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üresel finans piyasalar›nda yaflanan geliflmelerin orta-
ya koydu¤u zorlamalara karfl› küçük büyük tüm flirket-
lerin tek bir reçetesi var: Kararl› bir yönetim yap›s› kur-
mak ve karfl›lafl›labilecek riskleri do¤ru belirleyip do¤-
ru tedbirler almak. Ayakta kalman›n ve krizden güçle-

nerek ç›kman›n bu önkoflullar›n› gerçeklefltiren tüm flirketler, di¤er taraftan da verimlili¤e odak-
lanmay› göz ard› etmeden gerekli tasarruf tedbirlerini bir an önce almaya bafllamal›lar. Bu ilke-
ler ›fl›¤›nda gerekli önlem ve hareket planlar›n› hayata geçiren Koç Toplulu¤u, 2008 y›l›n›n ilk
dokuz ay›nda 2,5 milyar YTL kâr ederek, net kâr›n› yüzde 61 oran›nda art›rd›. Koç Toplulu¤u,
uygulad›¤› tedbirler ve yeniden yap›land›rma süreci do¤rultusunda ald›¤› do¤ru kararlar sonu-
cunda, baflar› grafi¤ini önümüzdeki dönemlerde de art›rmaya devam edecek.
Bu y›l 14’üncüsünü Ordu’nun Fatsa ilçesinde gerçeklefltirdi¤imiz Anadolu Buluflmalar›’nda Kara-
deniz Bölgesi bayilerimizle el ele vererek yaflanan olumsuz geliflmeleri nas›l bertaraf edebilece-
¤imizi ve bu olumsuzluklar› nas›l birer f›rsata dönüfltürebilece¤imizi konufltuk. Koç Ailesi’nin en
önemli üyelerinden olan bayilerimize kat›l›mlar› için bu vesileyle bir kez daha teflekkür ediyorum. 
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), ikinci kez ‹stanbul’da seçkin bir kitlenin kat›l›m›yla gerçeklefl-
ti. “Avrupa ve Orta Asya 2008” bafll›¤› çerçevesinde düzenlenen toplant›lar›n ana temas› “Or-
tak bir gelecek tan›mlarken zorluklarla yüzleflmek” oldu. Tüm oturumlarda vurguland›¤› gibi, Tür-
kiye bulundu¤u konum ve istikrarl› yap›s›yla bölgesindeki en güçlü birkaç ülkeden biri. Bu ne-
denle de kendisini bölgenin geliflmesinde bir lider ve öncü olarak konumland›rmas› gerekiyor.
Türkiye bölgedeki köprü konumu ile ortaya ç›kan ve d›fl politikayla desteklenen jeopolitik öne-
mini, jeostratejik olarak desteklemek için ulafl›m ve üretim merkezine dönüflümünü kullanabilir.
ABD’den Rusya’ya dünyan›n en önemli ülkeleriyle organik ba¤lar› bulunan Türkiye’nin kendisi-
ni bekleyen f›rsatlardan en genifl ölçüde yararlanmas› gerekiyor. 
Koç Toplulu¤u için bir iflletme olmaktan çok daha fazla anlam tafl›yan Divan Oteli y›k›l›p,
yerine yeni ve modern binas› infla edilene kadar ‹stanbullular› yaln›z b›rakacak. ‹fladamlar›n-
dan ayd›nlara kadar pek çok misafiri a¤›rlayan Divan Oteli’ni, en mutlu anlar›n› orada ya-
flayan Semahat Arsel’le konufltuk. 
Türkiye’nin ilk holdingi olarak Kas›m ay›nda 45’inci yafl›m›z› kutlad›k. Koç Holding’in bugün-
lere gelmesinde, baflta kurucumuz Vehbi Koç olmak üzere eme¤i geçen bütün yönetici ve
çal›flanlar›m›za teflekkürü borç biliyoruz.
Yeni bir y›l› karfl›lama heyecan›m›z ile birleflen Kurban Bayram›’n›z› kutlar, daha nice bay-
ramlar› sevdiklerinizle birlikte geçirmenizi dileriz.

Ali Y. Koç
Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan›

K

Küresel Vizyon
4 Sihirli de¤nek Obama’n›n elinde (mi?)
6 Türkiye, bölgesinin lideri mi?

Ay›n Gündemi
9 Koç Holding kârl› ama temkinli

10 “Bu dönemi el ele, hep birlikte atlataca¤›z”

14 Tüprafl art›k çeyrek as›rl›k

Marka Vizyon
16 Divan Oteli yenileniyor

Divan Sohbetleri
20 Hasan Pulur: “Divan Bar entelektüel 

bir statü demekti”

‹letiflim
22 “Hepimiz Türkçe konufluyoruz ama...”

‹çimizden Biri
24 Profesyonel bir gönüllü: Süleyman Kad›o¤lu

Sosyal Sorumluluk
26 Yaflamla ölüm aras›ndaki k›l pay› çizgi

28 Ak›n Öngör: “Ça¤dafl birey olman›n yolu 

insanl›¤a katk›dan geçer”

Stratejik Sat›nalma
30 Ortak Sat›nalma ile para, zaman, emek tasarrufu

Kültürel Vizyon
32 Dünyan›n gözü bu projede

Birlikte Baflarmak
34 Eyyüp Keskin: “Araflt›r›n, gelifltirin 

gerekirse de¤iflin”

Hayata Dair
36 Kuzey kutbu ada oldu!

Spor Vizyon
38 K›smet Erkiner: “ Ço¤u zaman hakl›yken 

davay› kaybediyoruz!”

Ford ile Yollarda
40 “Kendime koydu¤um teflhis: Adrenalin ba¤›ml›l›¤›”

ARALIK 2008

içindekiler

Türkiye’yi 
bekleyen f›rsatlar



merika Birleflik Devletleri seçim sürecine girdi¤inde, do¤al olarak sa-
dece kendi vatandafllar› de¤il, yak›n ya da uzak tüm dünya ülkeleri-
nin vatandafllar› da bu süreci takibe geçiyor. Çünkü bu seçimin gali-
bi, sadece kendi ülkesinin de¤il, uygulad›¤› ekonomi politikas› ve d›fl
politikayla neredeyse tüm dünyan›n kaderini belirliyor. ABD, dünya-

y› merakla peflinden sürükledi¤i bir seçim maceras›ndan henüz ç›kt›. Peki bu
sonucun dünyaya ekonomik ve politik yans›malar› neler olacak?
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ABD Baflkan› Obama’n›n
öngördü¤ü ekonomi

politikalar›n›n muhtemel
baflar›s› konusunda farkl›

görüfller dile getiriliyor.
Ortak görüfl ise küresel

krizden ç›k›fl›n, Amerikan
ekonomisinin gösterece¤i

performansa ba¤l› oldu¤u…
Bizden Haberler editoryal

ekibi, ABD’nin yeni
ekonomi politikas›n›n

dünya ekonomisine 
nas›l yans›yaca¤› 

sorusuna cevap arad› 
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A

Sihirli de¤nek
Obama’n›n 
elinde (mi?)



Siyahi ilk baflkan olmas› gibi sembolik
bir anlam›n ötesinde, pek çok Ameri-
kan vatandafl› için son 70 y›l›n en bü-
yük ekonomik krizinin sorumlular› ile
hesaplaflma anlam›n› tafl›yordu, Oba-
ma’n›n seçimden galip ç›kmas›… Nite-
kim, 47 yafl›ndaki Illinois Senatörü Ba-
rack Hussein Obama, evinin borcunu
nas›l ödeyece¤i ve iflini daha ne kadar
koruyabilece¤ini sorgulayan milyonlar-
ca Amerikal›ya, sorunlar›n› bildi¤ini
söylüyor, bunlar› çözece¤i vaadinde
bulunuyordu.
De¤iflimi vaat eden Demokratlar “Yes we
can!” (yapabiliriz) slogan›yla iktidara yü-
rüdüler. Ancak, ne kazanan ne de kazan-
d›ranlar nas›l “yapabilecekleri”ni bu afla-
mada yüksek sesle dile getirmekten ka-
ç›nm›fllard›. Belki de bir “umut” olmas›
bile yeterliydi. Zira aç›k olan flu ki, Oba-
ma’y› 4 Kas›m’da parlak seçim zaferine
tafl›yan koflullar, ayn› zamanda bu zafere
giden yola döflenen birer may›n özelli¤i-
ni tafl›yor... 

Obama’n›n seçim program›, özellikle ça-
l›flan kesimlerin gelirlerini art›rmaya yö-
nelik vaatlerden olufluyordu. Zenginlerin
daha yüksek, yoksullar›n daha düflük
oranlarda vergilendirilmesi, devlet bütçe-
sinden yap›lacak harcamalarla ekonomi-
nin canland›r›lmas›, küçük iflletmelerin
desteklenmesi, daha genifl kapsaml› ve
daha düflük maliyetli sa¤l›k sistemi, alt-
yap› yat›r›mlar›na ve çevreci teknolojilere
a¤›rl›k verilmesi bu vaatlerden baz›lar›… 
Yeni yat›r›mlar ve teflvikler gerektiren bu
uygulamalar ise do¤al olarak “finansman”
sorununun nas›l çözülece¤i sorusunu da
beraberinde getiriyor. Di¤er bir ifadeyle,
bu faturay› kimlerin, ne flekilde ödeyece-
¤i, bu yeni ekonomi politika anlay›fl›n›n
temel sorusunu oluflturuyor. Çünkü,
Amerikan Hazinesi tarihinin en büyük
borç bata¤›na saplanm›fl durumda. Bafl-
kan George Bush, 2001 y›l›nda Demok-
ratlar’dan iktidarla birlikte s›f›r borç ve
s›f›r bütçe aç›¤› devralm›flt›. Sekiz y›ll›k
iktidar›n›n ard›ndan ise kelimenin tam
anlam›yla bir enkaz devrediyor; flimdi-
den 440 milyar dolara yaklaflan ve banka
kurtarma operasyonlar›yla 1 trilyon dola-
ra ulaflmas› beklenen bütçe aç›¤› ve top-
lamda 11 trilyon dolara yaklaflan ulusal
borç miktar› Obama’n›n alt›ndan kolay
kalkamayaca¤› bir devasa borç yükü an-
lam›na geliyor. Bu durumda Barack Oba-
ma’n›n önünde çok fazla seçenek bulun-
muyor: Harcamalar› k›smak ya da vergi-
leri art›rmak… Bu yollardan hangisinin
tercih edilece¤i henüz kesinlik kazanm›fl
de¤il. Ancak bununla birlikte, Oba-
ma’n›n konuflmalar›n›n sat›r aralar›nda,
serbest ticaret konusunda son 20 y›ldan
bu yana uygulana gelen politikalarda de-
¤iflikli¤e gidilece¤inin ve küresel çapta
serbest ticareti düzenleyen anlaflmalar›n
gözden geçirilece¤inin iflaretlerini gör-
mek mümkün.   

Neler olabilir?..
‹flte bu çerçevede gerek ulusal gerekse
uluslararas› alanda ortaya konulacak po-
litika tercihleri, Amerikan ekonomisi için
oldu¤u kadar, küresel ekonominin gele-
ce¤i aç›s›ndan da belirleyici bir önem ta-
fl›yor. Bu ise, piyasa üzerinde yeni dene-
tim mekanizmalar› ve regülasyonlar›n ya-
p›laca¤› anlam›na geliyor. Bush her ne
kadar “piyasaya müdahale çare de¤il” de-
se de Obama’n›n yan›t› oldukça aç›kt›:
“E¤er bu mali kriz bize bir fleyler ö¤ret-
tiyse o da fludur: Main Street ac› çeker-
ken, refah içinde bir Wall Street’e sahip
olamay›z. Bu ülkede ya hep birlikte bata-

r›z ya da hep birlikte yükseliriz.” 
Baz› ekonomistler, bir yan›yla tehdit ko-
kan bu aç›klamalar›n, IMF ve Dünya
Bankas› benzeri kurumlar›n ifllevinin ve
yap›s›n›n sorgulanmas› anlam›n› içerdi¤i-
ne de vurgu yap›yor.     
Analistler, mali sektörde patlak veren
krizin kaç›n›lmaz olarak reel sektöre s›ç-
rayaca¤›n› ve iyimser tahminlerle düzel-
menin ancak 2010 y›l›ndan itibaren ya-
flanabilece¤i öngörüsünde bulunuyor.
Bu dönemde Demokratlar’›n iktidarda
bulunmas›n›n ise iyimser beklentileri ar-
t›rd›¤›na dikkat çekiliyor. Nitekim ista-
tistikler, son 60 y›lda ABD’de Cumhuri-
yetçiler’in iktidar oldu¤u dönemlerde
GSY‹H’n›n y›ll›k ortalama yüzde 1.64
oran›nda artmas›na karfl›l›k, bu oran›n
Demokratlar döneminde yüzde 2.78 ol-
du¤una iflaret ediyor. Demokratlar dö-
neminde ayr›ca gelir da¤›l›m›ndaki ada-
letsizlikte de görece düzelme yafland›¤›
gözleniyor. 

Yükselen dolar Obama’y› zorlar?
Küresel ekonomi aç›s›ndan temel olumlu
beklenti ise, Bush döneminde ABD’nin
dünyada yaratt›¤› gerginlik politikas›n›n
Obama ile birlikte yerini yumuflamaya
b›rakaca¤› ve bu durumun dünya ekono-
misi ve ticaretinin büyümesine olumlu
katk› yapaca¤› yönünde. 
Di¤er yandan, petrol fiyatlar›n›n h›zla
gerilemesi ve faiz oranlar›n›n dramatik
biçimde düflük seviyelere çekilmesinin
yat›r›m e¤ilimini güçlendirece¤i öngö-
rülüyor.
Ancak her fley bu kadar toz pembe de-
¤il… Kimi ekonomistler Amerikan dola-
r›n›n de¤er kazanmas›n›n, Obama’n›n
ekonomik program›n›n uygulanmas›n›
zorlaflt›rabilece¤i ve bunun da küresel
ekonominin toparlanmas›n› geciktirebi-
lece¤i tahmininde bulunuyor. Çünkü de-
¤erli dolar, Amerikan ekonomisinin re-
kabet gücünü olumsuz etkileyecek ve ih-
racat›n düflüflüyle birlikte cari aç›kta art›fl
meydana gelecek. Ayr›ca, genifllemeci
para politikas› enflasyonun ciddi bir so-
run olarak gündeme gelmesine neden
olabilecek. 
Obama’n›n ekonomik program›n›n bafla-
r›s›, kuflkusuz ki en az›ndan orta vadede
küresel ekonominin baflar›s› olacak. Bu
durum, “küresel krize karfl› küresel iflbir-
li¤i” önerisinde bulunan Obama’n›n he-
defledi¤i politikalar›n, ayn› zamanda
dünya ülkeleri için de en az›ndan “tavsi-
ye” niteli¤i tafl›yacak flekilde örnek olufl-
turmas› anlam›na geliyor…
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üresel vizyonk

stanbul, küresel sorunlar›n çözümünde sadece hükümet-
ler, uluslararas› kurumlar, merkez bankalar› aras›nda de-
¤il, ifl dünyas› ve sivil toplum kurulufllar› aras›nda da iflbir-
li¤i yaratacak bir platform olmay› hedefleyen Dünya Eko-
nomik Forumu’na (World Economic Forum-WEF) ikinci

kez ev sahipli¤i yapt›. WEF’in küresel finansal krizin bafllang›c›n-
dan bu yana düzenledi¤i bu ilk bölgesel toplant›n›n y›ld›z› da mev-
cut ve potansiyel gücüyle Türkiye oldu. Uluslararas› kamuoyu iki
gün süren “Avrupa ve Orta Asya 2008” toplant›s›nda, Türkiye'nin
bölgesel bir güç oldu¤u, orta ve uzun vadede büyük bir potansiyel
tafl›d›¤› konusunda görüfl birli¤ine vard›.
‹stanbul Swiss Otel’de düzenlenen forum çerçevesindeki oturum-
larda “Ortak bir gelecek tan›mlamadaki zorluklarla yüzleflmek” te-
mas› esas al›nd›. Oturumlarda “Krizden do¤an ifl olanaklar›”, “Je-
opolitik hareketler ve siyasi iflbirli¤inde güveni yeniden infla etme”,
“Enerji ve kaynak güvenli¤i”, “Orta Asya: iflbirli¤i çerçevesini ve
dünyadaki yerini yeniden tan›mlamak”, “Türkiye ve ülkenin bölge-
deki liderlik rolü: Avrupa, Asya ve Ortado¤u aras›nda köprü olma-
s›” konular›na odaklan›ld›. Küresel krizin afl›lmas›nda her ülkeye
uyan tek bir reçetenin olmad›¤› tart›fl›l›rken, bu dönemde küresel
ekonominin yaflayaca¤› olas› durgunlu¤un ne kadar k›sa süreli ve
yüzeysel düzeyde tutulabilece¤ine yönelik görüfl ve öneriler de ele
al›nd›. Çözüm önerileri aras›nda dünya finansman sisteminin mev-
cut krizi atlatmas›, krizin reel ekonomiye geçiflinin s›n›rland›r›lma-
s›, bu türden krizlerin bir daha olmamas› için gerekli derslerin ç›-
kart›lmas› vard›.
500’ü aflk›n kat›l›mc›n›n izledi¤i foruma, 52 ülkeden 70’i aflk›n
hükümet temsilcisi, 300’ü aflk›n ifl dünyas› lideri kat›ld›. Koç Hol-
ding de üç konuflmac› taraf›ndan temsil edilerek deneyim aktar-
d›. Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu "Yeni ‹pek Yolu'nun

‹

Türkiye,
bölgesinin
lideri mi?
Dünya Ekonomik Forumu ‹stanbul
toplant›s›nda küresel kriz, Orta Asya,
Avrupa ve Türkiye tart›fl›ld›. Türkiye’nin
bölgesel güç olma yolundaki potansiyeli
vurgulan›rken, Koç Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Ali Y. Koç, ülkenin f›rsatlar›
yeterince kullanamad›¤›n› belirtti

Kurulmas›" bafll›kl› oturumda, Koç Holding Yönetim Kurulu Üye-
si ve Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y. Koç “Türki-
ye: Avrupa ile Asya'y› Birlefltiriyor" bafll›kl› oturumda, Koç Hol-
ding CFO’su Ahmet Ashabo¤lu da “Geliflmekte Olan Pazarlarda ‹fl
Ortam›” bafll›kl› oturumda konuflma yapt›. Ali Y. Koç 2006’da ‹s-
tanbul’da yap›lan WEF Türkiye Forumu’nun da konuflmac›lar›
aras›ndayd›.

Türkiye ekonomik ve diplomatik anlamda bölgenin lideri
Toplant› Dünya Ekonomik Forumu Baflkan› Klaus Schwab’un po-
zitif mesajlar›yla bafllad›. Yüksek kat›l›m›n bölgeye duyulan ilgiyi
gösterdi¤ini söyleyen Schwab, bölgenin lider ülkesinin de, sadece
ekonomik de¤il, diplomatik anlamda da Türkiye oldu¤u vurgulad›: 
“Türkiye laik ve Müslüman bir ülke olarak, hem Bat› hem Do¤u’yla
iliflkiler kurabiliyor. Jeostratejik aç›dan da bir köprü durumunda.
Bu nitelikleriyle etkin bir ülke. Türkiye, Avrupa ile Asya aras›ndaki
enerji ve ticaret rotas› üzerinde ve bölgesindeki ülkelerle çok sa¤-
l›kl› iliflkiler kurabiliyor. Türkiye, bölgesinde çok önemli diploma-
tik giriflimlerde bulunuyor. Özellikle ‹srail ve Suriye aras›ndaki ilifl-
kilerin gelifltirilmesi ve Ortado¤u bar›fl sürecine de büyük katk›s›
var. Ayr›ca Kafkasya ‹stikrar ve ‹flbirli¤i Platformu’nu da kurarak,
Kafkaslar›n istikrar›na da katk›da bulundu. Türkiye’nin global fi-
nansal krizden daha güçlenmifl olarak ç›kma olas›l›¤› yüksek.”
Halen krizin nedenlerini analiz etmek ve k›sa vadeli etkilerini azalt-
mak için çaba gösterilen bir dönemde bulundu¤umuza iflaret eden,
ayr›ca kriz sonras› dünyan›n flekillendirilmesi gerekti¤ini belirten
Schwab, toplant›da vermek istedikleri mesaj sorulunca flu yan›t›
verdi: “Krizi her fleyin sonu olarak görmemek laz›m. Bir kriz, bir f›r-
satt›r ve bu f›rsat› kullanmal›y›z. Bu f›rsat› daha sa¤lam, daha sür-
dürülebilir koflullar›n oldu¤u bir ekonomi dünyas› yaratmak için
kullanmal›y›z. Bence elimizde gerekli yeterlilikler var. Özellikle bu
bölge ve Türkiye’nin bu krizden daha güçlenmifl olarak ç›kma ola-
s›l›¤› yüksek.” 

“‹pek Yolu’nun potansiyeli görülecektir”
Koç Holding CEO’su Bülent Bulgurlu, Afganistan Devlet Baflkan›
Hamid Karzai, ‹ran ‹slam Cumhuriyeti D›fliflleri Bakan› Mutteki’nin
kat›ld›¤› “Yeni ‹pek Yolu’nun Kurulmas›” bafll›kl› oturumda, Orta-
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do¤u ve Orta Asya’daki iflbirliklerinin nas›l
f›rsata dönüfltürülebilece¤i tart›fl›ld›. Dr.
Bulgurlu önce Ortado¤u ve Orta Asya’n›n
ekonomik potansiyelini anlatt›:
“Ticareti besleyen ana sebeplerden birisi nü-
fustur. Bu bölge, dünya nüfusunun yüzde
51’ini bar›nd›ran eski ‹pek Yolu’nun bir par-
ças›. 3.2 milyar insan… Bölge ayr›ca kade-
meli olarak artan kifli bafl›na düflen gelir dü-
zeyiyle de dikkat çekiyor. Ticaret entegras-
yonunu besleyen ikinci faktör ise artan tica-
ri ak›fl ve bölgedeki anaparad›r. Transatlan-
tik yolu, halen en büyük ticaret yolu olma
özelli¤ini tafl›yor. Geçen y›l 1.5 trilyon dola-
ra ulaflm›flt›. Ancak son zamanlarda Orta As-
ya’dan Bat›’ya uzanan, petrol ve gaz tafl›yan
bir boru hatt›, yeni bir ticaret yolu gelifliyor
ve bunun baflka bir alternatifi yok. Ticareti
besleyen üçüncü faktör, bölgenin petrol ve
di¤er kaynak zenginlikleri. Orta Asya dünya-
n›n petrol rezervlerinin yüzde 20’sini ve gaz
rezervlerinin yüzde 33’ünü elinde tutuyor.
Bölgenin toplam ihracat›n›n yüzde 18’ini
AB, yüzde 21’ini ABD al›yor. Ortado¤u ve
Asya aras›ndaki ticaret ve yat›r›m hacmi son
10 y›lda yüzde 400 büyüdü. Sonuç olarak
geçmifl y›llardaki yüzde 8 ila 10’luk çarp›c›
büyüme oran› sayesinde bölgenin potansiye-
li büyük. Yaflanan finansal kriz nedeniyle
bulanan sular duruldu¤unda bu potansiye-
lin fark edilece¤ini umuyorum.”

Tamamlay›c› unsur Türkiye
Bulgurlu daha sonra da bölgenin eksiklikle-
rini ve Türkiye’nin bu ba¤lamdaki tamamla-
y›c› rolünü de¤erlendirdi:
“Öncelikle bölgede, ülkeleri ayn› yöne yön-
lendirecek güçlü bir flemsiye kuruluflun ek-

sikli¤i hissediliyor. Bu nedenle de ticaret ve
yat›r›m, olmas› gerekti¤i kadar h›zl› gelifle-
miyor. Eski ‹pek Yolu boyunca çok say›da
ülke var. Her birinin de kendine has güç-
lükleri… Fakat hepsi de ortak özellikler ta-
fl›yorlar ve yeni dünya düzeninin küresel
do¤as›ndan onlar da yararlanabilir.
Türkiye, co¤rafi konumu nedeniyle bölge
için bir köprü ve merkez olarak önemli bir
rol oynuyor. Diplomatik olarak, komflu ül-
keler aras›ndaki politik gerilimi azaltmak
için elinden gelenin en iyisini yap›yor. Da-
has›, petrol ve do¤algaz tafl›mac›l›¤› için gü-
venilir ve sa¤lam bir yol da sa¤l›yor. Türki-
ye’nin AB üyeli¤i için güçlü bir arzusu ve ay-
n› zamanda Kuzey Asya’ya kadar uzanan
kuvvetli ba¤lant›lar› var. Türkiye’nin en
önemli gücü, ülkenin bat›n›n pazarlar›na ve
do¤unun kaynaklar›na yak›n co¤rafi konu-
mudur. Bu güç, kuvvetli bir ulusal tafl›mac›-
l›k a¤› gibi lojistik avantajlarla da destekleni-
yor. Nispeten dengeli ekonomik ve politik
ortam›n›n yan› s›ra üretici ve dinamik iflgü-
cü, yeni ve avantajl› bir üretim merkezi ola-
rak Türkiye’nin çekicili¤ine katk›da bulu-
nuyor. Türkiye, do¤u ve bat› aras›nda ener-
ji flebekesi ba¤lant›lar› alan›nda da büyük
rol ald›. Orta Asya, Rusya ve ‹ran’dan gelen
petrol ve do¤algaz aktar›m›, Türkiye üzerin-
den güvenli bir flekilde Avrupa pazarlar›na
ulafl›yor.
Türkiye, 80’li y›llarda bölgenin potansiyeli-
nin fark›ndayd› fakat sadece bölgede 90’lar-
da bafllayan ekonomik iflbirli¤ine öncülük
edebildi. Bu giriflimler, Sovyet dönemindeki
ticari engellerin kademeli olarak kalkmas›
ve daha sonra Sovyetlerin da¤›lmas›yla mey-
velerini vermeye bafllad›. Ayn› zaman içinde

Türk ticareti inflaat, tekstil, turizm ve endüs-
triyel ürün pazarlar›na girifl yapt›. Türk özel
sektörü, bu ülkelerin pazar ekonomisine ge-
çifllerinde yard›mc› oldu.”
Bölgenin ekonomilerinin giderek büyüme-
siyle birlikte al›m gücünün artt›¤›n› belirten
Bulgurlu flu uyar›da bulundu: “Tüm pazar-
lar›n doygunluk düzeyleri düflük. Önümüz-
deki dönemde¬ pazarlar›n daha da geliflece-
¤ine ve artan al›m gücü sayesinde flirketler
için f›rsatlar›n geliflece¤ine inan›yorum.”

Ali Y. Koç: Türkiye 
f›rsatlar›n› kullanmal›
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ku-
rumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y.
Koç’un, D›fliflleri Bakan› ve Bafl Müzakereci
Ali Babacan, Sabanc› Holding CEO’su Ah-
met Dördüncü, Kuveyt Bankas› Yöneticisi
‹brahim Dabdoub ve BNP Paribas Yönetici-
si Jean Lemierre ile birlikte kat›ld›¤› oturu-
mun konusu ise “Türkiye: Avrupa ile As-
ya’y› Birlefltiriyor” idi. 
Dabdoub, bölgede ABD’nin liderlik rolünün
giderek azalmas›yla bir anlamda bir boflluk
olufltu¤unu belirterek, “Bu durumda, Türki-
ye’nin lider rolü oynamas› için çok önemli
bir ortam do¤uyor” derken, Ali Y. Koç Tür-
kiye’nin önünde bulunan f›rsatlar› s›ralad›,
ancak ard›ndan da ülkenin bu f›rsatlar› ye-
terince de¤erlendiremedi¤ini ifade etti:
“Türkiye kendisini bölgenin geliflmesinde

bir lider ve öncü olarak konumland›rmal›.
Türkiye, do¤al kaynaklar d›fl›nda bölgenin
dinamosu olmak ve liderlik yapmak için ge-
reken tüm bileflenlere sahip. Avantajl› je-
opolitik konumu sayesinde Türkiye 1.2
milyar insana ulaflabiliyor. Bunun 657 mil-
yonu Bat›’da, yüksek geliflmifllik seviyesi ile
Türkiye için ekonomik ve sosyal bir ç›pa gö-
revi yapacak Avrupa’da yafl›yor. Rusya Fe-
derasyonu, Hazar bölgesi ve Türkiye, 300
milyonluk bir pazar› temsil ediyor ki, nere-
deyse ABD pazar›na eflde¤er ve önemli bir
büyüme için önemli bir itici güç niteli¤inde.
Dahas› elinizde ‹ran, Irak, Körfez bölgesi ve
‹slam dünyas› da var. 
Bu aç›dan bak›nca elimizdeki zenginlikler-
den yeterince yararlanam›yoruz. AB’ye tam
bir ekonomik entegrasyonumuz, ABD ile
güçlü bir askeri ittifak›m›z ve Rusya’yla he-
nüz yapt›¤›m›z büyük bir enerji çal›flmam›z
var. K›sacas› nereden bakarsan›z bak›n,
Türkiye’nin önünde onu bekleyen birçok
f›rsat bulunuyor ve bunlardan da yararlan-
mak zorunday›z.”

“Türkiye üretim merkezi olmal›”
Peki Türkiye f›rsatlar› nas›l de¤erlendirmeli?
Ali Y. Koç ekonomik ve diplomatik anlam-



üresel vizyonk

da Türkiye’ye düflen görevler konudaki
görüfllerini flöyle anlatt›:
“Bence Türkiye kendisini bölgenin bar›fl›
ve istikrar›n›n arac›s› olarak konumland›r›-
yor. Bu çok faydal› bir yaklafl›m. Bunun
ipuçlar›n› D›fliflleri’nin son zamanlarda uy-
gulad›¤› politika ad›mlar›nda görebiliyo-
ruz. So¤uk Savafl’›n sona ermesi, Arap ül-
keleri ve ‹slam dünyas›n›n aç›lmas›yla bir-
likte Türkiye’nin de¤erlendirecek ve büyü-
mesini h›zland›racak alternatifleri ço¤ald›.
Bu nedenle d›fl politikada verilen tüm ça-
balar çok yerindedir. Türkiye’nin bölgeye
liderlik etmesi için ifl dünyas›n›n önemi
büyüktür. Hükümet, ifl dünyas›, sivil top-
lum kurulufllar› ve akademik topluluk el
ele vererek bölgede birlefltirici bir tutum
izlemelidir.
Türk ifladamlar›n›n da ola¤anüstü oldukla-
r›n› düflünüyorum. Çünkü Türk ifladamla-
r›, do¤al kaynak yoklu¤undan, ekonomi-
deki  ani yükselifl ve düflüfl dönemlerinden
olsa gerek, bölgede son derece yarat›c›, es-
nek ve giriflimci bir hale geldiler.
Türkiye bölge için bir üretim merkezi ve
bölgeye aç›l›m yaratmak isteyen uluslara-
ras› flirketler için de bir operasyon merke-
zi konumuna gelmeli. Ayr›ca Türkiye ve
Türk ifl adamlar› Ar-Ge alan›nda yenilikler
yaratmay› hedeflemeli, çünkü buna çok
ihtiyac›m›z var.
Bütün bunlar› yapabilmek için ise Türki-
ye’nin do¤ru yönlendirilmifl iç dinamikle-
riyle güçlü, zengin, rekabetçi bir ulus ol-
mas› gerekiyor. fiu anki rekabet seviyemiz
Türkiye’yi bölgenin lider ülkelerinden biri
yapmaya yetecek düzeyde de¤il. Türkiye
d›flardan bak›ld›¤›nda, ekonomisi, d›fl po-
litikas›, hükümeti ve ordusuyla bölgeye li-
derlik edecek konumda olmal›.”

“Bölgedeki gerilim 
Türkiye’nin avantaj›”
AB, ABD, Rusya, bölge ülkeleri, fianghay
Birli¤i gibi pek çok taraf›n bölgede etki ya-
ratmaya çal›flt›¤›n› hat›rlatan Ali Y. Koç
flöyle devam etti: 
“fiu anda bölgedeki en büyük zorluk, et-
ki ve kaynaklar konusundaki bu çekifl-
meyi kimin kazanaca¤› konusunda. Böl-
geye ne olaca¤›, gerçekten bu çekiflmeyi
kimin kazanaca¤›na ba¤l›. Kimin kazana-
ca¤› Türkiye için de çok önemli. Geçmifl-
te do¤al olarak d›fl iliflkiler meselesinde,
ekonomik entegrasyon konusunda bat›ya
e¤iliyorduk, ama bugün çok daha fazla
alternatifimiz var. Bölge AB’ye bir alterna-
tiftir demek istemiyorum ama AB süreci-
nin istedi¤imiz gibi sonuçlanmamas› ha-
linde bölgenin Türkiye’ye büyük esnek-

lik kazand›rd›¤› da bir gerçek.
Son kriz, Bat› dünyas›n›n bölge üzerindeki
etkisini art›racak bir f›rsat. Çünkü petrol
ve do¤al kaynak gelirleri henüz ekonomiyi
de¤ifltirecek kadar yükselmedi. Enflasyon
art›yor, büyüme yavafll›yor, sermayeye
ulaflmak giderek zorlafl›yor.
Bence bölgedeki en büyük zorluk, bölge-
nin dört bir ucundan, net bir sonuç da ol-
madan her yöne çekifltirilmesi. Bölge ülke-
leri do¤al olarak tek bir çözüme kilitlenip
kalmak istemiyor. Bütün bunlar da bölge
üzerinde büyük bir gerilim yarat›yor ki,
bence bu Türkiye’nin avantaj›d›r. Türki-
ye’nin stratejik rolünü çok daha kritik bir
hale getirmektedir.”

Ashabo¤lu: Ekonomik ve 
siyasi istikrar sürmeli
Türkiye, Rusya ve Orta Asya eksenindeki
geliflmekte olan pazarlar›n yaratt›¤› f›rsat
ve risklerin de¤erlendirildi¤i ‘Geliflmekte
Olan Pazarlarda ‹fl Ortam›’ bafll›kl› oturu-
ma kat›lan Koç Holding CFO’su Ahmet
Ashabo¤lu ise Türkiye’nin do¤rudan ya-
banc› yat›r›m aç›s›ndan cazibesini flöyle
anlatt›:
“Türkiye’de nereye bakarsan›z bak›n yük-
sek bir büyüme potansiyeli göreceksiniz.
Mesela otomotiv piyasas›nda bin kifliye 70
araç düflüyor, oysa Avrupa Birli¤i’nde bu
rakam 480 araçt›r. Yaln›zca Do¤u Avrupa
ülkelerine bakarsan›z, kifli bafl›na 200-250
araç düfltü¤ünü görüyorsunuz. Dolay›s›yla
üç kat› bir potansiyel mevcut. 
Bankac›l›¤a bakt›¤›m›zda Türkiye’de gayri
safi yurtiçi has›lan›n mevduatlara oran›n›n
yüzde 70 oldu¤unu görüyoruz, Avrupa’da
ise bu oran yüzde 240. 
Türkiye’de kifli bafl›na düflen gayri safi yur-
tiçi has›la 2001’de 2 bin 800 dolard›, 2007
itibar›yla 9 bin dolar› geçti. 
Türkiye’de tabii ki iflgücünün kalitesi de

son derece önemli. Avrupa’daki en ucuz
iflgücünden biri de¤il, ancak verimlilik aç›-
s›ndan önemli bir seviyede. Türkiye di¤er
geliflmekte olan piyasalara göre, ifl yapma
becerileri, iflgücünün do¤as›, üst düzey yö-
neticilerin kalitesi aç›s›ndan son derece
önemli bir konumda. 
Bir de önemli bir tedarik taban› var Türki-
ye’de. Türkiye’de otomobillerin yüzde 50’si
yerel bileflenlerden olufluyor, Avrupa’da,
Do¤u Avrupa’da ise bu oran yüzde 20. 
Türkiye, önemli piyasalara yak›nl›k aç›s›n-
dan, nüfus aç›s›ndan ve co¤rafi aç›dan
önemli bir konumda. 
Türkiye’nin etraf›nda yaflayan nüfus 1.2
milyar kiflidir. Dolay›s›yla Türkiye önemli
bir üretim merkezi olmaya al›fl›yor. 
Peki Türkiye yabanc› do¤rudan yat›r›m
aç›s›ndan ne durumda? 2005’e kadar iyi
de¤ildi. Y›ll›k yaklafl›k 1 milyar dolar do¤-
rudan yabanc› sermaye yat›r›m› söz konu-
suydu. Bu da tüm dünyadaki do¤rudan
yabanc› yat›r›m›n yüzde 0.1’ini oluflturu-
yordu.  Ancak 2005 sonras›nda önemli bir
at›l›m kaydettik. Do¤rudan yabanc› serma-
ye yat›r›m› 20 milyar dolara ulaflt›.  Bu na-
s›l gerçekleflti? 
Nüfusun dinamikleri, potansiyel ve piya-
san›n beklentileri, tabii ki bu ba¤lamda
önemli. Fakat di¤er faktörler de söz konu-
su. Y›llar süren k›sa dönemli koalisyonlar-
dan sonra tek partinin destek kazand›¤› bir
döneme girildi ve tabii ki AB kat›l›m süre-
ci önem kazand›. Hükümet de yabanc› ya-
t›r›m› teflvik aç›s›ndan iyi bir ifl ç›kard›.
fiirket kurulumu bir güne kadar indi. Ayn›
zamanda kâr ve ödemelerin transferi de ko-
laylaflt›. Bürokratik süreçler modernleflti. 
Di¤er geliflmelere bakarsak, Türkiye’nin
hem ekonominin esnekli¤i, hem de de¤i-
flikliklerle mücadele edebilme gücü de art-
t›. Türkiye efli benzeri görülmemifl bir ör-
nek olmaya bafllad›. 
Türkiye bugün dünyadaki en güçlü ban-
kac›l›k sistemlerinden birine sahip, serma-
ye yeterlilik oran› yüzde 14.5’ten fazla, kal-
d›raç oranlar› düflük. Emlak krizi olmad›-
¤›n› görüyoruz. Vergi sisteminde önemli
ad›mlar at›ld›. Piyasalar›n doygunluk sevi-
yesi düflük. Kamu politikalar› iyi gidiyor. 
Ama Türkiye’nin tabii ki yapmas› gereken
çok fley var. 
Türkiye’nin yabanc› yat›r›m› çekebilmesi
için son dört y›lda oldu¤u gibi ekonomik
ve siyasi istikrar›n› sürdürmesi gerekiyor.
Özellikle Türk piyasalar›na duyulan güve-
nin devam›, Avrupa Birli¤i sürecinin çözü-
me ulaflmas› ve reformlar ac›s›ndan bu çok
önemli. ‹stikrarl› bir ekonomik ortama ka-
vuflursak yat›r›mlar› görece¤iz.” 
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ay›n gündem i

oç Holding CEO’su Dr. Bü-
lent Bulgurlu, Holding’in
2008 y›l›n›n ilk üç çeyre-
¤inde 2.5 milyar YTL kar
elde etti¤ini aç›klarken, bir

yandan da 2009 y›l›na iliflkin uyar›da
bulundu: “fiu anda ne kadar güçlü
olursak olal›m yar›nlar›n küresel pi-
yasalara neler getirece¤i henüz netlik
kazanmad› ve bu yüzden büyük kü-
çük tüm flirketlerimizin tasarruf ted-
birlerini almama ya da verimlili¤e
odaklanmama gibi bir lüksü bulun-
mamaktad›r.”
2008 y›l›n›n ilk dokuz ayl›k sonuçla-
r›na göre sat›fl gelirlerini yüzde 30 ar-
t›rarak konsolide sat›fllar›n› 44 milyar
YTL’ye, faaliyet kâr›n› ise yüzde 83
art›rarak 4.9 milyar YTL’ye yükselten
Koç Holding’in net kâr› böylece 30
Eylül itibar›yla yüzde 61 art›flla 2.5
milyar YTL’ye ulaflm›fl oldu. 
Dr. Bülent Bulgurlu, küresel piyasa-
larda yaflanan dalgalanmalara ra¤-
men eylül sonu itibar›yla mali ve
operasyonel sonuçlar›n›n oldukça
kuvvetli olmas›n›, piyasadaki potan-
siyel riskleri do¤ru ölçümleyebilme-
lerine ve gerekli aksiyon planlar›n›
zaman›nda almalar›na borçlu olduk-
lar›n› vurgulad›. Dr. Bulgurlu, üçün-
cü çeyrek sonuçlar›nda flirket sat›fl
kârlar›n›n tek kereye mahsus olduk-
ça önemli bir etkisi oldu¤una dikkat
çekmekle birlikte bu kârlar d›flar›da
b›rak›ld›¤›nda dahi faaliyet gelirlerin-

deki art›fl›n yüzde 26 oldu¤unu be-
lirtti. 
Dr. Bulgurlu, kriz öncesinde Koç
Holding düzeyindeki döviz pozis-
yonlar›n› kapatm›fl olduklar›n› ve net
nakit pozisyonuna geçtiklerini hat›r-
latarak flöyle dedi: “Eskiden sadece
tüketim ürünlerine odakl› bir portföy
yap›s›na sahiptik, bu da gelirlerimizi
büyüme dinamiklerine daha duyarl›
hale getiriyordu; son y›llardaki yeni-
den yap›land›rma çerçevesinde öte
yandan enerji grubunun pay›n› yük-
seltmemizin, bir yandan ise hizmet-
ler ve sanayi gruplar› aras›nda daha
iyi bir denge kurmam›z›n her türlü
konjonktürde süreklilik kaydedebile-
cek optimal bir portföy yap›s›na ulafl-
mam›zda önemli rolü oldu.” 

“Daha zorlu bir dönem geliyor”
Dr. Bülent Bulgurlu, önümüzdeki
dönemin risklerin öngörülebilmesi
ve yönetilebilmesi aç›s›ndan daha
zorlu bir dönem olaca¤›n›, ekim
ay›ndan itibaren pazardaki daralma-
n›n h›zlanmaya bafllad›¤›n› ve tüketi-
ci güveninin çok düflük seviyelere ge-
riledi¤ini, ihraç pazarlar›nda da ayn›
etkinin hissedilmeye baflland›¤›n›
aç›klad›. 
Bulgurlu böyle bir konjonktürde
Türk flirketlerinin bu dalgalanmay›
asgari zararla geride b›rakabilmeleri-
nin ancak mikro ve makro bazda her
türlü tedbirin al›nmas› yoluyla olabi-

lece¤ini vurgulad›. Dr. Bulgurlu, yine
de Türkiye’nin uzun vadeli potansi-
yeline olan inanç ve güvenlerini bir
kez daha yineleyerek; bu zorlu döne-
min ard›ndan Türkiye’nin ekonomik
aç›dan son y›llarda göstermifl oldu¤u
baflar› grafi¤ini devam ettirece¤inden
emin olduklar›n› belirtti. 

“Riskler do¤ru yönetilmeli”
2009 y›l›na iliflkin olarak ise Dr. Bul-
gurlu flu uyar›larda bulundu:
“fiu anda ne kadar güçlü olursak ola-
l›m yar›nlar›n küresel piyasalara ne-
ler getirece¤i henüz netlik kazanma-
m›flt›r ve bu yüzden büyük küçük
tüm flirketlerimizin tasarruf tedbirle-
rini almama ya da verimlili¤e odak-
lanmama gibi bir lüksü yoktur.
Gün, riskleri do¤ru yönetebilme,
temkinli büyüme, optimum kapasite
kullan›m› sa¤lama ve her türlü tasar-
ruf tedbirlerinin zaman›nda uygula-
maya konulmas›n›n elzem oldu¤u
gündür. Ancak, bunu baflarabilen ve
dünyadaki de¤iflim h›z›na ayak uy-
durabilen flirket ve ülkeler ayakta
kalacakt›r. Önemli olan so¤ukkanl›
kalabilmek, bugüne kadar di¤er
krizlerden edindi¤imiz tecrübeyle
gerekli tedbirleri zaman›nda alabil-
mektir. Bunun için kamu kesimi,
özel sektör ve iflçi-iflveren temsilcile-
ri bir araya gelerek el ele vermeli, bu
s›k›nt›l› dönemi atlatmak için ortak
çare üretmelidir.”

K

Koç Holding, 2008 y›l›n›n
ilk dokuz ay› sonuçlar›na
göre sat›fl gelirlerini yüzde
30 art›rarak konsolide
sat›fllar›n›  44 milyar
YTL’ye, faaliyet kâr›n›
yüzde 83 art›rarak  
4.9 milyar YTL’ye ç›kard›.
30 Eylül itibar›yla net kâr,
yüzde 61 art›flla 2.5 milyar
YTL’ye ulaflt› 

Koç Holding kârl› ama temkinli



oç Toplulu¤u, büyük bir
aile olma gere¤inden ha-
reket ederek bafllatt›¤›
Anadolu Buluflmalar›’n›n
14’üncüsünü Karadeniz

Bölgesi’nde, Ordu’nun Fatsa ilçesinde
gerçeklefltirdi. Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, yöneti-
cilerinin mesajlar›n› merakla bekleyen
bayilere seslenirken, Koç Ailesi’ne duy-
du¤u inanc› dile getirdi: “Bu inanç ve
güvenle, içinden geçti¤imiz kriz döne-
mini el ele ve hep birlikte atlataca¤›m›-
za gönülden inan›yorum.”
Fatsa’da sabah saatlerinden itibaren
bafllayan hareketlilik, ö¤leden sonra
bölge bayilerinin buluflma mekân›na
gelmeleriyle iyice artt›. Toplant› önce-
sinde s›cak ve so¤uk içecekler eflli¤inde

oluflan sohbet gruplar›n›n öncelikli
gündemi, kuflkusuz kriz ve “memleke-
tin hali” idi. Bu yüzden olsa gerek, top-
lant› bafllad›¤›nda hepsi merak ve biraz
da kayg›yla salonda yerlerini ald›lar.
Önce büyük perdede Koç Holding tan›-
t›m filminin kareleri akmaya bafllad›.
1900’lerdeki Koçzade Ticarethane-
si’nden 2008’deki Koç Holding’e, An-
kara’dan bütün dünyaya yay›lan büyük
bir de¤iflime tan›kl›k ediyordu salon.
Cumhuriyetin yafl›na neredeyse denk
bir tarihi anlatan “Koç filmi”nin ard›n-
dan toplant›n›n ilk konuflmas›n› yap-
mak üzere kürsüye gelen Mustafa V.
Koç; Ordu, Samsun, Amasya, Tokat,
Giresun, Gümüflhane, Trabzon ve Rize
illerinden bayileri selamlayarak ve her-
kesin ortak gündemi olan krizin genel

bir özetini yaparak sözlerine bafllad›:

“‹yi yönetilmesi gereken bir 
daralma süreci yaflan›yor”
“2008 y›l›n› gerek dahili bask›lar gerekse
de harici geliflmelerle oldukça çalkant›l›,
çözüm bekleyen sorunlar›n artt›¤› bir y›l
olarak tamaml›yoruz,” diyerek küresel
ekonomide gözlenen finansal krizin ne-
denlerine k›saca de¤indi. 
Kuflkusuz herkesin kafas›ndaki as›l so-
run, krizin reel sektöre nas›l yans›yaca¤›
idi ve bayiler, Koç Toplulu¤u yönetimi-
nin bu konudaki tahmin ve yorumlar›n›
merakla bekliyorlard›.
Mustafa V. Koç, genel tahminleri aktara-
rak konuflmas›na devam etti: “IMF, 2009
için dünya büyüme h›z› tahminini yüzde
3’ten yüzde 2.2’ye çekti. IMF öngörüleri-
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Koç Toplulu¤u’nun büyük bir aile oldu¤u bilincinden hareketle, 
Haziran 2003’te bafllat›lan Anadolu Buluflmalar›’n›n 14’üncüsü Ordu’da
yap›ld›. Kab›na s›¤mayan, coflkulu Karadeniz karakterinin damgas›n›
vurdu¤u buluflma, güç birli¤i inanc› ile sonuçland›

“Bu dönemi el ele, 
hep birlikte atlataca¤›z”

ANADOLU BULUfiMALARI’NIN YEN‹ DURA⁄I KARADEN‹Z BÖLGES‹’NDEN ORTAK MESAJ
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ne göre, ‘merkez’ ülkelerde 2009’da büyü-
me de¤il, ortalama yüzde 0.5 dolay›nda
küçülme gerçekleflecek. IMF, aralar›nda
Türkiye’nin de oldu¤u çevre ülkeler içinse
2009 büyüme h›z›n› yüzde 5.5 olarak ön-
görüyor.”
Mustafa V. Koç, bu tahminlerin ülkemiz-
deki olas› sonuçlar›na da de¤inerek, iyi yö-
netilmesi gereken bir daralma süreci yafla-
d›¤›m›z› belirtti, aç›klanmas› beklenen
ekonomik önlemler paketinin iç piyasalara
nefes ald›rabilece¤ini, ancak ayn› zamanda
IMF ile yeni bir stand-by anlaflmas›n›n ya-
rar›na inand›¤›n› vurgulad›.

De¤iflim rüzgâr›n›n öncüsü olmak
Bayilere krizden en az zararla ç›kmak ko-
nusunda ipucu verirken “Bu de¤iflim süre-
cinde, krizden en az zararla ç›kmak ve en
fazla getiriyi sa¤lamak, de¤iflimi do¤ru
okuyup do¤ru yönetmekten geçecektir”
diyen Mustafa V. Koç, ekonomik krizlerin
ayn› zamanda f›rsat da olabilece¤ini vur-
gulad›¤› konuflmas›n› flöyle sürdürdü:
“Her kriz bir f›rsatt›r. Global ekonomik
büyümede sürükleyici güç durumuna ge-
çecek olan yükselen Asya ekonomileri,
‘merkez’ ülkelerdeki toparlanman›n ard›n-
dan yabanc› sermayenin ilgi merkezi ol-
maya devam edecek gibi görünüyor. Bu
konjonktürde yavafllamas› muhtemel ya-
banc› sermaye girifli için tekrar cazibe mer-
kezi olacak bir Türkiye, önemli bir f›rsat
yakalayacakt›r.”
Dünya ve Türkiye’nin genel tablosunun
ard›ndan Koç Toplulu¤u olarak ald›klar›
tutumu ve belirledikleri stratejiyi özetle-
yen Mustafa V. Koç, “odaklanma stratejisi”
çerçevesinde belirlenen temel alanlar ola-
rak enerji, dayan›kl› tüketim, otomotiv ve
finans sektörlerinde, 2008 y›l›n›n ilk üç
çeyre¤inde faaliyet gelirlerinde bir art›fl

gerçeklefltirildi¤ini, yüzde 26’l›k bir büyü-
me sa¤land›¤›n› ve bütün bunlar›n genel
durgunluk e¤ilimine ra¤men baflar›ld›¤›n›
vurgulad›.
Geçmifl y›l›n de¤erlendirmesinin ard›ndan
Toplulu¤un önümüzdeki y›la iliflkin yöne-
limlerini anlatan Koç, “Yapaca¤›m›z yeni
yat›r›mlarda dört temel prensibe ba¤l›l›¤›
sürdürece¤iz: Sürdürülebilir kârl›l›k, ve-
rimlilik, flirket de¤eri art›fl› ve büyüme. Bu
ba¤lamda, dünyan›n en stratejik sektörü
olan enerji konusunda Toplulu¤umuz, ye-
ni projelerle bölgenin en iddial› oyuncula-
r›ndan biri olmaya devam edecek,” dedi.
Bu hedefleri koyarken, baflarma inanc›na
temel oluflturan noktalardan birinin de bü-
yük Koç Ailesi’ne duydu¤u inanç oldu¤unu
belirten Mustafa V. Koç, “Bu inanç ve gü-
venle, içinden geçti¤imiz kriz dönemini el
ele ve hep birlikte atlataca¤›m›za gönülden
inan›yorum,” dedi. Toplulu¤un kurucusu
Vehbi Koç’tan devrald›klar› “Ülkem varsa
ben de var›m” fliar›n› hassasiyetle uygula-
d›klar›n› anlatan Mustafa V. Koç, Karadeniz
Bölgesi’ndeki sosyal sorumluluk projelerine
katk›da bulunan bayilere teflekkür ettikten

sonra sözlerini flöyle tamamlad›: “Bu ve
benzer projeler ile yöneticileri, tüm çal›flan-
lar› ve siz de¤erli bayileriyle bir bütün olan
Koç Ailesi, gerek ifl alanlar›ndaki gerekse
sosyal alandaki sorumluluklar›n› baflar›yla
yerine getirmeye ve birçok ilki gerçeklefltir-
meye devam edecektir.”

Alternatif enerjide 1600 proje bafllatt›k
Mustafa Koç’un ard›ndan konuflan Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakan› Dr. Hilmi Güler,
Koç Toplulu¤u’nun, kuruldu¤undan bu ya-
na att›¤› ad›mlar›n ülkeye de ad›mlar att›r-
d›¤›n› ve sanayi alan›ndaki ç›tay› o günden
bugüne daima yükseltti¤ini vurgulad›¤› ko-
nuflmas›n›, enerji alan›ndaki sorunlar ve ça-
l›flmalar üzerinde yo¤unlaflt›rd›. 
Dünyan›n 16., Avrupa’n›n 6. büyük ekono-
misi oldu¤umuzu ve kriz dönemini do¤ru
de¤erlendirebilirsek daha üst s›ralara t›rma-
nabilece¤imizi belirten Dr. Güler, al›nacak
önlemler konusunda hükümetin herhangi
bir tereddüt yaflamad›¤›n› vurgulad›.
Enerji alan›nda AB ülkelerinde yüzde 1
olan tüketici oran›n›n, Türkiye’de yüzde 8
oldu¤unu, bu yüzden enerji kaynaklar›m›z›
çok iyi de¤erlendirmemiz gerekti¤ini söyle-
yen Dr. Güler, hem petrol ve do¤algaz ala-
n›nda hem de alternatif çevre dostu enerji-
ler alan›nda Koç Toplulu¤u’ndan “koçluk”
yapmas›n› beklediklerini vurgulad›. 
Bakan Güler, yal›t›m alan›n›n da yepye-
ni bir sektör oldu¤unu söyleyerek, ener-
ji sektöründe hükümet olarak yapt›klar›
çal›flmalar› anlatt›:
“‹flbafl›na geldi¤imizden bu yana do¤algaz
kullanan vilayetlerimizin say›s› 9’dan 63’e
ç›kt›. Enerji kaynaklar›m›z› tespit eti¤imiz-
de, Türkiye’nin d›fla ba¤›ml›l›¤a mecbur ol-
mad›¤›n› görüyoruz. Ancak mevcut ikili
anlaflmalar›n bugünden yar›na de¤ifltiril-
mesi mümkün de¤il. Bu sürede alternatif

Dr. Hilmi Güler Mustafa V. Koç Dr. Bülent Bulgurlu

Mustafa V. Koç, bayilere
flu mesaj› verdi: 

“Her kriz bir f›rsatt›r. 
Bu de¤iflim sürecinde
krizden en az zararla

ç›kmak ve en 
fazla getiriyi sa¤lamak,

de¤iflimi do¤ru okuyup,
do¤ru yönetmekten

geçecektir”



enerjiler konusunda h›zla proje gelifltirir-
sek, büyük bir potansiyele sahip oldu¤u-
muz aç›¤a ç›kacakt›r. Biz, bugüne kadar al-
ternatif enerji alan›nda 1600 projeyi sürat-
le bafllatt›k, ayn› h›zla da devam edece¤iz.”
Bakan Güler’in ard›ndan kürsüye gelen
Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu,
gerek alternatif enerji alan›nda, gerekse
petrol ve do¤algaz alan›nda çeflitli yat›r›m
ve giriflimleri oldu¤unu belirterek, asl›nda
bu konudaki “koç”luk görevlerinin fark›n-
da olduklar›n› vurguluyordu.

Bayiler Koç Toplulu¤u’nun
büyüklü¤ünü rakamlarla gördü
Dr. Bulgurlu, Toplulu¤un baflar›s›n› rakam-
larla da bayilere anlattı. Cümlelerden daha
çarpıcı etki yaratan rakamlar flunlardı:
� Koç Toplulu¤u 500 büyük sanayi kuru-
luflunun toplam cirosunun yüzde 19’unu,
özel sektörün yüzde 20’sini temsil ediyor.
� Türkiye’nin en büyük 10 sanayi flirketi-
nin befli Koç Toplulu¤u flirketi.
� Tüprafl 18.5 milyar YTL’lik sat›fl raka-
m›yla listenin en tepesinde yer al›yor.
� Ford Otosan, 6.2 milyar YTL’lik sat›fl ra-
kam›yla onu izliyor.
� Arçelik ise yaln›zca Türkiye’deki faaliye-
ti dikkate al›nmas›na ra¤men 3.9 milyar
YTL ile listenin yedinci s›ras›nda yer al›-
yor. Tüm üretimi, yani Moskova, Çin, Ro-

manya üretimleri de dikkate al›nsayd›, lis-
tedeki yeri üçüncülük olacakt›.
� Tofafl 3 milyar YTL’lik sat›fl rakam›yla
sekizinci, Aygaz 2.8 milyar YTL ile doku-
zuncu durumda.
� Otomotiv sektöründe Koç flirketleri,
Türkiye üretiminin yüzde 46’s›n›, ihraca-
t›n yüzde 45’ini gerçeklefltiriyor.
� Türkiye otomotiv pazar›nda Tofafl, ha-
len üçüncü s›rada ve ikincili¤i zorluyor.
� Otokoç k›sa dönem araç kiralama iflin-
de aç›k ara ilk s›rada.
� Dayan›kl› tüketim sektöründe, beyaz
eflyada yüzde 57, televizyonda yüzde 42
pay ile sektörün lideri.  
� Arçelik dünyada alt›nc›, Avrupa’da
üçüncü büyük beyaz eflya üreticisi.
� Grundig Elektronik, Avrupa’da ikinci
büyük televizyon üreticisi.
� Opet, benzin ve motorin pazar›nda
üçüncü s›rada.
� Aygaz, LPG alan›nda 1 milyonu aflk›n
sat›fl hacmiyle yüzde 30 pazar pay›na sa-
hip ve sektörün lideri.
� Koçtafl, ev gelifltirme perakendecilik
sektöründe en büyük aktörlerden. 

Rakamların dili daha keskindi
Dünyadaki ve Türkiye’deki konjonktürel
durum hakk›nda de¤erlendirmeler yapan
Bulgurlu, bayilere flöyle seslendi: “Ülke-

mizde 2008’in ikinci çeyre¤inde ekonomi
sadece yüzde 1.9 büyüdü. Henüz üçüncü
çeyrek aç›klanmad›, ancak beklentiler bü-
yümenin yine düflük olaca¤› yönünde. Ey-
lül ve Ekim ay› kapasite kullan›m oranla-
r›ndaki gerileme, y›l sonuna kadar, hatta
önümüzdeki y›l›n ilk alt› ay›nda bu tren-
din devam edece¤ini gösteriyor. Büyüme
verilerine bakt›¤›m›zda tar›m gerilemifl, sa-
nayinin performans› düflük kalm›fl, tüke-
tim talebi azalm›fl ve yat›r›mlar yavaflla-
m›flt›r. Dünyadaki olumsuz geliflmelerden
ülkemizin etkilenmemesi, do¤al olarak
mümkün de¤ildir. Baflka bir deyiflle yurt-
d›fl› kaynakl› önemli bir s›k›nt›l› dönemin
içerisindeyiz. 
Büyümedeki bu yavafllaman›n kal›c› olma-
mas› için iç ve d›fl etkenlerin iyi analiz
edilmesi, yap›sal önlemlerin bir an önce
al›nmas› gerekiyor.”
2009 y›l› beklentilerinin büyümede ya-
vafllama do¤rultusunda oldu¤unu belir-
ten Bulgurlu, önümüzdeki y›l›n ilk iki
çeyre¤i boyunca etkisini sürdürece¤i
tahmin edilen bu dönemden, asgari dü-
zeyde etkilenmeleri için bayilere baz›
önerilerde bulundu: 
� Kaynaklar›n›z› esas ifllerinizde kulla-
n›n, nakde dönüflmesi zor yat›r›mlara gir-
meyin.
� Faaliyetiniz hangi para biriminden ise,

12

a y›n gündemi

Endifle içinde geldiler, umutla ç›kt›lar
Toplant› ard›ndan izlenimlerini anlatan Karade-
nizli bayiler, bu buluflmayla güven tazeledikle-
rini söyledi.
Kadim Durmaz, Arçe-
lik, Tokat: “Bu to¤lan-
t›, kriz ortam›nda bize
güven verdi. Sorunla-
r›m›z› çözecek bir ka-
rargâh oldu¤unu gör-
dük burada. Gelirken
yüzümüz as›k, içimiz
k›r›kt›, krizden dolay›.
Ama flimdi, karargâhta her sorunun ele al›nd›-
¤›n›, üzerinde düflünüldü¤ünü gördük ve bu dö-
nemi en az sars›nt›yla atlataca¤›m›za inand›k.
Türkiye’nin ihracat›nda büyük pay sahibi olan,
sanayiinin lideri dev bir flirket. Tabii bize gurur
ve güven veriyor.”
Ahmet Sar›, Opet Gaz, Trabzon: “Ben Opet
Gaz bayisi olal› sekiz ay oldu. Yani yeni say›-
l›r›m, bu tip bir toplant›ya da ilk kez kat›l›yorum
ve çok etkilendim. Tam kriz döneminde Koç

Grubu’nda oldu¤uma çok memnunum.”
‹brahim Alp, Opet
Gaz, Tokat-Zile: “Bu
toplant›lar› çok olumlu
buluyorum, bizi olum-
lu yönde motive edi-
yor. Daha s›k yap›lma-
s›, bizim yarar›m›za
olur.”
Fatih Memiflo¤lu, Ar-
çelik, Ordu: “Bu tip toplant›lar› çok yararl› bulu-
yorum. Hepimize moral veriyor. Koç Aile-
si’nden olmak, gerçekten bir ayr›cal›k, biz bu
ayr›cal›¤› her an yafl›yoruz.”
Resul Özden, Avis, Samsun: “Son derece gü-
venli hissediyoruz kendimizi. Bu profesyonellik
ve büyük ifl potansiyeli bizim motivasyonla ça-
l›flmam›z› sa¤l›yor. Do¤rusu di¤er esnaflardaki
gibi bir kayg› duymuyoruz. Zaten oto kiralama
sektörüne krizin do¤rudan etkisi olmuyor.”
U¤ur Tüzel, Aygaz, Ordu: “Koç bayisi olmak
çok önemli bir ayr›cal›k. Sa¤lam kurumsal ya-

p›s› ile bize ona yaslanabilece¤imizi hissettiren
güçlü bir dayanak.”
Mustafa Atalay, Arçelik, Giresun: “Bence çok
düzeyli ve bilgilendirici bir toplant› oldu. Biz
patronlar›m›za çok güveniyoruz. Zaten ben es-
ki bayilerdenim, eskiden de bu tip dönemleri
Koç yönetiminden ald›¤›m›z önerilerle hep ha-
z›rl›kl› karfl›lad›k, darbe almadan ç›kt›k. fiimdi
de haz›rl›kl›y›z.”
Emin Üstün, Beko, Giresun-Tirebolu: “Çok
olumlu bir toplant›yd›, çok bilgilendim. fiirketi-
me güveniyorum, bana çok büyük bir güven ve-
riyor. O olmasa biz de olmazd›k...”
Cemal Bölükbafl›, Be-
ko, Trabzon-Akçaa-
bat: “Çok gururlan-
d›m. Sorunlar›m›za
sahip ç›k›ld›¤›n› gör-
düm. Türkiye’nin en
büyük flirketinin bayisi
olmaktan gurur duyu-
yorum.”



ayn› para biriminden borçlan›n.
� Aktif sat›fla a¤›rl›k verin, müflteri bekle-
meyin, ayaklar›na giderek ikna edin, gü-
ven duymalar›n› ve al›flverifl yapmalar›n›
sa¤lay›n.
� Rakiplerin yapamad›¤›n› yap›n, farkl›
olun.
� Alacaklar›n›z› iyi takip edin.
� Karfl›l›ks›z borç vermekten kaç›n›n.
S›k›nt›l› dönemde ifllerini iyi idare edenle-
rin, dönem sonunda avantajl› duruma ge-
leceklerini belirten Bulgurlu, Koç Toplulu-
¤u’nun baflar›s›n›n da bu cümlede sakl› ol-
du¤unu anlatt›: “Koç Toplulu¤u olarak,
olumlu geliflmelerden fayda sa¤lamaya,
olumsuz geliflmelerden ise en az hasarla
kurtulmaya çal›flt›k. Sonuçta Topluluk
olarak, hedeflerimizi büyük ölçüde ger-
çeklefltirdik. Tüm olumsuzluklara ra¤men
yeni hedeflerimize odakland›k.”
Dr. Bülent Bulgurlu, Koç Toplulu¤u’nun
kurumsal sosyal sorumluluk anlay›fl› do¤-
rultusundaki çal›flmalar› hak›nda da bilgi
verdi. Bu çal›flmalarda ana rolü üstlenen
Vehbi Koç Vakf›’n›n Avrupa’n›n en büyük
ve kapsaml› vak›flar›ndan oldu¤unu belir-
ten Dr. Bulgurlu, “Ülkem ‹çin” projesinin
2008 y›l›nda belirlenen “çevre” temas›
do¤rultusunda ülkenin dört bir yan›nda
oluflturulan “Ülkem ‹çin Ormanlar›” ile
gurur duyduklar›n› söyledi. Toplulu¤un
bir baflka gurur kayna¤›n›n da Meslek Li-
sesi Memleket Meselesi Projesi oldu¤unu
ifade eden Dr. Bulgurlu sözlerini flöyle ta-
mamlad›: “Zirveye t›rmanmak zor, zirvede
kalabilmek ise çok daha zordur. Bundan
sonra da karfl›l›kl› desteklerimiz ile, ifl
alanlar›m›zdaki baflar›lar›m›z›, toplumsal
alandaki faaliyetlerimizde de göstermeye
devam edece¤iz. Baflar›lar›m›z ile fark ya-
ratan, küresel bir flirket olma konumumu-
zu, birlikte daha da güçlendirece¤imize
bütün kalbimle inan›yorum.”

Bayilerle keyifli sohbet ve 
flölen tad›nda e¤lence
Bulgurlu’nun ard›ndan ekonomist- yazar
Deniz Gökçe ve Prof. Taner Berksoy, küre-
sel kriz ve Türkiye’ye etkileri konusunda
dinleyicilerle sohbet ettiler. Ekonomistler,
krizin inkâr edilemez bir gerçeklik oldu-
¤unu, ancak Türk insan›n›n da krizi dörde
katlayacak bir ruh haline çok çabuk kap›l-
d›¤›n›, bunun da piyasalarda olumsuzlu¤a
neden oldu¤unu anlatarak izleyenlerin
morallerini yükselttiler. 
Bölümün ard›ndan Dr. Bülent Bulgurlu,
bayilerin çeflitli sorular›n› cevapland›rd›.
S›k s›k gülüflmelerin, karfl›l›kl› tak›lmala-

r›n yafland›¤› soru-cevap bölümünün so-
nunda bayiler, kayg› ve merakla girdikleri
salondan rahatlam›fl, güvenli ve keyifli bir
ifade ile ç›kt›lar.
Buluflman›n gündüz k›sm›nda yaflanan
yorgunlu¤un at›lmas›na gelmiflti s›ra.
400’ü aflk›n bayinin Koç Holding yönetimi
ile yedi¤i akflam yeme¤i, sanatç› Sibel
Can’›n kat›l›m›yla unutulmayacak bir flöle-
ne dönüfltü. Karadeniz türkülerinin de
hep birlikte seslendirildi¤i geceden ayr›l›r-
ken bayiler, Topluluk çat›s› alt›nda olma-
ya duyduklar› inançlar›n› tazelediklerini
ve böylesi buluflmalar›n “aile” duygusunu
pekifltirdi¤ini dile getiriyorlard›.

MLMM bursiyerlerini 
heyecanland›ran ziyaret
Mustafa V. Koç ve Bülent Bulgurlu’nun bir
sonraki günkü dura¤›, Meslek Lisesi Mem-
leket Meselesi (MLMM) Projesi kapsam›n-
da desteklenen okullardan biri olan Ün-
ye’deki Adnan Menderes Ticaret Meslek
Lisesi idi. Lise, MLMM Projesi’nin bafllan-
g›ç y›l› olan 2006’dan bu yana proje kap-
sam›ndayd›. 
Aygaz taraf›ndan desteklenen lisenin ö¤-
rencileri ve ö¤retmenleri, heyecanla Koç
heyetini bekliyordu. Ünye Adnan Mende-
res Ticaret Meslek Lisesi’nin Koç Toplulu-
¤u taraf›ndan ö¤renim bursu verilen ve ça-
l›flanlarca koçluk sa¤lanan ö¤rencileri, bi-
naya giren Mustafa V. Koç ve Dr. Bulgur-
lu’nun etraflar›n› sard›. Koç yöneticileri ile
bursiyerler ve ö¤retmenleri aras›nda baflla-
yan sohbette Mustafa V. Koç, bir araya gel-
mekten duydu¤u memnuniyeti anlatt›.
Mustafa V. Koç ve Dr. Bulgurlu daha son-
ra okuldaki atölyeleri ziyaret etti, ö¤renci-
lerin çal›flmalar›n› yerinde izledi. 
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Ordu’nun incisi: Fatsa
Karadeniz k›y›s›ndaki Fatsa, Ordu ilinin
birinci ve bölgenin ikinci geliflmifl ilçesi.
Fatsa, f›nd›k üretimi ile organik üretim ala-
n›nda Türkiye’nin dünyada 30’uncu s›ray›
almas›na önemli katk›da bulunuyor.
1380’de Türklere geçen ilçenin geçim
kayna¤› tar›m ve bal›kç›l›k. Tar›m denince
ilk akla gelen ürünler, kuflkusuz f›nd›k ve
çay. Son y›llarda serac›l›k ve kültür man-
tarc›l›¤› geliflmekte ise de, ilçenin her kö-
flesinde yer alan f›nd›k atölyeleri, dükkân-
lar›n raflar›n› süsleyen f›nd›k ürünleri, ilçe-
nin temel üretim ve yaflam alan›n› ortaya
koyuyor. Zanaat atölyeleri, yöreye özgü
hal› ve kilim tezgâhlar› yok olmak üzere.
Do¤al yeralt› kaynaklar› aç›s›ndan flansl›
olan ilçe s›n›rlar› içinde Sarmafl›k kapl›ca-
lar›, Gaga Gölü, Göre¤i Manast›r› kal›nt›-
lar› ve C›ng›rt kaya mezarlar› da görülme-
ye de¤er yerler aras›nda. 



ürkiye rafinerilerinin 1983’te tek çat› alt›nda birlefl-
mesiyle kurulan Tüprafl, flimdi 25. yafl›n› kutluyor.
Üç y›l önce Koç Ailesi’ne kat›lan Tüprafl, bu süreçte
logosundan ifl anlay›fl›na kadar tamamen yenilenerek
güçlendi.    

Tüprafl’›n çeyrek as›rl›k yafl›n›n coflkulu kutlamalar›na geçme-
den önce, flirketin “Koç” flemsiyesine geçifli ard›ndan yaflanan
de¤iflimi Genel Müdür Yavuz Erkut’a sorduk. Erkut, Tüprafl
Koç Holding’e geçtikten sonra, kendisinin de aralar›nda bulun-
du¤u, uzun y›llar Tüprafl ve özel sektör tecrübesine sahip kifli-
lerden yeni bir yönetim oluflturuldu¤unu, Koç Holding’den
güçlü bilgi birikimleriyle kat›lanlarla birlikte de¤iflim ve dönü-
flüm sürecinin bafllat›ld›¤›n› anlatt›:
“Tüprafl kamu flirketi olmas›na ra¤men yat›r›m yapmay› baflarm›fl
dinamik bir flirkettir. Yeni yönetim Tüprafl’›n potansiyelini ortaya
ç›kararak yat›r›mlara h›z kazand›rd›. ‹lk iki y›lda ilave yeni yat›-
r›mlar›n birço¤u devreye al›nd›. Bu üç y›ll›k dönemde yaklafl›k
375 milyon dolar› yeni projeler olmak üzere 1 milyar dolara yak-
laflan yat›r›m yap›ld›.
Yeniden yap›lanmaya yönelik ad›mlar› önceliklerine göre belirle-
yerek çal›flma takvimi oluflturduk. Çal›flanlar›m›zla birlikte hede-
fimizi belirledik. Amac›m›z, ‘ülkemizin petrol ürünleri ihtiyac›n›
karfl›larken, sektörel geliflimde öncü ve etkin rol oynayarak, his-
sedarlar›m›z, ifl ortaklar›m›z ve toplum için de¤er yaratmak’, he-
defimiz ‘dürüst, fleffaf ve etik, insana sayg›l›, çevreye duyarl›, ya-

rat›c› ve yenilikçi, müflteri odakl› olmak, çal›flanlar›n›n geliflimini
desteklemek, tak›m çal›flmas›na önem vermek’ti. 
Yeni logomuzla yap›land›rd›¤›m›z kurum kimli¤imizden organi-
zasyonel yap›lanmaya, yat›r›m programlar›ndan kurumsal kay-
nak yönetimine, ifl süreçlerinden kiflisel geliflim programlar› ve
teknik e¤itime kadar çok genifl bir yelpazede bir dizi dönüflüm
yaflad›k. Bir dizi etkinlikle genç kuflak ile deneyimli kuflak aras›n-
da köprüler kurduk. Rafinerilerimizde optimizasyon ile do¤ru-
dan verimlili¤i art›rma çal›flmalar› kapsam›nda 80’e yak›n projeyi
uygulamaya bafllad›k. Ço¤u geçmiflte saptanm›fl, ancak öncelikler
ya da kaynak yetersizli¤inden uygulanamam›flt›. Vagon Do-
lum/Boflalt›m Sistemleri modernize edildi. Yeni tanker ve römor-
körler alarak rafineriler aras› ürün transferini daha ekonomik ha-
le getirdik. 
Rafinerilerin optimum çal›flma koflullar›n›n sa¤lanmas› için bi-
rimlerin çal›flma flekillerini de¤ifltirdik. Önceden sadece merkez-
den yönetilen optimizasyon faaliyetleri flimdi rafinerilerin de bire
bir içinde yaflad›¤› bir sürece dönüfltü. Bu kapsamda piyasa ko-
flullar› paralelinde üretimi eflzamanl› düzenliyoruz.
Teknik emniyet, çevre ve kalite yönetimi konular›nda çok önem-
li bir kriter olan ‘kaza s›kl›k oran›’ konusunda düzenlemeler yap-
t›k. Özellefltirme öncesinde bu parametre 5.5-6 iken, befl y›l için
2.5 hedefini koyduk. Bu kriter, bat›l› ülkelerde 20-25 y›lda ulafl›-
lan seviyeler. Yo¤un bir çabayla bu oran bir y›lda 3.5’lara düfltü.
Rafinerilerde sonuca h›zl› gitme olana¤›n› bulunca bu y›l, müte-
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a y›n gündemi

T

Tüprafl art›k
çeyrek as›rl›k
Genel Müdür Yavuz
Erkut’a göre, 25. kurulufl
y›ldönümünü kutlayan
Tüprafl’› önemli bir görev
bekliyor. Yaflan›lan
küresel mali kriz güç
dengelerini yeniden
flekillendirirken
ülkemizin enerji
ihtiyac›n›n güvenli ve
eksiksiz karfl›lanmas› çok
daha önem kazanacak.
Tüprafl bu görevi
eksiksiz yerine getirecek Tüprafl Genel Müdürlü¤ü ve ‹zmit Rafinerisi’nde k›dem tazminat›

alanlar ve yöneticileri y›ldönümü sevincini yaflad›.



ahhit elemanlar›n› da kendi skorla-
r›m›za dahil etmeyi hedefledik. He-
defimiz onlar›n da standartlar›n›
yükseltmek.”
Erkut, Tüprafl’›n kurumsal kimlik
ve yönetim anlay›fl› aç›s›ndan geçir-
di¤i de¤iflimi de flöyle özetledi:
“Logo ve amblemimiz Koç Toplu-
lu¤u’nun gücünü, kararl›l›¤›n› ve
müflteri odakl›l›¤›n› yans›tan yaz›
karakteriyle yaz›ld›, faaliyetleri pet-
rol damlas›yla sembolize edildi.
Tüprafl k›rm›z›s›, enerji ve de¤iflim
hareketinin dinamizmini, k›rm›z› damla içindeki flekilsel dönü-
flüm, istikrarl› büyümeyi ve hedeflenen yeni zirveleri iflaret ediyor.
Siyah, profesyonellik ve güçtür. Çizgiler sade ve yal›nd›r. Bu kim-
lik logomuzun tasar›m› için paylaflt›¤›m›z brief’in ana hatlar› olup,
bizim için çok anlaml›d›r. Çünkü yap›land›rd›¤›m›z yönetim anla-
y›fl›m›z da benzer biçimde yal›n, aç›k iletiflime dayal›, samimi ve di-
namik, bir o kadar istikrarl› ve deneyimle zenginleflmifl aktif kat›-
l›mc›l›¤› bar›nd›r›r. Örne¤in flirket hedeflerimiz ve de¤erlerimizi
destekleyecek baflar›lar ile davran›fl ve çabalar› tan›mak, takdir et-
mek ve ödüllendirmek üzere uygulad›¤›m›z Tüprafl Tan›ma Takdir
Ödüllendirme Sistemimiz bu anlay›fl›n ürünü. ‹ç iletiflim toplant›-
lar› ile rafinerilerde y›l›n ilk üç ay›nda gerçekleflen hedef paylafl›m
toplant›lar›,  yönetici olarak zenginleflti¤imiz etkinlikler. Geçen y›l
temam›z ‘‹nsan Enerjisi’ idi, bu y›l da ‘‹letiflim’. Üç y›ld›r emekli ra-
finericilerimizle y›ldönümünde bir araya gelerek, yeni kuflaklar› ta-
n›flt›r›yoruz. Rafineri müdürlerimiz periyodik olarak aç›k kap› top-
lant›lar› düzenliyor, ben de zaman zaman kat›l›yorum. Her ay›n
son cuma günü ‘Ay Biterken’ toplant›s›n›n konusu yeni dönemin
etkinlikleri.”
Peki, bütün bu de¤iflimler Tüprafl’a, dolay›s›yla Türkiye’ye ne sa¤-
lad›? Erkut bu sorumuza flu yan›t› verdi:
“Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Ömer M. Koç, Tüprafl’l›lara hitab›n-
da ‘Tüprafl, Toplulu¤umuzun en genç ve güçlü üyesi olarak yakla-
fl›k üç y›la yaklaflan bu sürede baflar›l› bir yap›sal dönüflüm ve per-
formansla Koç Toplulu¤u’nu ulusal ve uluslararas› platformlarda
daha da üst s›ralara tafl›d›’ diyerek bu de¤erlendirmeyi en etkili bi-
çimde yapt›. 
Tüprafl, do¤ru tan›mlanm›fl ve etkin uygulanan ifl stratejileriyle
yat›r›mlar›n› zaman›nda tamamlayarak, üretim ve sat›fl rekorlar›
k›rarak istikrarl› biçimde büyüyor. Yaflan›lan küresel mali kriz,
dünya üzerindeki güç dengelerini yeniden flekillendirirken, yak›n
dönemde olumlu etkilerini hissetti¤imiz küreselleflme ve uluslara-
ras› sermaye ak›mlar›n›n olumsuz etkileri de ayn› h›zda karfl›m›-
za ç›k›yor. 
Petrol fiyatlar›ndaki ani düflüfllere ve döviz kurlar›ndaki dalgalan-
malara ba¤l› olarak Türk Liras›’nda yüzde 40’a yak›n de¤er kayb›
sonucunda, piyasalar›n bozulan dengelerinin, zaman›nda al›nan
tedbir ve özveriler sonucu akaryak›t sektöründe krize dönüflmesi
engellendi. Ülkemizin enerji ihtiyac›n›n güvenli ve eksiksiz bi-
çimde karfl›lanmas›n›n çok daha fazla önem kazand›¤› bugünler-
de, Tüprafl görevini eksiksiz bizimde yerine getirmeye devam
edecektir.”

36 y›l önce, ayn› yerde
Tüprafl’›n 25. y›ldönümü, geleneksel “K›dem Arma¤anlar› Da¤›t›m
Törenleri” ve eski-yeni Tüprafll›lar› buluflturan resepsiyonlarla 14
Kas›m’da ‹zmir ve K›r›kkale rafinerilerinde, 15 Kas›m’da  Batman

Rafinerisi’nde, 17-18 Ka-
s›m’da Genel Müdürlük ve ‹z-
mit Rafinerisi’nde kutland›.
‹zmit’teki ilk törende 5, 10,
15, 20, 25 ve 30 y›ll›k perso-
nele k›dem arma¤anlar› da¤›-
t›ld›. Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan Vekili ve Tüp-
rafl Yönetim Kurulu Baflkan›
Ömer M. Koç, Enerji Grubu
Baflkan› Erol Memio¤lu, Tüp-
rafl Genel Müdürü Yavuz Er-
kut, ‹zmit Rafineri Müdürü

U¤ur Turhan, ‹zmir Rafineri Müdürü Mesut ‹lter, K›r›kkale Rafine-
ri Müdürü Hadi Erbeyo¤lu, Batman Rafineri Müdürü fiahin Çalb›-
y›k ile Petrol ‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Mustafa Öztaflk›n’›n kat›l-
d›¤› törende proje ödülleri de verildi. Tüprafl Tan›ma Takdir ve
Ödüllendirme Sistemi kapsam›nda “‹flbirli¤i Gelifltirenler ve Müflte-
ri Mutlulu¤u Yaratanlar” kategorisinde Batman, “Yarat›c› ve Giri-
flimciler”de ‹zmit, “Baflar›l› Proje Tak›mlar›”nda ‹zmit, ‹zmir ve K›-
r›kkale rafinerileri ekipleri ödüle hak kazand›. 
Tüprafll›lar ve konuklar› akflam saatlerinde, flirketin çeyrek as›rl›k
yafl›n› ‹zmit Sosyal Tesisleri’nin aç›l›fl›yla kutlad›. Kurdeleyi, Koç
Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç’un “Aç›l›fl› zarif bir han›me-
fendi yaps›n ve sosyal tesisimizin bereketi bol olsun” ça¤r›s› üzeri-
ne Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç’un efli Caroline Koç
kesti. Kurdelenin küçük bir parças›n› yakas›na takarak tesisi gezen
ve çal›flanlarla sohbet  eden Rahmi M. Koç’u bir sürpriz bekliyor-
du. Genel Müdür Yavuz Erkut, yollar›n›n y›llarca önce kesiflti¤ini
belirterek Rahmi M. Koç’a 1972 tarihli bir foto¤raf sundu. Foto¤-
raftaki üç kifli, bugünkü tesislerin bulundu¤u yer olan ‹prafl Sosyal
Tesisleri’nde dönemin Genel Müdürü (Caltex) F. W. Brian Harris,
Aygaz Yönetim Kurulu Baflkan› Vehbi Koç, ‹prafl Genel Müdürü
Hasan Göker idi. 
Resepsiyona Mustafa V. Koç ve efli Caroline Koç, Ömer M. Koç,
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Tüprafl Yönetim
Kurulu Üyesi Temel Atay, CEO Dr. Bülent Bulgurlu, Enerji Grubu
Baflkan› Erol Memio¤lu, Denetim Kurulu Üyesi ‹brahim Murat
Ça¤lar, Opet Yönetim Kurulu Baflkan› Fikret Öztürk, Opet Yöne-
tim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, Opet Genel Müdürü Cüneyt A¤-
ca ve Aygaz Genel Müdürü Müjdat Alt›ntafl da kat›ld›.
Kutlamalar›n son dura¤› yine ‹zmit’ti. Genç Tüprafll›lar ile emektar
Tüprafll›lar, s›cak ve coflkulu bir yeme¤in ard›ndan bir sonraki y›l
yeniden buluflmak dile¤iyle ayr›ld›lar. 
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m arka vizyon

Uzun y›llar edebiyatç›lar, gazeteciler ve oyuncular›n ‘evi’ olarak ‹stanbul’un
entelektüel hayat›na mekân oldu. Türk turizmcilerinin ilk okulu 
say›ld›. “Türk sermayesiyle kurulan ilk otel” olan Divan ‹stanbul, ça¤dafl bir
yüzle dönmek üzere aram›zdan ayr›l›yor. Yeni Divan Oteli’nin 2010 y›l›nda
‹stanbul’un kültür baflkentli¤ine tan›kl›k etmesi hedefleniyor

emahat Arsel, en mutlu gü-
nünü yaflad›¤›, çal›flma me-
kân› olarak kulland›¤›, ha-
yat›n›n neredeyse yar›s›n›
geçirdi¤i Divan Oteli’ne ve-
da ederken, bir evlada veda

eder gibi hüzünlü. Ama bir yandan da 
o evlad›n daha güçlü, daha ça¤dafl, daha
güzel geri dönece¤ini bilmenin mutlulu-
¤u içinde. Kararl›l›kla otelin yenilenme-
si taraftar›.
Ça¤dafl Türk turizmi için bafllang›ç gibi
alg›lanan, adeta bir turizm okulu, ‹stan-
bul ve dolay›s›yla Türkiye’nin entelek-
tüel hayat›n›n unutulmaz bir aktörü Di-
van Oteli, yenilenmek üzere y›k›l›yor.

Turizm Grubu Yönetim Kurulu Baflkan›
ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Semahat Arsel tutkuyla sevse de art›k
Divan’›n yenilenme vaktinin geldi¤ini
söylüyor. Koç Holding fieref Baflkan›
Rahmi Koç da, her müessesenin do¤up
büyüdü¤ünü ve yafllan›p ömrünün sona
erdi¤ini hat›rlat›yor ve flöyle diyor: 
“Divan da bugünkü rekabete ayak uy-
durmak için kendini bafltan  yenilemeli,
yeniden dünyaya gelmeliydi. Kalbimizle
de¤il akl›m›zla düflünmemiz laz›md›.
Yeni Divan çok daha güzel, çok daha
anlaml› ve bugünün tekni¤ine çok daha
uygun olacak. Bittikten sonra, eminim
bütün eski Divanc›lar, yerli ve yabanc›

turistler, ‹stanbul halk› ve aile fertleri de
onu benimseyecek ve sevecektir.”

Mutlu bir aç›l›fl
5 Ocak 1956 günü ‹stanbul’un kalbin-
deki p›r›l p›r›l, yepyeni binada heyecan-
l› bir telafl sürüyordu. Genç bir çift dün-
ya evine giriyordu; Semahat Koç ve
Nusret Arsel. Divan Oteli 5 Ocak 1956
Perflembe günü rüya gibi bir dü¤ünle
hizmete girmiflti. Dü¤ün otelin aç›l›fl›n-
dan evvel gerçeklefltirilmifl, uzaktan ge-
len misafirler de otelin ilk konutlar› ol-
mufllard›. 16 Ocak 1956 Pazar günü ise
resmi aç›l›fl yap›lm›flt›. Semahat Arsel
resmi aç›l›fl törenindeki kat›l›m› ve am-

S

Divan Oteli
yenileniyor
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biyans› anlat›yor: “Devrin Baflbakan› Ad-
nan Menderes, kabinenin birçok üyesi,
Vali Fahrettin Gökay, Lütfi K›rdar, ya-
zarlar›m›zdan Burhan Felek, Hüseyin
Cahit, Yahya Kemal, Falih R›fk› Atay gi-
bi önemli isimler de aç›l›fla kat›lm›flt›.
Münir Nurettin ve korosu, Ayla Erdu-
ran, Müzeyyen Senar ve Cemal Reflit Rey
gösterileriyle davetli toplulu¤unu flen-
lendirmifllerdi.”
“Eflim ile benim, Sevgi ile Do¤an’›n ve ai-
lemizin birçok hat›ras›n›n geçti¤i bu gü-
zel otel say›s›z yak›n›m›z›n mutlu günle-
rine sahne oldu” dedikten sonra Divan
Oteli’nin kurulufl öyküsüne geçen Sema-
hat Han›m’a kulak vermeden önce,
1950’ler Türkiyesi’nin oteller aç›s›ndan
pazar yap›s›n› hat›rlayal›m. Divan Oteli
aç›lmadan evvel ‹stanbul’un en lüks otel-
leri Park Otel, Pera Palas ve Tokatl›yan
idi. Bu üçlünün ‹stanbul’un sosyal haya-
t›ndaki etkisi 1950’li y›llar›n ortalar›na
gelinceye kadar sürdü. Bu y›llar yabanc›
sermayenin Türkiye’ye ça¤›r›ld›¤›, liberal
ekonomiye geçildi¤i y›llar. Ekonomik,
politik ve sosyal  krizlerin giderek t›r-
mand›¤› bir dönem olmas›na ra¤men,
1955 Haziran’›nda ‹stanbul’da otelcilik
hayat›nda dönüm noktas› say›labilecek
bir olay gerçeklefliyor ve Hilton aç›l›yor.
Ancak ‹stanbul gibi bir flehir için bu otel-
ler yetersiz kal›yor. Bu yetersizli¤i en ya-
k›ndan bilenlerden biri de, Ankara’dan
s›k s›k ifl için ‹stanbul’a gelen Vehbi Koç.
Koç’un hiç alan› olmayan bir sektöre ya-
t›r›m yapma fikri de böyle do¤uyor.  

“Vehbi Koç stiline 
uymayan bir macera”
“Divan Oteli’nin kurulufl öyküsü, bence
tam bir macera ve Vehbi Koç’un genel ifl
yapma stiline pek uymayan bir giriflim”
diyen Semahat Arsel de kurulufl öyküsü-
ne, önce Vehbi Koç’u b›kt›ran ‹stanbul
konaklamalar›ndan bafll›yor: “1940’l› y›l-
lar›n sonunda,  iflleri h›zla ‹stanbul’a ka-
yan Vehbi Koç, ifl için her ‹stanbul’a ge-
liflinde otel s›k›nt›s› çekmifl ve Park Ote-
li’nin resepsiyonuna, Arap kap›c›s›na
bahflifl vererek oda bulmaktan b›km›fl.
Ayn› zamanda ‹stanbul’un geliflmekte
olan bir flehir oldu¤unu sezmifl. Oysa, bu
geliflen flehirde do¤ru dürüst konaklaya-
cak yerin azl›¤›n›n fark›na varm›fl. O ne-
denle, kendine, ailesine, yurtiçinden ve
yurtd›fl›ndan ifl yapmak için gelen misa-
firlerine, Tatari’lerden, Cumhuriyet Cad-
desi üzerinde ald›¤› arsan›n üzerine bir
pansiyon yapt›r›p sorunu halledece¤ini

zannetmifl. Pansiyon fikrini çal›flmaya
bafllay›nca öyle sorunlar ç›km›fl ki, pansi-
yon yapt›rmakla iflini halledemeyece¤ini
anlam›fl. Bunun üzerine ‹sviçre’de ve Mi-
lano’da devaml› kald›¤› otellerin sahiple-
rinden ve yöneticilerinden ald›klar› bilgi-
leri de¤erlendirerek yerli mimar ve mü-
hendislerle otelin inflaat›na bafllam›fllar.
Vehbi Koç tabii ki izinlerin, ruhsatlar›n
al›nmas› gibi inflaat takibi s›k›nt›lar›ndan
b›km›fl. Nihayetinde 1955 y›l›nda Ulusla-
raras› Para Fonu toplant›s›n›n ‹stanbul’da
yap›lmas› planlan›nca otel ihtiyac›ndan
dolay› izinleri arka arkaya vermifller. O
zamanlar, genç bir mühendis olan Jak
Kamhi, inflaat›n tesisat iflini üstlenmifl. ‹n-
flaat›n izinlerini, resmi ifllerini, gidiflat›n›,
o zaman Vehbi Bey’le çal›flmakta olan es-
ki belediye baflkanlar›ndan Haflim ‹flcan
Bey yüklenmifl. Nitekim otel de Uluslara-
ras› Para Fonu toplant›s›n›n yap›laca¤›
1955 sonbahar›na yetiflti.” 

Kim iflletecek bu oteli?
‹nflaat biterken otele isim bulunmas› için
yar›flma aç›ld›. Bu fikir Vehbi Koç’a aitti.
“Memleketin edebiyat ve sanat adamlar›-

na dan›flal›m, onlar bir ad bulsun” diyen
Vehbi Koç’un önemli bir kriteri, bu ismin
Türkçe olmas›yd›. Nitekim gelen öneriler
aras›ndan, jüri heyetinde olan sanat elefl-
tirmeni Fikret Adil ve gazeteci Ömer Sa-
mi Coflar’›n “Divan” önerisi be¤enildi.  
Peki turizm sektörüne yabanc› bu ülkede
Divan’› kim iflletecekti? Semahat Arsel
flöyle anlat›yor: “Bir de iflin iflletmeci tara-
f› vard›. Ne babam kendisi ne de gruptan
hiç kimse turizm sektörü ve otel iflletme-
cili¤inden anlamazd›. Vehbi Koç diyordu
ki, ‘‹stanbul Hilton yap›laca¤› zaman
onun müdürü de belliydi, çal›flanlar›
da… Biz bu iflten hiç anlamad›¤›m›z için
oteli yapt›k, bir yerlere de getirdik, ama
ne müdürü var ne eleman› ne ana malze-
meleri… Hepsini sonradan tedarik etme-
ye bafllad›k.’
‹fli bilmedikleri için çok s›k›nt› çekmifller.
O devirlerde, Türkiye’de yetiflmifl turizm
kadrosu yok. ‹nflaat devam ederken Veh-
bi Bey’in iflletme kadrosunu bulmas› ge-
rekiyor. Birlikte çal›flt›¤› Nüzhet Tekül
Bey ve damat namzeti olan Nusret Arsel’i
yan›na alarak Milano’da Otel Excelsior
Galya’dan ve Zürih’te Hotel Carlton Eli-
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m arka vizyon

te’den personel bulmak için yola ç›k›yor-
lar. Mobilyalar› Excelsior Galya’n›n de-
koratörüne siparifl veriyorlar. Carlton Eli-
te’in yönlendirmesiyle alt› kiflilik kadro
oluflturuyorlar. Bunlar; otel müdürü Juli-
er ve kar›s›, pastac› Kunderdt, çikolatac›
Sauter, ahç› Blesman, metrdotel Brüklie.”

Hizmet sektörü ay›p!
Divan Oteli bütün bu çabalar sonucunda
Türk turizmcilerinin yetiflmesinde bir
okul rolü oynad›. Semahat Arsel flöyle
devam ediyor: “Türkiye’de o seneler,
hizmet sektöründe genellikle Rum ve
Ermeni vatandafllar›m›z çal›fl›rlard›. Pas-
tanelerin ço¤u da onlar taraf›ndan iflleti-
lirdi. Türkler hizmet sektörünü hem be-
ceremezler, hem de küçümserlerdi.  Tu-
rizm sektörü diye bir sektör mevcut de-
¤ildi. O kadar ki, ifl arayan bir gence hiz-
met sektörüne girmeyi tavsiye etmek,
adeta al›nganl›klara neden olurdu.
‹flte, bu zihniyetin de¤iflmesine Vehbi
Koç’un kurdu¤u modern Divan Oteli ve
ayn› zamanda kurulan Hilton Oteli bü-
yük katk›larda bulundu. Bu iki otel ade-
ta Türk turizminin bafllang›c› oldu. Ora-
larda yabanc› fleflerden ifl ö¤renen ve
kendilerini yetifltiren gençler, ilerinin
hocalar›, flefleri haline geldiler. Derken,
turizm okullar› aç›ld› ve bu sanayi h›zla
ilerledi. Vehbi Koç, kendi otelini yapt›-
r›p turizm iflinin derinli¤ine girince, bu
sektörün Türkiye’nin istikbalinde büyük
rol oynayaca¤›na iyice ikna oldu.
1956’da Divan aç›ld›¤› zaman bafllayan
yabanc› müdür çal›flt›rma karar› da Türk
çocuklar›n›n turizm sektörünü ö¤renme-
siyle birlikte kald›r›ld›. 1969’dan sonra
art›k Türk elemanlar›n›n oteli idare ede-
bilece¤i kanaati has›l olunca, d›flardan
eleman getirmemeye karar verildi. Haluk
Çat›rl›, Orhan Bafldo¤an ve Kamil Berk
beylerin, yönetimleri s›ras›nda Divan
Oteli’ne büyük katk›lar› oldu.”

“S›k›nt›l› dönemler geçti”
Semahat Arsel, Divan Oteli’nin ülkenin
çalkant›l› dönemlerinde h›rpaland›¤›n›
ancak ayakta durdu¤unu anlat›yor:
“Aç›ld›¤› 16 Ocak 1956’dan bu güne ka-
dar Divan Oteli de Türkiye’deki iyi ve
kötü günlerden nasibini ald›. ‹flçi hare-
ketleri, ekonomik krizler, askeri ihtilal-
ler, bir tak›m yasaklar, kotalar Divan’›n
ifllerini ve Türk turizmini h›rpalad›. 
D›flar›da e¤itime eleman göndermek ve-
ya yurtd›fl›ndan eleman getirmek prob-
lem oldu¤u gibi, tabak, çanak, çarflaf ge-
tirmek de mümkün de¤ildi. Türkiye’de

ne üretiliyorsa onlar kullan›lacakt›. 
Ancak oteller greve giderken, Interconti-
nental Oteli’nin camlar› yerle bir edilip
turistler Türkiye’den kaçarken, müdürü-
müz Orhan Bafldo¤an’›n personeli çok
güzel yönetmesi sayesinde biz olumsuz
bir personel hareketi görmedik.”

“Divan bir evdi”
Divan Oteli iflletmeye aç›ld›ktan sonra,
müflterileri taraf›ndan sevildi, tutuldu. Di-
van’›n servisi ün yapmaya bafllad›. Bar-
men Arap Avni yönetimin-
deki Divan Bar gazete-
cilerin buluflma nokta-
s›, Orhan Kutbay’›n ev
sahipli¤indeki lokanta
ifladamlar›n›n buluflma
noktas›, pastac› Kun-
derdt’in baflar›l› pastalar›
sayesinde Divan’›n pas-
tanesi çocuklar›n ve
gençlerin u¤rak yeri hali-
ne geldi.
“Pastane o kadar meflhur
oldu ki 1970’li y›llarda Di-
van’›n d›fl›na ç›karmak
mecburiyeti hâs›l oldu.
Çünkü art›k Divan Oteli içinde ne ima-
lat yap›labilecek ne de malzemeleri mu-
hafaza edecek yer kalm›flt›” diyen
Semahat Arsel, insanlar›n yol tariflerinde
bile odak ald›klar› Divan Oteli’ne yöne-
lik sevginin temelini flöyle aç›kl›yor: “Di-
van Oteli’nin ilk aç›ld›¤› günden beri çok
özel bir yeri oldu. Herhangi bir otel gibi
kabul edilmedi. Buras› özel bir ev, özel

bir mekân havas›nda ifllerdi. Müflteriler
burada kalite, emniyet ve s›cak bir at-
mosfer buldu. O kadar güvenliydi ki
kaybedilen bir brofl, unutulan bir para
daima bulundu. Personelimiz fevkalade
otele ba¤l›yd›, biz de onlara çok ba¤lan-
d›k. Ve otel, otel de¤il de bir aile yuvas›
gibi iflletildi. Böyle de sürüyor.
Öyle personellerimiz vard› ki unutmak
mümkün de¤il. Mesela metrdotel’imiz
Orhan Kutbay. Galatasaray mezunu ve
çok iyi bir ailedendi. Çok ilginç bir adam-

d›. Katiyen bir sistemi yoktu.
Her bir kâ¤›t bir cebinden ç›-
kard›. Ama harika bir metr-
dotel idi. Fevkalade müflteri
tutard›. Herkese ismiyle hi-
tap eder, müflterileri tele-
fonla arar, ‘Efendim, sizi
uzun zamand›r göremiyo-
rum. nerede kald›n›z?’ der-
di. Her gelen lokanta müfl-
terisi onu arard›. 
Barmen Avni Salbafl kendi
bafl›na bir fenomendi. Av-
ni bütün bas›n› Divan
Oteli’nin bar›na çekmiflti.

Do¤an Nadi baflta olmak üzere bütün ga-
zeteciler Divan Barda buluflurlar ve uzun
uzun içerler, sohbet ederlerdi. Hatta Do-
¤an Nadi o kadar s›k gelirdi ki ona ‘Divan
Nadi’ derlerdi.”

Hem ac› hem sevinç
Semahat Arsel, y›k›m karar› konusunda-
ki duygu ve düflüncelerini anlat›rken
hüzünleniyor ama sevinci bu hüznünü

Divan Oteli ‹stanbula’a 5 Ocak 1956’da Semahat ve Nusret Arsel’in dü¤ünüyle “merhaba” dedi. Otelin
16 Ocak 1956 Pazar günü yap›lan resmi aç›l›fl› ise politika, edebiyat, bas›n ve ifl dünyas›n› buluflturdu.

Vehbi Koç, 
dönemin baflbakan› 
Adnan Menderes’i

karfl›larken...
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afl›yor: “Divan Oteli küçük bir mekânla
bafllad›. Bitifli¤indeki Ünver Otel al›nd›k-
tan sonra biraz daha büyüdü. Her iki ote-
li tekrar onard›k. Çok çalkant›l› bir devir
oldu¤u için inflaat izinleri ile ilgili prose-
düre girmedik, iki oteli birden y›k›p tek
otel haline getirmeyi düflünmedik. Bu ka-
rar nedeniyle sonradan ailecek çok üzül-
dük. Her iki otel de parça parça birbirine
ba¤land›. Eklemeler, birbirini tutmayan
tats›z farklarla Divan Oteli’ni sürdürdük. 
Bu sefer otelin tekrar inflaata girmesi mev-
zubahis olunca, ben binan›n art›k yamala-
narak hayat›na devam etmesini do¤ru
bulmad›m. ‹ki otelin de y›k›larak modern
bir flekilde infla edilmesini çok arzu ettim.
Bu karar› al›rken, gelece¤e yönelik muh-
temel her riski düflündük. Öbür taraftan
otelimizin sa¤lad›¤› finansal büyüme,
günden güne artan müflteri memnuniyeti
ve talepleri, doluluk oranlar› bize yol gös-
terdi, cesaret verdi. Geleneklerimizden
kopmadan, marka gücümüzü de kullana-
rak  ‹stanbul’a yepyeni bir ‘simge yap›’ ka-
zand›rmay› görev bildik. 2010’da ‹stan-
bul’un kültür baflkenti çal›flmalar›na Di-
van, yeni imaj›yla kat›lmal› diye düflün-
dük. Y›k›lmas› ac› geliyorsa da sonradan
daha büyük ve güzel bir otelimiz olaca¤›
için flimdiden seviniyorum.”

“Kalbimizle de¤il 
akl›m›zla düflünmeliyiz”
Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi Koç da
eski Divanc›lara be¤enecekleri bir otel sö-
zü verdi: “Divan Oteli’nin hepimizde ayr›
ayr› hat›ralar› var. Divan da her müessese
gibi do¤ar, büyür, yafllan›r ve ömrü sona
erer. Bugünkü rekabete ayak uydurmak
için Divan’›n da kendini bafltan  yenileme-
si, yeniden dünyaya gelmesi laz›md›. Di-
van’a sonradan bina eklendi¤i için, kat
aralar›nda farkl›l›klar, koridorlar›nda inifl
ç›k›fllar vard›, eklenen binan›n odalar› kü-
çüktü, toplant› salonu yetersizdi. Bugün-
kü befl y›ld›zl› otel ihtiyac›na cevap vere-
cek durumda de¤ildi. 
Çok iyi idare edilmesine ra¤men istedi¤imiz
neticeyi alam›yorduk. Dolay›s›yla verilen
karar isabetlidir. Kalbimizle de¤il kafam›zla
düflünmemiz laz›m. Ümit ediyorum ki yeni
Divan çok güzel bir otel olacak. Dünyaca
ünlü bir mimar tuttuk. Yapt›¤› di¤er oteller-
den gördük ki hem modern hem klasik bir
tarz› var. Divan bittikten sonra eminim ki
bütün eski Divanc›lar, yerli ve yabanc›
turistler, aile fertleri, Divan’a ba¤l› olanlar
takdir edecek, sevecek ve gelecektir. Divan
çok daha güzel, çok daha albenili, çok daha
bugünün tekni¤ine uygun olacakt›r.” 

Divan ‹stanbul Oteli'nin Divan markas›n›n olu-
flumundaki ve alg›lanmas›ndaki önemini de-
¤erlendirir misiniz?
Divan ‹stanbul Oteli, Divan markas›n›n temel
tafl›d›r. 1956 y›l›nda kurucumuz Vehbi Koç’un
büyüyen iflleri dolay›s›yla s›k yapt›¤› seyahat-
lerde, ‹stanbul’da kalacak yer bulma s›k›nt›s›na
son vermek amac›yla sat›n ald›¤› bir arsan›n,
daha sonra geliflerek bir otel projesine dönüfl-
mesi sonucu, Türk özel sermayesi ile kurulan ilk
otel olan Divan, daha sonra büyük bir h›zla
markalaflm›fl, birçok ilke imza atm›fl, bugün
Türkiye çap›nda ilk akla gelen otel zinciri hali-
ne dönüflmüfltür.  

Divan Oteli'nin y›k›larak yenilenmesi yönünde-
ki karar›n›z›n nedenlerini ö¤renebilir miyiz?
Divan Oteli, 52 y›ll›k bir bina. Divan’›n
marka de¤eri çok yüksek olsa da baz› gün-
cel ihtiyaçlara cevap verme konusunda za-
man› yakalamak ve rekabet gücünü art›r-
mak da günümüz ortam›nda çok önemli bir
mesele. Hizmet kalitesi ayn› seviyede olabi-
lir ama fiziki flartlar›n da bununla paralellik
göstermesi gerekiyor. Bu nedenle, ‹stan-
bul’un en önemli bölgesinde, böylesine de-
¤erli bir noktada bulunan Divan Oteli’nin
hak etti¤i çehreye ve hizmet standartlar›na
kavuflmas› için y›k›larak yenilenmesi karar›-
n› ald›k. Bu karar›n hem Divan markas›nda-
ki yenilenme sürecinin lokomotifi olaca¤›n›,
hem de Türk turizmine örnek teflkil edece¤i-
ni düflünüyoruz. 

Otelin yerine nas›l bir oluflum öngörüyorsu-
nuz? Konferans merkezi haline dönüfltürülme-
si düflünülen bölgede kalan yeni Divan’›n kon-
ferans turizmine yönelmesi söz konusu mu?
Otelin yerinde yine befl y›ld›zl›, günümüz stan-
dartlar›n›n da ilerisinde donan›mlara sahip,
estetik bak›fl aç›s›yla flehrin siluetine ayr› bir
güzellik katacak farkl› bir otel binas› yapmay›
planl›yoruz. 

Divan markas› bir süredir de¤iflim ve yenilen-
me içinde. Yeni binan›n bu de¤iflim içindeki
yeri ne olacak? 
Yeni bina, markan›n içinde bulundu¤u de¤i-
flimin elle tutulan, gözle görülen somut kan›-
t› olacak. Yaln›z buradaki de¤iflimle anlat-
mak istedi¤imiz, Divan markas›n›n mevcut
ürün ve servis kalitesindeki de¤iflim de¤il,
sunulan hizmet tarzlar›ndaki de¤iflimdir. Mi-
safirlerimiz bundan böyle, Divan bünyesin-
de çok daha farkl› konseptlerde çok daha
özel deneyimler yaflayacaklar.

Büyük önem verilen Divan’›n mutfa¤› da bir
de¤iflim geçirecek mi?
Divan, 52 y›ld›r Türk ve dünya mutfaklar›n›n en
özel tatlar›n› misafirlerine sunmufl ve bu konu-
da da sektörde öncü olmufl bir markad›r. Di-
van’›n mutfa¤›nda köklü bir de¤iflim yapmak,
gelene¤e ve tecrübeye haks›zl›k olur. Ancak,
temel disiplinleri muhafaza ederek belirlenen
konseptlere göre uyarlanm›fl bir de¤iflim söz
konusu olabilir. 

Divan Oteli, 1950'lerden bu yana turistik bir
mekân olman›n ötesinde, ‹stanbul'un entelektü-
el hayat›na da tan›kl›k eden duraklardan biriy-
di. Y›llarca gazetecilerin, sanatç›lar›n buluflma
noktas› olarak hayat›m›zda yerini ald›. Pek çok
insan›n kiflisel tarihinde Divan Oteli'nin önemli
bir yeri var. Yeni yap›lacak otelde o insanlar›n
ve eski günlerin izleri de bulunacak m›? 
Sizin de belirtti¤iniz gibi, Divan Oteli, ‹stan-
bul’un yar›m as›rl›k tarihine tan›kl›k etmifl, lobi-
sinden odalar›na, pub’›ndan lokantas›na bin-
lerce an›y› bar›nd›ran çok önemli bir bina. El-
bette biz de bu konuda gerekli duyarl›l›¤› gös-
termeye çal›fl›yoruz. Otelin içinde çok de¤erli
sanatç›lara ait çal›flmalar mevcut. Yeni görü-
nüm içinde bu çal›flmalara yer vermek, hatta
hiç umulmad›k bir köflede yeni ile eskiyi eflsiz
bir uyum içinde sergilemek ve böylece gelene-
¤i bozmadan nas›l yenilikçi olunabilece¤ini de
göstermek istiyoruz.

“Yeni bina, de¤iflimdeki 
Divan markas›n›n kan›t› olacak”
Divan Oteli’ndeki yenilenme karar›n›n hem Divan markas›ndaki yenilenme süreci-
nin lokomotifi olaca¤›n› hem de Türk turizmine örnek teflkil edece¤ini belirten Koç
Holding D›fl Ticaret ve Turizm Grubu Baflkan› Hasan Bengü sorular›m›z› yan›tlad›. 
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Divan an›lar›n› bir de müdavimi Hasan Pulur’dan dinledik

ehbi Koç’un “‹stanbul’da aile-
ye ait bir misafirhane” fikri
otel projesine dönüfltü¤ünde,
Türkiye’nin tarihinde unutul-
maz bir sayfa aç›ld›¤›n› kim

tahmin edebilirdi? Ama 1956’da ‹stan-
bul’un en büyük iki otelinden biri olarak
kurulan Divan Oteli, seçkin bir otel olmak-
la kalmad›, unutulmaz hat›ralara ev sahip-
li¤i yapan, flehrin ve ülkenin belle¤ine ben-
zersiz anlamlar katan özel bir “mekân” da
oldu. Kap›dan ad›m atan› saran zarafeti ne-
deniyle tan›nm›fl isimlerin bulufltu¤u bir
durak haline geldi. Divan Bar’›n müdavim-

leri aras›nda dönemin genç bir gazetecisi
Hasan Pulur da vard›. Bizden Haberler
Divan an›lar›n› bir de, müdavimi Hasan
Pulur’dan dinledi.

Divan Oteli’nin o dönemde gazeteciler
için anlam› neydi? 
Divan Oteli, esasen Divan Bar, o dönem
gazetecilerin, yazar çizerlerin buluflma
noktas›yd›. Yazar çizerler aras›nda bu gele-
nek bizden önceki kuflakla bafllam›flt›. Be-
dii Faik, fievket Rado, Ümit Yaflar O¤uz-
can, Çetin Altan, Yaflar Kemal, Mücap Of-
luo¤lu hep orada buluflurdu. Biz de onla-

r›n ard›ndan gelenler olarak, ayn› al›flkan-
l›¤› sürdürdük.

Neden Divan Bar tercih ediliyordu?
Öncelikle orada olmak bir statü belirler-
di; ama parasal anlamda de¤il, entelektü-
el anlamda. Orada toplan›p bir oyunun
galas›na gidilirdi mesela. Baflka yerler de
vard› ‹stanbul’da, ama hiçbiri Divan ça-
p›nda de¤ildi.
‹kinci olarak, Divan Oteli bize yerli ser-
maye oldu¤u için de çok önemli geliyor-
du. Milli otel olarak görüyorduk. O dö-
nem zaten millicilik, ba¤›ms›zl›k dönem-

V
“Divan Bar’da olmak bir statü belirlerdi; ama parasal de¤il entelektüel anlamda.
Baflka yerler de vard› ‹stanbul’da ama hiçbiri Divan çap›nda de¤ildi. Biz de
gazeteciler olarak Divan Oteli’ni Hilton karfl›s›nda milli oldu¤u için de tercih ettik”

“Divan Bar entelektüel
bir statü demekti”
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leriydi; biz de gazeteciler olarak Divan
Oteli’ni Hilton karfl›s›nda milli oldu¤u için
de tercih ettik.
Bir de, oran›n kendine has bir havas› vard›.
Do¤an Nadi, Bedii Faik, Erol Simavi, Or-
han Boran, Çetin Altan, Ümit Yaflar O¤uz-
can, Yaflar Kemal… Bizim kuflaktan Y›lmaz
Çetiner… Hemen her tür düflünceden ay-
d›n›n bir araya geldi¤i müstesna bir ortam
olurdu. fiaka yap›l›r, cinasl› konuflulur, fi-
kir tart›flmalar› olurdu ama kimse edep çiz-
gisini aflmazd›. Mesela Do¤an Nadi’ye akl›-
ma gelen flakay› yapamazd›m. Erol Simavi
benden yaln›z iki yafl büyük oldu¤u halde,
mesleki tecrübesi nedeniyle ona da ayn›
sayg›y› gösterirdim. Bugün bas›nda da, di-
¤er kesimlerde de böyle bir sayg›ya rastla-
yamazs›n›z. Eski deyimle müeddep konu-
flurduk yani… 

Sohbet konular› neler olurdu?
Daha çok güncel konularda konuflur, birbi-
rimize tak›l›rd›k. Ümit Yaflar O¤uzcan, çok
güzel hicivler yazd› orada. Mesela Mücap
Ofluo¤lu “dublör” de¤il, “dublür” demenin
do¤ru oldu¤unu iddia etti bir gün. Do¤an
Nadi ile tart›flt›lar. Tart›flma o kadar büyüdü
ki ben köflemde yazd›m. Bir okurum, Fran-
s›z Akademisi’ne yaz›p sordu. Cevap geldi,
asl› “dublür”müfl, ama “dublör”e dönüflmüfl.
‹flte bu tip tart›flmalar çok olurdu Divan’›n
müdavimleri aras›nda. 

Gerilim yaflan›r m›yd› bu sohbetlerde?
Hay›r. Divan Bar’da bu asla olmazd›. Oraya
o tarz giremezdi. Do¤an Nadi, ay›rt etmeden
hem sa¤c›s›yla hem solcusuyla dalga geçerdi.
Cinasl› konuflulur, flaka yap›l›r, ama “N’aber
len” denilmezdi mesela. Dönem de farkl›yd›
ama baz› yerlerde kendi kendine beliren bir
hava vard›r, baflka barlarda o hava yoktu.
Mesela Divan’da herkes gidip bara otura-
mazd›. Ben uzun süre bara oturmad›m.
Kimse oturma demezdi, ama yeni gelen biri
olarak sen, bir süre geçmesi gerekti¤ini his-
sederdin. Bir süre sonra, bar›n bafl›ndan biri
“Gelsene” dedi¤i zaman, anlard›n ki kabul
edildin. Böyle bir sayg› ortam›nda da gerilim
do¤maz zaten.

Peki personel?
Barmen Arap Avni idi. Barmeni tarif edin
deseniz birçok kifli onu anlat›r. Sadece içki-
leri iyi bilmekle kalmaz, insan halinden de
anlar, kültürlüdür… Bar›n bitifli¤indeki bö-
lümde Berber Kemal vard›. O kadar tan›n-
m›fl bir berberdi ki bofl yer bulmak müm-
kün olmaz, gazeteciler, edebiyatç›lar, aktör-
ler, politikac›lar, ifladamlar› s›raya girerdi.
Metrdotel Orhan Bey de çok popülerdi. Bu

ünlü flef sayesinde Divan Oteli’nin yemek,
kahvalt› salonlar›nda, barda hiçbir fley aksa-
mazd›. Bu yüzden Divan Oteli, herkesin
kendini rahat hissetti¤i, vazgeçemedi¤i bir
yerdi. Mesela Erol Simavi ö¤le yemeklerini
de Divan’da yedi bir ara. 07.30’da gazeteye
gelir, ö¤len 12.00’de Divan’da yeme¤ini yer,
yemekten sonra otelde yatar, akflam da bara
gelirdi. Bizler gündüz çal›flt›¤›m›z için ak-
flamlar› giderdik. Ama akflamdan akflama
u¤rasak da, bizde yaratt›¤› beklenti düzeyi
yüksekti; belki de bu yüzden Divan Bar’dan
sonra hiçbir yere devaml› gitmedim. 

Divan’›n kurucusu Vehbi Koç’la an›lar›-
n›z var m›?
Olmaz m›? Kendisi çok esprili, görgülü bir
insand›. Bir gün Kuruçeflme Divan’day›z.
Vehbi Koç da bir masan›n bafl›nda. ‹liflki-
miz de iyiydi.  Biraz sonra yan›ma geldi,
“Kusura bakma, yan›na gelemedim,” diye
aç›klad›. Ankara’da babas›ndan dükkân›
devrald›¤› tarihin y›ldönümünü her y›l ora-
da kutlarlarm›fl. “Kabul edersen, benim mi-
safirim ol” dedi. ‹flte bu görgüdür; görgü-
den haberi olmayanlar garsona söyletirler
hesab› ödediklerini.
Vehbi Koç’un zarif ve esprili kiflili¤i, f›kra
benzeri anekdotlar›n anlat›lmas›na yol aç-
m›flt›r. Mesela biri: Divan’da, Yaflar Kemal’le
sohbet etti¤ini gören biri “Neden konuflu-
yorsun o solcuyla?” diye sorunca, o da “Ya
bir de tüccar olsayd›!” demifl… Çok seviye-
li, zarif bir insand›. Ailesi de aynen öyle, çok
seviyeli, s›n›rlar› olan, sayg› kurallar›na ba¤-
l› bir aile. Anadolu terbiyesiyle ‹stanbul kül-
türünü birlefltirmeyi baflarm›fllar.

Biraz da köflenizden söz edelim. Türk bas›-
n›ndaki en uzun ömürlü köflelerden biri…
Evet. Milliyet bir ara Gün ad›nda, tabloid bir
akflam gazetesi ç›kard›. Bu gazete için belir-
lenen köflelerden biriydi benimki. ‹sim ba-
bas› da Yaz› ‹flleri Müdürü Altemur K›l›ç’t›r.

Gazete tutmay›p, tutulan köfleleri Abdi
‹pekçi Milliyet’e tafl›y›nca, “Olaylar ve ‹nsan-
lar” do¤mufl oldu. Bafllang›çta daha anonim
bir köfleydi, oraya gelen yaz›lar benim süz-
gecimden geçiyordu. 1968’de ismimle yaz-
maya bafllad›m. 

Yani tam 40 y›l…
Evet. Gazetecili¤e bafllayal› da 54 y›l oldu.
Sal› günleri hariç, her gün yaz›yorum. 
1958’den 1979’a kadar hep Milliyet’teydim.
Bir ara Hürriyet ve Günefl’te çal›flt›m,
1988’de yeniden Milliyet’e döndüm. 

‹flsiz kald›¤›n›z dönem hiç yok gibi… Bu-
nun s›rr› nedir?
Bir-iki ay d›fl›nda hiç iflsiz kalmad›m. Benim
hayat›mda mutlak siyah, mutlak beyaz yok-
tur, griler vard›r. Bu da karfl›n›zdaki insan›
siyah veya beyaz de¤il, gri tonlarda görmeni-
zi sa¤lar. Baflkas›n›n görüflüne sayg›l›y›md›r,
o da benimkine olacak. Kimseyi bask›yla,
zorla, tehditle ikna etmeye çal›flmam. Pole-
mik yapmay› da sevmem yazar arkadafllarla.
Bir f›kra vard›r: Havaalan›nda sormufllar, ne
var valizin içinde? Demifl tavuk yemi. Açm›fl-
lar valizi, silme kol saati. Hani tavuk yemiydi?
Valla demifl, ben tavuklara yem niyetine veri-
yorum, onlar ne yaparsa yapar, kar›flmam.
Ben de kendimce do¤rular› söylüyor, bildik-
lerimi yaz›yorum; okuyanlar ister inan›r ister
inanmaz, ne yapaca¤›na ben kar›flmam.

Bir gün hariç, her gün köfle yaz›s› ve 40
y›l boyunca… Nas›l yaz›yorsunuz?
Bir kere haberlerle içli d›fll› olman›z laz›m.
Her gün bütün günlük gazeteleri okurum.
Oralardaki bir haberle veya okudu¤um ki-
tapla ilgilidir yazd›klar›m. Ama tabii bunun
bir reçetesi yoktur. fiöyle bir fley anlatay›m:
Bir yerde konferansa gittim, fiyakal› bir k›z
ö¤renci köfle yaz›s›n› ne kadar sürede yazd›-
¤›m› sordu. Bir saat civar›nda dedim. Du-
dak büktü, o zaman ekledim: Yaln›z bir sa-
at art› k›rk y›l!

Hasan Pulur kimdir?
1932’de do¤du. Ö¤renimini farkl› flehirlerde
tamamlad›. Ortaokul ikinci s›n›fta, biyoloji der-
sinde atmacan›n kafa kesitini kara tahtaya çi-
zemedi¤i için belge ald›. Üç y›l, çeflitli ifllerde
çal›flt›ktan sonra ö¤renime döndü. Kabatafl Li-
sesi'ni bitirdikten sonra 1954’te gazetecili¤e
bafllad›. S›ras›yla Son Saat, Yeni ‹stanbul, Va-
tan, Havadis, Akflam, Milliyet, Hürriyet ve Gü-
nefl’te çal›flt›ktan sonra, 1988’de yeniden Mil-
liyet’e döndü. “Olaylar ve ‹nsanlar” ad› alt›nda
sürdürdü¤ü köflesinde ç›kan yaz›lar›, Gazeteci-
ler Cemiyeti ve TGS baflar› ödülleri kazand›.
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Türkiye’de kaç çeflit “Türkçe” var? Kitapta, günlük
kullan›mda, sokakta, internetteki Türkçe… 
Peki dilin bir standard› yok mu? Var. Ama
dilbilimci Feyza Hepçilingirler’e göre o standard›
sa¤layabilecek radyo ve televizyonlar, tam 
tersine dili bozuyor. Dilimiz bozuldukça, dilimizin
kendimizi ifade etmeye yetmedi¤ini düflünerek
özgüven kayb›na u¤ruyoruz 

eksen y›l önce 1 Kas›m 1928’de yap›lan harf devrimiyle Türk-
çeyi en iyi ifade eden Türk Alfabesi’ni kullanmaya bafllad›k.
Bu süreçte Türkçe pek çok badire atlatt›. Gelinen noktay›
Türkçenin korunmas› ve zenginlefltirilmesine gönül vermifl
bir ustayla, Feyza Hepçilingirler ile konufltuk.

Kaç Türkçe ile konufluyoruz?
Çeflitleri var. Sokakta, evde, cep telefonunda, internette, edebiyatta, res-
mi alanda… Örne¤in sokaktaki dille fliir yaz›lmaz, anne babaya seslenir-
ken kullan›lan dille cumhurbaflkan›na seslenilmez. Edebiyat yap›t› olufl-
turulan dille kavga edilmez... Bunlar hep yaflam›n ayr› alanlar›, dolay›s›y-
la o ayr› alanlar›n da ayr› dilleri var. Bunlar› birbirinden farkl› tutmak ge-
rekiyor ama hepsinin bulufltu¤u ortak bir zemin var. Dilin çeflitlerinin ya-
n›nda standart dil dedi¤imiz bir dil var ki, iflte sokak dili, argonun d›fl›n-
da as›l yürürlükte olmas› gereken dil. Radyolar›n, televizyonlar›n, bütün
bas›n›n standart kabul etmesi gereken dil bu. Yoksa dilin kullan›m alan-
lar› farkl›, bu alanlara göre ald›¤› adlar da farkl› olabilir…

Hepimiz Türkçe konufluyoruz ama aslen anlaflam›yor muyuz?
Anlaflam›yoruz de¤il, dilimize hoyrat davran›yoruz. Yoksa anlaflabiliriz;
anlatmak istedi¤iniz fleyler çok derin çok anlaml› fleyler de¤ilse el kol ifla-
retleriyle de anlaflmak mümkün. Yaln›zca gündelik ihtiyaçlar› anlatmak
için el kol iflaretleri fazla bile gelir insana. Ancak daha derin ihtiyaçlar› an-
latmak için herhalde dili ustaca kullanmak gerekir. Dili korumak için de,
dili iyi kullananlar›n dinlenmesi, okunmas› gerekir. Bunlar radyo ve tele-
vizyon olmal›d›r. Ne yaz›k ki bizde dili en kötü kullananlar televizyoncu-
lard›r. Oysa bir çok kifli dilin kurallar›n› iyi radyolar dinleyerek ö¤renmifl-
tir, çok özenli bas›lm›fl gazeteler okuyarak yaz›mla ilgili pek çok fikir edin-

S

letiflim

“Hepimiz
Türkçe
konufluyoruz
ama…”
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mifltir. Bu, okuldan geçti¤i kadar yayg›n
e¤itimden de beslenen bir damar. O yüz-
den dilimizi korumak için kendimizi sev-
memiz, kendimize özen göstermemiz gere-
kir ki, kendimizin bir parças› olan dilimizi
de sevelim ve ona da özen gösterebilelim.

Dil neden bu kadar önemli?
Küreselleflmeden dünya zenginliklerinin
ortak bir zenginlik oluflturmas›n› anl›yor-
sak e¤er, buraya bizim kataca¤›m›z fleyle-
rin hemen tümü dille ilgilidir. Kültürü-
müz, bütün kültürlerde oldu¤u gibi dil te-
meline dayal›d›r. fiark›m›z, türkümüz, flii-
rimiz, a¤›t›m›z, destan›m›z her fleyimiz di-
limiz. Dil, bizi biz yapan de¤erlerin bafl›n-
dad›r. Sadece ulusal kimlik aç›s›ndan de¤il
insan›n bireysel varl›¤› aç›s›ndan da. 

Bir televizyon dizisinde bir karakter, ya-
p›s› gere¤i sokak Türkçesi konufluyor
mesela… Ondan duru bir Türkçe ko-
nuflmas›n› beklersek, gerçekçilik duygu-
sunu yok etmez miyiz? 
O dizideki tip bir kabaday›ysa, ondan ro-
man kahraman›n›n konuflmas›n› bekle-
mek abes olur. Ancak televizyonlarda daha
çok ana haber bültenlerindeki hep ayn› ka-
l›p ifadeler, anlat›m bozukluklar›, tutars›z-
l›klar elefltiriliyor. Dizide bir tipin baz› söz-
cükleri yanl›fl kullanmas›, bilerek yap›lm›fl
fleylerdir. Ancak dizi yazar›n›n da bir so-
rumlulu¤u vard›r. Güldürü ö¤esi için ba-
zen tümüyle Türkçeye yaslan›ld›¤› oluyor;
Türkçeyi e¤ip bükerek, hatta ezip üstünde
tepinerek bir güldürü yakalanmaya çal›fl›l›-
yor. Oradaki bir tak›m söyleyifller o kadar
h›zla topluma yay›l›yor ki, siz o sözün do¤-
rusunu her yerde her an söyleseniz, yanl›-
fl›n yay›lma h›z›n›n onda birine yetiflemez-
siniz. Bütün güldürü ö¤esini Türkçeden ç›-
karmaya çal›flmak yanl›fl, üstelik kolay ve
ucuz bir yol. Gülünç olan›n yakalanmas›,
çok daha iyi bir çal›flma gerektiriyor.

‹nternet Türkçeyi bozan alanlardan m›?
Bu, flifreli bir dil haline geldi. Ç harfini, ch
ile, fl harfini sh ile yazmaya çal›fl›yoruz. Bu-
radan harf ço¤alt›rken, baflka yerden de
harf azaltmaya çal›fl›yoruz. Selam yerine
slm, mrb deniliyor. Bu flifreleme zaman ka-
zand›rs›n diye yap›l›yorsa e¤er, ona da hiz-
met etmedi¤i kan›s›nday›m. Geçenlerde
konuflma yapt›¤›m bir okulda, tam bunun-
la ilgili bir deney yap›lm›fl. Bütün harfleri
tamam olarak yaz›lm›fl bir metin ile ünlü-
leri at›lan metin aras›nda zaman fark› ol-
mad›¤› görülmüfl. Hatta harf k›saltmadan
yazmak daha az zaman al›yor, çünkü ne
ataca¤›n›z› düflünmüyorsunuz.

Peki kaybettiklerimiz neler?
Türkçeyi hoyrat kullanmakla bir kere öz-
güven yitimine u¤ruyoruz. Dilimizin ken-
dimizi ifade etmeye yetmedi¤ini sanmaya
bafll›yoruz. Dilimizi yeterince kullanama-
d›¤›m›z için yetersizli¤in kendimizde oldu-
¤unu düflünmeye bafll›yor ve bunu dilimi-
ze yüklüyoruz. ‹nternette duygu hallerini
ifade eden bir tak›m flekiller kullan›yoruz.
Gülen ya da göz k›rpan surat… ‹nsan›n
duygu hallerinin sadece bunlardan ibaret
oldu¤unu sanmak çok büyük bir aymazl›k
olmaz m›? Onlarla s›n›rland›¤›m›z zaman
onlar›n d›fl›nda kalan her fleyi yok saym›fl
oluyoruz. Biz 300 sözcük bilirken bin söz-
cük bilen birinin söylediklerini anlamaya-
ca¤›z. Ama anlam›yorum demeyece¤iz, an-
lafl›lm›yor diyece¤iz. Düflünme kapasitesi,
dile egemen olma oran›yla art›r›labilir.

Dildeki k›s›rlaflma yaln›zca iletiflim de-
¤il yarat›c›l›k gerektiren her türlü alan-
da m› etkili oluyor?
Evet. Hayallerimizi de dille kuruyoruz, dü-
flüncelerimizi dille oluflturuyoruz. ‹nsan
yapaca¤› resmi de dille düflünüyor, oraya
vuraca¤› renkleri de. Bir fley icat edecekse-
niz, onu önce kafan›zda dille yarat›yorsu-
nuz. ‹nsan en iyi anadili içinde düflünür,
en iyi anadili içinde kalarak yaratabilir.
Baflka dili çok iyi ö¤renebiliriz, ama en iyi
bildi¤imiz dili anlatmak için bile söylenen
fley bellidir: Anadili gibi konufluyor, anadi-
li kadar iyi kullan›yor. Bir baflka dili ‘gibi’
ya da ‘kadar’ bilebiliriz…

Milli e¤itim politikalar› dili korumaya
ve zenginlefltirmeye yönelik gerekli has-

sasiyeti içeriyor mu? 
Yapt›¤›m›z en büyük hatalardan biri de ço-
cu¤umuzu anlamad›¤› bir dille, duyarl›l›¤›-
na uzak düflmüfl metinlerle karfl› karfl›ya b›-
rakmam›z. Sözgelimi Fuzuli, Baki, Nedim,
Nabi… Bunlar Divan edebiyat›n›n çok
önemli flairleri, ama bu flairlerle lise düze-
yindeki bir çocu¤u karfl› karfl›ya getirmek
bu flairleri anlamas›n› sa¤lamaz. Kald› ki za-
ten o flairlerin söyledi¤i, anlatmaya çal›flt›¤›
duyarl›l›k da çocu¤a seslenmez. Fuzuli’nin
diyelim ki “Aflk derdiyle hoflem/El çek ila-
c›mdan tabip” dedi¤i dizesi… Ça¤›m›zda
bir çocu¤un bunu anlamas› ve hissetmesi
istenen bir davran›fl m›d›r, bir; e¤er anl›yor-
sa da çocu¤un acele tedaviye götürülmesi
gerekir, iki. Duyarl›l›klar de¤ifliyor.

Dilimizi anlam›yor muyuz? Neyin far-
k›nda de¤iliz?
Bir çal›flmamda örne¤in, renk adlar›n› s›ra-
lad›m. Dünyan›n hiçbir yerinde bu kadar
renk ad› yoktur. Türkçeyi afla¤›larken bu
zenginliklerin fark›nda m›y›z diye sorma-
m›z laz›m. Dilin zenginli¤i salt kelime say›-
s›yla ölçülmez. Türkçede matematiksel ya-
p›, bir sözcü¤ün birbirinden çok farkl› an-
lamlara gelmesini sa¤lar. Biz bunu bile afla-
¤›lama nedeni yap›yoruz. Mesela çekmek
eylemini alal›m, bir fleyi çekmekteki “fley”
sözcü¤ünü de¤ifltirdi¤iniz sürece çekmek
eyleminin anlam› de¤ifliyor. Sözgelimi “is-
kemleyi çekmek” diyorsan›z çekmek, yü-
rütmek anlam›na geliyor. Ama “arabay›
karfl›ya çek” dedi¤inizde b›rakmak, koy-
mak anlam›na geliyor. “‹pi çekmek” ger-
mek anlam›nda, “kaday›f, flurubu befl daki-
kada çekti” diyorsan›z, içine almak anla-
m›nda. Çekmek sözcü¤ünü tek bir sözcük
olarak görmek insafa s›¤ar m›? Çekmek
sözcü¤ünün 86 ayr› anlam› var ve a¤z›n›n
kokusunu çekmek, ak›nt›ya kürek çekmek
gibileri de bunun d›fl›nda. Üstelik o kadar
çok kulland›¤›m›z bir sözcük de¤il. Çek-
mek sözcü¤ü tek bafl›na bu kadar çok an-
lam› karfl›l›yorsa bu dile yoksul diyen ken-
di yoksullu¤una yans›n. Bilmiyorsak hiç
olmazsa fark›na var›p ö¤renmeye çal›flma-
l›y›z. Ama bilmedi¤imiz fleyi yok saymak,
kendimizi kand›rmakt›r. 

Feyza Hepçilingirler kimdir?
1948’de Ayval›k'ta do¤du. ‹stanbul Yüksek Ö¤retmen Okulu’nu ve ‹stanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebi-
yat› Bölümü’nü bitirdi. Edebiyat ö¤retmeni ve ö¤retim görevlisi olarak çal›flt›. 1983'te sürgün edilince YÖK’ü
protesto için istifa etti. Uzun bir süre özel e¤itim kurumlar›nda görev yapt›. Halen Y›ld›z Teknik Üniversite-
si'nde ö¤retim görevlisi. Ulusal ve uluslararas› düzeyde birçok ödülün sahibi olan yazar›n eserlerinden ba-
z›lar›: “Ya Armut A¤ac› Olursam?”, “Dilin Zamana Dokudu¤u, Türkçe Günlükleri”, “Y›ld›zlar›n Suya Dökül-
dü¤ü, Türkçe Günlükleri”, “Dedim: Ah”, “Sabah Yolcular›”, “Türkçe Dilbilgisi, Ö¤retenlere ve Ö¤renenle-
re”, “Tanr›kad›n”, “Öykünmece”, “Savrulmalar”, “K›rm›z› Karanfil Ne Renk Solar?”, “Üç Nokta Bir Çizgi”,
“K›rlang›çs›z Geçti Yaz”, “Ürkek Kufllar”, “Eski Bir Balerin”, “Uçtu Uçtu Pelin Uçtu”, “Çirkin Prenses”.

“Dizilerde Türkçe ezilerek bir
güldürü yakalan›yor. O söyleyifller

topluma öyle h›zla yay›l›yor ki, 
siz o sözün do¤rusunu her 
yerde söyleseniz, yanl›fl›n 

yay›lma h›z›n›n onda birine
yetiflemezsiniz”



c›s›n› hâlâ hissetti¤imiz 1999 Marmara Depremi’nin
bir olumlu sonucu, yard›mlar›n hedefe ulaflmas›nda
organize olman›n önemini ortaya ç›karmas›yd›. Bir
sivil toplum örgütü olarak AKUT’un kurtard›¤› her
can, bir uzmanl›k alan›nda organize davranman›n

ifle yarar sonuçlar›n› gözler önüne sermiflti. Nitekim deprem s›-
ras› ve sonras›nda binlerce insan yard›m gönüllüsü olmak istedi,
onlarca sivil toplum örgütü kuruldu, mevcutlar da kendilerini
yeniden organize etti. 
Süleyman Kad›o¤lu da bu binlerce insandan biriydi. Deprem s›-
ras›nda arama kurtarma konusunda bafllayan gönüllülü¤ü, ar-
d›ndan itfaiyecili¤e kayd›. Yedi y›ld›r çal›flt›¤› Koçtafl Yap› Mar-
ketleri’nde dört y›ld›r teknik sat›nalma uzman› olarak görev ya-
pan Kad›o¤lu, Türkiye’nin birkaç gönüllü itfaiyecisinden biri.
1999 Marmara Depremi’nde insanlara yard›m etmek için ç›kt›¤›
yolculuk, onu gizli bir kahraman haline getirivermifl. Gündüz
baflar›l› bir profesyonel, ifl ç›k›fl›nda gönüllü bir itfaiye eri… Bir
yandan da cankurtaran olarak sahillerde insanlar› dalgalar›n ara-
s›ndan çekip ç›karan Kad›o¤lu ile sosyal sorumluluk ve sivil top-
lum örgütlenmesini konufltuk. 

Sivil toplumcu kimli¤iniz nas›l ortaya ç›kt›?
‹nsanlara yard›m etme iste¤i küçüklükten beri benimle.
Ama Türkiye’deki pek çok gönüllü gibi benim de gerçek
anlamda yard›m faaliyetleriyle tan›flmam, 1999 Marmara
Depremi’ne denk geliyor. Türkiye’deki pek çok gönüllü gi-
bi beni aray›fla iten, bu felaketti. Deprem, organizasyonun
önemini gösterdi, sivil toplumun ortaya ç›kmas›n› ve güç-
lenmesini tetikledi.
Bu süreç flöyle yafland›. Pek çok insan yaflan›lan ma¤duriyetleri
görünce korktu, üzüldü ve bir fleyler yapmak istedi. Ancak çözüm
bulmaya çal›flt›klar›nda s›k›fl›p kald›lar. Çünkü iki ad›m ötede in-
sanlar açl›k çekerken, yard›mlarla toplanan tonlarca ekmek sokak
bafllar›nda y›¤›ld›, o aç insanlara ulaflt›r›lamad›. Çad›rlar da¤›t›la-
mad›. Örnekleri ço¤altabiliriz. Oysa ayn› dönemde AKUT çok iyi
çal›flt›. Dolay›s›yla bu ac› deneyim, organize olman›n, yard›m fa-
aliyetinin amac›na ulaflmas›nda tafl›d›¤› önemi gösterdi. Gönüllü
olmak isteyen herkes bir kuruma kat›l›yordu. Ben de onlardan bi-
riydim iflte!

Siz Türkiye’nin say›l› gönüllü itfaiyecilerinden birisiniz
de… Türkiye’de çok bilinen bir kavram de¤il. Nedir gönül-
lü itfaiyecilik?

Evet. Sivil toplumcu kimli¤im arama kurtarma faaliyetleriyle or-
taya ç›kt› ama gönüllü itfaiyecilikle sürdü.  Gönüllü itfaiyecilik,
özellikle kötü tecrübelerden sonra ‹zmit ‹tfaiyesi’nde geliflti. Bu
giriflime, deprem s›ras›nda yurtd›fl›ndan gelen gönüllüler ilham
vermiflti. Onlar bu e¤itimleri organize etti ve ‹zmit ‹tfaiyesi ara-
c›l›¤›yla gönüllü itfaiyecili¤in temelleri at›ld›.  
Arama kurtarma faaliyetleri için ald›¤›m›z deprem e¤itimlerini
nerede de¤erlendirebilece¤imizi düflünüyorduk ki, karfl›m›za ‹z-
mit ‹tfaiyesi ç›kt›.
Türkiye’de gönüllü itfaiyecili¤i düzgün olarak uygulayan tek
merkez olan ‹zmit’te 64 kifli gönüllü itfaiyecilik e¤itimi ald›k.

A

çimizden birii

“Baflkalar› için yapabilece¤imiz o kadar çok fley var ki! Hem böylece dolayl›
olarak kendimize de yard›m etmifl oluyoruz. Gönüllü faaliyetler beni tamamen
de¤ifltirdi. Hayattan daha çok keyif alan, s›k›nt›lar› kafaya takmayan, sorunlar›
düzeltmek için u¤raflan biri haline geldim” 
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Aram›zda üniversite ö¤rencileri oldu¤u gibi, 65 yafl›ndaki emekli
bir a¤abeyimiz de var. Önemli olaylarda bize haber veriliyor, eli-
mizden geldi¤i kadar yard›m etmeye çal›fl›yoruz. Oraya gitti¤imiz-
de art›k s›radan bir itfaiye eriyiz. 

‹tfaiyecilikte sizi zorlayan engeller var m›?
Belediyeler itfaiyeye çok az bütçeler ay›r›yor. Bununla ilgili çarp›c›
bir örnek anlatmak istiyorum. Gebze’de belediyenin bütçesini be-
lirleyen kifli trafik kazas› geçirmifl. Benim de yer ald›¤›m itfaiye eki-
bi hemen kaza yerine gittik. Ona zarar vermeden araçtan ç›kar›p
hastaneye göndermemiz laz›m. Ancak aç›c› makas olmad›¤› için sa-
atlerce araçta s›k›fl›p kald›. Çünkü itfaiyenin bütçesinde o makas›
alacak para yoktu. Güç bela kurtar›ld›. Ertesi y›l itfaiyenin bütçesi
iki kat›na ç›kart›ld›. Türkiye’de böyle bir eksiklik var. Kendi bafl›-
m›za gelmeden önemini anlam›yoruz. 

‹tfaiye alan›nda hangi e¤itimleri ald›n›z? 
Daha önce hafif ve a¤›r arama kurtarma, ekipman kullan›m›, ta-
k›mdafll›k, bask› alt›nda davran›fllar gibi birçok e¤itim alm›flt›k.
Bunlar›n içinde yang›n e¤itimleri de bulunuyordu. ‹zmit ‹tfaiye-
si’nde yurtd›fl›yla ba¤lant›l›, konuyla ilgili çok yo¤un e¤itim ald›k;
kapal› yerde hareket teknikleri, kimyasal kazalarda nas›l müdahale
edilece¤i... S›k s›k nöbet tuttuk. Profesyonel itfaiyecilerle birlikte
hareket ettik. 
Orada ald›¤›m›z e¤itimler çok yönlüydü. Bu e¤itimler sayesinde bir
dönem cankurtaranl›k da yapt›m. Biliyorsunuz, Kand›ra sahilleri
Karadeniz’in özelli¤i yüzünden çok tehlikeli, her y›l onlarca can
kaybediliyor. ‹nsanlar tehlikenin fark›na varam›yor, beline kadar
denize girmiflken aniden bo¤ulma tehlikesiyle yüz yüze kal›yor. ‹lk
gün bo¤ulmak üzere olan tam üç kifliyi kurtarm›flt›m. Gerçekten
unutulmaz bir deneyimdi. ‹tfaiyenin özelli¤i bu iflte; her türlü e¤i-
timi al›yorsunuz. ‹lk sirenle gitmek ve zor durumdaki insanlara
yard›m ulaflt›rmak zorundas›n›z. 

Yang›nlara do¤rudan müdahale eden ekipte yer al›yor musu-
nuz? 
Yang›n veya kaza gibi s›ra d›fl› durumlarda akl› bafl›nda ve belir-
li bir e¤itime sahip kiflilere çok fazla ihtiyaç duyuluyor. Etrafta

genellikle pani¤e kap›lm›fl insanlar bulunuyor. Özellikle trafik
kazalar›na yard›mc› olmak isteyenler, yarar yerine zarar verebili-
yor. Etrafta sakin birilerinin varl›¤›, orada iflini yapana destek ol-
mas› ve çevre önlemlerini almas› bile ço¤u zaman yetiyor. Trafik
kazalar›na müdahale ederken kendisi yaralanan, hatta baflka bir
arac›n çarpmas›yla hayat›n› kaybedenler bile var. O nedenle ka-
za veya yang›n gibi durumlarda akl› bafl›ndaki herkese ihtiyaç
duyuluyor. Biz de ald›¤›m›z e¤itimler çerçevesinde olaylarda gö-
rev al›yoruz.

‹lginç olaylar da geliyordur bafl›n›za…
Gebze’de yang›n alarm› çald›. Bindik kamyonlara, herkes yoldan
çekiliyor, h›zla gidiyoruz. Bir kavfla¤a geldik, bir araba önümüzde,
mümkün de¤il gitmiyor. Korna çal›yoruz, sinyalleri yak›yoruz,
hiçbiri fayda etmiyor. Hiç istifini bozmadan 30 kilometre h›zla, sa-
kin sakin yoluna devam ediyor. Oysa belki yanan onun evi… 15-
20 dakika gittikten sonra fark etti bizi, inanamad›k. Her çeflit insan-
la karfl›lafl›yorsunuz. Pamukova’daki tren kazas› atmosferini yafla-
mak, insanlara yard›mc› olmak da unutulmazd›. 

Koçtafl bünyesinde yang›n ekibi ve prosedürü var m›?
Elbette. Ma¤azadayken ben de yang›n timindeydim. Sat›n al›mlar›
yaparken yang›nla ilgili prosedürlere çok daha fazla dikkat ederim.
E¤itimlere devam ediyorum. Koçtafl ma¤azalar›nda yang›nlarla ilgi-
li ortaya ç›kabilecek risklere karfl› her tür önlemi al›yoruz. 

Sizi sürekli insanlara yard›m etmeye çeken nedir?
‹nsanlara yard›mc› olmak çok farkl›, unutulmaz bir deneyim. Ken-
dimiz ve ailemiz için bir fleyler yap›yoruz zaten, ama yard›ma ihti-
yaç duyan birine yard›m etmenin apayr› bir hazz› var. Kahraman-
l›ktan ziyade ifle yaram›fll›k hissi... Hele bunu, sizi hiç tan›mayan
bir insana, kendi iste¤inizle yapman›z çok daha önemli. Arkadaflla-
r›ma da bunu her zaman öneririm. Öyle deprem falan beklemeni-
ze de gerek yok! Baflkalar› için yapabilece¤imiz o kadar çok fley var
ki! Bu yard›mlar› asl›nda dolayl› olarak kendimiz için de yap›yoruz.
‹çinde bulundu¤um gönüllü faaliyetler beni de tamamen de¤ifltir-
di. Hayattan daha çok keyif alan, s›k›nt›lar› kafaya takmayan, so-
runlar› düzeltmek için u¤raflan biri haline geldim. 
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uras›, yaflamla ölüm aras›ndaki geçiflin an mesele-
si oldu¤u bir s›n›r sanki. Nefeslerin tutuldu¤u,
dualar›n ta yürekten edildi¤i, zaman›n en küçük
biriminin en büyük de¤ere ulaflt›¤›, ka¤n› ritmin-
deki zaman›n içinden flimflek delili¤inde koflufl-

turmalar›n geçti¤i bir arena. Buras› Haydarpafla Numune Has-
tanesi Vehbi Koç Acil T›p Merkezi. 
Vehbi Koç Vakf›’n›n eskisini y›karak yeniden infla ettirdi¤i befl
bin metrekareye kurulu alt› katl› bu bina, 4 Ekim 2002’de hiz-
mete aç›ld›. Ülkemizde de örne¤i az bulunan bir tasar›m› olan bi-
nada yo¤un bak›m, acil ameliyathane, görüntüleme ve laboratu-
var birimleri, gözlem odalar› ve özel hasta odalar› bulunuyor.
Tüm bu birimlerin ayn› binada olmas› ise hizmetin h›z›n› ve ka-
litesini art›ran unsurlar›n bafl›nda geliyor.
2002’de günde ortalama befl yüz hastan›n hizmet almas› öngö-
rülmüfl. Ancak bu rakam, günde ortalama bin hastaya ulaflm›fl
durumda. 24 saat boyunca 24 doktor görev bafl›nda. Vardiyal›
sistemle çal›fl›ld›¤› için acilde bir günde çal›flan doktor say›s›n›
bulabilmek için bu rakam› üçle çarpmak gerekiyor. Üstelik po-
likliniklerden konsültasyona ça¤r›lan
doktorlar bu say›n›n d›fl›nda. Acil ser-
viste çal›flan hemflire say›s› ise 90.
‹nsan yaflam›ndaki ola¤an ak›fl›n flok
edici bir biçimde kesintiye u¤rad›¤›
anlar›n ilk dura¤› olan acil servislerde-
ki karmafla burada yok. Devlet hasta-
nesi olmas›na, günde ortalama bin
hastaya hizmet verilmesine ra¤men.
Merak›m›z›, Haydarpafla Numune
Hastanesi Vehbi Koç Acil T›p Merkezi
Baflhekim Yard›mc›s› Uzm. Dr. Osman
Ekinci gideriyor:
“Acil servisler, hem hizmet alanlar›n
hem de hizmet verenlerin stres katsa-
y›s›n›n çok yüksek oldu¤u bir yer. Po-
liklinikteki gibi bir zaman yok. Önce-

likle binan›n konumu, iflimizi yaparken zamandan kazanmam›-
za, daha kaliteli ve h›zl› hizmet verebilmemize olanak sa¤l›yor.
Bütün birimlerin ayn› alanda olmas›, hastalar› daha seri bir flekil-
de uygun bölümlere aktarmam›za olanak sa¤l›yor. Bu dizayna
sahip olmayan ve personel say›s› yeterli olmayan hastanelerde bir
kar›fl›kl›k söz konusu olabiliyor. fiu anda hasta ve ambulans giri-
fli ayn› yerden yap›l›yor. Giriflte yapaca¤›m›z düzenlemeyle bu
karmaflan›n da önüne geçece¤iz. ‹kinci olarak da triajda yapt›¤›-
m›z düzenleme. Hasta ilk müracaat›n› yapt›¤›nda bir yandan
kimlik bilgileri al›rken ayn› anda sorunu tespit edilip h›zla yön-
lendiriliyor. Tabii bir de hastanemizin, acil servise özel bir önem
verdi¤ini belirtmeliyim.”

10 hastan›n 3’ü acil! 
Haydarpafla Numune Hastanesi Vehbi Koç Acil T›p Merkezi’ne
gelen hastan›n ilk girifl yapt›¤› andan itibaren geçti¤i aflamalar›
biz de tek tek geçiyoruz. Giriflte, hastalar›n kimlik bilgilerinin
ve flikayetinin ö¤renildi¤i bir bankoda ifllemler h›zla yap›l›yor.
Bilgi ifllem eleman›yla bir hemflire ayn› anda karfl›l›yor hastay›.

Hasta, özel olarak tasarlanan ilk mu-
ayene odalar›na al›n›yor ve hizmet
aya¤›na geliyor. Acil poliklinik, hasta-
lar›n 12 saate kadar yatmas› gereken
durumlar için ayr›lan 38 yatakl› göz-
lem odalar›, 21 yatakl› yo¤un bak›m
ünitesi, acil ameliyathaneler, içinde
MR merkezinin de oldu¤u tam dona-
n›ml› görüntüleme merkezi, biyokim-
ya ve mikrobiyoloji laboratuvarlar›n›
geziyoruz. 
Duraklar›m›zdan biri de ASKOM. ‹l
Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün acil sa¤l›k ko-
ordinasyon birimi olarak tan›mlayabi-
lece¤imiz bu birimde, ambulanslardan
gelen ça¤r›lar yan›tlan›yor, duruma
göre ambulanslar yönlendiriliyor. So-

B

Yaflamla ölüm
aras›ndaki k›l pay› çizgi
Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan infla ettirilen Vehbi
Koç Acil T›p Merkezi’ni, aç›l›fl›ndan alt› y›l sonra
bir kez daha ziyaret ediyoruz. Amac›m›z, T›p
Merkezi’nde yaflam›n kazanmas› için verilen
amans›z mücadeleye tan›kl›k etmek

Haydarpafla Numune
Hastanesi Vehbi Koç

Acil T›p Merkezi 
Baflhekim Yard›mc›s›

Uzman Doktor
Osman Ekinci
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nuç, oldukça güven verici, iç aç›c›. Özel bir hastanede olmad›¤›-
m›z› kolayl›kla unutuvermifliz.
Yine de d›flar›dan bak›flla yetinmeyip hizmet alanlara uzat›yoruz
teybimizi. Selma Kutlu, k›zg›nl›kla yan›tl›yor sorumuzu. “Annem
dün geceden beri a¤r› çekiyor. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Bir sa-
attir, tahlilin sonucunu bekliyoruz” diyor. Daha sözünü tamamla-
madan yan›nda oturan yafll› kad›n yak›nmaya bafll›yor; “Dizim çok
a¤r›yor. Bize bakm›yorlar.”
Diz a¤r›s›n›n nas›l bir aciliyeti oldu¤u zihnimizde soru iflaretine yol
aç›yor. Dr. Ekinci, gülümseyerek yan›tl›yor sorumuzu. Geçen y›l
yapt›rd›klar› araflt›rman›n sonuçlar›n› paylafl›yor.  Öncelikle 24 sa-
at kesintisiz hizmet verilen hastanenin yo¤unlu¤unun 20.00-24.00
saatleri aras›nda tepe noktaya ulaflt›¤›n› söylüyor. Bunun nedenle-
rinden birinin de ifl yo¤unlu¤unu gerekçe gören hastalar›n, çal›flma
saatleri d›fl›ndaki bu zamanlar› acil servislerde genel muayene için
kullanma e¤ilimleri oldu¤unu flafl›rarak ö¤reniyoruz.
Araflt›rmaya göre, gelen her yüz hastadan 70’inin normal polikli-
ni¤e müracaat etmesi gerekiyormufl. Gelenlerin sadece yüzde 30’u
acil hasta statüsünde. Ki bu say›n›n içinde yar› acil diye tan›mla-
nan hastalar da var. Yani gündüz herhangi bir sa¤l›k kurumunda
tedavisi yap›labilecekken gece flartlar›nda acile baflvurmas› ola¤an
kabul edilen hastalar. Örne¤in a¤r› ve atefle neden olan bademcik
iltihab› gibi. 

“Vehbi Bey cennettedir flimdi”
32 tan›m› olan acil durum, kalp krizi benzeri travma, acil do¤um,
bo¤ulma, acil cerrahi müdahale gerektiren ya da kesik-k›r›k gibi
durumlar› kaps›yor. Ne var ki so¤uk alg›nl›¤› olan ya da kronik ro-
matizma flikâyeti olan hasta da acile müracaat ediyor ve travma
hastas›yla ayn› h›zda hizmet bekliyor. Elbette evrensel hasta hak-
lar›, kendini acil hasta gören her baflvuru sahibinin ayn› özenle ba-
k›m›n› gerektiriyor. Ancak burada flikâyetlerin s›ralamas›n› do¤ru
yapmak hayati bir önem tafl›yor.
Selma Han›m’›n flikâyetinin, hasta bilincinin de verilen hizmet ora-
n›nda yükselmesinin do¤al bir sonucu oldu¤unu kavr›yoruz böy-
lece. Alt› y›l önce hayal edilmesi bile güç olan bir hizmet biçimi

öylesine benimsenmifl ki ricac›-minnetçi, doktoru Tanr› gibi gören
hasta profilinin yerini, özsayg›s› geliflkin, haklar›n›n fark›nda, ka-
liteye al›flk›n bir hasta tipi alm›fl.   
Teybimizi hastalar aras›nda dolaflt›rmay› sürdürüyoruz. fiahabet-
tin Kümey, küçük o¤lu Özer’i getirmifl acile. Banyoda geçirdi¤i bir
kazada sa¤ elinin iki parma¤›nda ciddi kesikler olan Özer’e dikifl
at›l›yor. Özer’in bak›fllar›nda korkudan çok merak var. fiahabettin
Bey, o¤lunun özenle bak›ld›¤›ndan emin olunca rahatlam›fl. On-
larca kez teflekkür ediyor. 
Sa¤l›kl› ve kayg›s›z görünen bir adam dikkatimizi çekiyor. fiafl›r›yo-
ruz. Adem Topal, dedesini getirmifl. Bir gece önce yüksek tansiyona
ba¤l› k›smi felç geçiren dedesinin beyninde de zedelenme meydana
gelmifl. “Geldi¤imiz andan itibaren gördü¤ümüz ilgiden çok mem-
nunuz. Ben ayn› zamanda flafl›rd›m. Bir devlet hastanesi olmas›na
ra¤men evraklar için bile beklemedik. Vehbi Bey s›rf bunun için bi-
le cennettedir flimdi” diyor. Adem Bey’in rahatl›¤› dedesini güvenli
ellere teslim etmesindenmifl. 
Vehbi Koç Acil T›p Merkezi hizmete girdi¤inde, Acil T›p Sistemi’nde
devrimsel bir de¤iflimin öncülük misyonunu üstlenmifl. ‹nsan sa¤l›-
¤›na de¤er katm›fl. Geçen süreçte sa¤l›k sisteminin kat etti¤i mesafey-
le do¤ru orant›l› olarak benzerleri yayg›nlaflm›fl. Ancak gelece¤in ih-
tiyaçlar›n› gören bir bak›flla tasarlanm›fl olan bina, bafll› bafl›na örnek
olmay› sürdürüyor. Vehbi Koç Acil T›p Merkezi, Vehbi Koç Vakf› ve
Koç Toplulu¤u’nun, topluma karfl› sorumluluk bilinciyle hizmet ver-
di¤inin ve verece¤inin, çal›flmalar›nda niteli¤e verdi¤i de¤erin bir
an›t› olarak yükseliyor Haydarpafla s›rtlar›nda.



zun y›llar›n› özel sektörde yönetici olarak geçiren Ak›n Ön-
gör, WWF-Türkiye Do¤al Hayat› Koruma Vakf› Yönetim
Kurulu Baflkan› flapkas›yla, önlem al›nmazsa yaflanacak fe-
laketler konusunda bizleri uyar›yor: “Do¤an›n kaynaklar›n›
yenilenebilir ve sürdürülebilir vaziyetten ç›kart›p, yok et-

meye devam edersek duvara vuraca¤›z. Yüz milyonlarca insan ölecek, sa-
vafllar ç›kacak ve ancak o zaman ‘Biz neyi yanl›fl yapt›k?’ diyece¤iz. Halbu-
ki ak›l, bütün bunlar olmadan önce önlem alman›n gerekli oldu¤unu söy-
lüyor.” Öngör, Koç Bilgi Grubu Kurumsal ‹letiflim Direktörü Banu
Aydo¤an’›n Yeflil Bilgi Platformu ad›na yöneltti¤i sorular› yan›tlarken, ola-
s› felakete karfl› al›nabilecek önlemleri anlatt›. 

WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Baflkan› ve uzun y›llar yöneticilik ka-
riyeri olan biri olarak sizce sosyal sorumluluk konusunda flirketlere
düflen görev nedir? 
Yaflad›¤›m›z toplumda geride durup da baflkalar›n›n, devletin bir fley yap-
mas›n› beklersek, çok zengin olabiliriz, çok güzel veya yak›fl›kl› olabiliriz
ama ça¤dafl bir birey olamay›z. Ça¤dafl birey olman›n yolu, sadece bulun-
du¤umuz küçük topluma de¤il, genifl olarak insanl›¤a, do¤aya, çevreye
katk›da bulunmaktan geçer. 
Ben 1991’de Garanti Bankas›’n›n genel müdürü oldum. Kriz yönetiminin
uyguland›¤› bu ortamda, “Topluma karfl› sorumlulu¤umuz çerçevesinde,
önerece¤im bir konuya destek olmay› planl›yoruz, arzu ediyoruz, ›srar
ediyoruz” dedim. Yönetim Kurulu “Biz zaten vergimizi veriyoruz” dedi.
Bunlar› tabii ki yapacakt›k, ama onun ötesinde önder ve örnek bir kuru-
lufl olarak, topluma katk›da bulunmam›z laz›md›. Seçti¤im konular e¤i-
tim, do¤al hayat›n korunmas› ve sanata katk›yd›. Bu üç alanda o dönem-
de bafllayan katk›lar bugün de sürdürülüyor. 

Bireyler, üniversiteler, flirketler ve devletlerin üzerine düfleni yerine
getirdi¤ini düflünüyor musunuz?
Çevreyi korumak kamu yönetiminin, yani devletin ve yerel yönetimlerin
sosyal sorumlulu¤u de¤il, asli sorumlulu¤u. Ancak b›rak›n do¤an›n ko-
runmas›n›, do¤a kirletiliyor. Bugün devletin çal›flt›rd›¤› fabrika tesislerine
bak›n, at›klar›n› yönetiyorlar m›, ç›kan sera gaz›n› filtreliyorlar m›? Hay›r.
Organize sanayi bölgesi, devletin bizim vergilerimizle altyap›s›n› haz›rlad›-
¤›, sanayicilere uygun ortamda üretim yapmak üzere haz›rlad›¤› yerdir.
Türkiye’deki organize sanayi bölgesinin sadece yüzde 14’ünde at›k su ar›t-
ma tesisi var, yüzde 86’s› suyunu do¤aya b›rak›yor. Do¤ada her 1 litre kir-

s osyal sorumluluk

“Ça¤dafl birey olman›n yolu
insanl›¤a katk›dan geçer”

WWF-TÜRK‹YE DO⁄AL HAYATI KORUMA VAKFI BAfiKANI AKIN ÖNGÖR

U

Akın Öngör, Koç Bilgi Grubu’nun oluflturdu¤u Yeflil Bilgi Platformu’na verdi¤i
söyleflide flu mesajı vurguladı: “Yaflad›¤›m›z toplumda geride durup da 
baflkalar›n›n, devletin bir fley yapmas›n› beklersek, çok zengin olabiliriz, çok güzel
veya yak›fl›kl› olabiliriz ama ça¤dafl bir birey olamay›z. Sadece bulundu¤umuz 
küçük topluma de¤il genifl olarak insanl›¤a, do¤aya, çevreye katk›da bulunmal›y›z”



li su, 8 litre temiz suyu kirletiyor. 
Bireylerin de bu konuda sorumlulu¤u var
ama bilmiyorlar. Bu fark›ndal›¤› yaratmak ge-
rekiyor. Tanr› insano¤luna ak›l vermifl. Ak›l
diyor ki, bu sorunlar bizi öldürmeden ön-
lemler alal›m, sorunlar› çözelim. fiu anda
bunlar› yapabilir durumda de¤iliz. Peki ne
olacak? Do¤an›n kaynaklar›n› yenilenebilir
ve sürdürülebilir vaziyetten ç›kart›p onu yok
etmeye devam ettikçe, bir noktada duvara
vuraca¤›z. ‹nsano¤lu bundan sonra çözüm
bulmaya çal›flacak. Yüz milyonlarca insan
ölecek, seller olacak, insanlar göç edecek, sa-
vafllar ç›kacak, ancak o zaman biz neyi yanl›fl
yapt›k diyece¤iz. Halbuki ak›l, bütün bunlar
olmadan önce önlem alman›n gerekli oldu-
¤unu söylüyor. Biz bu akl›n kullan›lmas› için
fark›ndal›k yaratmaya çal›fl›yoruz. 

Dünyay› bekleyen tehlikeyle ilgili fark›nda-
l›k yaratmak konusunda bireylere, kamuya,
yerel yönetimlere, özel sektöre, sivil top-
lum örgütlerine ve üniversitelere düflen gö-
revleri belirtir misiniz?
WWF-Türkiye, gelece¤i olumlu yönde flekil-
lendirmek ve iklim de¤iflikli¤inin etkilerine
uyum sa¤lamak için, eflzamanl› iki strateji uy-
gulanmas› gerekti¤ine inan›yor.  1- ‹klim de¤i-
flikli¤ine sebep olan emisyonlar› azaltmak için,
ifl dünyas› ve hükümet acil tedbirler almal›. 2-
‹klim de¤iflikli¤inin etkilerine uyum sa¤lamak
konusunda, Türkiye’de su kaynaklar›n›n azal-
mas› ve kurakl›¤a uyum sa¤lamak için merke-
zi idarelerin tar›m ve su politikalar›nda, özel
sektörün üretim süreçlerinde ve bireylerin
günlük hayatlar›nda de¤iflim ve dönüflüm ya-
p›lmas› gerekiyor. 
Merkezi idareler; ulusal su ve iklim de¤iflikli¤i
stratejileri, Kyoto Sözleflmesi, alternatif enerji
kaynaklar›na yat›r›m, kamu binalar›nda enerji
verimlili¤ini art›r›c› izolasyon/altyap› çal›flma-
lar›, korunan do¤al alanlar›n art›r›lmas› ve su
kaynaklar›n›n güvence alt›na al›nmas› konula-
r›nda yol almal›lar. 
Yerel idareler; kentsel yeflil alanlar›n art›r›lma-
s›, kayna¤›ndan son kullan›c›ya kadar giden
yolda su ve enerji kaçaklar›n›n önlenmesi,
kentsel dönüflüm ve altyap› yenileme projeleri
ile modern ve etkin toplu tafl›ma hizmetine
odaklanmal›lar. 
Özel sektör; ›s›tma ve so¤utma sistemlerinde
do¤ru yal›t›m teknikleri ile yüksek enerji ve-
rimlili¤i, ayd›nlatma sistemlerinde az elektrik
harcayan enerji tasarruflu modeller, üretim ve
tüketim süreçlerinde ak›lc›l su kullan›m›, ulus-
lararas› uçak seyahatlerine alternatif telekomü-
nikasyon araçlar›n›n kullan›m›, araç filolar›n›
küçülterek yak›t tasarrufu ve toplu tafl›may›
teflvik edici düzenlemeler, at›klar› kayna¤›nda
önleme ve yönetme politikalar› ve üretimde te-
miz alternatif teknolojilere yat›r›m konular›n-
da üzerine düfleni yerine getirmeli.   

Üniversiteler;  alternatif enerji teknolojileriyle
ilgili bilimsel araflt›rmalar yürütmeli, kampüs-
lerde çevre dostu uygulamalar yapmal›, fakül-
te binalar› ve yurtlarda enerji kaçaklar›n› önle-
yici modern izolasyon sistemlerini kullanmal›. 
Bireyler ise;  enerji verimlili¤i sa¤layan elektro-
nik aletler ve ayd›nlatma sistemlerini tercih et-
mek, evde çöpleri geri dönüflüme uygun ola-
rak ayr›flt›rmak, su tasarruflu banyo ve mutfak
ürünleri kullanmak gibi önlemler almal›. 

Kyoto konusunda Türkiye’nin içinde bu-
lundu¤u durumu özetler misiniz? 
Kyoto, sera gazlar›n›n s›n›rlanmas›na dönük
bir büyük ad›m, ama sadece bir ad›m. Gerekli
ama tek bafl›na yeterli de¤il. Kyoto’ya imza at-
mak Türkiye’nin kalk›nmas›n› engellemez,
sürdürülebilir kalk›nmay› sa¤lamak önemli.
Siz çok h›zl› kalk›nabilirsiniz ama insanlar›n›z
öldükten, çocuklar›n›z hastal›ktan k›r›ld›ktan
sonra, soluyacak sa¤l›kl› bir hava bulamad›k-
tan sonra, kalk›nman›n size bir faydas› olmaz. 
Yap›lacak analiz fludur: Biz bugün bu yat›r›m-
lar› yapmazsak, yar›n öbür gün karfl›laflaca¤›-
m›z maliyet nedir? 50-100 mislidir. Siz bugün-
den 2-3 milyar dolar yat›r›m yapmazsan›z, ile-
ride karfl›laflaca¤›n›z maliyet 200-300 milyar
dolar olacakt›r. Dolay›s›yla konu, gerekeni bir
an evvel yapman›n en ekonomik yol oldu¤unu
gösteriyor. Bugünkü ortamda dahi. Kurallar›n
konmas› ve kamu yönetiminin cezai müeyyide
koymas› laz›m. Kalkınma, sürdürülebilir ol-
mak durumundadır. Dolayısıyla Türkiye Kyo-
to’ya imza atmak zorundadır. 

Çevreyle ilgili yanl›fl politikalar›n yol açt›¤›
zarar›n, bugün yaflanan ekonomik krizden
daha fazla oldu¤una de¤iniliyor...
Çok ilginç araflt›rmalar var. Dünya Bankas›’n›n
bafl ekonomisti Sir Nicholas Stern, ‹ngiliz Hü-
kümeti ad›na bir araflt›rma yapt›. Ekonomiyle
küresel iklim de¤iflikli¤inin etkilerini yan yana
getirdi ve modelledi. Bizim küresel ›s›nmaya
karfl› tedbir almam›z›n küresel olarak maliyeti,
toplam dünyan›n üretti¤i maliyetin yüzde 1’i
civar›nda. Küresel iklim de¤iflikli¤ine karfl› hiç-
bir önlem al›nmamas›n›n maliyeti ise, küresel
olarak yarat›lan gelirin, her y›l yüzde 15 ile
yüzde 25 aras›nda kayb› demek. Ve araflt›rma-
lar, biz önlem alsak dahi, 2020 y›l›na kadar

dünya ikliminin 2-3 derece de¤iflece¤ini göste-
riyor. Bu az gibi görünen 2 derece, yüzde 25-
30 su kayb›na tekabül ediyor. Zaten 5 derece-
lik fark, son buzul ça¤›yla bugün aras›ndaki
fark anlam›na geliyor. Araflt›rmalara göre, 2
derecelik ›s›nma canl›lar›n yüzde 25-30’unu,
tar›msal üretimin yüzde 35-40’›n› kaybetmek
anlam›n› tafl›yor. Karadeniz’de su bask›nlar›n-
dan dolay› afetlerle karfl›laflaca¤›z. Kamu yöne-
ticileri ve bu konudan sorumlu kifliler, bilimsel
çal›flmalara kulak t›k›yor. 
Kurulufllara düflen görev, fark›ndal›k yarat-
mak. Ben neden ac› konufluyorum? Çünkü
anlarsa ki kendi çocu¤u yar›n su içemeyecek,
temiz hava alamayacak, ölecek, torunlar›n› gö-
remeyecek, o zaman insan duruyor. 

Koç Holding de bu hassasiyetle, yar›n›n ka-
rar al›c›lar› çocuklara, çevre temal› “Sizinki-
ler” adl› oyunla sesleniyor, çal›flan ve bayi-
leri buluflturan “Ülkem ‹çin Ormanlar›”
projesiyle bir sinerji yarat›yor…
Koç Holding’in özellikle çocuklara bu yaklafl›-
m›n› çok faydal› buluyorum ve gönülden des-
tekliyorum. Yar›n›n liderlerine yapt›¤›m›z her
katk›, onlar›n topluma  daha büyük katk› yap-
malar›na yol açacak. Bu bak›mdan yap›lanlar›,
çevrenin korunmas› ve gençlere sosyal sorum-
luluk anlay›fl›n› afl›lamas› bak›m›ndan çok
önemli buluyorum. Sosyal sorumluluk, toplu-
mumuzda ve genel kültürümüzde yeni geliflen
bir kavram. Bunun geliflmesi de çocukluk dö-
neminden bilinçlenmekle olacak.
Koç Grubu Türkiye’nin en önde gelen grubu.
Ben ifl hayat›na at›ld›¤›mda, 1967’de üniversi-
teden mezun oldum, o zaman da Koç Grubu
Türkiye’nin önder grubuydu. Bu konumunu
bugün de koruyor olmas›, çok iyi yönetildi¤i-
ni gösteriyor. Koç Grubu’nun çevre fark›ndal›-
¤›n›n yarat›lmas› konusunda da önderlik yap-
mas› laz›m. Koç Grubu’nun liderlik etti¤i, mes-
lek okullar›na yönelik çok önemli aç›l›mlar
var. Orada program›n içine girecek sistematik
uygulamalar sa¤lanmal›. Gençlerde umut var. 
Ayr›ca Koç Grubu’nun, sanayinin kendisine
düflen konularda kendisine düflen önlemleri
almas›n›, Organize Sanayi Bölgesi ve di¤er sa-
nayi kurulufllar›ndaki gaz, su, kat› at›klar›n
ar›nd›r›l›p filtrelendirilmesi konusunun önder-
li¤ini yapmas›n› diliyorum.
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Eski “Genç Milli” basketbolcu olan Ak›n Öngör, 36 y›llık profesyonel ifl hayat›n›n 17 y›l›n›, bir süresi genel
müdürlük koltu¤unda olmak üzere Garanti Bankas›’nda geçirdi. Bankac›l›k alan›ndaki efsanevi baflar›s›n›n ar-
d›ndan 2003’te, henüz 55 yafl›ndayken ifl hayat›n› b›rakarak hayalini kurdu¤u emeklilik günlerine bafllad›.
Eflinin iste¤i üzerine Akhisar’a Gülin Öngör Anadolu K›z Meslek Lisesi’ni yapt›rd›. Okulun tüm harcamalar›n›
daimi olarak karfl›layacak bir de gelir modeli gelifltirdi. Akselendi Kasabas›’na kurdu¤u flarapl›k üzüm ba¤›
ve flato usulü üretim yapan flaraphanesinde “Selendi” ve “Sarn›ç” markalar›yla üretti¤i flaraplardan elde etti-
¤i gelirlerin tümünü bu okul için harc›yor. “Liderlik” konusunda ifl dünyas›ndaki haleflerini ayd›nlatan yaz›lar
kaleme al›p, konferanslar veriyor. Bodrum müdavimi ve denizci olan Öngör halen WWF-Türkiye Do¤al Ha-
yat› Koruma Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan› olarak küresel ısınma konusunda farkındalık yaratmaya çalıflıyor.

Ak›n Öngör kimdir?
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tratejik sat›nalma yönetimis

oç Holding’in, flirketlerin sa-
t›nalma süreçlerinde maliyeti
düflürmek, zaman ve emek-
ten tasarruf etmek hedefiyle
2002 y›l›nda uygulamaya ge-

çirdi¤i Ortak Sat›nalma Projesi h›zla yol
al›yor. Promena Elektronik Sat›nalma
Sistemi de devreye girdikten sonra, az sa-
y›da konu ve az say›da tedarikçiyle baflla-
yan sistem, flimdi 14 ayr› al›m konusu,
250 tedarikçi ve 120 bin çeflit üründen,
y›ll›k 40 milyon USD ciroya ulaflt›. Avru-

pa’da sat›nalma hizmetleri sa¤layan bir-
çok firmayla benchmark çal›flmalar› ya-
pan Promena, en son Almanya’da Hub-
woo ve ‹talya’da i-Faber firmalar›yla fikir
al›flveriflinde bulundu.
Bu vazgeçilmez sistemi,  Elektronik Sat›-
nalma Hizmetleri’nde proje yöneticisi
Onur Gündüz, proje uzmanlar› Özge
Gülden ve O¤uz Arapo¤lu ile konufltuk.

Koç Toplulu¤u Ortak Sat›nalma Proje-
si nedir?

2002 y›l›nda Koç Holding taraf›ndan bafl-
lat›lan Ortak Sat›nalma Projesi’nin hede-
fi, Topluluk çap›nda ortak al›nan malze-
me gruplar›n›n belirlenmesi, toplu al›m
hacminden faydalanarak tedarikçiler ile
Koç Toplulu¤u ad›na pazarl›k yap›lmas›
ve tüm flirketlerimizin ayn› al›m flartlar›n-
dan faydalanmas›n› sa¤lamakt›. Bu saye-
de belirlenen konularda toplam ne kadar
al›m yap›ld›¤›n›n takip edilmesi ve teda-
rikçi firmalar›n daha etkin denetlenmesi
hedeflendi. Promena Elektronik Sat›nal-

Ortak Sat›nalma ile para,
zaman, emek tasarrufu
Ortak Sat›nalma Projesi uygulamaya konulmadan önce ayn› al›m
konular›nda, ayn› tedarikçilerle, fakat farkl› iskonto oranlar›yla çal›flan Koç
Toplulu¤u flirketleri, proje sayesinde, sa¤lanan en yüksek indirim oran›ndan
daha iyi bir indirim sa¤l›yor. Bu öyle bir avantaj ki, Koç flemsiyesinden
ayr›lan flirketler bile sistemi kullanmaya devam ediyor
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ma Sistemi bu projenin altyap›s›n› sa¤la-
mak üzere Eylül 2002 tarihinde canl› kul-
lan›ma al›nd›. ‹lk al›m kategorisi, bilgi ifl-
lem ürünleri olarak belirlendi. Zaman için-
de birçok al›m konusu üzerine çal›fl›ld› ve
firmalar›m›zdan al›nan bilgilere göre sektö-
ründe öncü tedarikçi firmalarla anlaflmalar
yap›ld›. Bafllang›çta belli konularda en çok
tercih edilen tedarikçilerle çal›fl›l›rken, pro-
je gelifltikçe sistemdeki tedarikçi ve katalog
say›s› art›r›ld›. Bugün gelinen noktaya ba-
k›ld›¤›nda, bilgi ifllem malzemeleriyle bafl-
layan projenin 14 ayr› al›m konusunda
250 tedarikçi, 120 bin çeflit üründen olu-
flan, y›ll›k 40 milyon USD cirolu büyük bir
sistem haline geldi¤i görülüyor.

Promena sistemini ve ifl modelini anla-
tabilir misiniz?
Sisteme dahil edilebilecek ve flirketlerimi-
ze hitap eden ortak bir al›m konusu belir-
lendikten sonra firmalar›m›zdan y›ll›k tah-
mini al›m tutarlar›, en çok kulland›klar›
markalar, tercih ettikleri tedarikçiler gibi
bilgiler toplan›r. Bu bilgiler de¤erlendiril-
dikten sonra tedarikçilerle iletiflime geçilir
ve görüflmeler bafllar. Yap›lan görüflmeler-
den Topluluk flirketleri haberdar edilir ve
görüflleri al›n›r. ‹ndirim oranlar›, ödeme
vadeleri, nakliye ücretleri, teslimat süreleri
gibi konular de¤erlendirilip tedarikçi fir-
mayla anlaflma gerçeklefltirilir. Anlaflma
sa¤lanan tedarikçilerin ürünleri, Koç Top-
lulu¤u’na özel indirimli fiyatlarla Promena
Elektronik Sat›nalma Sistemi’ne yüklenir
ve kullan›ma aç›l›r. 
Firmalar›m›z›n geçti¤i siparifller, sistem
üzerinden tedarikçi firmaya yönlendirilir.
Tedarikçiler ayn› sisteme ba¤lanarak sipa-
riflleri cevapland›r›r ve teslimat tarihlerini
al›c› firmaya bildirir. Teslimat ve faturala-
ma, tedarikçi firma ile al›c› firma aras›nda
gerçekleflir. Bu aflamada Promena al›c› ile
sat›c›n›n aras›na girmedi¤i için, süreçte bir
aksakl›k veya gecikme yaflanmaz. Tam ak-
sine, teslimat ve faturalamada bir problem
oldu¤unda Promena hakem pozisyonunda
duruma müdahale ederek sorunun gide-
rilmesini sa¤lar. Al›c› ile sat›c› firmalar›n
aras›ndaki iletiflim engellenmedi¤i için sa-
t›c› firmalar her türlü tan›t›m, numune,
teknik servis ve e¤itim hizmetlerini de al›-
c› flirketlere ulaflt›rabilir. 

Yurtd›fl› örnekleri size neler ö¤retti?
Promena olarak Avrupa’da sat›nalma hiz-
metleri sa¤layan birçok firmayla benc-
hmark çal›flmalar› yap›yoruz. Bu sene Al-
manya’da Hubwoo ve ‹talya’da i-Faber fir-
malar›yla yapt›¤›m›z fikir al›flverifllerinde

gözümüze çarpan noktalar flunlar oldu:
� fiirketler sat›nalma konusunda sadece
al›m maliyetlerini de¤il, ayr›ca ifllem mali-
yetlerini de düflürmeyi amaçl›yorlar. ‹fllem
maliyeti sat›nalma faaliyetinde harcanan ifl-
gücü ve zaman üzerinden hesaplan›yor.
Örnek olarak, Almanya’da fatura bafl›na ifl-
lem bedeli 5 Euro olarak tahmin ediliyor.
fiirketler, bu maliyeti azaltmak için elektro-
nik sistemlerden maksimum seviyede ya-
rarlanmaya ve tedarikçilerini de bu sistem-
lere dahil etmeye çaba gösteriyorlar. Elek-
tronik fatura uygulamas›n›n, Avrupa ülke-
lerinde en h›zl› benimsenen uygulamalar›n
bafl›nda gelmesi bunun bir göstergesi.  
� Merkezi sat›nalma projeleri ortak bir
online sat›nalma sistemi üzerinden yap›l-
mal›. Online bir sistem olmadan al›m veri-
lerinin birlefltirilmesi, raporlanmas› ve yo-
rumlanmas› mümkün olmuyor. Bu ortak
sisteme geçilirken, al›c› flirketlerin mevcut
sat›nalma uygulamalar›n›n sorunsuzca en-
tegre edilmesi önem tafl›yor. Bu konuda
dünya çap›nda oluflmufl üç temel standart
kullan›l›yor. 

Proje geliflimi boyunca yaflanan ilginç
geliflmeler hangileri?
‹nternet tabanl› sat›nalma sistemleri olma-
dan al›m verilerini birlefltirmek ve daha
yüksek bir al›m hacmine dayanarak teda-
rikçilerle pazarl›k yapmak mümkün olmu-
yor. Projenin ilk bafllar›nda A4 kâ¤›d› ya
da bilgi ifllem sarf malzemeleri gibi stan-
dart al›m konular›nda bile Topluluk ola-
rak toplam al›m tutar›m›z› bilmiyorduk.
Bu konularda elektronik katalog uygula-
mas›na geçildikten bir sene sonra toplu
al›m rakam›n› ortaya ç›kartmak mümkün
oldu. Senede 300 bin paket A4 kâ¤›t ve 3
milyon dolar tutar›nda yaz›c› kartuflu sat›n
ald›¤›m›z, bu flekilde ortaya ç›kt›. 
Endüstriyel ya¤lar, pnömatik malzeme ve
rulman gibi konularda flirketlerimiz ayn›
tedarikçilerle, fakat farkl› iskonto oranla-

r›yla çal›fl›rken, Koç Toplulu¤u Ortak Sat›-
nalma Projesi sayesinde sa¤lanan en yük-
sek indirim oran›ndan daha iyi bir indirim
sa¤land› ve bütün flirketlerimiz ayn› flart-
lardan al›m yapmaya bafllad›.
Koç Toplulu¤u’ndan ayr›lan Döktafl, ‹zo-
cam, Türk Demirdöküm, Demrad, Migros
firmalar› Promena Elektronik Sat›nalma
Sistemi’ni kullanmaya ve ayn› flartlarla
al›m yapmaya devam ediyorlar. Bu da pro-
jenin flirketlere sa¤lad›¤› katma de¤eri ka-
n›tl›yor.
De¤erli buldu¤umuz baflka bir nokta da
sa¤lanan zaman ve iflgücü tasarrufu. Al-
manya örne¤inde gördü¤ümüz gibi flirket-
ler ifllem maliyetlerini en aza indirmek için
mümkün olan her aflamada online sistem-
lerden yararlan›yorlar. Ortak al›m konula-
r›nda yap›lan merkezi pazarl›k, flirketlerin
her birinde harcanacak emek ve zaman› da
en aza indiriyor. 

Promena Online Sat›nalma hizmeti ne-
dir?
Online sat›nalma hizmetimiz, bir flirket
içerisindeki tüm sat›nalma süreçlerini on-
line ortama tafl›may› amaçl›yor. fiirketlerde
sat›nalma süreci genellikle talep aç›lmas›,
taleplerin onaylanmas›, teklif süreci ve si-
parifl aflamas› fleklinde devam ediyor. Bu
ifllemler ya flirket içi kurulu sistemler üze-
rinden takip ediliyor ya da yaz›l› olarak ta-
lep-teklif-siparifl formlar›yla yürüyor. Her
iki durumda da tedarikçiyle iletiflim tele-
fon, faks veya e-posta yolu ile sa¤lan›yor.
Promena Elektronik Sat›nalma Sistemi,
flirketlerin sat›nalma süreçlerini yürütmek
üzere tasarland›. fiirket içi taleplerin top-
lanmas›, onay mekanizmas›, tekliflerin sis-
tem üzerinden al›nmas›, siparifl oluflturul-
mas› ve tedarikçilere iletilmesi, tedarikçile-
rin siparifl cevaplar›n›n ve teslimat tarihle-
rinin toplanmas›, son aflamada da talep
eden kullan›c›lar›n teslimat onaylar›n› ver-
mesiyle tüm sat›nalma zincirini kapsayan
bir süreci Promena Elektronik Sat›nalma
Sistemi üzerinden gerçeklefltirmek müm-
kün. Ayr›ca sistem, bir yaz›l›m veya dona-
n›m yat›r›m›na gerek kalmadan SaaS (Soft-
ware As A Service) modeliyle internet ta-
banl› bir hizmet olarak sunuluyor.
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Al›c› Firma Say›s› 80
Sat›c› Firma Say›s› 250
Kullan›c› Say›s› 2500
Katalog Say›s› 28
Toplam Ürün Say›s› 120.000
Ayl›k Ortalama Siparifl 5200

ORTAK SATINALMA PROJES‹

K›rtasiye Malzemeleri
Fotokopi Ka¤›tlar›
Bilgi ‹fllem Donan›m Ürünleri
Bilgisayar Sarf Malzemeleri
Matbuat Malzemeleri
Temizlik G›da Ürünleri
H›rdavat Malzemeleri
Rulmanlar
Pnömatik Malzemeler
Endüstriyel Ya¤lar
Madeni Ya¤lar
El Aletleri
‹fl Güvenli¤i Malzemeleri
Ölçüm Cihazlar›
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stanbul tarih öncesi araflt›rmalar› projesini nas›l olufl-
turdunuz? 
30 y›ld›r arkeoloji dünyas›nday›m, ama dört y›ld›r üni-
versite hocas›y›m. Daha önce pek çok kaz› ve araflt›rma
projelerinde çal›flm›flt›m ama ö¤rencilerimle birlikte ken-

di projemi yapmak üzere izin için 2007’de Kültür ve Turizm Ba-
kanl›¤›’na baflvurdum. Araflt›rman›n bölgesi konusunda uzun
uzun düflünmüfltüm. Ülkede el at›lmas› gereken çok yer vard›. fiu
kriteri dikkate alarak seçim yapt›m. H›zla süren bir yap›laflma, sa-
nayileflme ve metro, boru hatt› gibi kalk›nma projeleri vard›. Ve bu
çal›flmalarda mutlaka önünüze arkeoloji ç›k›yordu. Ben de bir ‹s-
tanbul yaflayan› olarak uzaklara gitmek istemedim. Sundu¤um
proje, ‹stanbul Tarih Öncesi Ça¤lar Araflt›rmalar› (‹TA) idi. ‹stan-
bul geneline yönelikti ve kaz› de¤il yüzey araflt›rmas›yd›. Yasal
izinleri ald›k ve 2007’de çal›flmaya bafllad›k. Proje bafllang›çta pek
çok kifliye komik geldi, “Yüzey araflt›rmas› sonucunda neler ç›ka-
cakt› ki? ‹stanbul’da ne bulabilirsin, her taraf yap›laflm›fl” diyerek
güldüler. Ben de fiiflli’de, Niflantafl›’nda çal›flmayacakt›m. “‹stan-
bul’da henüz dozerlerin girmedi¤i yerler, bofl alanlar var, oralar-
dan bafllayaca¤›z” dedim.

Nereden ve nas›l bafllad›n›z?
Bakanl›¤a sundu¤um çal›flma plan›n›n ilk aya¤› Küçükçekmece

Gölü’nün çevresiydi. Çünkü gölün 1.5 km yukar›s›nda, 1 milyon
y›l önce oluflmufl Yar›mburgaz Ma¤aras›’nda, oluflumundan 200
bin y›l sonra yaflamaya bafllam›fl ilk insanlar›n, homo erectus’lar›n
izleri bulunmufltu. Peki bu insanlar nereye gitmiflti? Ma¤aradan
baflka yerde izleri yoktu. Oysa yak›n çevrede dolaflm›fl, avlanm›fl
olmalar› gerekiyordu. Onlar›n izinin peflinde, Avc›lar ve Küçük-
çekmece’den yola ç›kt›k. Göl çevresinin büyük bölümü bofltu. Ve
ilk ad›m›m›zdan itibaren ‹stanbul bize gizli kalm›fl tarihini açt›,
çok flafl›rt›c›yd›.
Avc›lar ve Küçükçekmece belediyelerinin çok deste¤ini gördük.
Araflt›rman›n bafllang›ç yeri olarak ‹stanbul Üniversitesi’nin Avc›-
lar Yerleflkesi arazisinden bafllad›k.  Araçtan inip a¤açl›kl› araziye
girdik, “Çocuklar art›k gözünüzü dört aç›n, yerdeki çanak çöm-
lek, cam parçalar›na dikkat edin” derken örnek vermek için e¤i-
lip yerden ald›¤›m k›r›k bir serami¤i ters çevirdi¤imde elimdeki
serami¤in bir haç oldu¤unu gördüm. Bu bir Bizans ekmek haç›y-
d›. Ekmekler piflirildikten sonra bereket, kutsama için bunlarla
damgalan›yor. 
‹lerledikçe epey malzeme toplad›k. Ama ilk baflta gelenler, Bi-
zans veya Osmanl›’n›n son dönemine ait malzemelerdi. Deniz k›-
y›s›ndan yukar›, kuzeye ilerledikçe malzeme eskileflti. Helenistik
dönem seramikleriyle karfl›laflt›k. Bu heyecan vericiydi ama ‹s-
tanbul’un bilinen tarihine Helenistik, Geç Roma ve Bizans’a ait-

ültürel vizyonk

‹
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Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü’nde Yard›mc› Doçent
fiengül Ayd›ngün iki y›l önce
Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’ndan ‹stanbul’da tarih
öncesine ait yerleflim yerlerini
tespit için arkeolojik yüzey
araflt›rma izni istedi¤inde, bu
projeyi komik bulanlar, “Kaz›
bile yapmadan, betona dönüflen
‹stanbul’da ne bulunabilir ki?”
dediler. Peki Ayd›ngün ve bilim
ekibi Küçükçekmece Gölü
çevresinde bofl alanlar›
tarayarak neler buldu, biliyor
musunuz? Ayd›ngün dünyan›n
dikkatini bu projeye çeken
birbirinden de¤erli bulufllar›
Bizden Haberler’e anlatt›...

Dünyan›n gözü bu projede

Küçükçekmece k›y›s›nda 
2 kilometreyi bulan tafl

s›ras›, çok büyük bir antik
kenti iflaret ediyor.

Patara’dan sonra
ülkemizin ikinci antik 

deniz fenerinin saptand›¤›
kentin ad›, kaz› izni

al›nabilirse kesinleflecek.
Tahminler “Bathonea”y›

gösteriyor.



ti.  Oysa biz çok daha eskileri, yaz›n›n olmad›¤› dönemlere ait iz-
leri bulmak istiyorduk. 
Karelere böldü¤ümüz alan› günlük mesaimizde tararken iki hafta
geçti. Avc›lar Belediyesinin bize tahsis etti¤i, Firuzköy’deki bir köfte-
cide ö¤le yemeklerimizi yiyorduk. Köylülerle dost olmufltuk. ‹flimizi
ö¤renince bilgiler vermeye, öyküler anlatmaya bafllad›lar: “Afla¤›da
eski köyümüz varm›fl. Bir gün yafll› bir adam gelmifl, yiyecek istemifl,
köylüler vermemifl. Yafll› adam asl›nda H›z›r’m›fl, gittikten sonra  flid-
detli ya¤murlar ya¤m›fl ve oras› göl olup köy sulara batm›fl.”

Buldu¤unuz antik kentin habercisi…
Bu, asl›nda Lut Gölü oluflumu için Tevrat’ta anlat›lan Sodom ve Go-
more efsanesidir. Pek çok yer için benzer hikâyeler anlat›l›r. Hikâyede
anlat›lan esas yerle (‹srail) buras›n›n bir alakas› yoktu. Bu yüzden ilgi-
lenmedik.
Bir gün bir çoban, toplad›¤›m›z çanak k›r›klar›n›n göl k›y›s›nda aç›lan
kuyulardan da ç›kt›¤›n› söyledi. Geçen y›l kurak geçmifl ve göl çekil-
di¤i için, burada tar›m yapan köylüler de tarlalar›nda kuyular açm›fl-
lard›. Gerçekten ç›kar›lan toprakta pek çok döneme ait seramikler var-
d›. Çal›flmam›z›n jeoloji aya¤›n›n bafl› olan Prof. Dr. fiükrü Ersoy bana
“fiu parça tafl m› hocam?” diye bir parça gösterdi¤inde heyecandan ne
yapaca¤›m› flafl›rd›m. ‹flte gerçekte arad›¤›m›z, o el yap›m› siyah renk-
li ilkel seramikti. 
Seramikler deniz seviyesinin 4-4.5 metre alt›ndaki topraktan geliyor-
du. Marmaray kaz›lar›nda Yenikap›’da ç›kan, Marmara sular›n›n bir-
kaç defa yükseldi¤ini gösteren sonuçlarla örtüflüyordu. Ancak, bizim
sonuçlar›m›z flöyle önem kazanmaya bafllad›. Marmaray projesi, bir
günlük gecikme maliyeti ülkeye yaklafl›k 3-4 milyon dolara mal ol-
du¤u için hayata geçmek durumunda. Bakanl›ktan kaz› izni alabilir-
sek, ‹stanbul tarih öncesi ça¤lar›yla ilgili, Marmaray kaz›lar›ndan ge-
riye eksik kalan bilgileri, biz Küçükçekmece’de tamamlayabiliriz.

Peki sizin buluntular›n›z Marmaray kaz›lar›nda bulunanlarla ay-
n› m›?
Ayn›, ancak biz bunun ötesinde çok önemli bir malzeme daha bul-
duk; tafl aletler ve daha da önemlisi, tafl›n en sert bölümü olan çekir-
de¤inin ifllenerek alet haline getirilmifl, “Naviform” olarak adland›r›l-
m›fl halini. Bu aletler, çanak çömlek yap›lmadan önceki dönemi ifla-
ret ediyor. Yani insanlar, çakmaktafl› aletlerle henüz çanak çömlek bi-
le yapmadan tar›msal faaliyetlere bafllam›fllar. Naviform biçimli çak-
maktafl› aletler bir Güneydo¤u Anadolu- Kuzey Mezopotamya’da var,
bir de Orta Anadolu’da bir iki yerde.  Ama bugüne kadar Avrupa’da
hiç görülmemiflti.

Burada bulunmas› neden önemli?
Çünkü Avrupal›lar’›n bir tezi var, “Biz kendi tar›m›m›z› kendimiz ö¤-
rendik, Anadolu’dan, Mezopotamya’dan etkilenmedik. Etkilensek,
izleri olurdu, benzerlikler olurdu” diyorlard›. ‹flte biz o kan›tlar› bul-
mufl olduk.  
Tafl aletlerle birlikte her fleyden önemlisi çekirdekler. Çünkü aleti her
yerden getirebilirsiniz, ama çekirde¤in kullan›m›, çekirdek aleti üre-
timin o bölgede oldu¤unu gösteriyor. Nitekim bu malzemenin ham-
maddesinin, Avrupa’n›n bu bölgesinin yerel malzemesi oldu¤unu
ö¤rendik. Yani hammadde oraya ait oldu¤una göre ya birileri gitmifl,
o tekni¤i ö¤renmifl ya da birileri gelmifl, onlara o tekni¤i ö¤retmifl.  

Su alt›ndaki antik kenti ikinci y›l›n›zda buldunuz…
2007’nin araflt›rmalar› bittikten sonra koordinatlar almak için Kü-
çükçekmece Gölü’ne gitti¤imizde, su içinde çok düzgün bir s›ra tafl

gördük. Kocaeli, ‹stanbul, Y›ld›z Teknik ve ‹ngiltere Bristol üniver-
sitelerinden oluflan 35 kiflilik 2008 bilim ekibine, bu tafl s›ras›ndan
bahsetti¤im KKTC Do¤u Akdeniz Üniversitesi’nden su alt› arkeolo-
¤u Hakan Öniz de kat›ld›. Dal›fl izni alamad›¤›m›z için sonar çal›fl-
mas› yapt›k ve önce alt› tane 1-1.5 metrelik büyük demir çapa sap-
tad›k. Bu arada çevrede bulunan geç Roma lahitleri ve seramikler
de, Roma’n›n son günlerinin izlerini veriyordu. Tafl s›ralar›n›n da
çok büyük bir sistem oldu¤u, yaklafl›k 2 kilometre devam etti¤i an-
lafl›ld›. 60 metrelik bir mendirek takip ettik. Köylülerin “eski bat›k
köyünün minaresi” de su çekildikçe görünüyordu. Yani deniz fene-
ri… Antikça¤larda deniz feneri çok önemliydi, yaln›zca çok büyük
limanlara yap›labiliyordu. Bu deniz feneri de ülkemizde tespiti ya-
p›lan ikinci antik fener. Birincisi Patara’da. 
Bölgeyi yatayda jeofizik, dikeyde jeo-radarla tarad›k ve pek çok yap›
izi takip ettik. Gölün karfl› k›y›s›na da bakt›k, çok ilginç yap› izleri
gördük. Antik kent sand›¤›m›zdan büyüktü ve iki k›y›ya yay›l›yordu.

Ad› Bathonea m›?
Bu kentin varl›¤›na isim olarak ilk iflaret eden kifli Prof. Dr. Semavi
Eyice, 1970’lerde antik kaynaklar› tarayarak Küçükçekmece ile ilgili
iki kitap yazm›flt›. Eyice, “Göl çevresinde Bathonea isminde bir kent
olmal›” diyor. Çünkü bu bölgeden gelen baz› yaz›tlar ve lahitlerde
Bathonea kentinin ad› geçiyor. Bathonea ismi Batinyas nehrinden ge-
liyor. Bu da, Küçükçekmece Gölü’ne akan Sazl›dere’nin eski ad›. 

Projenizin baflar›s› sizde nas›l bir duygu uyand›r›yor?
Ulusal bas›ndan çok büyük ilgi gördü. Son günlerde uluslararas›
bas›n da ilgi göstermeye bafllad›. Amerikan Arkeoloji Enstitüsü’-
nün ç›kard›¤› dünyan›n en çok satan “ARCHAEOLOGY” dergisi
editörü Mark Rose alana geldi ve gördüklerinden çok etkilendi.
Mark Rose gelecek sene bizzat çal›flmaya kat›lmak istedi. Ayr›ca
New York Times’tan, Washington ve Birleflik Arap Emirlikleri’n-
den baz› muhabirler bizimle yaz›flmaya bafllad›lar. Ayn› anda pek
çok k›ymetli fleyi bulduk. O kadar flafl›rt›c›yd› ki… Ama bütün
bunlar beni bir yandan da oldukça kayg›land›r›yor, Çünkü dün-
yan›n gözü üzerimizde, bulgular›m›z› çok iyi de¤erlendirmeli, çok
iyi çal›flmal›, hiç hata yapmamal›y›z.
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Projenin mimar› Yard›mc›
Doçent fiengül Ayd›ngün
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“Gençler h›zla de¤iflen ve geliflen
dünyada, zamana uyum sa¤lamal›, çok
araflt›rmal›, iyi plan yapmal›, yo¤un
tempoyla çal›flmal› ve yeniliklere aç›k
olmal›. Yaflamda baflar›, sürekli oldu¤u
zaman anlam kazan›r”

yyüp Keskin, çekirdekten ye-
tiflmifl bir ifl adam›. 14 yafl›nda
ç›rakl›kla ad›m›n› att›¤› ifl
dünyas›nda flimdi Adana’n›n
en güçlü tesislerinden birinin

sahibi. Bu ay kap›lar›n› açt›¤› 3 bin metre-
karelik tesisinde hem servis hem sat›fl
hem yedek parçay› bir araya getirerek
Adana çiftçisine en iyi hizmeti vaad edi-
yor. Ekonomik kriz yaflanan 2002 y›l›nda
yollar›n› birlefltirdi¤i Koç Toplulu¤u saye-
sinde, o dönemde Türkiye’de traktör sat›l-
mazken,  en çok traktör satan bayilerden
olmufl.
Bir baflka ekonomik krizden geçti¤imiz
bu günlerde de en az etkilenmeyle yoluna
devam ediyor. “Çünkü” diyor Keskin,
“Müflteri için kalite, art›k sadece sat›flta
de¤il, sat›fl sonras›yla bütün olarak alg›la-
n›yor. Koç Toplulu¤u’nun sat›fl sonras›n-
da yedek parça ve servise verdi¤i önem,
müflterinin direk tercihini etkiliyor. Bu da
bayilere yans›yor.” Keskin ile ticaret haya-
t›n›n öyküsünü ve ifl hayat›na bak›fl›n› ko-
nufltuk.

Sizi tan›yabilir miyiz?
1962’de Adana’n›n Havutlu Köyü’nde
do¤dum. Eskilerde meslek sahibi olmak
çok önemli oldu¤u için ilkokulu bitir-
dikten bir süre sonra bir traktör tamirci-
si yan›nda ç›rakl›k yapmaya bafllad›m.

Küçük yafltan beri ifl hayat›ndayd›n›z...
Evet bu, ticaret hayat›ma 1976’da att›-
¤›m ilk ad›md›. 1976–1983 y›llar› aras›
ç›rakl›k ve kalfal›k dönemimdi. Bu
dönem çok büyük zorluklarla geçti.
Ulafl›m›n›n neredeyse hiç olmad›¤›, ›fl›k-
land›rman›n yetersiz oldu¤u bir dönem.
Otobüsü kaç›rd›¤›mda Adana ile köyü-
müz Havutlu aras›ndaki 15 kilometreyi
yürüyerek gitmiflimdir. Bazen ifli b›rak-
may› bile düflündüm. ‹flte o zaman ifli
b›rakmamam›n en büyük sebebi, anne-
min verdi¤i destektir. Sonra askere git-
tim. Askerden döndükten hemen sonra
da kardefllerimle beraber atölye açt›k.
ilk ifl yerimiz 25 metrekarelik, babam›n
bizim için ald›¤› bir dükkand›. Önceleri
fazla müflterimiz olmad›¤› için köylere

tamir ifllerine gitmeye bafllad›m. O dö-
nemde bu köy ziyaretlerine otobüslerle
gidip geliyordum. Bir y›l geçmeden köy
ziyaretlerinin faydalar›n› görmeye baflla-
d›k ve müflterimiz iki kat›na ç›kt›.
1983–1996 y›llar› aras›nda tamircilik
alan›nda Adana’da iyi bir yol kat ettik. 
Bu baflar›da sekiz kardefl birlikte çal›flma-
m›z›n çok büyük etkisi oldu. Ço¤u kere-
ler sabahlayarak çal›fl›rd›k. Bu çal›flma da
bize büyümeyi getirdi. ‹flimiz büyüdükçe
kardefller aras›nda ifl bölümü yapt›k. Tabi
çal›flmam›z bu geliflim sürecini h›zland›r-
d› ama anne ve babam›z›n bize verdi¤i
güç tart›fl›lmaz baflrol oynar.

Koç Toplulu¤u ile yolunuz nas›l bulufltu?
Yaflanan bir problemden dolay› bir baflka
firman›n bayili¤ini ve servisli¤ini b›rak-
m›flt›k. Daha sonra o zaman ki bölge mü-
dürümüz ile konufltuk ve 2002’de Koç
Toplululu¤u’nun bayili¤ini yapmaya bafl-
lad›k. 2002’deki krize ra¤men çok iyi sa-
t›fllar›m›z oldu. Türkiye’nin hiçbir yerinde
traktör sat›lmazken, en çok traktör satan

“Araflt›r›n,
gelifltirin,
gerekirse
de¤iflin”

E

TÜRK TRAKTÖR A.fi. BAY‹‹ EYYÜP KESK‹N’DEN GENÇLERE Ö⁄ÜT:
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bayilerden olduk. ‹yi ki Koç Toplulu-
¤u’nun traktör ailesine girmifliz. 

Ailenizde Koç Toplulu¤u ile çal›flan bafl-
ka fertler var m›?
Ailemizde Koç Toplulu¤u ile çal›flan ilk ku-
flak bizleriz ama amac›m›z bu birlikteli¤i
gelecek kuflaklara da tafl›mak. Üç çocuk
babas›y›m. E¤itim sürecini tamamlad›ktan
sonra çocuklar›m ve ye¤enlerimin de, flu
an kardefllerimle oldu¤u gibi gelecekte bir-
likte hareket etmeleri en büyük hayalim.
Türk Traktör bayili¤imizi de çocuklar›m›z-
la gelece¤e tafl›mak en büyük iste¤imiz.

Bölgenizin ekonomisi hakk›nda bilgi
alabilir miyiz?
Bölgemiz tart›flmas›z Türkiye’nin en bü-
yük tar›m bölgelerinden bir tanesi. Çift-
çilik ile u¤raflan birçok aile var. Çiftçili-
¤in bu kadar yayg›n olmas›, bu sektöre
ait yan sanayilerin ve iflletmelerin gelifl-
mesine katk› sa¤lay›p, Adana’y› tar›m›n
merkezi haline getirdi. Ama Adana tar›-
m›n yan›nda büyük bir sanayi kentidir.
Adana bölgesi tekstil, çimento, g›da, oto-
motiv gibi sanayi kurulufllar›na ev sahip-
li¤i yap›yor.

Ekonomik durgunluk bölgeye ve size
yans›d› m›?
Dünya genelindeki ekonomik kriz tüm
dünyay› etkiledi¤i gibi Adana çiftçisini de
olumsuz yönde etkiledi. Adana bölgedeki
toplam traktör sat›fl›nda bir düflüfl oldu.
Tabii bunun bize yans›mas› da söz konusu.
Ancak yine de bu küçülen dilim içindeki
pay›m›zda art›fl var. Bunda Türk Traktör’e
olan güvenin yan›nda, Keskinler Tar›m
Makineleri’nin müflterilerine gösterdi¤i
özenin ve verdi¤i kaliteli hizmetin etkisi
büyüktür. 

Sizin bölgedeki ticari a¤›rl›¤›n›z› ö¤re-
nebilir miyiz?
Mobilya ve motor yenileme alan›nda da fa-
aliyetteyiz ama bölgede bizim as›l ticari yo-
¤unlu¤umuz, tabii ki tar›m üzerinedir. Biz
de geçmiflte tar›mdan ald›¤›m›z›, flu an da
Adana çiftçisine daha iyi bir hizmet sun-
mak için yeni bir tesis yaparak, yine tar›ma
yat›r›yoruz. 

Yeni yat›r›m›n›zdan söz eder misiniz?
Keskinler Tar›m Makineleri olarak Ada-
na’da traktör piyasas›nda bir ilke imza ata-
rak Türk Traktör markas›na ve Adana çift-
çisine lay›k 3 bin m2 alan üzerine kurulmufl
büyük bir tesis yapt›k. Burada yaklafl›k 25
kiflilik bir ekiple Adana çiftçisine en iyi hiz-

meti verece¤imize inanc›m›z tam. Bu tesis-
te yedek parça bayili¤ini de alarak servis
hizmetimizi çok daha büyük bir h›z kazan-
d›rmak öncelikli hedefimiz. 
Yeni tesisimizi açmakla servis, sat›fl ve ye-
dek parçay› bir araya getirmifl olaca¤›z.
Böylece müflteri problemlerini bir noktada
sonland›rm›fl olaca¤›z. Baflka bir bak›fl aç›-
s›yla yeni tesisimiz daha profesyonel bir or-
tamda çal›flmam›za ve hizmet vermemize
imkân tan›yacak. 

Koç Toplulu¤u ile çal›flman›n size sa¤la-
d›¤› avantajlar nelerdir?
Koç Toplulu¤u’na ait olmak en baflta insana
güven duygusu veriyor. Koç Toplulu¤u’nun
kaliteye verdi¤i önem müflterinin direk size
bak›fl aç›s›n› etkiliyor. Müflteri için kalite, ar-
t›k sadece sat›flta de¤il, sat›fl sonras›yla bü-
tün olarak alg›lan›yor, Koç Toplulu¤u’nun
sat›fl sonras›nda yedek parça ve servise ver-
di¤i önem müflterinin direk tercihini etkili-
yor. Bu da bayilere yans›yor.

Koç Toplulu¤u’nun sosyal sorumluluk
projelerine kat›l›yor musunuz?
Topluma duyarl› bir firma olarak Koç
Toplulu¤u’nun sosyal sorumluluk proje-
lerine kat›lmaktay›z. Say›n Suna K›raç’›n
Türk E¤itim Gönülleri Vakf› ad›na yürüt-
tü¤ü yard›m kampanyas›na kat›ld›k. E¤iti-

me önem veren bir firma olarak gelece¤e
daha bilgili bir gençlik yetiflmesinde bizim
de küçük bir katk›m›z›n olmas› bizi onur-
land›rd›.
Di¤er taraftan Gözde Gürsoy’un bafllatt›¤›
ihtiyac› olan çocuklar için giyim yard›m›
kampanyas›na kat›l›mda bulunduk.
Koç Toplulu¤u’nun sosyal sorumluluk
projelerine kat›lmakla beraber kendi çevre-
mizdeki yard›m kurumlar›na da ba¤›flta
bulunmaktay›z.  

Koç bayi portal›n› izliyor musunuz?
Evet izliyoruz. Bu sayede Koç Toplulu-
¤u’ndaki bütün geliflmeleri takip ediyo-
ruz, bizlere sunulan imkan ve avantajlar-
dan haberdar oluyoruz. En önemlisi ken-
dimizi Koç ailesinin bir üyesi olarak his-
setmemizi sa¤lıyor.

Sizin alan›n›za girecek gençlere neler
önerirsiniz?
Bence gençler önce çok araflt›rmal›, iyi bir
plan yapmal›, yo¤un tempoyla çal›flmal› ve
yeniliklere aç›k olmal›lar. Yaflamda baflar›
sürekli oldu¤u zaman anlam kazan›r. Bu
yaflam›n her alan› için geçerlidir. Böyle h›z-
l› de¤iflen ve geliflen dünyada, zamana
uyum sa¤layabilmek için, sizin de sürekli
olarak araflt›rman›z, gelifltirmeniz ve gere-
kirse de¤iflmeniz gerekmektedir. 



Sanayinin “temiz üretim” anla-
y›fl›na yönelmesi gerekti¤ini
belirten, Koç Holding gibi ku-
rulufllar›n bunu görerek do¤ru
ad›mlar att›¤›n› söyleyen ‹stan-

bul Teknik Üniversitesi ö¤retim üyesi
Prof. Dr. ‹lhan Tal›nl› ile küresel ›s›nmay›
konufltuk. 

125 bin y›l sonra ilk kez, Kuzey Kutbu
hem Kanada hem Rusya k›sm›nda ta-
mamen eridi ve bir ada haline geldi. Bu
geliflme sonun bafllang›c› olabilir mi?
“25. Saat” adl› kitaptan felsefi bir hikâye-
cik ile cevaplamak isterim sorunuzu. Kir-
lenme bir gölde her gün iki misli büyüyen
çiçe¤e benzer, gölün yar›s› kapland›¤›nda
onu koparmak zorunda kal›rs›n›z. Peki

bu noktada m›y›z? Bunu bilmek ve söyle-
mek mümkün de¤il! Bu süreç çok h›zl›
geliflmiyor mu? Zaman, canl›lar›n genetik
olarak bu de¤iflime uyum sa¤lamas›na ye-
tecek mi? Yap›lacak bütün de¤erlendir-
meler sübjektif kalacak ve tahminden öte-
ye gitmeyecektir. 

Küresel ›s›nmada bir h›zlanma var m›?
Küresel ›s›nman›n varl›¤› bir gerçek! Bu-
nun alt›n› iyice çizelim. Küresel ›s›nma,
dünya ekosisteminin ›s› ortalamas›n›n ar-
t›fl göstermesidir. Ekosistemler bilimsel
olarak sibernetiktir. Yani kendilerine bir
etki yap›ld›¤›nda tepki verir ve denge
noktas›na ulafl›rlar. 
Söyledi¤iniz gibi kutuplar›n erimesi, de-
nizlerin yükselmesi ve uzmanlar›n yapt›¤›

incelemelerde ortaya ç›kt›¤› flekilde hava-
daki karbondioksit miktar›n›n artmas›,
dolay›s›yla gelen günefl ›fl›nlar›n›n kar-
bondioksit taraf›ndan absorbe edilerek
dönemeyip atmosfer içinde hapsolmas›yla
küresel ›s›nma ortaya ç›k›yor. 
Baz› fleylerin ne kadar y›lda, ne olaca¤›n›
söylemek mümkün de¤il. ‹nsano¤lu uzun
süredir daha rahat bir yaflam için bütün
ekosistem kaynaklar›n› fütursuzca kullan-
d›. Ortaya ekosistemin kendi kapasitesiy-
le karbondioksiti özümseyerek yok etme-
sine imkân b›rakmayan bir tablo ç›kt›. Bü-
tün çevre kirlenmesi, ekosistemin al›flk›n
oldu¤u özümseme kapasitesinin afl›lma-
s›ndan kaynaklan›yor. Yaflam›n kayna¤›n›
teflkil eden karbon zinciri dengesini -kar-
bondioksit lehine- bozduk, yani sistemi
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125 bin y›l sonra ilk kez, Kuzey Kutbu’nun karayla ba¤lant›lar› eridi ve bir ada haline
geldi. Bu geliflme, asl›nda sonun bafllang›c› olabilir mi? Bu soruya tam cevap vermenin
mümkün olmad›¤›n› söyleyen Prof. Dr. ‹lhan Tal›nl›’ya göre Do¤ulu bir bilgenin,
“Topra¤a bir flans daha verelim, mutlaka kendini yeniler” sözleri bize yol gösteriyor

ayata dairh

Kuzey Kutbu ada oldu!



etkiledik. Ekosistem, karbondioksiti yok
edemiyor ve buna tepki olarak atmosfer ›s›-
n›yor. fiu andan sonra ne olaca¤›n› söyle-
mek mümkün de¤il. Bilim insanlar›n›n öl-
çümlerini de¤erlendirerek baz› senaryolar
yaz›labilir ancak zaman dilimini ortaya
koydu¤umuzda fikirler sübjektif kal›r.
Sorunuza dönersek, evet küresel ›s›nmada
bir h›zlanma var ve insanlar›n böyle bir de-
¤iflime uyum sa¤lamas› muhtemelen müm-
kün olmayacak. Üstelik insanlar hâlâ bunu
kabul etmek istemiyor. 

‹nsanl›k bu geliflmeyle ilgili bir “ayd›n-
lanma” yaflamad› m›? 
1971’de Birleflmifl Milletler iklim de¤iflik-
likleriyle ilgili ilk konferans› toplad›¤›nda
çerçeve sözleflme, 17 y›ll›k süreçte Kyoto
Konferans›’na kadar geldi. ‹nsanlar bilim
adamlar›n›n söylediklerine ra¤bet etmeye
bafllay›p toplant›lar yapmaya karar verdi.
Dünyay› bir bütün olarak kabul etme kara-
r› al›nd›. Bu konferanslar›n sonucunda ka-
t›lmad›¤›m tek fley, ulusal s›n›rlar›n ekosis-
tem s›n›rlar›yla ayn› olmad›¤›yd›. Küresel
›s›nmaya, 170 ulus devletin s›n›rlar›yla de-
¤il dünya vatandafll›¤› düflüncesiyle bak-
mal›y›z. Yaflanan tek yer olan dünyan›n,
küresel ›s›nma ile mücadelesinde farkl› bir
durum ortaya ç›kacak. 
Ozon tabakas›n›n delindi¤ini anlad›¤›m›z-
da, kutuplar›n eridi¤ini fark etti¤imizde çok
geç kalm›flt›k. Öte yandan bu sayede bilimi
ürettik, insanlar›n iletiflimini sa¤lad›k.
‹nsan›, çevrenin birinci canl›s› olarak kabul
ediyorum, ama en önemlisi olarak da gör-
müyorum. Ekosisteme, bir sivrisine¤in
DNA zincirine bakt›¤›m›zda, insanla aras›n-
da sadece 200 fark bulundu¤unu görürüz.
Tuzuyla, nehriyle, gölüyle, bitki örtüsüyle
bir düzen içinde yaflayan bir ekosisteme sa-
hibiz. ‹flte yaflayan bu sistemde belirli me-
kanizma ve h›zlar var. Kirlenmifl bir suyun
eski haline gelmesi, belirli bir h›zla oluyor.
Göldeki çiçek böyle bir örnek, logaritmik
büyüme bizi kritik noktaya getiriyor.

Kimi “Karfl›m›zda büyük bir tablo var,
rakamlarla u¤raflmaktansa genele bak-
mal›y›z” derken, kimileri de plastik flifle-
lerin kullan›m›n›n azalt›lmas› gibi yön-
temler öneriyor. Hangisi do¤ru sizce?
Elektrik tüketiminin azalt›lmas› veya plas-
tik flifle kullan›m›n›n kald›r›lmas›... Bu ör-
neklerin hepsi faydal›d›r. Burada ekolojist
ile çevre mühendisi aras›ndaki fark ortaya
ç›k›yor. Ekolojistler, çevrecilerle ters düfler-
ler kimi zaman. Yuma¤›n içinden çekilen
bir iplikle u¤raflmaya benzetirler plastik fli-
flelerin azalt›lmas› gibi önlemleri. Evet, yu-

mak orada ve çözülmesi gerekiyor. Öte
yandan yuma¤›n içinden bir ipin çekilmesi
de hiç yoktan iyidir. Böyle bakmal›y›z... 
Do¤u düflünürlerinden birinin sözü bize
yol gösteriyor: “Topra¤a bir flans daha vere-
lim, mutlaka kendini yenileyecektir.” 

Yenilenebilir enerjiler hakk›nda ne dü-
flünüyorsunuz?
Yenilenebilir enerji kaynaklar›n› kullanma-
ya bafllamal›y›z. Rüzgâr, günefl, hibrit ve
hidrojen gibi… Almanya 1997 ile 2006
aras›nda 20 bin megawatt elektrik enerjisi
üretti. Türkiye'nin ihtiyac› 30 bin mega-
watt’t›r mesela. ‹spanya örne¤ini de verebi-
lirim, çünkü enerji ihtiyac›n›n yüzde 11’ini
yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan sa¤l›-
yorlar. ABD, yenilenebilir enerji alan›nda
araflt›rmalar›n› gizliden gizliye h›zland›rd›.
Yak›n gelecekte çok büyük yenilenebilir
enerji üretimiyle karfl›m›za ç›kacak. 

Küresel ›s›nma h›zlan›rken sanayi tem-
silcilerine hangi görevler düflüyor?
Gerçek sanayileflmenin çevresel kurallar›
olmal›. Sanayi, üretimle katma de¤er yara-
tan bir yap›d›r ayn› zamanda. Bu düflünce-
ye sahip sanayiler, dünya kaynaklar›n› kul-
lan›rken sorumlulu¤unun da bilincindedir.
Üretim yaparken do¤ayla uyum içinde sa-
nayileflmek çok önemli. Art›k sanayi, “te-
miz üretim” anlay›fl›na yönelmeli. Örne¤in
çevre dostu ürünlere a¤›rl›k vermeli. Bunu
yapabilmek için de sanayide kalite yönetim
sisteminden önce çevre yönetim sistemi
hayata geçirilmeli. 
ISO14001 olarak adland›r›lan, çevre yöne-
tim sistemi, daha do¤rusu standartlar›, bu-
gün önemli bir de¤erdir bizim için. Orada-
ki yönetim sistemati¤ine uyulmad›¤› tak-
dirde hem üretimin kalitesi, hem yaflam
kalitesi, hem de firmalar›n kârl›l›klar› bo-
zulacakt›r. Koç Holding gibi büyük ve ça¤-
dafl sanayi kurulufllar› bunu gördü ve do¤-
ru ad›mlar› att›. Emin olun, bu vizyona eri-
flen sanayiler kârl›l›klar›n› da artt›-
r›r. Bu nedenle genel bütçelerde
çevre yönetim sistemlerine de
yer ayr›lmal›. 

Koç Holding sosyal sorumluluk
kampanyalar›yla da çevresel
sorunlara dikkat çekmeye
çal›fl›yor. Örne¤in Ülkem ‹çin pro-
jesi kapsam›nda Türkiye gene-
linde 700 bin fidan dikiliyor...
Bu çal›flma çok önemli. Koç
Holding’in 700 bin fidan
dikmesinde önemli
olan, amaçt›r. Bunu

gerçek bir bilinçle yapan Koç Holding, far-
k›ndal›¤›n ortaya konmas› anlam›nda
önemli bir aç›l›m sa¤l›yor. Çünkü açgözlü-
lük ve h›rs hiçbir sanayinin fliar› olmamal›.
Bahsetti¤imiz sanayi kurulufllar›, Türki-
ye’nin gururu, medar› iftiharlar›d›r. Bunlar,
çok büyük ve bilinçli sanayilerdir. Türki-
ye’deki yan sanayiler ve kobiler aras›nda
öyle plans›z geliflmifl olanlar› var ki, çevre-
sel anlamda tam anlam›yla dert haline geli-
yorlar. Çevresel yönetim sistemati¤ine ula-
flamayacaklar› için, çarp›k sanayileflmeye
neden oluyorlar. 
Koç Holding gibi sanayi kurulufllar› elbette
bunun d›fl›ndad›r. Onlar zaten böyle yap-
t›klar› için büyük oluyor. Kalk›nma dendi-
¤inde, art›k sürdürülebilir kalk›nma ve
ekosistem alg›lanmal›. Ne olursa olsun, sa-
nayi kurulufllar›n›n çevresindeki canl›lar›
sürdürülebilir k›ld›klar› sürece geçerli ola-
ca¤›n› hat›rlatmak ve sözlerimi büyük ön-
derimiz Atatürk’ün flu sözleriyle noktala-
mak isterim: “Benim bir tane manevi mira-
s›m var; dogma, ayet, kural kabul etmez;
kültlerle iflim yok, ak›l ve bilimdir.”

Prof. Dr. ‹lhan Tal›nl› kimdir?
1948 y›l›nda Kars’ta do¤du. 1971 y›l›nda Y›l-
d›z Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisli¤i Bö-
lümü'nde lisans, 1978’de Marmara Üniversite-
si’nde ‹flletme yüksek lisans›, 1982’de ‹stanbul
Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisli¤i Bölü-
mü'nde yüksek lisans, 1986’da ise ayn› bölüm-
de doktora e¤itimini tamamlad›. 



›smet Erkiner, Uluslararas›
Spor Tahkim Mahkemesi’nin
(CAS) ilk Türk üyesi.  Öde-
nen cezalara ra¤men yap›lan
taflk›nl›klara k›zd›¤› için fut-

bol maçlar›na gitmeyen Erkiner ile ülke-
mizde pek önemsenmeyen spor hukuku-
na hakim olmaman›n yaratt›¤› s›k›nt›lar›,
spor hukukunun dünyadaki durumunu
konufltuk.

CAS’a neden gerek duyuldu?
CAS, spor federasyonlar›yla kulüpler, ku-
lüplerle kulüpler, sporcularla kulüpler
aras›ndaki ihtilaflara çözüm aray›fl› sonu-

cunda kuruldu. Her federasyonun kendi-
ne göre bir disiplin ve yarg› düzeni vard›r.
Geçmiflte bu organlar›n verdi¤i kararlar-
dan memnun olmayan bir tak›m kifliler,
devlet mahkemelerine baflvururdu. Bu
mahkemeler de adli ya da idari yarg› ka-
rarlar›na var›rd›. Oysa baflta Uluslararas›
Olimpiyat Komitesi olmak üzere spor
camias›n›n bütün istedi¤i, her fleyini ken-
di içinde halletmekti; idari kararlar gibi
yarg›sal kararlar›n› da kendi bünyesinde
verebilmek ve bu konularda devletlerle
muhatap olmamak… Bunu yapabilmek
için de bütün bu federasyonlar›n üzerin-
de, ba¤›ms›z bir mahkeme istendi. Herke-

sin de bu mahkemenin kararlar›na itibar
etmesi arzuland›. Bu ana fikir çerçevesin-
de Uluslararas› Olimpiyat Komitesi’nin
1983’te topland›¤› konferanstan bir y›l
sonra, Lozan’da Spor Tahkim Mahkemesi
kuruldu. Ancak geliflimi ve kabulu çok ya-
vafl oldu. 1986’ya kadar müracaat bile ya-
p›lmad›. 1986’da ilk kez Uluslararas› Bini-
cilik Federasyonu’nun baflvurusuyla ifller
duruma geçen mahkeme, o y›l topu topu
iki baflvuruyla çal›flmaya bafllad›. 2003’te
FIFA, CAS’›n bu üst mahkeme yetkisini
kabul etti ve futbolda çok fazla olay yaflan-
d›¤›ndan mahkemenin yükü çok fazla art-
t›. Bugün haftada iki dosya baflvurusu ya-
p›l›yor.

CAS’› dünya çap›nda benimsetmek zor
oldu mu? ‹tirazlar gelmedi mi?
Uluslararas› Atletizm Federasyonu IAF ve
Uluslararas› Futbol Federasyonu FIFA’n›n
CAS’›n üst mahkeme yetkisini kabul etme-
lerinden itibaren istisnas›z bütün federas-
yonlar CAS’› tan›d›. Ama IAF ve FIFA, ön-
celeri büyüklüklerinden dolay› baflka bir
kuruluflla iflbirli¤i yapmak istemiyordu.
Hatta FIFA bir ara CAF ad›yla kendi ulus-
lararas› tahkim mahkemesini kurmak iste-
di, ama sadece para ya da talimatlarla bu
iflin olamayaca¤›n› gördüler. CAS bugün-
kü olgunlu¤una 20 y›lda geldi. Art›k ada-
let davalar› için Lahey’deki Yüksek Adalet
Divan› neyse, CAS da sporun yüksek ada-
let divan›d›r.

CAS’›n yapt›r›m gücü nedir?
CAS’›n kararlar›, spor dünyas›n›n en üst

por vizyons

K

K›smet Erkiner’in Türk sporu ad›na üzüntü duydu¤u bir konu var:  “Spor hukuku 
ihtisas konusudur. Kulüplerimizin en büyük sorunu,  spor hukukçusu kavram›n›
tam manas›yla idrak etmemeleri. Üzüldü¤üm nokta, uzman kullanmamak
nedeniyle uluslararas› alanda kazan›labilecek davalar› kaybetmemiz”

“Ço¤u zaman hakl›yken
davay› kaybediyoruz!”

ULUSLARARASI SPOR TAHK‹M MAHKEMES‹ ÜYES‹ KISMET ERK‹NER:

K›smet Erkiner çok keyif
alsa da futbol maçlar›na

gitmiyor. Kulüplere
milyonlarca dolar

cezaya malolan seyirci
taflk›nl›klar› onu
rahats›z ediyor.

K›smet Erkiner çok keyif
alsa da futbol maçlar›na

gitmiyor. Kulüplere
milyonlarca dolar

cezaya malolan seyirci
taflk›nl›klar› onu
rahats›z ediyor.



mahkemesinde al›nm›fl kararlard›r. Bu kararlar› spor dünyas›nda ya
da devletlerin mahkemesinde de¤erlendirmeye götüremezsiniz. Gö-
türürseniz, o spor camias›ndan d›fllanma tehlikesiyle karfl› karfl›ya
kal›rs›n›z. CAS’›n karar›na tabi resmi olarak itiraz edilebilir. CAS, ‹s-
viçre Federal Mahkemesi’nin denetimine tabidir. Ama onlar çok bel-
li nedenlerle baflvuru kabul edebilir ki, bunlar›n da ço¤u usul neden-
leridir. 

Türk kamuoyu CAS’› son dönemde Befliktafl’›n ‹spanyol teknik
direktör Del Bosque ile olan davas›ndan tan›d›…
Türk kamuoyu ve spor camias›n›n CAS’tan haberi yoktu. ‹lk
defa CAS’ta davan›n görülmesi 2000 y›l›na aittir. O tarihten bu
yana CAS’a 70 kadar dosya gitmifl, bunlar›n yüzde 50’si hüküm
ifade eden kararla sonuçlanm›flt›r. Del Bosque davas› meflhur
oldu ama ondan önce de çok önemli davalar vard›. Mesela
2000’de UEFA Kupas›’n› ald›ktan sonra bilet fiyatlar› konusun-
da UEFA ile Galatasaray aras›nda bir ihtilaf olmufltu. Galatasa-
ray bu davay› kazand›. Halen CAS’ta karara ba¤lanmakta olan
40’a yak›n dava var.
2000’den bu yana Türk taraf›n›n davac› oldu¤u yaklafl›k 30, bir
o kadar da Türk taraf›n›n daval› oldu¤u dava var. ‹ki taraf›n da
Türk oldu¤u sadece iki dava var. Geçmiflte unutulmufl çok
önemli davalar var. 2002’de Ülkerspor ile Euroleague basketbol
tak›mlar› aras›nda, ayn› y›l Befliktafl ile Freiburg kulübü aras›n-
da bir ihtilaf var. 2003’te Ortega ile Fenerbahçe aras›nda bir da-
va var. Galatasaray’›n bir hayli davas› var, 2006’da Ribery dava-
s› var, Bursaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü,
Gaziantepspor, Elaz›¤spor, Trabzonspor’un var. Hatta Nusay-
binspor ile fi›rnakspor aras›nda flu an CAS’ta görülmekte olan
bir dava bulunuyor… 

‹htilaflar›n ço¤u futboldan m›?
Dünyada öyle de¤il. Bizim di¤er içtihatlar›m›za bakt›¤›n›zda atletizm,
binicilik, golf, gürefl gibi bütün sporlarda ihtilaf var. Ama bizde fut-
boldan baflka spor olmad›¤› için ihtilaf da futbolda! Halen Süreyya
Ayhan davas› sonuçlamad›. O da önemli büyük bir davad›r. 40 y›l-
da bir nihayet bir tane sporcumuz ç›kt›, o da CAS’l›k oldu. 

Futbol kulüplerimiz ve sporcular›m›z hukuki bilgi, spor hukuku
aç›s›ndan yetersiz mi?
‹htilaflar konusunda Anadolu kulüplerimiz, ‹stanbul’daki kulüple-
rimizden daha iyi durumda. Çünkü Anadolu kulüplerimiz ö¤ren-
me açl›¤› içinde, seminerlere kat›l›yor, e¤itim çal›flmalar›na yöneti-
ci ya da eleman gönderiyor, bazen baflkanlar› kat›l›yor. Büyük ku-
lüplerimizden bu yo¤unlukta kat›l›m olmuyor.
Spor hukuku bir ihtisas konusudur. Kulüplerin yönetimlerinde çok
iyi hukukçular var. Ancak bunlar›n hiçbiri bir iki istisna d›fl›nda,
spor hukukçusu olmad›¤› için di¤er alanlardaki bilgi ve tecrübeleri-
ni spor hukukuna yans›tam›yor. Onun için kulüplerimizin en büyük
sorunu, spor hukukçusu kavram›n› tam manas›yla idrak etmifl olma-
malar›d›r. 
Sporcu say›m›zla oranlad›¤›m›zda dava say›m›z hakikaten çoktur
ama benim üzüldü¤üm nokta, dava say›m›z›n çoklu¤undan öte bu
davalar›n ço¤unu kaybediyor olmam›z. Kaybetmemizin nedeni hak-
s›z olmam›z de¤il. Ço¤u zaman temelde hakl›y›z ama hakl›l›¤›m›z›
ifade edemiyoruz. ‹flin temelinde sözleflmeyi do¤ru yapmam›fl›z, söz-
leflmenin gereklerini yerine getirmemifliz, haklar›m›z› gere¤ince sa-
vunamam›fl›z, yabanc› dil sorunumuz had safhada! Dolay›s›yla bu gi-
bi uluslararas› davalarda uzman kullanmamak nedeniyle kazan›labi-
lecek davalar› kaybediyoruz.

Dünya sporunda futboldaki ihtilaflardan sonra en çok yaflanan
sorun nedir?
Doping! CAS’›n 2003’te futbol davalar›na bakar hale gelmesinden
önce en çok dosya dopingden geliyordu. Ama doping, yüzde 60’›n
üzerinde dava konusu olan futbolun gerisine düfltü. Dünyada en
girift davalar doping davalar›d›r. Futbol davalar›n›n yüzde 90’›n›n
sonucu parasald›r. Ancak doping davalar› kiflinin hayat›n› etkiler.
Çünkü birinci cezas› iki y›l müsabakalardan men, ikincisi cezas›
ömür boyu mendir. Ülke de¤ifltirse de, vatandafll›k de¤ifltirse de,
spor dal›n› de¤ifltirse de aktif spor hayat› biter. O yüzden Süreyya Ay-
han gibi bir de¤eri kaybetme aflamas›nday›z. CAS’tan beraat etse bi-
le art›k yafl› geçti.

Tafl›d›¤› gerilim futbola bak›fl›n›z› nas›l etkiledi?
Tabii ki keyif al›yorum ama maçlara gitti¤imde gördü¤üm afl›r›l›klar
karfl›s›nda sinirleniyorum. Çünkü mesela stadlarda yak›lan meflalele-
rin her birinin cezas› 500 Frank’t›r. Sahaya f›rlat›lan unsurlar, kulüp-
lere birkaç milyon dolar cezaya mal oluyor.
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K›smet Erkiner kimdir?
1942 ‹stanbul do¤umlu olan Erkiner, Galatasaray Lisesi ve ‹stanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1968’den beri ‹stanbul Barosu’na kay›tl›.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi, TMOK Spor Hukuku Komisyonu bafl-
kan›, Avrupa Konseyi Dopingle Mücadele Sözleflmesi ‹zleme Grubu Türkiye
Delegasyonu üyesi, ‹stanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Kadir Has
Üniversitesi ö¤retim üyesi, Türkiye Spor Bilimleri Derne¤i üyesi, Türkiye Ka-
yak Federasyonu Hukuk Kurulu üyesi olarak görev yapt›. 2004’ten beri Ulus-
lararas› Spor Tahkim Mahkemesi’nin ilk Türk üyesi. Spor Hukuku Enstitüsü ku-
rucu baflkan›. “Hukuk Boyutunda Doping” ve “Uluslararas› Spor Tahkim
Mahkemesi (CAS) Aç›klamal› Mevzuat›” adl› kitaplar›, çok say›da makalesi
bulunan Erkiner, eski milli binici.
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ord ile yollardaf

as›l bafllad›n›z motor sporlar›-
na?
Daha önce windsurf ve snowbo-
ard yap›yordum. Bunlar asl›nda
hep birbirini ça¤r›flt›ran sporlar.

Hem do¤a ile iç içe oluyor hem de bir malze-
me kullan›yorsunuz. Herhalde bu tarz fleyler
hofluma gidiyor. Bu duruma koydu¤um tefl-
his, adrenalin ba¤›ml›l›¤›. ‹nsan bunu genç
yafllarda tad›nca onu tekrar yaflamak istiyor.
Bu da sizi kanalize ediyor. 

Sonra motosiklete mi geçtiniz?
Motosikleti hep seviyordum ama aile izin
vermiyordu. Kendi motorumu alacak duru-
ma gelene kadar. ‹lk motorumu 27 yafl›nda
ald›m. Suzuki bir pist motoruydu. O zaman
da Dakar’› hep takip ederdim. O s›rada
KTM’nin Adventure diye bir motoru ç›kt›,
ikinci motor olarak onu edindim. Alkent’te
bir windsurf organizasyonu vard›, eflzamanl›
olarak da bir motokros yar›fl› vard›. Arkadafl-
lar›m orada antrenman yaparken misafir mo-
toru diyorlar, efl dost gelince bindirdikleri
için “Gel dene” dediler. Çok hofluma gitti.
Her hafta sonu binmeye bafllad›m. Teknikle-
rini ö¤rendim. ‹lk heves oldu¤u zaman yat›p
kalk›p o iflle u¤rafl›yorsunuz. Çok k›sa süre-
de h›zl› bir yol kat edince “Yar›fllara gireyim”
dedim. 1999’dan itibaren yar›flmaya baflla-
d›m. 2000’de Türkiye flampiyonu oldum. O
s›rada Kemal (Merkit) Dakar’a gidip geliyor-
du. Ben de ‘Dakar’a gidece¤im’ diye kafama
koymufltum. Finans ve zamanlama denk dü-
flünce ilk Dakar’›m› 2007’de gerçeklefltirdim. 

Ocak’ta yeniden Paris Dakar’a, bu defa Ar-
jantin-fiili etab›na gidiyorsunuz?
Evet, geçen y›l da bütün haz›rl›klar› tamam-

lam›flt›k. El Kaide tehdit etti, Moritanya’da
Frans›z turistler öldürüldü, Frans›zlar aya¤a
kalkt›. Ve son anda starta 12 saat kala iptal
edildi. Afrika bu duruma gelince, bu büyük
organizasyondan vazgeçilemezdi. Sigorta
flirketlerinin kontratlar› vard›. O s›rada Ar-
jantin ve fiili hükümetleri talip oldu. Ciddi
bir ekonomik katk›s› ve tan›t›m› var. Ancak
içerikte bir farkl›l›k yok. Dakar yine dünya-
n›n en zor rallisi.

Ne kadar sürüyor?
15 gün sürüyor. Arada bir gün dinlen-
me var. Ortalama günde 700 kilometre

civar›. Ortalama yar›fl sürati 80-90 kilo-
metre ile 8-10 saat motor üzerinde geçi-
yor. Buenos Aires’ten bafll›yor, Patagon-
ya’ya do¤ru iniyor, sonra kuzeybat›ya
yönelip Ant Da¤lar›, fiili Val Parenzo Pa-
sifik k›y›s›. Sonra Atakama Çölü ve Bue-
nos Aires. K›smen Che Guevera’n›n ro-
tas›n› izliyor. 

‹lk yar›flmaya göre iyi bir derece ald›n›z?
Evet, fena de¤il. Genel klasmanda kat›lan
230 motor vard›, 130’u yar›fl› tamamlayabil-
di. Yüzde 40 ile 60 aras›nda fire veriliyor. Ben
59’uncu oldum. 450 cc kategorisinde ise

N

Kutlu Torunlar motor sporlar›nda Türkiye’nin tan›nan isimlerinden biri.
Türkiye’deki pek çok derecenin yan› s›ra 2007’de ilk kez kat›ld›¤› dünyan›n en zor
yar›fllar›ndan Paris-Dakar Rallisi’ni 2. s›rada bitirdi. Ocak ay›nda da Arjantin ve fiili’de
yap›lacak olan Paris Dakar Rallisi’ne Jim Beam Tak›m› olarak Kemal Merkit ile
birlikte kat›lacak. Torunlar ile motors porlar›n› ve Paris Dakar’› konufltuk

Adrenalin ba¤›ml›l›¤›”
“Kendime koydu¤um teflhis:



2’nci ve 3’üncü olduk. Asl›nda ilk amaç yar›-
fl› tamamlamak. Bizim için bu üst performans
oldu. ‹kimiz birden bitirdik. Asistans›z klas-
manda yar›flt›k maratonda. Çok zorluk çektik
ama iyi geçti. 

Nas›l bir fley çölde, Dakar’da yar›flmak?
Tarif etmesi çok zor. Dünyan›n en zorlu ralli-
si olmas›n›n nedeni flu, di¤er ralliler ve pist
yar›fllar› güvenli¤i al›nm›fl, geçifl yap›lm›fl, bil-
di¤imiz parkurlar. Bu yar›flta ise parkuru o
gün sadece bir yol notuyla veriyorlar. Onu ta-
kip ediyorsunuz. Hem onu kontrol etmek,
hem de maksimum süratle gitmek gerekiyor.
O yüzden riskler çok fazla. Bir saniye geç bak-
t›¤›n›zda hata yapabilirsiniz. Bir hendek gelir,
bir kaya ç›kar...

Ne kadar h›z yap›yorsunuz?
Bizim motorlar›m›z maksimum 140 yap›-
yor. O da çok zorlarsan›z, zemin uygunsa.
120-140, o koflullarda hiç de az bir sürat
de¤il. 50 kilometrede bir otomobilde ölüm-
cül risk bafll›yor. Ama bunu bilerek gidiyor-
sunuz. Daha önce kabileler soygun yapabi-
liyordu, yar›flmac›lar› rehin alabiliyordu.
Bunun ad› insanl›k maceras› asl›nda. 

Peki ya vahfli hayvanlar?
Daha çok deve, fil, kaplan görüyorsunuz.
1998’de Camel Trophy’e kat›lm›flt›m Ar-
jantin’de, orada puma gördüm. Otomobil-
leydik, biraz yavafllad›k. ‹nsan›n hofluna gi-
diyor. Burada köpekten baflka bir fley gör-
müyoruz.

Daha büyük klasmana geçmeyi düflündü-
nüz mü?
Bu y›l vard›, ancak maddi imkânlar s›n›rl›yor.
Çünkü her fleyi bir anda ikiye katl›yor. Bu y›l
Kemal 450’de yar›fl›rken, ben 530 cc’de yar›-
flaca¤›m. Bir üst kategoride yar›flaca¤›m. Birbi-
rimize rakip olmayaca¤›z. 

Bu ifli profesyonelce mi sürdürüyorsunuz?
Profesyonelce sürdürüyoruz diyebiliriz. Çün-
kü Kemal ile biz orta¤›z. Spor, pazarlama ve
iletiflim üzerine bir firmam›z var. Spora yat›-
r›m yapan firmalar›n yat›r›mlar›n› yönlendir-
me, sponsorlukta maksimum getiriyi sa¤lama
gibi konularda hizmet veriyoruz. Örne¤in
Ford Ranger Weekend’de uygulamada görev
ald›k. Dakar tak›m›n›n da hem iletiflimini ya-
p›yoruz, sponsorlar›m›z Jim Beam, Ford ve
Telekom’un iletiflimini yap›yoruz hem de pi-
lotlar›y›z. Bir anlamda iki yandan da profes-
yoneliz. Her yan›yla düflünmek gerekiyor.

Motosiklet yayg›nlafl›yor, motor sporlar›
da gelifliyor mu bununla birlikte?
Hay›r motor sporlar› pek geliflmiyor. Eko-
nomik sorunlar var. Böyle bir bilinç ve im-
kân yok Türkiye’de. ‹mkân› olan insanlar
da belli gelir seviyesinde ve bu sporlar› sa-
dece hobi olarak yap›yor. Örne¤in Kenan
Sofuo¤lu burada imkân bulamad› ve Al-
manya’ya gitti. Orada bilgi birikiminden
teknik imkânlara kadar pek çok fleye ka-
vufltu ve flampiyon olabildi. Zaten kabili-
yetli bir insand›. 

Paris-Dakar tecrübesini uzun vadede ak-
tarmay› düflünüyor musunuz?
Tak›m denmesinin amac› bu. Bu gün biz va-
r›z, yar›n baflkalar› olacak. Biz onlara bilgileri
aktar›p, onlar›n daha ileri gitmesini sa¤laya-
ca¤›z. Biz bir kap› açt›k ve inflallah devam›

gelir. Hatta bu y›l üçüncü bir pilot daha yar›-
flacakt›, ancak son anda sponsorluk geri çe-
kildi kriz nedeniyle. Bu seviyeye gelmek bile
önemli. Çünkü Türkiye’de çok takip eden
var. Motor sporlar› geliflmese de motor kültü-
rü gelifliyor. Bu sporcu say›s›n› da art›rabilir
ve seyirci sponsorlar›n ilgisini de art›rabilir.

Aileler karfl› ç›k›yor; motosiklet ve motor
sporlar› tehlikeli mi?
Tehlikeli asl›nda. Ancak flu var, ben de olsam
çocu¤umun pald›r küldür motora binmesini
istemem. Bunu yapmas›na karfl› ç›kmam ama
yönlendiririm. Çok da ilgisi varsa, e¤itimini
almas›n› sa¤lar›m. Çünkü 12-13 yafl›nda çok
yetenekli çocuklar ç›k›yor. Onlar›n bu sporla-
ra bafllay›p sakatlanmalar› zay›f ihtimal. Çün-
kü ö¤reniyorlar. 

Ford Ranger ile nas›l bir iliflkiniz var?
Dakar’dan hemen sonra 2007 y›l›nda ald›k.
Her fleyiyle bizim hayat›m›zla örtüflen bir
araç. Dört tekerle¤ini de amac›na yönelik
olarak kullan›yoruz. ‹htiyaçlar›m›z› gideren
bir araç. Hem konforu var, hem de daha çok
flehir d›fl›nda ve da¤ bay›rda ifllerimizi görü-
yor. Motosikletlerimizi yükleyip rahatl›kla
da¤ bafl›nda antrenmana götürüyoruz. Ciddi
güçlü bir araç. Otoyolda 170-180 sessiz ve ra-
hat gidiyor. Dere tepe de gidiyor. Bir y›lda 80
bin kilometre yapm›fl›z. 
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1968 do¤umlu olan Kutlu Torunlar 1998 y›l›n-
dan beri lisansl› olarak motor sporlar›yla u¤ra-
fl›yor. Önceleri windsurf ve snowboard yapan
Torunlar, Barcelona ve Atlanta olimpiyatlar›n-
da windsurfta milli forma ile yar›flt›. Torunlar
2000 ve 2005 y›l›nda enduro 450 cc katego-
risinde Türkiye fiampiyonu oldu.

Kutlu Torunlar kimdir?



amdaki mizahç›

Cihan Demirci cihandemirci@yahoo.com
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evgili “Damdaki Mizahç›”
dostlar› bulundu¤um dam-
dan afla¤›lara bakt›¤›mda
onunla aram›zda her fleyin
12 ayda bitti¤i bir y›l› daha

görüyorum. ‹flte o da di¤erleri gibi 12
ay sürdü. Oysa her fley 1 Ocak’ta nas›l
da bitmeyecekmifl gibi bafllam›flt›.
Ama bitti… O da bitti iflte. Bu y›llara
güven olmuyor. 1 Ocak 2008’de girdi-
¤imiz bu y›l›n, 31 Aral›k’ta bitece¤i
belliydi asl›nda. Ama içimizden baz›-
lar› belki bitmez, bu y›lla biraz daha
idare ederiz diye düflündü ama öyle
olmad›. Ad›na 2008 denilen y›l, üste-
lik fiubat 29 çekti¤i için bir gün de
fazlayd› ama ço¤umuz bunu fark et-
medik bile. Belki de baz›lar›m›z, o bir
gün fazlay› da yaflamak bir yana; “Ba-
na bir y›l› eksik kakalam›fllar, benim
sahip oldu¤um y›ldan sadece 316 gün
ç›kt›, bu ne biçim ifl kardeflim!” bile
diyebilir. Öyle ya da böyle 366 günlük
bir paketten oluflan bir maceran›n da-
ha sonuna geldik. Y›l sonlar› nedense

bende falc›l›k duygular›n› art›r›yor.
Bulundu¤um damda gene falc›l›¤›m
tuttu. Dam›n üstüne koydu¤um küre-
ye flöyle bir bakt›m, önümüzü bile gö-
remedi¤imiz bir ortamda, 2009 y›l›n-
da bizi nelerin bekledi¤ini az-biraz
görmeye çal›flt›m.   
� Küresel bir krizin bütün dünyay› sa-
r›p sarmalad›¤› bir dönemde, ülkemiz
küresel krizden çok, kömürsel bir kriz
yaflayacak. Mart ay›ndaki yerel seçim-
ler öncesi ülkede da¤›t›lmam›fl kömür
torbas› kalmayacak. Ülkemizde yafla-
nan ömürlerin giderek sadece kömür-
den ibaret oldu¤u, ömürle kömür ara-
s›nda sadece bir “k” harfi kald›¤› anla-
fl›lacak ve y›l içersinde yap›lacak bir
harf operasyonuyla bu “k” harfi de or-
tadan kald›r›lacak.
� Dünya üzerindeki küresel ›s›nma
2009’da tavan yapacak. Fakat ülkemiz
kömürsel bir ›s›nma içersinde oldu-
¤undan küresel ›s›nmadan pek bir fley
anlamayacak.
� Barajlardaki su oran›, yerel seçimler

öncesi aniden artacak. Seçim sonras›nda
yaflanacak her zamanki su koyvermeler-
le bu oranlar yeniden dip yapacak.
� Ülkemizde çocu¤a yönelik cinsel is-
tismar›n giderek artmas› üzerine,
okullarda ö¤retilen okuma fifllerine
“Oya ip atlama, o amcay› gördü¤ünde
kaç Oya kaç”, “Kaya topu tutma, topu
o amcan›n surat›na at” gibi yeni fifller
eklenecek. 
� Do¤acak çocu¤un k›z ya erkek ola-
ca¤›n› ö¤renmek ultrason ile Türk ai-
lesine art›k yetmeyecek. Aileler, do¤a-
cak çocu¤un ilerde herhangi bir tacize
u¤ray›p u¤ramayaca¤›n› da ultrason-
dan ö¤renmek isteyecekler 
� Obama’n›n ABD baflkan› olmas›n-
dan sonra K›z›lderililer’de bir hareket-
lenme görülecek. Büyük Reis “Oturan
Bo¤a”n›n küçük o¤lu Oklu Homa, ge-
lecek baflkanl›k seçimleri için flimdi-
den oklar› s›vayacak. 
� Ülkemizde gittikçe daha da eriflim
engelli bir hale gelen internet, ç›kar›la-
cak yeni bir kanunla tamamen özürlü
say›larak, eriflim engelli hali böylece
tamamlanm›fl olacak!  
� Facebook’ta birkaç y›ld›r ilkokul ar-
kadafllar›n› aray›p, hâlâ bir tanesini bi-
le bulamayanlardan bu y›l içinde ta-
mamen umut kesilecek!.. (Sahi ben
2007’nin sonlar›nda ilk ilkokul arka-
dafl›m› nihayet buldum, ama o da ilk
ve son oldu!)
� Evvelki y›l genetik olarak ilk kopya
koyunu üreten Türkiye, 2009’da bu
kez “kopya çeken ilk koyun”u ürete-
cek. Kopya çeken ilk koyun, bir lisede
özel olarak s›navlara sokulup çeflitli
flekillerde kopya çekmesi sa¤lanacak.
Y›l sonuna do¤ru Türk bilim adamlar›
bu kez cepten SMS çeken ilk Türk ko-
yununu kopyalamay› baflaracaklar.
2009’daki hedefin cepteki numaras›n›
de¤ifltirebilen koyun olaca¤› san›l›yor!
� Ülkedeki Brezilyal› futbolcu say›s›
öyle artacak ki, sonunda futbol kulüp-
lerimizden bir tanesi Akdeniz sahiline
“Rio” plajlar›n›n bir benzerini yapacak
ve bu plajda top oynayan Brezilyal›
çocuklardan altyap›ya çok say›da fut-
bolcu yetifltirecek!
� Durumlar bu… Bendeniz dam üs-
tünden hepinize, flimdiden, krizi az,
mutluluk izi çok, günleri eksiksiz ya-
flanan bir 2009 diliyorum...

S
2009’da neler olacak?








