di¤er k›z›m Gülin Gürsoy da Migros’ta gö-
rev yap›yor. Yakac›k’ta Aygaz bayii olma
onurunun yan›nda ‹TO’da bayi arkadaflla-
r›m›n da temsilcili¤ini üstlenmifl bulunu-
yorum. ‹stanbul gaz bayilerinin tek temsil-
cisiyim. Arkadafllar›m›n haklar›n› savunu-
yorum. ‹ki senedir bu görevdeyim. 

Koç Toplulu¤u’yla çal›flman›n avantaj-
lar› nelerdir?
Koç Holding dünya markas›. Ufkumu aç-
t›. Her fleyden önce çocuklar›m› Koç Üni-
versitesi’nden mezun ettim. Maddi ve ma-
nevi olarak çok fley kazand›m. Manevi ola-
rak bir büyük ismin parças› olman›n mut-
lulu¤unu yafl›yorum her fleyden önce. 
Koç ismine duyulan güven dolay›s›yla bir
bayi olarak burada kendimizi ifade etme
zorlu¤u hiç yaflamad›k. 
Koç ve Aygaz bugün zaten Türkiye’nin her
noktas›nda en çok güven duyulan, en çok
sayg› uyand›ran isimlerin bafl›nda geliyor. 

Aygaz gibi bir markan›n temsilcisi ol-

mak size ne gibi sorumluluklar yüklü-
yor?
24 senedir bayilik yap›yorum. Bu 24 sene
içinde tek bir günüm yoktur ki, sorumlu-
lu¤unu tafl›d›¤›m Aygaz’›n daha iyi yerlere
gelmesi yolunda yapmam gerekenleri dü-
flünmemifl olay›m. Bir bayi olarak bizler
temsilcisi durumunday›z Aygaz’›n. 
Müflteriyle iliflkilerimizi ne denli güçlendi-
rirsek, Aygaz’a duyulan güven de bizim
arz etti¤imiz hizmet ve gösterdi¤imiz ince-
likle daha bir artacakt›r. Ben buna inan›yo-
rum. Yaln›z kendi ad›ma da de¤il. Di¤er
bayi arkadafllar›m ad›na da bunun böyle
oldu¤unu düflünüyorum. 

Bir bayi olarak iflinizi daha da gelifltir-
mek için ne tür faaliyetler yürütüyorsu-
nuz?
Rakiplerimizle giriflti¤imiz rekabet içinde
sahip oldu¤umuz noktay› korumak ve da-
ha yukar›lara çekmek istiyoruz. ‹flimizi iyi
yap›yoruz. Kartal bölgesinde en sevilen es-
naflardan biriyim. Bunu kime isterseniz
sorabilirsiniz. Bayi olarak yerimizin hakk›-
n› vermeye çal›fl›yoruz. 

Müflteri profilinizden söz edebilir
misiniz?
fiu anda 3-4 bin tane müflterim var. Gele-
cek y›l yüzde yirmi, yüzde otuz art›fl bek-
liyorum. Bizim da¤›t›m fleklimiz, ticari an-
lay›fl›m›z çok farkl›. Bizde 24 senedir böl-
gede müflteriden befl kurufl fazla al›nma-
m›flt›r. Fifli al›nm›flt›r, faturas› verilmifltir. 
Güven duyuluyor bize. Çok güzel bir öz-
geçmiflimiz var ve onu devam ettiriyoruz.
Vatandafl›n bize müthifl bir sevgisi ve say-
g›s› var. 

Müflteri portföyünüzü geniflletmek için
ne gibi pazarlama faaliyetlerinde bu-
lunuyorsunuz?
Hediyeler veriyoruz. Müflterinin hoflu-

na gidiyor. Okullar aç›l›rken çanta da-
¤›taca¤›z tüp alanlara. Ben zaten 40 se-
nedir sosyal hizmetlerde, yetifltirme
yurtlar›nda çal›fl›yorum. O konularda
çok faalimdir. Türkiye’nin neresine git-
sem çevrem vard›r. Bunu Aygaz üst ka-
demesi de bilir. Herkesle iyi iliflkilerim
vard›r. 

Enerji sektörünün bugünkü durumu
hakk›nda ne düflünüyorsunuz?
Enerji sektörü içinde vatandafl ad›na en
hesapl› olan› yine tüp. Tüpün gelece¤i var.
‹ki-üç sene içinde dönülecek tüpe. Is›nma-
da bir kere kendi öz kaynaklar›m›za dön-
memiz gerekiyor. Rüzgâr enerjisine, günefl
enerjisine yönelmemiz gerekiyor bana so-
rarsan›z.  
Tüpe dönülecek yönünde gelifltirdi¤im
beklentinin temelinde sadece ekonomik
etkenler var. Arabalar park›mda duruyor.
Hiçbir arac›m› satm›yorum. Çok büyük
potansiyel var. Millete de söylüyorum. El-
lerindeki tüpleri iade etmemelerini öneri-
yorum onlara. 
Bugün 5 milyona iade edilen bofl tüpün
yar›n 50 milyona al›nmas› söz konusu
olabilir. Oldu birkaç sefer ama k›sa sür-
dü tabii.

Koç Toplulu¤u’nun enerji sektörüne
yapt›¤› yat›r›mlar sizin iflinizi nas›l etki-
liyor? 
Çok büyük heyecan duyuyorum. Koç
Grubu bu ifli biliyor. Bildi¤i için 15 sene
evvelden girdiler enerji sektörünün içine.
Her alanda oldu¤u gibi enerji alan›nda da
çok iyi bir flekilde sürdürüyor faaliyetleri-
ni.  D›flar›da da, içeride de en iyi kurulufl. 
Personelinin her türlü sosyal sorumlulu-
¤unu üstleniyor ve daha sayamayaca¤›m
pek çok olumlu katk›s› var, hem ülkemize
hem çal›flanlar›na. 

Koç Toplulu¤u taraf›ndan düzenlenen
sosyal sorumluluk projeleri hakk›nda
ne düflünüyorsunuz? 
Ay›fl›¤› projesi yap›ld›, kat›ld›m. A¤açlan-
d›rma kampanyas› gerçeklefltirildi, ona da
kat›ld›m. fiu dünyada bizim de bir dikili
a¤ac›m›z oldu¤u için çok mutluyuz. 

Bir bayi olarak elde etti¤iniz baflar›n›n
s›rr› nedir acaba?
Herkes taraf›ndan sevilmek. Fabrikalara
kamyon kamyon sanayi tüpü gönderi-
yordum. Herkesle iyi iliflkiler gerçeklefl-
tirdim. Baflar›n›n tek s›rr› da insan sevgi-
sidir bana göre.

A

“ “Müflteriyle iliflkilerimizi
ne denli güçlendirirsek,

Aygaz’a duyulan 
güven de bizim arz 
etti¤imiz hizmet ve 

gösterdi¤imiz incelikle
daha bir artacakt›r



enilenmek üzere y›k›lmay›
bekleyen ‹stanbul Divan Ote-
li’nde bulufltu¤umuz yönet-
men Yekta Kara, opera ve Al-
manya’da sahneledi¤i son

oyunuyla ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.

Opera, özellikle yeni yetiflen bir insana
nas›l de¤erler katar?
T›pk› di¤er sahne sanatlar› gibi opera da
kiflinin kendisini daha iyi tan›mas›n› ve
sorgulamas›n› sa¤layan, hayata bak›fl›na

ivan sohbetlerid

Y

Yekta Kara, Almanya’da
sahneledi¤i Rossini’nin
“Cezayir’de Bir ‹talyan
K›z›” adl› operas›nda,
Türkiye ile Avrupa
Birli¤i aras›ndaki
sanc›l› iliflkileri,
kültürel farkl›l›klar›,
önyarg›lar› ve ikircikli
yaklafl›mlar›
sorgulayarak alk›fl al›yor

Yekta Kara, Fransa ve ‹talya’dan sonra flimdi de Almanya’da opera sahneliyor

Türkiye-AB iliflkileri
Rossini’nin operas›nda
Türkiye-AB iliflkileri
Rossini’nin operas›nda
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farkl› aç›l›mlar kazand›ran, do¤ru de¤er öl-
çüleri sunan, yaflam›n› güzellefltirip zengin-
lefltiren bir sanat dal› ve insanl›k tarihinin
çok önemli bir kültür miras›d›r. 

Türkiye’de operan›n geliflimini nas›l de-
¤erlendiriyorsunuz?
Opera geleneksel sanat›m›z olmad›¤› hal-
de, Cumhuriyet döneminde s›f›r noktas›n-
dan bafllayarak 50-60 y›l gibi çok k›sa bir
zaman diliminde kurumsallaflt›, bugünkü
düzeyine ulaflt›. 

Bir eseri ele ald›¤›n›z andan perdenin
aç›ld›¤› ana kadar geçen süreyi nas›l ya-
flars›n›z?
Metni ve müzi¤i defalarca dinleyip okuyarak
özümsemeye çal›flt›¤›m, bestecinin ve metin
yazar›n›n neyi, nas›l anlatmak istediklerini
kavramak için u¤raflt›¤›m ilk dönemden
sonra en sanc›l› süreç bafllar. Peki, benim yo-
rumum ne olacak? Besteci ve metin yazar›-
n›n ortak eserini kendi yorumumla nas›l yo-
¤uraca¤›m? Bu sorular›n yan›t›n› verip kon-
septi belirledikten sonra dekoratörle ve kos-
tüm tasar›mc›s›yla yorumumu dekor ve kos-
tüme nas›l yans›taca¤›m›z, reji ile di¤er un-
surlar›n nas›l bütünleflece¤i tart›fl›l›r, teknik
sorunlar çözülür. Oyundan alt› hafta önce
sahne provalar› bafllar. Kafamdaki karakter-
lerin oyuncularla özdefllefltirilmesi gerekir.
Oyuncular› ikna etmek, onlar› söz konusu
oyun kiflilerine dönüfltürmek için çaba har-
car›m. Gece gündüz yaln›z oyunu düflünür,
daha nas›l gelifltirebilece¤imi tasarlar›m. Her
fleyin nas›l yavafl yavafl biçim kazand›¤›n› gö-
rür, heyecanlan›rs›n›z. Ard›ndan teknik ve
›fl›k provalar› yap›l›r, orkestrayla buluflulur.
Genel provalardan sonra da “Perde!” denir.

Klasik operalar› modern bir anlay›flla sah-
neye koyuyorsunuz…
Sahneledi¤im operalar› ille de modern bir
anlay›flla sahneye koymak için yola ç›km›-
yor, bu u¤urda gariplikler peflinde koflmu-
yorum. Ama 21. yüzy›lda yafl›yorum; 200 y›l
önce yaz›lm›fl bir operay›, 100 ya da 50 y›l
önceki sahnelenifli model alarak sahneye ko-

yamam. Bir oyun sahneliyorsam, o eserle,
kendimle, toplumla, dünyayla hesaplaflmam
var demektir.

Sizi en çok etkileyen yorumunuz hangisi
oldu?
En son yapt›¤›n›z ifller daima sizi daha çok
etkiliyor. Rejisör olarak ben de de¤ifliyor,
gelifliyorum. Örne¤in bu sezon sahneledi-
¤im üç operay› birbirinden çok farkl› dü-
flündüm. Bu farkl›l›k nedeniyle hepsini çok
seviyorum. Birincisi “Carmen”di; Fransa'da
sahneye koydum. ‹kincisi, ‹stanbul’da sah-
neledi¤im “I Capuleti e i Montecchi” idi. fiu
s›ralar ise Almanya'da Karlsruhe Devlet
Operas›’nda Rossini'nin “Cezayir'de Bir ‹tal-
yan K›z›” adl› komik operas›n› sahneye
koydum. Bir Türk beyi olan Mustafa ile fet-
tan ‹talyan k›z› Isabella aras›ndaki iliflkiyi
anlatan bu operay› Türkiye ile Avrupa Bir-
li¤i aras›ndaki sanc›l› iliflkiler zeminine
oturttum. 

‹ki toplum aras›ndaki çeliflkiyi hangi vur-
guyla verdiniz?
Kültürel farkl›l›klar›, önyarg›lar›, ikircikli ve
benmerkezci yaklafl›mlar› sorgulad›m.

B›çak s›rt› bir olayd›. Öncelikle bu toplumun
içinden biri olarak bütün bu iliflkilere tan›k-
l›k ettim, öfkelendim ya da umutland›m.
Her iki taraf›n da aç›klar›, gedikleri var. Bu
bütünü seyirciye çok da taraf tutmadan, i¤-
neyi kendimize de bat›rarak anlatt›m. Farkl›
kültürlerden insanlar, birbirine önyarg›yla
yaklafl›yor ve onu kendine uydurmaya çal›fl›-
yor. Oysa yaflam, farkl›l›klar artt›kça zengin-
lefliyor. Oyunda da, kültürleraras› farklardan
kaynaklanan komik durumlar var.

Oyuncu, seyirci ve elefltirmen tepkisi na-
s›ld›?
Bat›l› oyuncular oyunu çok sorgular. Nite-
kim bu oyunu da sorgulad›lar ve konsepte
ikna oldular. Temposu çok yüksek bir oyun.
Alt› hafta sabah 10, akflam 10; ama çok e¤le-
nerek çal›flt›k. ‹ki taraf›n da yanl›fllar›na dik-
kat çekmekte ve birlikte yaflayabilece¤imizi
vurgulamakta san›yorum baflar›l› oldum. Al-
man seyirci zor be¤enir ve tepkisini de çok
net gösterir, yuhalayabilir. Birinci perdenin
sonunda alk›fllar dinmedi, ikinci perdede
daha da büyüdü. Elefltirmenler de çok
olumluydu.

Almanya’dan kiflisel olarak m› davet ald›n›z?
Evet. Ayn› operada 2004’te “Saraydan K›z
Kaç›rma”y› sahneye koymufltum. Çok tuttu
ve hâlâ gösterimde. “Cezayir’de Bir ‹talyan
K›z›”n›n talebi de 2006’da gelmiflti. Bu oyu-
nun prömiyerinin ertesi günü de Bratislava
Devlet Operas›’ndan 2009 için teklif geldi. 

Oyun Türkiye’de sahnelenecek mi? 
Türkiye’den bir talep gelirse, tabii. Bunun da
‹stanbul’un 2010 Avrupa Kültür Baflkenti se-
çilmesi program› çerçevesinde gerçekleflme-
sini umuyorum. Çünkü hem 2010 y›l›n›n
anlam›na uydu¤u hem de Türk ve Alman sa-
natç›lar› kaynaflt›ran bir proje oldu¤u için.

Koç  Holding de kültürleri yak›nlaflt›ran
sanata, sponsor olarak destek veriyor. fiir-
ketlerin sanata bu yöndeki katk›lar›n›n
önemini de¤erlendirir misiniz?
Sanats›z bir yaflam düflünemedi¤im ve dün-
yan›n her yerinde sanat›n maddi deste¤e
fliddetle gereksinim duydu¤unu bildi¤im
için Koç Holding'in ‹stanbul Bienali'ne
sponsor oluflunu fevkalade olumlu buluyo-
rum. ‹stanbul Kültür Sanat Vakf› Yönetim
Kurulu Üyesi’yim. Bu nedenle ‹stanbul'un
kültürel yaflam›na apayr› boyutlar kazand›-
ran festivallerin ve bienalin ne tür zorluk-
larla yap›ld›¤›n› yak›ndan izliyorum. fiirket-
lerin sanata katk›lar›n›n, toplumumuza
yans›malar›n› da dikkate alarak, ço¤almas›-
n› diliyorum.

Yekta Kara kimdir?
1995 Kültür Bakanl›¤› En ‹yi Opera Yönetmeni
Ödülü, 1996 Cumhurbaflkanl›¤› Kültür ve Sanat
Büyük Ödülü'nü kazanan ve 1998’de Devlet Sa-
natç›l›¤› unvan›n› alan Yekta Kara, ‹stanbul'da
do¤du. Müzi¤e befl yafl›nda ‹stanbul Belediye
Konservatuvar› Piyano bölümünde bafllad›.
1970 y›l›nda ‹stanbul Alman Lisesi'ni bitirdikten
sonra yüksekö¤renim için gitti¤i Almanya'da
Münih Devlet Müzik Akademisi Opera-fian bö-
lümüne girdi. 1978-79, 1979-80 sezonlar›nda
Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde solist sanat-
ç› ve dramaturg olarak çal›flt›. 1980'den bu ya-
na ‹stanbul Devlet Opera ve Balesi'nde solist sa-
natç›, rejisör ve bafldramaturg olarak görev ya-
pan Yekta Kara, 1992-2000 y›llar› aras›nda ku-
rumun müdür ve genel sanat yönetmenli¤ini de
üstlendi. Halen çal›flmalar›n› ayn› kurumda bafl-
rejisör olarak sürdürmektedir. Yurt içinde ve yurt
d›fl›nda pek çok opera sahneleyen sanatç›, ver-
di¤i konserlerin yan›s›ra televizyon için de ope-
ra programlar› haz›rlam›flt›r.
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ord Avrupa taraf›ndan Al-
manya’n›n Köln kentinde
düzenlenen ve 21 ülkeden
sat›fl dan›flmanlar›n›n ka-
t›ld›¤› “Avrupa’n›n En ‹yi

Sat›fl Dan›flman›” yar›flmas›nda birin-
cili¤i Tur Oto Sat›fl Dan›flman› Asl›
Kocaman kazand›. 2004 ve 2005 y›l-
lar›nda da ayn› ödülü kazanan Türki-
ye, 2008’de üçüncü kez ödülün sahibi
oldu. 
Bu baflar›s› nedeniyle Asl› Kocaman’a
hediye edilen yeni Ford Focus otomo-
bili, Koç Holding Kurumsal ‹letiflim
ve Bilgi Grubu Baflkan› ve Ford Oto-
san Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç,
Tur Oto Ek Tesisleri’nin aç›l›fl›ndan
önce düzenlenen törende teslim etti.
Teslim töreninde bir konuflma yapan
Ali Y. Koç, “2004 ve 2005 y›llar›ndan
sonra bize birincili¤i tekrar kazand›-
ran hakl› gururumuz Asl› Han›m’a
ödülü olan arac› vermekten gurur du-
yuyorum” dedi. Sat›fl dan›flmanl›¤›n›n
yan› s›ra,  Tur Oto’da CRM sorumlusu
olarak da görev yapan Asl› Koca-
man’la baflar›s›n›n s›rr›n› konufltuk.

Sizi tan›yabilir miyiz?
2002 y›l›ndan beri Ankara’da Ford
bayisi olarak faaliyet göstermekte olan
Tur Oto A.fi.’de otomobil sat›fl dan›fl-

man› olarak  görev yapmaktay›m. E¤i-
timimi babam›n ifli nedeniyle farkl›
yerlerde tamamlad›m. Anadolu Üni-
versitesi Kamu Yönetimi bölümü me-
zunuyum. Ankara’da ailemle beraber
yafl›yorum. 

Ford’la tan›flman›z ne zaman oldu?
Ford markas›yla ilk tan›flmam, baba-
m›n uzun y›llar çok severek kulland›-
¤› ve unutamad›¤›, bana ilk otomobil
kullanmay› ö¤retti¤i 1973 model Ford
Mustang arac›ylad›r... Benim için ger-
çekten çok iyi bir bafllang›ç olmufltu...

Almanya’n›n Köln kentinde yap›lan

ve “Avrupa’n›n En ‹yi Sat›fl Dan›fl-
man›” seçildi¤iniz yar›flmada hangi
kriterlere göre de¤erlendirildiniz?
Bu yar›flma 21 ülkenin birincilerinin
yar›flt›¤› bir organizasyondu. Dört tur-
da yar›fl›ld›. ‹lk turda tüm yar›flmac›lar
iki dakikal›k araç sunumu ve 15 soru-
dan oluflan bir testten geçirildiler. En
yüksek puan› alan ilk 12 yar›flmac› bu
turda belirlendi. Daha sonra bu 12 ya-
r›flmac› kurayla ikiflerli gruplarla efl-
lefltirilerek tekrar test sistemiyle yar›fl-
t›r›ld›lar. Bu turda eledi¤im rakibim
‹sviçreliydi. üçüncü turda Rus rakibi-
mi eledim. Son turda üç ülke kald›k.
Macaristan, ‹ngiltere ve Türkiye. Bu

F

çimizden birii

Almanya’n›n Köln
kentinde yap›lan
yar›flmada “Avrupa’n›n 
En ‹yi Sat›fl Dan›flman›”
seçilen Asl› Kocaman’la,
baflar›s›n›n öyküsünü
konufltuk

“Avrupa’n›n En ‹yi Sat›fl Dan›flman›” seçilen Tur Oto Sat›fl Dan›flman› Asl› Kocaman:

“Sat›fl  
bir süreç”

güvene dayanangüvene dayanan

Koç Holding ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu 
Baflkan› Ali Y. Koç, “Avrupa’n›n En ‹yi Sat›fl Dan›flman›” seçilen Asl› Kocaman’a baflar›s›ndan 
ötürü Ford Focus otomobil hediye etti.
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turda, befl dakika süre içinde, befl ad›m
dedi¤imiz stil tasar›m, güvenlik, iç or-
tam, kalite ve sürüfl kalitesi ad›mlar›n-
da Focus araç anlat›m›n› gerçeklefltir-
dik. Yar›flman›n birincisi bu flekilde be-
lirlendi. 

Avrupa çap›nda Ford’un en iyi sat›fl
dan›flman› olarak neler hissediyorsu-
nuz?
Koç Grubu, içinde bulundu¤u her sek-
töre h›z›yla, çal›flma flekliyle yön veren,
Türkiye’nin en büyük kurulufllar›ndan
biri. Ekonomik aç›dan çok büyük ol-
mas›n›n yan›nda, bünyesinde çal›flan
insan say›s›na bakt›¤›m›z zaman Toplu-
luk olarak da çok büyük. Ben bu gru-
bun içinde yer alan bir firmada çal›fl-
makla öncelikle gurur duyuyorum. Bu
yar›flmada da Türkiye‘yi, Ford Otosan’›
ve flirketim Tur Oto’yu en güzel flekilde
temsil ederek birinci olmam beni çok
mutlu etti.  

Baflar›n›z› neye borçlusunuz?
Otomobilleri sevmeme, iflimi sevmeme
borçluyum. Bir de yap›m gere¤i, baflla-
d›¤›m bir ifli en güzel flekliyle yap›p bi-
tirmeyi severim. 

Ne tür bir sat›fl yöntemi izliyorsu-
nuz?
Sat›fl güvene dayal› bir süreç. Müflte-
rimde güven duygusu uyand›rmak be-
nim için çok önemli. Araçlar›n dona-
n›m ve teknik özelliklerinden yola ç›-
karak, müflterimizin ihtiyaçlar› do¤rul-
tusunda yönlendirme yaparak sat›fla
ulaflmak en do¤ru yoldur.

Ford müflterilerinin profili hakk›nda
görüflleriniz neler? Müflterileriniz
neden Ford’u tercih ediyor?
Ford her kesimden müflteriye hitap et-
me avantaj› olan bir marka. Ürün yel-
pazesi çok çeflitli. Ancak hangi kesim-
den olursa olsun, özel bir kitleye hitap
ediyoruz. Hem kaliteli hem de kalitesi-
ne göre piyasayla k›yasland›¤› takdirde
makul fiyatlarla araç sat›n almak iste-
yen müflterinin tercihi kesinlikle Ford
oluyor. Ford, sat›fl sonras›nda da müfl-
terisini memnun etmeyi biliyor. 

fiirketiniz ve Koç Toplulu¤u bünye-
sinde sat›fl ve pazarlama konusunda
yeterli deneyimi ve e¤itimi alabiliyor
musunuz? Yoksa bu konuda kendini-
zi d›fl kaynaklarla m› gelifltiriyorsu-
nuz?

Biz sat›fl ekipleri y›l›n belirli dönemle-
rinde Ford Otosan E¤itim Bölümü’nün
düzenledi¤i sat›fl ve ürüne yönelik e¤i-
timlere kat›l›yoruz. Ayr›ca yine y›l içe-
risinde sürekli e-ö¤renim yani internet
üzerinden çeflitli kurslara kat›l›m yapa-
biliyoruz. Bu e¤itimlerde verilen bilgi-
ler, sat›fl teknikleri ve ürüne yönelik al-
d›¤›m›z detayl› bilgiler bizim için çok
faydal› oluyor. Ancak d›fl kaynaklardan
destek almak da kesinlikle çok önemli..
Ben bayimizin ayn› zamanda CRM so-
rumlusuyum. Bu konuda da zaman za-
man e¤itimler al›yorum. 

Sizce Koç Toplulu¤u’yla çal›flman›n
ayr›cal›klar› nelerdir?
Koç ad› Türk toplumu taraf›ndan be-
nimsenmifl bir ad. Koç Toplulu¤u flir-
ketleri ise bulunduklar› her sektörün
en iyi, en güvenilir, en baflar›l› firmala-
r›. Türkiye’de ticari araç denilince akla
Transit gelir, beyaz eflya denildi¤inde
Arçelik. Günlük konuflma dilinde in-
sanlar “Hadi markete gidelim” demez-
ler de, “Hadi Migros’a gidelim” derler.
En güzeli de ülkemiz için çok büyük
bir istihdam kayna¤› yaratmas›. ‹z-
mit’teki fabrikam›z ise Ford’un en
önemli fabrikalar›ndan biri. Bu ülke-
miz ad›na çok önemli bir durum. Bu
nedenler bile, her fley bir yana, çok bü-
yük bir gurur kayna¤›. Koç Toplulu¤u
çal›flanlar› da kesinlikle seçilmifl insan-
lar. Benim firmam Tur Oto da uzun y›l-
lard›r Ankara’da Ford bayii olarak hiz-
met vermekte. fiehir merkezinde Malte-
pe’de ve Samsun yolu üzerinde olmak
üzere iki ayr› plazada sat›fl, servis, ka-
porta, yedek parça, ikinci el, sigorta ve

aksesuar sat›fl› hizmeti veriyoruz. Geç-
ti¤imiz günlerde Maltepe’deki mevcut
tesisimize ek olarak servis, kaporta, ye-
dek parça ve ikinci el alanlar›nda hiz-
met vermek üzere 6 katl› 6 bin m2’lik
alan üzerinde yeni tesisimizi hizmete
açt›k. Toplam 10 bin m2’lik tesis ile An-
karal› Ford kullan›c›lar›na hizmet veri-
yoruz. Amac›m›z tüm Koç Toplulu¤u
flirketleri gibi kusursuz müflteri mem-
nuniyeti. Tur Oto‘nun 2001-2006 ve
2007 senelerinde sat›fl ve sat›fl sonras›
olmak üzere üç adet “Chairman’s
Award” yani “Avrupa Müflteri Memnu-
niyeti” ödülü var; bu da flirketimizin
müflteri memnuniyetini ne kadar
önemsedi¤ini gösteriyor.

Asl› Kocaman Kimdir?
Asl› Kocaman’›n aile kökleri Sivas’›n
Kangal ilçesine dayan›yor. Babas›n›n
emniyet mensubu olmas› nedeniyle ba-
bas›n›n ilk görev yeri olan Mu¤la’da
do¤du. ‹lkokul üçüncü s›n›fa kadar bura-
da ö¤renim gördükten sonra, babas›n›n
Mardin’in Midyat ilçesine tayini ç›kt›.
Midyat’ta üç y›l yaflad›ktan sonra baba-
s› Bolu’da görevlendirilen Asl› Koca-
man, ortaokul ve lise e¤itimini burada ta-
mamlad› ve liseden sonra aile Anka-
ra’ya yerleflti. Anadolu Üniversitesi Aç›k
Ö¤retim Fakültesi Kamu Yönetimi bölü-
mü mezunu olan Asl› Kocaman, 2002
y›l›ndan beri Ford Bayii Tur Oto A.fi.’de
otomobil sat›fl dan›flman› olarak görev
yap›yor. Kocaman bir taraftan da flirketi
Tur Oto A.fi.’nin CRM sorumlululu¤u gö-
revini yürütüyor.

Almanya’n›n Köln kentinde düzenlenen “Avrupa’n›n En ‹yi Sat›fl Dan›flman›” yar›flmas›na 
21 ülkeden sat›fl dan›flmanlar› kat›ld›.
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ayata dairh

ürkiye’nin önde gelen
sanayici ve ifladamlar›n›n
Hayrettin Karaca ve Ni-
hat Gökyi¤it öncülü¤ün-
de kurdu¤u TEMA’n›n

15 y›ll›k maceras›, gazeteci Ufuk Ba-
tum’un bir y›la yay›lan bir araflt›r-
mas›ndan sonra “Anadolu’da ‹z Sür-
mek” bafll›¤›n› tafl›yan bir kitap haline
geldi. Koç Holding’in sponsorlu¤unda,
Yap› Kredi Yay›nlar› taraf›ndan yay›n-
lanan ve k›sa sürede ikinci bask›ya ula-
flan “Anadolu’da ‹z Sürmek”, TE-
MA’n›n Türkiye’nin dört bir yan›na ya-
y›lan gönüllüleri, baflta Vehbi Koç ol-
mak üzere Türkiye’nin önde gelen sa-
nayici ve ifladamlar›ndan oluflan kuru-
cular›yla gerçek bir “sivil toplum hare-
keti”nin öyküsü.  TEMA Kaynak Gelifl-
tirme ve Halkla ‹liflkiler Bölüm Baflkan›
Yeflim Beyla bu araflt›rman›n do¤uflunu
“Türkiye’de sivil toplum kurulufllar›n›n
yapt›klar›n› yazan, anlatan kaynaklar›n
olmay›fl›ndan yola ç›kt›k. Günümüzde
TEMA’n›n dikkat çekti¤i iklim de¤iflik-

li¤i ve küresel ›s›nma tüm dünyan›n
problemi. TEMA bunun için 15 y›l ön-
ce yola ç›kt›. ‹flte, 15 y›lda Türkiye’de
yapt›klar›m›z› özetleyen bir yay›n› he-
defledik” diye anlat›yor. Beyla, “Kendi-
miz ya da uzmanlar›m›z yerine farkl›
bir gözün, bir bas›n mensubunun bu-
nu anlatmas›n› istedik” diyor ve pek
çok TEMA projesini izlemifl olan gaze-
teci Ufuk Batum’a teklif götürdükleri-
ni, Batum’un da büyük bir içtenlikle
bunu kabul etti¤ini anlat›yor. 

Edirne’den Harran’a
Ufuk Batum TEMA’n›n 15 y›l›n› anlat-
mak için Anadolu’da pek çok projenin
ve gönüllünün izini sürmüfl. Har-
ran’dan Edirne’ye kadar Türkiye’deki
TEMA projelerini dolaflm›fl, proje sa-
hipleriyle, projelerin etkiledi¤i taraflar-
la yüz yüze görüflmeler yapm›fl ve izle-
nimlerini yazm›fl. Ufuk Batum “Ku-
rumsallaflma yolunda ciddi ad›mlar at-
m›fl olan bir sivil toplum kuruluflunun
isimlerden ziyade süreklilik arz eden

sistemlerden, yöntemlerden ve anlay›fl-
tan olufltu¤unu biliyorum” diye nitele-
di¤i TEMA için 2006 y›l› sonlar›nda
haz›rl›klara bafllad›¤›n› anlat›yor. Tür-
kiye’de kurumsal biyografinin pek yay-
g›n olmad›¤›n› hat›rlatan Batum, TE-
MA’n›n 15 y›l›n› anlatacak bir kitab›n
bir gezi kitab› niteli¤inde olmas› gerek-
ti¤ini, as›l olarak da TEMA’n›n mevcut
paydafllar› d›fl›nda, bu misyonu payla-

T

TEMA, yani Türkiye Erozyonla Mücadele, A¤açland›rma ve Do¤al
Varl›klar› Koruma Vakf›, 15 y›l önce, 11 Eylül 1992 tarihinde kuruldu.
Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç’un fikir babal›¤›n› yapt›¤› TEMA, 15
y›lda 105 farkl› proje gerçeklefltirdi,  4500 futbol sahas› büyüklü¤ünde bir
alana fidan dikti, yaklafl›k 480 bin gönüllüye ulaflt›

öyküsü
y›ll›k15

“Anadolu’da ‹z Sürmek”

TEMA’n›n
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flacak insanlara heyecan yüklemeyi he-
defledi¤ini söylüyor. TEMA için önce
vakf›n arflivinde üç-dört ay ön okumalar
yapt›¤›n›, ard›ndan röportajlara bafllad›-
¤›n› belirten Ufuk Batum, TEMA’n›n fi-
kir babas›n›n Koç Holding’in kurucusu
Vehbi Koç oldu¤unu hat›rlat›yor ve flun-
lar› kaydediyor:

Fikir babas› Vehbi Koç
”Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyi¤it
Vehbi Bey’in bir talebiyle yola ç›k›yor. O
da flöyle: Vehbi Bey ‘E¤itim alan›nda bir
çok fleyler yapt›k, aile planlamas› da çok
önemli. Bir üçüncü konu da a¤açland›r-
ma’ düflüncesini önce Nihat Gökyi¤it ile
paylaflm›fl. Nihat Bey’in o dönemdeki
komflusu da Hayrettin Karaca. Kapsam›
biraz daha büyüterek, a¤açland›rman›n
yan› s›ra erozyonla mücadele ve do¤al
varl›klar› koruma gibi bir misyonla yola
ç›k›l›yor. Nihat Bey ile Hayrettin Bey
özel sektörün de bunu desteklemesi ge-
rekti¤ine inan›yorlar. Görüfltükleri ifla-
damlar›ndan 28 kifli vakf›n kurucu üye-
si oluyor. TEMA böylelikle bafll›yor.”
Kendisinin çevre dostu ve TEMA dostu
oldu¤unu, ancak d›flar›dan bir göze sa-
hip  oldu¤unu hat›rlatan Ufuk Batum,
“Bu gözle TEMA’n›n neredeyse Anado-
lu’nun her co¤rafyas›nda yapt›¤› projele-
ri yerinde inceleyerek 6 bin kilometre
yapt›m. TEMA’n›n gitti¤i illere, ilçelere,
beldelere ve köylere kadar gittim” diye
anlat›yor kitab›n yaz›l›fl projesini. 
Batum kendisini en çok etkileyen proje-
nin “safran projesi” oldu¤unu, bunun

Türkiye’nin pek çok sorununu çözecek
k›rsal kalk›nmada önemli bir rol oynad›-
¤›n›, birkaç kilosuyla bile yüksek bir kat-
ma de¤er yaratan safran›n da bunun için
en önemli modellerden biri oldu¤unu
söylüyor. Bolu Kozyata¤› Köyü’nde Koç
Toplulu¤u’nun sponsorlu¤unda yürüyen
projenin de köylülerde yaratt›¤› bilinç
nedeniyle dikkat çekti¤ini hat›rlat›yor ve
“öyle ilginç ki süt ve besicilik yap›lan bu
köyde kad›nlar bir bardak süt istedi¤iniz
zaman ‘Yok, sütü sat›yoruz, ordan geliri-
miz var ve bu gelirle çocuklar› okutuyo-
ruz’ diyerek, müthifl bir kaynak kullan›-
m› ve de¤er yaratma bilincine ulaflt›kla-
r›n› gösterdi” diyor.
Projeler itibar›yla TEMA’n›n bugüne ka-
dar 105 projesiyle, yaklafl›k 50 bin kifli-
nin yaflam›n› do¤rudan etkiledi¤ini, yi-
ne fidan dikenler, katk›da bulunanlarla
do¤rudan paylafl›ma kat›lanlar›n say›s›-
n›n 500 binlere ulaflt›¤›n› kaydeden
Ufuk Batum TEMA’n›n bunlardan çok
daha fazla say›da insan›n da “fark›ndal›-
¤›n›n artt›¤›n›” belirtiyor. 
Batum, TEMA’n›n baflar›s›nda hemen
her siyasi görüfle eflit yaklaflmas›n›n, bu-
na karfl›n problemler konusunda da yi-
ne her siyasi görüflle yasal platformlarda
mücadele etmesinin önemli rol oynad›-
¤›na dikkat çekiyor. Bunun TEMA’ya
toplumda kendi alan›nda bir “liderlik”
özelli¤i kazand›rd›¤›n› anlatan Batum,
Yeflil ‹z dergisinin bu çerçevede TE-
MA’n›n öncülü¤ünde hepsi de çevreye
duyarl›, 30 sivil toplum kuruluflunu bir
araya getirdi¤ini aktar›yor.   

Araflt›rma s›ras›nda TEMA projelerinde
Koç Toplulu¤u’na özellikle k›rsal kal-
k›nma projelerinde ald›¤› rol dolay›s›yla
da s›k s›k rastlad›¤›n› anlatan Batum
Vehbi Koç’un fikir babal›¤›yla birlikte,
Koç Toplulu¤u’nun bu projelere olan
yo¤un katk›s›n›, “Bu ülkeden varl›k ya-
ratm›fl bir grubun sahibinin önem vere-
ce¤i en kritik alanlardan biri olan çevre-
ye ilgi duymas›ndan daha do¤al bir fley
olamaz” diyerek anlat›yor. 

Yavru TEMA da alt› yafl›nda

“A¤aç yaflken e¤ilir” fikriyle hareket eden
TEMA, ilkö¤retim okullar›ndan bafllaya-
rak ö¤rencileri erozyon ve do¤al varl›kla-
r›n korunmas› konusunda bilgilendiriyor.
Yavru TEMA, alt›nc› y›l›nda Türkiye gene-
linde 560 ilkö¤retim okuluna yay›lm›fl du-
rumda. Yavru TEMA’c›lardan Ayflegül ve
Begüm Seyhan kardefller  dört y›ld›r TE-
MA’da.  Bir dernekte gönüllü olarak çal›fl-
mak isteyince, babas› arac›l›¤›yla TE-
MA’dan haberdar olmufl. Gizem K›l›ç ise,
TEMA’de çal›flan babas› ve dedesi saye-
sinde henüz okula bafllamadan TEMA gö-
nüllüsü olmufl. Ayflegül TEMA için okulla-
ra, derneklere giderek erozyonu, a¤aç-
land›rmay›, küresel ›s›nmay› ve iklim de¤i-
flikli¤ini anlat›yor.  ‹lyas Kelefl ise ablas›
sayesinde TEMA ile tan›flm›fl. K›sa bir sü-
re önce bir “Kurultay” toplayarak gençle-
ri “küresel iklim de¤iflikli¤i” konusunda bi-
linçlendiren Yavru TEMA çocuklar›n du-
yarl›l›¤› sayesinde çevre bilincinin h›zla
yay›lmas›n› sa¤l›yor. 
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zellikle Avrupa ve Kuzey
Amerika’da son y›llarda
yükselen bir trend olarak
extreme sporlar ön plana ç›-
k›yor. Uçurumlardan bisik-

let ve paraflütleriyle atlayanlar, snowbo-
ardlar›yla en tehlikeli bölgelerde kayan-
lar, ayaklar›na halat ba¤layarak kendi-
lerini köprülerden afla¤› b›rakan bun-
gee jumping tutkunlar›, köpekbal›kla-
r›yla ölüm-kal›m yar›fl›na giren sörfçü-
ler... Tüm bu s›rad›fl› sporlar›n ortak
noktas› ise adrenalin. ‹nsanda yüksek
heyecan an›nda salg›lanan ve zor koflul-
lara inan›lmaz derecede dayan›kl›l›k
sa¤layan adrenalin bu tür sporlara e¤i-
limi olanlar için neredeyse bir ba¤›ml›-
l›k nesnesi...
Dünya’n›n çeflitli bölgelerinde pek çok
alternatif sporseven do¤aya ve onun

zor koflullar›na karfl› koyarak hayatta
kalma mücadelesi veriyor. Bazen bu
tür sporlar istenmeyen kazaklara yol
aç›yor da olsa, zamandan ba¤›ms›z, do-
¤ayla ve kendileriyle baflbafla kalarak
büyük bir meydan okumadan galip ç›-
kan kifli olmak bu sporlar› sevenler için
her fleyden daha önemliymifl gibi gözü-
küyor. Bu tür sporlara yönelenler ara-
s›nda ayn› zamanda çok say›da ifladam›
da bulunuyor. Hatta, keyifli oldu¤u ka-
dar pahal› bir u¤rafl da olan bu sporla-
r› daha çok onlar›n tercih ettikleri söy-
lenebilir. 
‹flte bu “alternatif”  daha do¤rusu “s›ra-
d›fl›” sporlar›n en sonuncusu ve en teh-
likelilerinden biri de heliski. Helikop-
terle bir da¤›n zirvesine b›rak›lan spor-
cu, helikopterden atlayarak vadiye ka-
dar iniyor ve yine helikopterle baflka

bir zirveye b›rak›l›yor. Dünya’da sadece
Kanada, Himalayalar, Kafkaslar ve
Alaska’da yap›labilen bu sporun en faz-
la talep gören adreslerinden biri de
Kaçkar Da¤lar›. 
Türkiye’de 2005 y›l›nda 57 kifliyle bafl-
layan heliski sporu, bu y›l Kaçkar Da¤-
lar›ndaki baflta ‹sviçre olmak üzere ‹tal-
ya, ‹ngiltere, Almanya ve Türkiye’den
gelen 380 heliski tutkununuyla zirveye
ulaflt›. Ocak ay›nda bafllayan heliksi se-
zonu nisan ay› ortalar›na do¤ru sona
eriyor. Sezon boyunca Ayder yaylas›n-
dan kalkan 3 helikopter heliski tutkun-
lar›n› Kaçkar da¤›n›n zirvelerine tafl›d›.

Herkes yapabilir
Türkiye’de 2005 y›l›nda bafllayan helis-
ki, Kanada’da 50 y›ld›r yap›lan bir spor.
Pek çok insan›n extrem sporlar katego-

por vizyons

Ö

Yaz›n flu s›cak günlerinde birisi size “Bir helikoptere binip 2 bin 500 metre
yüksekli¤e ç›kacak ve aya¤›ndaki kayaklarla birlikte afla¤› atlay›p afla¤›daki
vadiye kadar kayacaks›n” dese yan›t›n›z ne olurdu? Bunu birisinin
söylemesine gerek kalmadan yapanlar›n oldu¤unu biliyor musunuz?

HeliskiHeliski
Ayder’deAyder’de

adrenalin,adrenalin,
e¤lence:e¤lence:

h›zh›z



risinde de¤erlendirdi¤i ve tehlikeli bul-
du¤u bu spor daln› profesyoneller “biraz
kayak yapmay› herkesin kolayl›kla yapa-
bilece¤i bir spor” olarak de¤erlendiriyor.
Önümüzdeki y›l Çaml›hemflin’e ba¤l›
Ayder Yaylas›’n›n yan›s›ra ‹kizdere Vadi-
sine de aç›lacak olan heliski, önceki y›l-
larda k›fl aylar›nda kapal› olan Ayder
Yaylas›’n›n bu aylarda da aç›larak, cazip
bir k›fl turimi merkezine dönüflmesini
sa¤lad›. Ayder Yaylas›’nda konaklayan
heliski severler, buradan sabah›n erken
saatlerinde helikopterle ayr›larak Kaçkar
Da¤lar›’n›n yaklafl›k 2 bin 500 metre
yükseklikteki zirvesine b›rak›l›yor. Ka-
yak tutkunlar› burada tabiatla iç içe do-
¤al ortamda gün boyuncu kayd›ktan
sonra tekrar helikopterle Ayder’e dönü-
yor. Heliski tutkunlar›, Ayder’de 1 hafta
kal›p yaklafl›k 30 kilometre heliski yap-
t›ktan sonra ülkelerine dönüyorlar.
Heliski için Türkiye’yi tercih eden spor-
cular›n hemfikir olduklar› bir konu da
Türkiye’deki da¤ zincirinin bu tür spor-
lar için çek elveriflli olmas›. Bir di¤er
önemli nokta ise Türkiye’nin Avrupa’ya
yak›n olmas›. Bu sayede heliski sporcu-
lar› 1 günde Ayder Yaylas›’na ulafl›p ke-
yifli zaman geçirebiliyorlar. Tabii  Kaç-
kar Da¤lar›’n›n do¤as›n›n ve kar›n›n çok
güzel ve bozulmam›fl olmas› da ayr› bir
önem tafl›yor.

Keflfedilmemifl cennet
K›fl sporlar›n›n Karadeniz yöresinde yay-
g›nlaflmas›yla bölgenin çehresi de de¤ifli-
yor. Yöre halk›n›n, özellikle de gençlerin
merak› giderek art›yor. Öyle ki Ayder
Yaylas›’ndan zirveye ç›kmak isteyen
amatör kayakç›lara hizmet vermesi için,
saatte 700 kifli tafl›yabilecek kapasitede
300 metre uzunlu¤unda bir “baby lift”
asansör bile yapt›r›ld›.
Kaçkarlarda heliski sporunu yayg›nlafl-
mas›nda önemli etkenlerden biri de, yö-
netmenli¤ini ünlü kayakç› Dominique
Perret’nin yapt›¤› “Kaçkar fiekeri” adl›
belgesel film oldu.  Bu tür çal›flmalar›n
sonucunda Kaçkarlar do¤a ve spor se-
verlerin gözde mekanlar›ndan biri haline

geldi. Bölgeye yolu düflen sporcular,
Kaçkarlar› “Keflfedilmemifl cennet” ola-
rak adland›r›yor.
Heliski sporcular›n› genel olarak gelir
düzeyi yüksek ifladamlar›ndan oluflmas›
da yeni f›rsatlar yarat›yor. Bölgeye spor
yapmak amac›yla gelenler bir taraftan da
yeni yat›r›m imkanlar›n› gözden geçire-
rek bir anlamda “Hem ziyaret hem tica-
ret” yapm›fl oluyorlar.
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Ayder Yaylas›’na nas›l gidilir?

Ayder, Çaml›hemflin ilçesinin 19
km. güneydo¤usunda 1350 m.
yükseklikte çam ormanlar› ile kapl›
bir yayla. Bakanlar Kurulu Karar›
ile 1987 y›l›nda “Turizm Merkezi”
ilan edilen Ayder’de ‹l Özel ‹daresi
ve özel kurulufllar taraf›ndan otel,
kapl›ca tesisleri yap›l›yor. Yaz ayla-
r›nda yerli ve yabanc› turistler 55
derece s›cakl›ktaki yeralt›ndan ge-
len, flifal› kapl›ca suyundan yararla-
n›yor. Kapl›can›n romatizmal has-
tal›klar, iç hastal›klar›, kad›n hasta-
l›klar› ve cilt hastal›klar›na iyi gel-
di¤i söyleniyor.

Bölge halk› taraf›ndan y›llard›r kul-
lan›lan bu do¤a harikas› belde, ya-
p›lan hizmetlerle daha çok insan›n
yararlanabilece¤i tesisleri de bera-
berinde getirmeye bafllad›. Ay-
der’deki konaklama tesislerinin ya-
tak kapasitesi 700’e ulaflm›fl du-
rumda. Yayla evleri tipinde konak-
lama tesisleri ve alt yap› tesislerinin
çal›flmalar› ise planlanlan›yor.
K›fl sporlar›n›n da uygulanabilir ha-
le gelmesiyle Ayder Yaylas›, yaz k›fl
turizme aç›k bir bölge olarak gide-
rek daha çekici bir merkez olma
yolunda ilerliyor.
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ord ile yollardaf

“Bazen bir fleyi tart›flma iste¤i, 
ya da enteresan bir adam›n 

hayat›n› anlatma iste¤i, bir durumu
ortaya serme iste¤i, bir filmin ortaya

ç›kmas›na yeter de artar bile”

ervifl Zaim, yurt içi ve
yurt d›fl›nda say›s›z ödül-
ler alm›fl bir yönetmen.
“Tabutta rövaflata”  ile
oniki ödül, “Filler ve Çi-

men” ile alt› ödül, “Çamur” filmiyle bir
ödüle lay›k görülen Dervifl Zaim, son
dönem Türk sinemas›n›n akademik ça-
l›flmalara konu olmufl ve son ‹stanbul
Film Festivali’nde “En ‹yi Yönetmen”
ödülünü alm›fl bir isim. Ayn› zamanda
baflar›l› bir televizyon ve reklam yazar›.
Kendisi de bir Ford Focus sahibi olan
Dervifl Zaim’le Tabutta Rövaflata’n›n
baflkahraman› Mahzun’un, çald›¤› oto-
mobillerle gelip bo¤az manzaras›n›
seyre dald›¤› Rumeli Hisar›’n›n gölge-
sinde yönetmenlik, sinema ve Ford
Kuga üzerine söylefltik.

Son filminiz “Nokta” ne zaman gös-
terime girecek?
‹stanbul Film Festivali’ne kat›ld›k, en
iyi yönetmen ödülü ald›. fiimdi A¤us-

tos ay›nda Montreal’da uluslararas›
prömiyerini yapaca¤›z, sonra Saraybos-
na’da gösterilecek. Burada gösterime
girmesi Aral›k, Ocak aylar›n› bulur.

Türk Sinemas›’nda gifle yapan film-
ler var, nitelikli filmler var. Bu tart›fl-
malar› da beraberinde getiriyor. Siz
ne düflünüyorsunuz?
Türk sinemas› son on y›lda gerek sa-
t›fl, gerek da¤›t›m anlam›nda ölçe¤i
çok büyüttü. Türk sinemas›nda bu
kadar farkl› iflin olmas›na olumlu ba-
k›yorum. Buna olumsuz bakacaklar
vard›r. Ama bu sapla saman› kar›flt›r-
mak ba¤lam›nda ortaya ç›kabilir. As›l
tart›flma iyi film nedir ekseninde. Si-
neman›n endüstrinin koflullar›nda
bunu do¤urmas› kaç›n›lmaz bir fley.
Sa¤l›kl› olan böyle bir farkl›laflmay›
desteklemek olmal›d›r. Pastay› büyüt-
mek hepimizin kâr›na olacak, bu pas-
tan›n de¤iflik dilimleri olmal›. Sanat
sinemas›n›n da geliflmesi, ana ak›m

ticari sineman›n geliflmesini k›flk›rt›r,
destekler, tersi de do¤rudur. Ticari si-
neman›n geliflmesi sanat sinemas›n›
da etkileyecektir. Birbirimizin paça-
s›ndan afla¤›ya çekmek yerine, pastay›
nas›l büyütebilece¤imizin pefline düfl-
mek gerekiyor... 

Bir filme nas›l bafllars›n›z, ortak bir
flablon var m›? Yoksa ayr› ayr› bafl-
lang›çlar var m›?
Nas›l baflland›¤› her defas›nda de¤ifle-
bilir. Bu amaçla, o filmi yazan ya da
çekecek olan›n haleti ruhiyesiyle de
do¤ru orant›l›d›r. Bizim için ç›k›fl
noktas› belki “insan bir filmi niye ya-
par” sorusu olabilir. Bir insan haya-
t›nda yaflad›¤› birtak›m sorulara yan›t
bulabilmek için film yap›yorsa, onun
etraf›nda onu kuflatan sorunlar›n ne
oldu¤una bakmak gerekir. Benim de
çok derinlerde, kendime sordu¤um
sorular var.  Bunu sanat yaparak ce-
vaplamaya çal›fl›yorum. Hap gibi bir

D

‹nsan bir
filmi niye

yapar?

‹nsan bir
filmi niye

yapar?
Dervifl Zaim, 
“Tabutta Rövöflata”n›n 
kahraman› Mahsun’un 
çald›¤› otomobillerle gelip 
manzara seyretti¤i Rumeli 
Hisar›’n›n bitifli¤indeki bu 
mekânda Ford Kuga ile poz verdi.
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cümlede söylemeye çal›flmak zor. Yine
de sadelefltirirsek benim için bazen bir
karakter, bazen bir durum esin kayna-
¤› olabilir. Karakterden esinlenerek Ta-
butta Rövaflata adl› filmi yapt›m. Susur-
luk’tan esinlenerek Filler ve Çimen’i
yapt›m. K›br›s’ta yaflanan bir olay Ça-
mur filmine yol açt›. Bazen bir fleyi tar-
t›flma iste¤i, ya da enteresan bir adam›n
hayat›n› anlatma iste¤i, bir durumu or-
taya serme iste¤i bir filmin ortaya ç›k-
mas›na yeter de artar. Etik bir meseley-
le birlefliyorsa, bir foto¤raf bile bir fil-
min ç›k›fl noktas› olabilir. 

Nokta’dan sonra yeni bir film var m›
s›rada? fiu an neyle u¤rafl›yorsunuz?
Ben bir üçleme yapmaya gayret ediyo-
rum. “Cenneti Beklerken” bu üçleme-
nin ilk aya¤›yd›, “Nokta” ikinci aya¤›.
Acaba, geleneksel kültürden, bu co¤-
rafyan›n kültüründen, tarihinden ya-
rarlanarak farkl› bir sinema yap›labilir
mi? Hem içerik hem de biçimin bir ara-
da oldu¤u ama bu co¤rafyan›n kültürel
iklimini yans›tan bir tat ve dokuya
sahip bir sinemasal bak›fl mümkün
mü? Üçlemede arad›¤›m bu. fiimdi
üçüncüsünü yap›yorum, mimarl›kla il-
gili olabilece¤ini söyleyebilirim. 

“Cenneti Beklerken”, görüntüyle al›fl›l-
m›fl›n d›fl›nda iliflki kuran bir filmdi...
Minyatür sanat›n› temel alan bir sine-
ma oluflturmaya gayret ettik. Nakkafl
Osman’›n  Surname albümü, esin kay-
na¤›m›zd›. Nakkafl Osman’›n zaman› ve
mekan› nas›l kulland›¤›n› etüd etmeye
gayret ettim. Ancak kendimi deneyse-
lin alan›na fazla sokmamaya gayret et-
tim. Çünkü bir flekilde seyirciyle iliflki
kurmay› baflarmal›yd›. Bana göre sanat
bir tecrübedir ve bu tecrübenin baflka-
lar›yla da paylafl›lmas› gerekir, iletiflim
kurmas› gerekir. Kendim için çalar,
kendim için oynarsam bu çok sa¤l›kl›
bir fley olmaz. Bu benim sinemay›  na-
s›l daha de¤erli gördü¤ümü aç›klaya-
cak bir noktaya getiriyor;  hem bir fley-
ler deneyebilen, hem de seyirciyle ba-
flar›l› iliflki kurabilen bir sinema benim
için de¤erli bir sinemad›r. 

Sizin için önemli yönetmenler var m›,
kimler?
Her defas›nda stilini de¤ifltiriyor olma-
s› anlam›nda Stanley Kubrick’i be¤eni-
yorum. Ancak ayn› zamanda Kub-
rick’in nihilizmi ve kötümserli¤i zaman
zaman beni rahats›z eder. ‹nsan› de¤ifl-

tirmeye çal›flan, ama ayn› zamanda
içinde oldu¤u biçimi sorgulayan sine-
mac›lar her zaman ilgimi çekmifltir. 

Ödül sizin için ne anlama geliyor?
‹nsan›n kendisini bu tip fleylere fazla
kapt›rmamas›nda yarar görüyorum. Bir
ödül bir filmin manevi de¤erini ne art›-
r›r ne de eksiltir. Baflka yararlar› vard›r,
kimi zaman bas›nda daha fazla yer alma
flans› olabilir. Pazarlama flans› yüksek
de¤ilse bu önemlidir. Akçeli bir ödülse
vergi borçlar›n› ödemeye yard›mc› olur.
Ama bir yönetmenin ödül kazand›m di-
ye kendini baflka bir yerde görmesi, za-
rar verir. Yurt d›fl›nda muteber yerlerde
ödül alman›n da¤›t›m flans›n› art›rd›¤›n›
da göz ard› etmemek laz›m. 

“Tabutta Rövaflata” yurt d›fl›nda en
çok ödül alan Türk filmi mi oldu?
O zamanlar befl kopyayla ç›kt›, buna ra¤-
men 20 bin civar›nda seyirci geldi. Türk
sinemas› için önemini benim söylemem
do¤ru olmaz, ama sinema akademisyenle-
ri bunu söylüyor. O dönemde bir baflka
kulvar› bafllatan film oldu¤unu, bir hare-
ketlenmeyi tetikleyen filmlerden biri ol-
du¤unun akademik çal›flmalarla teslim
ediliyor olmas› beni mutlu ediyor.

Dizilerdeki patlama sinemay› nas›l et-
kiliyor, sizce olumlu mu?
Bu sinema için hem bir f›rsat hem de-
¤il. Bazen bir düflman kardefl durumu
olabiliyor. TV’nin sinemaya olumlu bir
katk›s›ndan bahsetmek mümkün.
Shakespeare bugün yaflasayd›, mutlaka
televizyona bir fley yapard›. Belki S›ca¤›
S›ca¤›’na gibi bir magazin program›. 

‹stanbul’la aran›z nas›l, nas›l bir ba¤›-
n›z var?
Bu flehir bir kaleideskop gibi. Farkl› ya-
flamlar›, yo¤un ve saf olarak bir arada ba-
r›nd›r›yor. Baflka güzel kentler de var,
ama ‹stanbul gibi de¤il. Çok daha s›k›fl-
t›r›lm›fl flehirler vard›r, Prag gibi, orada

da yaflad›m ben. Ama ‹stanbul’un insana
verebilece¤i çok daha fazla. Hem tarihsel
olarak böyle, hem bugün böyle.

“Tabutta Rövaflata”da otomobil farkl›
bir bak›fl aç›s›yla önemli bir yerdeydi...
Adam ›s›nabilmek için otomobilleri ça-
l›yordu, sonra geri b›rak›yordu. Böyle
farkl› bir iliflki kurmufltu. Bu anlamda
onun ihtiyac›n› giderebilecek bir fleydi.
Fetifllefltirme söz konusu de¤ildi. 

Otomobillerle aran›z nas›l?
‹stanbul’da yafl›yorum. Bir Ford Focus’um
var, ama ben onu garajda daha çok sevi-
yorum. Ne kadar keyifli bir araç olsa da
‹stanbul trafi¤inde zorlan›yor insan.

Peki ya uzun yolda?
Film yapman›n en zevkli yanlar›ndan
biri mekan aramak. Hikayeye uygun,
atmosferi yans›tabilecek bir mekan için
çaba göstermek zevkli bir fley. Bunun
için bir yolculu¤a ç›kmak da güzel. fie-
hirleraras› yollara ç›k›p mekan bakt›-
¤›m zaman otomobilimi kullan›yorum,
ancak ben kullanm›yorum, mutlaka bir
floför oluyor. ‹flin yolculuk, seyahat ve
otomobiller k›sm› zevkli.

Tasar›m› Murat Güler taraf›ndan yap›-
lan Ford Kuga’y› nas›l buldunuz?
Her ne kadar ‹stanbul trafi¤inde kendi
arac›m› kullanm›yorsam da, Ford Kuga
insanda binip sürme iste¤i uyand›r›yor.
4x4 bir araç olmas› sa¤lam ve güvenlik
hissi veriyor. D›fl tasar›m› çok hofl görü-
nüyor. Ayr›ca iç tasar›m›nda da her fley
düflünülmüfl ve gayet konforlu bir otomo-
bil. Bir Türk tasar›mc›n›n elinden ç›km›fl
olmas› da apayr› bir duygu yarat›yor ben-
de. Bizim Türk sinemas›n› tan›tmam›z gi-
bi otomobillerimiz ve tasar›mlar›m›z›n da
yut d›fl›nda tan›nmas› çok önemli. Ford
Kuga’ya baflar›lar diliyorum.

1964 y›l›nda K›br›s’ta do¤an Dervifl Zaim
ilk filmi “Tabutta Rövaflata”y› 1996 y›l›nda
tamamlad›. ‹lk film olmas›na ra¤men Türk
sinemas›nda önemli bir yeri olan bu film
yurt d›fl›nda en çok ödül kazanan Türk filmi
oldu.  2001 y›l›nda “Filler ve Çimen”i, 2003
y›l›nda “Çamur”u, 2006’da “Cenneti Bek-
lerken”i çeken Zaim’in son filmi “Nokta” bu
y›l tamamland› ancak henüz gösterime gir-
medi. ‹ki farkl› üniversitede dersler veren Za-
im, evli ve bir çocuk babas›. 

Dervifl Zaim kimdir?

“ “TV’nin sinemaya olumlu bir
katk›s›ndan bahsetmek
mümkün. Shakespeare 

bugün yaflasayd›, mutlaka
televizyona bir fley yapard›.
Belki S›ca¤› S›ca¤›’na gibi 

bir magazin program›
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evgili Damdaki Mizahç›
dostlar›, malumunuz 4
y›lda bir a¤ustos’ta gerçek-
leflen olimpiyat dönemin-
deyiz… Olimpiyatlar bu

kez Çin’de yani Pekin’de. Geçti¤imiz
günlerde damlarda fazla dolaflt›¤›m
bir günün gecesinde kendimi birden-
bire Çin Seddi’nin üzerinde yürürken
buldum! Malumunuz Çin öylesine ka-
labal›k ki akupunkur i¤nesi atsan yere
düflmüyor valla. Çinlinin biri o att›¤›n
akupunktur i¤nesini al›p bafll›yor ora-
c›kta hemen kendini tedaviye! Buras›
adeta insan kayn›yor! Dile kolay, san›-
r›m 1 milyar 250 milyon civar›nda bir
nüfus var Çin’de. Çin’de “yaln›z” kal-
mak çok zor, Çinliler “yaln›zl›k” nedir
bilmiyorlar... Pekin’de bir Çinli’ye
“Yaln›zl›k nedir?” diye sordum bana
flöyle dedi: “Yaln›zl›k bence çevremde
befl-on bin insan›n olmas›!”
Baflkent Pekin’de “Pekin örde¤i” gibi
dolafl›yorum. Bakt›m ki herkes bisik-
letli burada. Yollar bisiklete binen bin-
lerce insanla dolu. Burada bisikleti ol-
mayana çekik gözle bak›yorlar! Zaten
Konfüçyüs ne demifl: “‹nsano¤lu bi-
siklet gibidir, onun da iki tekerle¤i
vard›r, yeter ki gidecek bir yönü ol-
sun!” Bu sözü Konfüçyüs’ün yerine

sahte söz uyduran biri söylemifl san›-
r›m! Çünkü Çin’in en ünlü bilgini
Konfüçyüs’ün kendine ait olmayan
987 bin 678 tane özlü sözü flimdiye
dek yap›lan “Sahte Konfüçyüs sözü”
operasyonlar›nda ele geçirilmifl bugü-
ne dek. Sonuçta ne egzoz gaz›, ne ara-
ba gürültüsü, oh be! Ben de atlad›m
bir bisiklete, bast›m pedala…
Çin bildi¤iniz gibi dünyan›n “taklit”
merkezi. Burada her markan›n taklidi
fazlas›yla var. Bu durumu ülkemizde 1
YTL’ye filan sat›lan ve ald›¤›n›z anda
elinizde kalan Çin mallar›ndan da bi-
liyoruz. Çin’de nüfusun bu kadar ka-
labal›k olmas›nda bile bu taklitçili¤in
etkisi var diye düflünüyorum. Çünkü
Çinliler birbirlerine öyle benziyorlar
ki, insan acaba bunlar›n baz›lar› da
“taklit” mi diye düflünüyor... 
Örne¤in; fianghay’da dolafl›rken bir
Çinli’yi yan›ndakinin taklidi sand›m,
dayanamay›p gidip adam›n kafas›na
parma¤›mla birkaç kez t›klad›m. Hani
taklitse kafas› o kadar sa¤lam olmaz fi-
lan diye. Me¤erse sahiymifl. Bana dö-
nüp bir-iki s›k› Kung-Fu numaras›
çekmez mi? Ard›ndan bir-iki de Kick-
Box tekmesi! Eeee tabii bizim a¤z›-
burnu yamulttu! Sonuçta bendeniz
“taklit” gibi bir hale geldim!  Sahi

adamlar öyle bir Çin Seddi yapm›fllar
ki yürü yürü bitmiyor arkadafl! Duvar-
dan duvara hal› gibi yaaa! Adam›n ba-
fl› dönüyor. Akl›ma ülkem geldi. Bu
set bizde olsayd›, flimdiye dek kaç kez
y›kt›r›l›p yerine kimbilir kaç tane site
yap›l›rd› diye düflündüm. Bu kadar
büyük bir alan› insan bofl b›rak›r m›,
flu Çinlileri anlamak çok zor valla!
Bence bu seddin as›l yap›l›fl nedeni flu;
adamlar o kadar kalabal›k, o kadar ka-
labal›k ki, buraya daha fazla insan ge-
lip de yaflamas›n, diye yapm›fllar ben-
ce bu seddi... Ordulardan korunmak-
tan çok; as›l neden bence bu!
Çin’e gelip de Çin mutfa¤›ndan bah-
setmeden geçemeyiz. Asl›nda Çin
mutfa¤› “pirinç”ten baflka bir fley de-
¤il. Varsa yoksa “pirinç”. Hani flimdi-
lerde çok lüks bir hale gelen flu pirinç!
Her yemeklerinde mutlaka “pirinç”
var. San›r›m bunun nedenini buldum!
Çin öyle kalabal›k bir ülke ki, onlara
en yak›flan fley, en fazla taneli yiyecek
olan; “pirinç!” Bir Çinli onca taneli pi-
rinci yerken, gözünün önüne ülkesin-
deki milyonlarca vatandafl› geliyor ol-
mal›! Sonuçta ne pirincin tanesi say›-
l›r, ne de Çinlinin! Fakat bu Çinliler
pirinci lapa lapa yiyor. Üstelik sofrala-
r›nda tuz-fleker-ekmek de yok! “Ek-
mek” yerine de bu kez buharda piflmifl
“pirinç” yiyor. Peki yemekte ne içiyor-
lar dersiniz? Pirinç flarab›! Bu Çinliler
kafay› pirinçle bozmufl! Adamlar “pi-
lav üstü kuru” nedir bilmiyor, “Pirinç
üstü soya fasulyesi” yiyorlar! Her ye-
mekte soya ya¤› var. Acaba bu soya
ya¤› m› bu kadar k›sa b›rak›yor bu
Çinlileri? E¤er öyleyse Çinliler soylar›-
na de¤il de daha çok soyaya çekmifl
oluyorlar! 
Bir Çin atasözü flöyle diyor: “Gidece-
¤iniz yeri bilmiyorsan›z, vard›¤›n›z
yerin de önemi yoktur!” Bendeniz
olimpiyat dam›ndan yola ç›k›p Çin’de
buldum bu ay kendimi. Ancak anla-
d›m ki, buras› tek bafl›na gidilecek bir
yer de¤il, bir dahaki sefere daha erken
yat›p daha kalabal›k gidece¤im, yal-
n›zl›k duygusuna kap›lmamak için;
sahi hepinize daha az kalabal›k günler
dile¤iyle, dam üstünden en olimpik
sevgiler!.. 

S
Çin’den geliyorum!








