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üresel bir oyuncu olarak Toplulu¤umuzun el-
de etti¤i baflar›l› sonuçlar, uluslararas› alan-
da da teyit ediliyor. Buradan yola ç›karak,
bu say›m›zda Yönetim Kurulu Baflkan›m›z
Mustafa V. Koç ve CEO’muz Dr. Bülent Bul-

gurlu’dan, Koç Toplulu¤u’nun baflar›lar›n›n kayna¤› olan
mevcut ve gelecek vizyonumuza iliflkin görüfllerini ald›k. Küresel aktör olman›n dayatt›¤›
zorunluluklara aç›k biçimde vurgu yapan Koç ve Bulgurlu, dünyada giderek daha da a¤›r-
laflan rekabet koflullar›na karfl› Koç Toplulu¤u’nun strateji ve perspektifine iliflkin dergimize
de¤erlendirmelerde bulundular.
Küresel ›s›nman›n etkileri ve potansiyel tehdidi, yazla birlikte tekrar yo¤un olarak tart›flma
gündemimize girdi... ‹ki y›l önce bafllatt›¤›m›z ve tüm bayii ve çal›flanlar›m›zla hayata ge-
çirdi¤imiz, Koç Toplulu¤u mensuplar›n›n tamam›n›n gönüllü olarak kat›ld›¤› “Ülkem ‹çin”
projesini, küresel ›s›nmaya karfl› bu y›l yeflil seferberli¤e dönüfltürdük. TEMA Vakf› ile
Çevre ve Orman Bakanl›¤› iflbirli¤iyle yürütece¤imiz bu büyük proje kapsam›nda ilk y›l
700 bin fidan dikimini gerçeklefltirmeyi hedefliyoruz. Bu projeyi, küresel ›s›nman›n tehdi-
di alt›ndaki topraklar›m›z› koruma ve bizden sonraki kuflaklara daha yaflanabilir bir çev-
re b›rakma sorumlulu¤umuzun gere¤i olarak önemsiyor, gelecek y›llarda projenin kapsa-
m›n› daha da geniflletmeyi hedefliyoruz.
Üniversite gençli¤inin dinamizmine ortak olmak ve aram›zdaki yak›n ba¤lar› daha da pe-
kifltirmek üzere May›s ay›nda yine yollardayd›k... Ülkenin bir ucundan di¤erine, 14 ilde
yar›m milyonun üzerinde üniversiteli gençle bir kez daha bulufltuk. Yo¤un bir e¤itim y›l›n›n
ard›ndan, e¤lence ve yar›flma heyecan›yla gençlerimizin yorgunluk atma ihtiyac›na yan›t
veren KOÇFEST’in, bu niteli¤i ile “Türkiye’nin en kapsaml› gençlik festivali” unvan›n› hak
etti¤ini düflünüyorum. 
Benzer bir heyecan› da Koç Spor fienli¤i’nde yafl›yoruz... Dostça yar›fllar›n bir araya ge-
tirdi¤i Koç Toplulu¤u üyeleri, 20 y›l› geride b›rakan bu etkinlikle “aile” kavram›na daha
güçlü bir anlam yüklüyorlar. Disiplinli çal›flma, konsantrasyon, tak›m ruhu, do¤ru strateji ve
taktikler gelifltirme hem sporda hem de ifl yaflam›nda baflar›n›n ortak bileflenleridir. Koç
Spor fienli¤i, iflte bu ruhun geliflmesine, ço¤almas›na ve daha da etkinlefltirilmesine katk›
sa¤lamay› hedefliyor. Dostlukla yar›flan tüm ekiplere baflar›lar diliyor, derece alanlar› kut-
luyoruz...  

Ali Y. Koç
Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan›
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üresel vizyonk

üresel aktör olma yolunda-
ki uzun vadeli stratejisinin
getirdi¤i baflar›y›, elde etti¤i
uluslararas› derecelerle or-
taya koyan Koç Holding,

son iki ayda birbirinden büyük uluslara-
ras› baflar›lara imzas›n› att›. Amerikan da-
n›flmanl›k flirketi Boston Consulting Gro-
up taraf›ndan belirlenen, “2008 BCG 100:
H›zl› Geliflen Ekonomilerde Dünyaya
Meydan Okuyan 100 fiirket” listesinde
yer alan Koç Holding’i, Çin Çokuluslu ‹fl-
letmeler Uluslararas› Enstitüsü de “Çin’de
En Fazla Rekabet Gücüne Sahip Uluslara-
ras› fiirketler” aras›nda gösterdi. Koç Hol-
ding, global alanda faaliyet gösteren yöne-
tim dan›flmanl›¤› flirketlerinden Hay Gro-
up’un her y›l Fortune dergisi iflbirli¤iyle
düzenledi¤i, 25 ülkeden flirketin yer ald›-
¤›, “Dünyan›n En Be¤enilen fiirketleri”
araflt›rmas›nda da bu y›l ilk defa yer ald›.
Koç Toplulu¤u da Forbes dergisinin “Kü-
resel 2000” listesine 639. s›radan girdi.
Bizden Haberler, Koç Holding’in iki üst
düzey yöneticisine, Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Mustafa V. Koç ve CEO Dr. Bülent
Bulgurlu’ya uluslararas› alandaki bu bafla-
r›lar›n›n ard›ndaki felsefeyi ve stratejiyi,
Toplulu¤un küresel oyunculuk hedefini
ve bunun gereklerini sordu.

Koç Holding’in uluslararas› alandaki ba-
flar›lar›n›n ard›ndaki felsefeyi ve strateji-
yi ö¤renebilir miyiz? 
Mustafa V. Koç: Toplulu¤umuz Türki-
ye’ye duydu¤u güvenle, yurtiçi ve yurtd›fl›
yat›r›mlar›na devam ederek, baflar›lar›n›
uluslararas› platforma tafl›d›, bu konuda
Türk özel sektörüne de öncülük yapt›. Bu-
gün art›k bir dünya flirketi boyutlar›na ulafl-
m›fl durumday›z. 80 y›ll›k geçmiflimizin ge-
tirdi¤i köklü kurumsal kültürümüz, gelece-
¤e dönük vizyonumuz, her alanda mükem-
meli hedefleyen faaliyetlerimiz, güçlü insan
kayna¤›m›zla, vaat etti¤imiz kaliteyi sun-
maya devam ediyoruz. Lider grup olmaya
giden yolda, uzun vadeli stratejilerimiz hep
önemli rol oynad›. Koç Toplulu¤u olarak
geçmiflten bugüne stratejik plan›m›z› ya-
parken, sadece Türkiye’nin de¤il, dünyan›n
önde gelen flirketlerinden biri olma hede-
fiyle yola ç›km›fl, bu do¤rultuda vizyon
üretmifltik. Baflar› ölçütümüz olarak dünya
standartlar›n› al›rken, büyümenin sürdürü-
lebilir olmas› bizim için öncelikli oldu. Gü-
nübirlik baflar›lara odaklanmad›k. Dar ka-
l›plar› k›r›p, ülkemizde ve dünyada iflimi-
zin ne anlama geldi¤i ve ilerde nas›l olmas›
gerekti¤i konusunda görüfl ürettik. 
Lider kurulufl olman›n flartlar›ndan baflta
geleni, hiç flüphesiz, sorumluluk duygusu-

dur; liderin yapt›¤› ifle, çal›flanlara, ülkesine
ve dünyaya karfl› sorumluluk duymas›d›r.
Bunun için marka yat›r›mlar›m›za a¤›rl›k
vererek, üretim ve teknoloji gücümüzü de
art›rarak, hep bize rekabette avantaj sa¤la-
yacak at›l›mlar›n peflinde olduk. Yat›r›mla-
r›m›zla ve sa¤lad›¤›m›z ifl imkânlar›yla ülke
ekonomisine katk›da bulunduk, irili ufakl›
birçok flirkete rol modeli olduk, onlar›n ba-
flar› öykülerine katk›da bulunduk. Lider
kurulufl olarak, yar›flan, rekabet eden, reka-
bet gücünü gelifltiren, yar›fl›rken kendini
sürekli aflan olmay› hedef edindik.

Koç Holding ve Topluluk flirketleri, çe-
flitli kategorilerdeki uluslararas› s›rala-
malarda dereceye giriyor, var oldu¤u lis-
telerde üst s›ralara t›rman›yor. Toplulu-
¤un baflar›s›n›n gerekçesini ve “Koç” lo-
gosunun uluslararas› piyasalardaki de-
¤erini nas›l ortaya koyuyorsunuz? 
Dr. Bülent Bulgurlu: Holding yönetimi
olarak dünyadaki de¤iflimi, küresel rekabet
ve f›rsatlar ortam›n› yak›ndan izliyor ve
planlar›m›z›, geliflmeleri rakiplerimizden
önce öngörerek yap›yoruz. Planlar›m›z ge-
liflmelere göre flekillenmiyor, geliflmeler
planlar›m›zdaki öngörülere göre gerçeklefli-
yor. Küresel boyuttaki de¤iflim bafl döndü-
rücü bir h›zda gerçeklefliyor. De¤iflmek ko-

K

Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç ve CEO Dr. Bülent Bulgurlu Koç
Toplulu¤u’nun baflar› gerekçelerini s›ralad›: “Dünya standartlar›nda üretim ve
hizmet, büyümenin sürdürülebilirli¤i, kal›c› baflar›ya odaklanmak, marka
yat›r›mlar›na a¤›rl›k vermek, rekabette avantaj sa¤layacak at›l›mlar›n peflinde
olmak, küresel rekabet ve f›rsatlar› yak›ndan izleyerek durufl belirlemek...”

Koç Holding oyun plan›n› liderlik üzerine kuruyor

“Marka olmayan›n
yaflamas› art›k zor”
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lay, ancak de¤iflim h›z›na paralel ya da daha
h›zl› de¤iflmek gerekiyor. Müflteri al›flkanl›k-
lar› ve beklentileri de¤ifliyor; bunlara ba¤l›
olarak ifl yap›fl süreçleri, sat›fl yöntemleri de-
¤ifliyor. Mevcut müflterilerimizin isteklerini,
kendinden önce anl›yor, ürün ve hizmetleri-
mizi bu do¤rultuda gelifltiriyoruz. Bu da
müflterilerimize yak›n olmam›z ve tan›ma-
m›z ile gerçeklefliyor. Yeni ürünlerimiz, ya-
ratt›¤›m›z yeni markalar, bu çal›flmalar ile or-
taya ç›k›yor. Yenilikçili¤in yan› s›ra devaml›-
l›¤›n da önemli oldu¤una ve müflterilerimi-
zin isteklerini karfl›layabildi¤imiz takdirde,
onlar› koruyabilece¤imize ve yeni müflteriler
edinebilece¤imize inan›yoruz.
Müflterilerimize sa¤layaca¤›m›z avantajlar ile,
farkl› olduklar›n› hissettirmek ve müflterimiz
olma konforunu yaflatmak ana hedeflerimiz-
den bir tanesi. Planlar›m›z›, bu de¤iflimleri
öngörerek yap›yoruz. Bunu yaparken reka-
bet gücümüzün hangi alanlarda oldu¤unu
hesapl›yor, enerjimizi oralara yönlendiriyor
ve sektörlerimiz aras›nda yarat›lan iflbirli¤i
faydas›n› en üst seviyeye ç›karmaya gayret
gösteriyoruz. Her geçen y›l, küresel ekono-
mide rekabet art›yor. Bunun etkilerini önü-
müzdeki dönemde daha çok hissedece¤iz.
Yo¤unlaflt›¤›m›z sektörlerde, liderli¤imizi,
kârl›l›¤›m›z› ve büyümemizi sürdürebilmek
için her tür önlemi düflünmeli ve an›nda uy-
gulamal›y›z. Geliflme stratejimizi, oyun plan-
lar›m›z› da bu do¤rultuda düzenliyoruz. Re-
kabet gücümüzün oldu¤u sektörleri dikkate
alarak belirledi¤imiz portföy yap›m›zda, en
büyük paya sahip olan dört sektör öne ç›k›-
yor: Enerji, otomotiv, dayan›kl› tüketim ve
finans. Bu sektörler, konsolide ciromuzun
yüzde 88’ini, yurtd›fl› gelirlerimizin yüzde
92’sini, faaliyet kâr›m›z›n yüzde 93’ünü, ya-
t›r›m harcamalar›m›z›n ise yüzde 87’sini
oluflturuyor. Bu flirketlerimiz, alanlar›nda
Türkiye’de lider veya liderin yak›n takipçisi.
Hedefimiz bu baflar›y›, dünya ölçe¤ine tafl›-
mak olacak. 

Küresel ekonomi, rekabetçi bir dünya flir-
keti için nas›l bir tan›m dayat›yor? De¤i-
flen ve kurallar› yeniden yaz›lan günümüz
dünyas›nda, flirketler aç›s›ndan gelece¤e
haz›rl›kl› olman›n temel felsefesini nas›l
tan›ml›yorsunuz?
Koç: Temel felsefe, dünyada olan biteni an-
lamakta, geliflmeleri do¤ru okuyup ona göre
de¤iflime önderlik etmekte ve ayak uydur-
makta yat›yor. Görmek gerekiyor ki, art›k
dünyada tek bafl›n›za de¤ilsiniz. Hiçbir dev-
let kendini birtak›m düzenlemelerin d›fl›nda
tutam›yor. Ayn› flekilde art›k hiçbir kurulufl
kendini küresel mekanizmalardan ar›nd›ra-
rak yaflayamaz. Ekonominin yönetimini ele
alal›m. Örne¤in Dünya Ticaret Örgütü’nün
(WTO) d›fl›nda kalmak Türkiye gibi bir dev-
let için düflünülebilir bir alternatif de¤il, çün-
kü bu durum dünyayla ekonomik bütünlefl-
meden vazgeçmek anlam›na gelebilir. Dola-
y›s›yla ithalat ve ihracat›n yönetilmesine ilifl-
kin düzenlemeleri WTO’da öngörülen ko-
flullar çerçevesinde yapmak gerekiyor. Bu da
fiili olarak dünyada yavafl yavafl geçerli olma-
ya bafllayan, tek bir pazar›n oluflmas›na yö-
nelik serbest ticaret flartlar›n›n kabulü anla-
m›na geliyor. Kendinizi bu geliflmenin d›fl›n-
da tutmak yerine kendi kay›p ve kazançlar›-
n›z› dikkate alarak kendi ç›karlar›n›z› koru-
yacak flekilde etkin faaliyet göstermeniz, ka-
rar vericilerin masas›nda güçlü bir flekilde
yer alman›z gerekir.  

Uluslararas› pazara yönelik üretim yapan
ve rekabet ortam›nda bulunan bir flirket ya
da markan›n baflar› ya da görece baflar›s›z-
l›¤›nda ulusal politikalar ve hükümet poli-
tikalar› ne ölçüde belirleyicilik tafl›yor? 
Koç: Global ça¤da art›k devlet, kontrolünde
tutmaya çal›flt›¤› de¤iflkenleri serbest b›rak-
mak zorunda. Globalleflmenin getirdi¤i eko-
nomik bütünleflme, tüm devletlerin ekono-
mi düzeyindeki hükümranl›k sahas›n› çok
daraltt›. Sermaye global nitelik kazan›nca

sermayenin çal›flabilmesi için gerekli hukuki
düzenlemelerin de dünya çap›nda benzefl-
meye bafllayaca¤› çok aç›kt› ve öyle oldu. Bu
benzeflmenin d›fl›nda durmaya çal›flan ülke-
ler global sermayeyi kendilerine çekemeye-
ceklerini gördüler. Dünyada olup bitene ya-
banc› kalmamaya çal›flarak oyunun kuralla-
r›na uygun reformlara gittiler. Ve buna para-
lel olarak sermaye çektiler, dünya ekonomi-
sine entegre olabildiler, daha do¤rusu kabul
edildiler. Hükümetler, art›k ülke mükteseba-
t›n› globalin müktesebat›na dönüfltürmekle
görevli. Örne¤in, Avrupa Birli¤i globalleflme-
nin meydana ç›kard›¤› koflullara en kolay
uyum gösterebilecek idari yap› önerisi olarak
önümüzdeki tek örnek. Bünyesindeki dev-
letleri yeni koflullara uymaya, yitirilen mutla-
k›yete direnmek yerine, bu koflullara göre
yap›lanmaya zorluyor. Türkiye aç›s›ndan ise
nispeten realist bir perspektif oluflturdu¤u
için büyük bir flans. AB’de flekillenen süreç-
lerden hiç etkilenmeyen bir ülkede yaflasay-
d›k, bugünkü devlet biçiminin dönüflümüne
yönelik mücadele vermek herhalde çok daha
zor olurdu.

Koç Toplulu¤u, küresel piyasalarda reka-
betçi bir aktör olman›n gereklerini nas›l
de¤erlendiriyor ve bu yönde nas›l bir stra-
teji izliyor?
Bulgurlu: Küreselleflme, uluslararas› ticaret
ve sermaye hareketlerinin boyutundaki art›fl
sürüyor. Tüm dünya piyasalar› birbirini etki-
ler hale geldi. Küresel köy tabiri, belki de en
çok burada yerini buluyor. Özellikle ABD
ekonomisinde en küçük bir oynama, tüm
dünya piyasalar›na, geniflleyen bir dalga flek-
linde çok k›sa bir sürede ulaflabiliyor. Eko-
nomimizin, giderek artan biçimde ülke için-
deki geliflmelere oldu¤u kadar, uluslararas›
piyasalardaki geliflmelere de duyarl› hale gel-
di¤ini görebiliyoruz. Ancak, flimdiye kadar
küresel yavafllaman›n olumsuz etkilerinin,
ülkemizde genel olarak yumuflak gerçeklefl-
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mesi sevindirici. Bu sonuçta, ekonomimizin
artan gücü ve istikrar›n önemli etkisi var.
Ekonomik geliflmelerde siyasi ortam›n istik-
rar› çok önemlidir. Siyasi gerilim artmad›¤›
takdirde ekonomimizin küresel dalgalanma-
dan çok fazla etkilenece¤ini sanm›yorum.
Grup olarak, geliflmeleri yak›ndan izliyor ve
Migros ve Koç Allianz örneklerinde oldu¤u
gibi, gerekli gördü¤ümüz sat›fl operasyonla-
r›na gidiyoruz. Elde etti¤imiz kaynaklarla,
olas› riskleri en aza indiriyor, yeni hamleler
için güç ve kaynak biriktiriyoruz. Dünya
oyuncusu olmak böyle konjonktürlerde
atak, etkili ve do¤ru kararlar› cesaretle al-
maktan geçiyor. Biz de bunu yap›yoruz. 

Günümüzde bir markan›n ya da flirketin
“ulusal niteli¤i” rekabet aç›s›ndan ne dere-
ce önem tafl›yor? fiirket ya da marka hak-
k›ndaki alg›n›n ülke alg›s›ndan ba¤›ms›z
olarak belirleyici niteli¤e kavufltu¤unu
söylemek size göre ne ölçüde mümkün?
Koç: Küreselleflme döneminde, flirketin,
markan›n bilinirli¤inin de s›n›rlar d›fl›na tafl-
mas› laz›m. Çünkü marka oluflturamayan ve
ihracat yapamayan bir flirketin iç pazarda da
varl›¤›n› sürdürmesi art›k zor. ‹thal markala-
r›n yeni teknoloji ve hesapl› fiyatlarla iç paza-
ra girmesi, yerli flirketlerin iç pazardaki pay-
lar›n› da eritebiliyor. Markalaflamayan veya
d›fl pazarlarda markas›n›n bayra¤›n› dikecek
bir standarda ulaflamayan flirketin ömrünün
uzun olmas› zor. Küresel marka olmak için,
farkl› kültürler hakk›nda bilgi sahibi olmak
ve bu bilgiyi iflin her alan›na yedirmek flart.
Logodan renklere, marka kimli¤inden kiflili-
¤ine kadar her konuda yerel ve küreselin en
iyi bileflimini bulabilenler, küresel pazarlarda
“Ben de var›m” diyebiliyor. 

Koç Toplulu¤u’nun halen faaliyet göster-
di¤i alanlar ve gelecekte Toplulu¤un ilgi
alan›na girecek sektörler konusunda ne
tür ipuçlar› verebilirsiniz?
Bulgurlu: Enerji, otomotiv, bankac›l›k ve
dayan›kl› tüketimden oluflan ana yo¤unlafl-
ma alanlar›m›zdan bankac›l›kta, iddial› orga-
nik büyüme projelerimiz sürüyor. Yap› Kre-
di, 2009 sonu itibar›yla bin flubeli bir banka
olacak. Rusya, Hollanda ve ‹sviçre ile yurtd›-
fl›na aç›l›m›n› sürdürüyor. Hedefimiz, Yap›
Kredi’nin küresel ölçekte sayg›nl›¤›n› ve de-
¤erini art›rmak. Bankac›l›kta gündeme gele-
cek baz› özellefltirme projelerini izliyoruz.
Dayan›kl› tüketimde, 16 üretim tesisi, 16
marka ve 39 flirketle faaliyet gösteriyoruz.
Türkiye’de en yayg›n sat›fl ve sat›fl sonras›
hizmet a¤›na sahip topluluk olarak liderli¤i-
mizi sürdürüyoruz. Yurtiçindeki a¤›n benze-

rini yurtd›fl›nda da oluflturuyoruz. Romanya,
Rusya ve Çin’de üretim yap›yoruz. Beko, he-
definden iki y›l önce, bu y›l dünyan›n ilk 10
markas› içine giriyor. Arçelik ayr›ca, Grundig
flirketindeki yüzde 50 alba hissesinin Beko
Elektronik A.fi taraf›ndan sat›n al›nmas› ile
hem flirketin hem de grundig markas›n›n tek
sahibi konumuna geldi. Bildi¤iniz gibi, bu
sat›nalma sonras›nda Beko Elektronik flirke-
timizin ismini de Grundig Elektronik olarak
de¤ifltirdik. 63 y›ll›k geçmifli ile sektörünün
en deneyimli ve prestijli markalar›ndan biri
olan Grundig'i Arçelik A.fi.  bünyesine kat-
mam›z, sadece Türkiye için de¤il, Avrupa TV
sektörü için de çok önemli bir geliflmedir.
Bundan sonraki dönemde Grundig markas›-
n› dünya genelinde yayg›nlaflt›rmak ve küre-
sel bir marka olarak kullan›m›n› sa¤lamak
üzere çal›flmalar›m›z devam edecektir. Ulus-
lar aras› pazarlarda beyaz eflya ile gösterdi¤i-
miz baflar›n›n daha büyü¤ünü elektronik
alan›nda da gerçeklefltirmek için çok büyük
bir ad›m at›lm›flt›r.
Arçelik’in küresel düzeyde elde etti¤i baflar›-
lar ile yakalanacak sinerji, Grundig markas›-
n›n gücüne güç katacakt›r. Bunlar, Arçelik’in
küresel flirket olma yolunda ilerlemesinin so-
mut göstergeleridir. Küresel alandaki büyü-
memizi daha da pekifltirmek istiyoruz. Bu
do¤rultuda, yurtd›fl›ndaki üretim ve sat›fl te-
sislerimizi art›rmak amac›yla yeni yat›r›m
projeleri üzerinde çal›fl›yoruz.
Otomotiv flirketlerimiz, Ford Otosan ve To-
fafl flu anda Türk otomotiv sektörünün en
yüksek ihracat rakamlar›n›, üretimin ise ya-
r›s›na yak›n›n› gerçeklefltiriyor. Hedefimiz, 1

milyon araç üretmek. Bu hedefimize emin
ad›mlar ile ilerliyoruz. Tofafl, 514 milyon do-
larl›k yat›r›mla ihracat adedini geçen y›la gö-
re yaklafl›k iki kat art›rarak, 283 bine ç›kara-
cak. Ford ise 115 milyon dolar yat›r›mla ifl
süreçlerini ve fabrikalar› iyilefltirecek, kapasi-
te art›fl› yapacak ve gelecek ürün programla-
r›n› de¤erlendirecek. 
Enerjideki iddiam›z›, Tüprafl’la çok öncelikli
bir noktaya getirdik. Tüprafl’›n y›ll›k 28.1
milyon ton ürün kapasitesi var. Avrupa’n›n
sekizinci büyük rafineri flirketi. Tüprafl’taki
yat›r›mlar›m›z sürecek. Tüprafl’› devrald›¤›-
m›z 2006 Ocak’tan bu yana toplam 628 mil-
yon dolarl›k yat›r›m yapt›k. Buna ek olarak
1.6 milyar dolar tutar›ndaki Resid Upgrade
(Fuel Oil Dönüflüm) projesiyle yeni proses
ünitelerinin ‹zmit Rafinerisi’nde infla edilme-
sine karar verdik. Projenin Tüprafl’a y›ll›k
500 milyon dolar›n üzerinde faaliyet kar› ar-
t›fl› sa¤lamas›n› bekliyoruz. Türkiye’nin en
büyük LPG da¤›t›c›s› olan Aygaz ise yurtd›-
fl›nda birçok ülkeye LPG satar hale geldi. He-
defimiz Aygaz’› yurtd›fl›nda daha da büyüt-
mek. Opet, benzin ve motorinde, gerek pa-
zarlama faaliyetleri gerekse istasyon yat›r›m-
lar›yla pazar pay›n› agresif flekilde art›r›yor.
Enerjide yeni yat›r›m projelerine haz›rlan›yo-
ruz. Entek ile elektrik üretimi sektöründeyiz.
Enerji sektöründe gündemde termik santral
özellefltirmeleri var. fiu anda odakland›¤›m›z
ve üzerinde çal›flt›¤›m›z projelerin bafl›nda
bu konu geliyor. Nükleer santral ile ilgili ge-
liflmeleri takip ediyoruz. 
Enerji alan›nda yapt›¤›m›z yat›r›mlarda çev-
reye zarar vermeyen teknolojileri ve alterna-
tiflere odaklan›yoruz. Bu aç›dan Rüzgar san-
trallerinin önemli bir f›rsat oldu¤una inan›-
yoruz. Di¤er flirketlerimizde büyümelerine
ve geliflmelerine devam ediyor.
Koçtafl flirketimizin sat›fllar› 2007 y›l›nda
yüzde 47, müflteri say›s› yüzde 41 ve sat›fl
alan› büyüklü¤ü de yüzde 63 artt›. 2007,
Koçtafl için çok baflar›l› bir y›l oldu. Bu so-
nuçlar, ev gelifltirme Perakendecili¤inde
Koçtafl'›n att›¤› ad›mlar›n tüketici taraf›ndan
do¤ru alg›land›¤›n›, Koçtafl'›n, sektör liderli-
¤ine yak›fl›r bir performansla hizmet verme-
ye devam etti¤ini göstermektedir. fiu an ken-
di sektöründe lider olan Koçtafl, 2008 y›l›n-
da liderli¤ini daha da pekifltirecektir. RMK
Marine flirketimiz, ald›¤› Sahil Güvenlik Ara-
ma Kurtarma gemileri yap›m projesi ile ülke-
mizin bu alandaki en büyük projesini ger-
çeklefltiriyor. Otokar flirketimiz, savunma sa-
nayinde kendi olanaklar› ile yaratt›¤› ürünler
ile lider konumda ve tank projesi ile çok
önemli bir ilki ve at›l›m› gerçeklefltirecek. Tat
flirketimiz, sadece bölgenin de¤il, Türki-

“IMF’nin koflullar›na
uymad›¤›n›z takdirde dünya

bankalar›ndan borç
bulamad›¤›n›z bir durumda

iktisat politikalar›n›z art›k
“ba¤›ms›z” olarak yap›lam›yor.

Bir dünya flirketi, bir dünya
oyuncusu olman›n flart›, bu

resmi do¤ru alg›lamak ve oyunu
kural›na göre oynamaktan

geçiyor”
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ye'nin de en önemli tar›msal projelerinden
birini hayata geçiriyor. GAP’ta domates zira-
atine ve salça üretimine bafll›yoruz. 2012 y›-
l›na kadar 84 milyon $ yat›r›m yapaca¤›z.
Proje ile 150 milyon dolarl›k ihracat hedefi-
miz var. Hedefimiz Avrupa’da 1. olmak.

Toplulu¤un gelecek 10 y›ll›k stratejisini
de¤erlendirir misiniz?
Bulgurlu: Gelecekle ilgili öngörülerimiz
do¤rultusunda, bugünden hangi ad›mlar› at-
mam›z gerekti¤ini hesaplayarak, gelecekteki
baflar›lar›m›z›n temellerini att›k, at›yoruz. Bir
yandan de¤iflen dünyan›n koflullar›na uyum
sa¤larken bir yandan da bizi biz yapan de-
¤erlerimize sahip ç›k›yoruz. 80 y›l› aflk›n bi-
rikimimizin getirdi¤i gücü, gelece¤e yönelik
projelerle birlefltiriyoruz. Stratejilerimizi be-
lirlerken ekonomideki dalgalanmalara karfl›
bizi daha dirençli k›lacak yolu izliyoruz.
Dünya, önemli bir eflikten geçiyor. ABD kay-
nakl› finansal çalkant› tüm dünyada hissedil-
meye baflland›. Bu çalkant›n›n fliddeti, derin-
li¤i henüz öngörülemiyor. Ama gerçek olan
bir durgunluk ortam›na h›zla girildi¤idir ve
bunun Euro alan›nda hissedilmesi bizi daha
yak›ndan ilgilendiriyor ve etkiliyor. Ancak
biz ülke olarak bu çalkant›dan ç›k›fl için fark-
l› senaryolar› dikkate alarak planlara sahip
olmal›, tedbir almal›y›z.
Yaflanan küresel çalkant›, bizi Koç Toplulu-
¤u olarak uzun vadeli hedeflerimizden ko-
parm›yor. Tersine bu türbülanstan da güçle-
nerek ç›kaca¤›m›za inan›yoruz. Bulundu¤u-
muz sektörlerde, liderli¤imizi, kârl›l›¤›m›z›
ve büyümemizi sürdürülebilir k›lmak için,
10 y›la uzayan gerekli önlemleri almam›z,
hayati önem arz ediyor. Stratejilerimizi bu
flartlara en iyi uyumu sa¤layabilecek flekilde
planl›yoruz. Portföy yap›m›zda, en büyük
paya sahip olan dört sektör öne ç›karken, ya-
paca¤›m›z yeni yat›r›mlarda ana ilkelerimiz;
sürdürülebilir kârl›l›k, verimlilik, flirket de-
¤eri art›fl› ve büyüme olacak. Önümüzdeki
dönemde hedefimiz, dayan›kl› tüketim ve
otomotivde üretim kapasitelerimizi art›r-
mak. ‹ç pazarda büyümenin yan› s›ra d›flar›-
da yeni pazarlara aç›lmak. Enerjide Türkiye
için yeni alanlar aç›l›yor, buralara yeni yat›-
r›m projeleri için haz›rl›klar›m›z var. Banka-
c›l›kta iddial› büyüme projelerimizi sürdürü-
yoruz. Ancak, ekolojik dengenin bozulma-
s›ndan kaynaklanan küresel ›s›nma ve ku-
rakl›k yapaca¤›m›z yeni yat›r›mlarda, çevre-
ye zarar vermeyen teknolojileri kullanmam›-
z› flart kofluyor. fiirketlerimiz, yapt›klar› ar-ge
faaliyetleri ile daha bugünden enerji tasarru-
fu yapan ürünler konusunda öncü oldular.
Bu konudaki çal›flmalar›m›z artarak devam

edecek. Enerji yat›r›mlar›m›zda çevreye zarar
vermeyen alternatifleri de¤erlendiriyoruz.
Küresel ›s›nma ve kurakl›¤a karfl› al›nabile-
cek tedbirler konusunda azami derecede
hassasiyet gösteriyoruz. Bütün bunlar›n yan›
s›ra baz› özellefltirme projelerini yak›ndan iz-
liyoruz. Koç Holding, dünyada ar-ge’ye en
fazla kaynak ay›ran ilk bin flirket aras›nda
736’nc› s›rada yer ald›. Teknolojik yar›fltaki
performans›m›z gurur verici. ‹stanbul Sanayi
Odas›’n›n en büyük 500 firma s›ralamas›na
göre Arçelik geçti¤imiz y›l sahip oldu¤u 271
patentle Türkiye birincisi olurken, Ford Oto-
motiv 44 patentle üçüncü s›rada yer ald›.
Kurumsal de¤erlerimize olan ba¤l›l›¤›m›z,
üstün ifl ahlak› ve daima en iyi olma tutku-

muz, hiç de¤iflmeyecek olan özelliklerimizin
bafl›nda geliyor. Kurucumuz Merhum Vehbi
Koç’un “Ülkem varsa ben de var›m” sözleri,
benimsedi¤imiz sosyal sorumluluk felsefesi-
ni en iyi flekilde özetliyor. Çok iyi biliyoruz
ki, parças› oldu¤umuz toplum ileri gitti¤i öl-
çüde biz de geliflebiliriz.  
Örne¤in ülkemizin en önemli sorunlar›ndan
birisi olan istihdam sa¤lamay› ve sanayide
teknik eleman aç›¤› ile ilgili çözüm yolunda
liderlik etmeyi planlad›¤›m›z, “Meslek Lisesi
Memleket Meselesi" program›na, flirketleri-
mizin sa¤lad›klar› katk›lar ile, 250 meslek li-
sesinde 4 bin ö¤renciye burs vermeye baflla-
d›k. Koçfest ile 14 üniversite de binlerce üni-
versite ö¤rencisine ulaflt›k. 
fiirketlerimizin yapt›¤› ba¤›fllar ile Vehbi Koç
Vakf›m›z›n, e¤itim ve kültür alan›nda verdi-
¤i kal›c› eserler, ülkemizin gelece¤ini flekil-
lendiriyor. Kurumsal sosyal sorumluluk ala-
n›ndaki faaliyetlerimiz ile ülkemize karfl›
olan sorumlulu¤umuzu her geçen gün artt›-
r›yoruz. Sadece flirketlerimizin de¤il, ülkemi-
zin gelecek 10 y›ldaki ilerlemesi için elimiz-
den gelen tüm çabay› gösteriyoruz. Önü-
müzdeki 10 y›lda da liderli¤imizi, sorumlu-
lu¤umuzu, toplumsal alandaki faaliyetleri-
mizde gösterece¤iz. Hep birlikte baflar›lar›-
m›z›n güçlenerek sürmesi için çok çal›flaca-

¤›z.  Bildi¤iniz gibi zirveye t›rmanmak zor-
dur, zirvede kalabilmek ise çok daha zor. 

Küresel ekonominin küresel sorunlar› da
var ve bunlar›n bafl›nda “insan etkisi”yle
oluflan küresel ›s›nma ve buna ba¤l› po-
tansiyel açl›k sorunu geliyor. Dünyan›n
do¤al döngüsü ve iklimi h›zla bozuluyor
ve bu aflamada küresel çapta çevrenin ko-
runmas› uluslararas› bir iflbirli¤ini dayat›-
yor. Özellikle çevre harcamalar›n›n hak-
s›z rekabet etkisini de dikkate alarak, siz-
ce bu konuda küresel aktörlere nas›l bir
görev düflüyor?
Koç: Dünya, art›k kendi ekoloji dengesiyle
ve korunmaya muhtaç çevresiyle tek bir or-

ganizma olarak görülüyor. ‹nsan haklar› ve
çevre konular›nda esas önemli olan, ulusal
egemenlik kavramlar›n›n yerine dünya va-
tandafll›¤› ve do¤al ve kültürel global duyar-
l›l›k düflüncelerinin yerleflmesi. Dünya
normlar›n›n ve duyarl›l›¤›n›n geliflmesinde
esas etken, bir nevi dünya sivil toplumunu
oluflturan, sivil toplum kurulufllar›. Amnesty
International, Greenpeace gibi örgütlerin
global düzeyde geçerli normlar›n oluflmas›n-
da büyük katk›s› oldu ve oluyor. Daha çok
resmi niteli¤i olan ILO, hatta Dünya Bankas›
gibi örgütler de bazen ayn› amaca hizmet
ediyor. Bunlar›n sonucunda art›k devletlerin
içiflleri “dokunulmaz” görülmüyor, yapabile-
cekleri fleyler ciddi olarak k›s›tlan›yor, yeni
global normlar öne ç›k›yor. Hatta Eylül
2000’de New York’ta toplanan BM’nin Mi-
lenyum zirvesinde devletlerin “içiflleri”nin
art›k herkesin ifli oldu¤u konufluldu ve z›m-
nen kabul edildi. Demek ki dünya insanlar›-
n›n ulusal devletlere ayr›lm›fl yaflamas› yeri-
ne dünya normlar›na göre yaflayabilmeleri
bir ideal olarak benimsenmeye baflland›.
Gündemdeki g›da krizi, global krizin açaca-
¤› çeflitli sosyal sorunlar art›k bu global
STK’lar›n masas›na gelecek ve çözüm için de
global yaklafl›mlar gelifltirilecek, daha do¤ru-
su gelifltirilmek durumunda olunacak.

“Küresel yavafllaman›n olumsuz
etkilerinin, ülkemizde yumuflak
gerçekleflmesi sevindirici.  Bu
sonuçta, ekonomimizin artan gücü ve
istikrar›n önemli etkisi var. Siyasi
gerilim artmazsa ekonomimizin
küresel dalgalanmadan çok fazla
etkilenece¤ini sanm›yorum”



8

üresel vizyonk

.ürkiye’de 28 y›l önce kuru-
lan Uluslararas› Yat›r›mc›lar
Derne¤i ‘YASED’, bugün 265
üyesiyle ülkemizdeki yabanc›

yat›r›mlar›n nabz›n› tutuyor. Bir y›ld›r
YASED Baflkanl›¤›’n› sürdüren Tahir
Uysal ile 2006 y›l›nda rekor k›ran ya-
banc› yat›r›mlar›, 2008 beklentilerini
konufltuk. 

Türkiye, do¤rudan yabanc› yat›r›mc›-
lar aç›s›ndan bugün nas›l bir görünü-
me sahip? 
2001 y›l›nda bir kriz vard›. Türkiye bu
ortam içinde önemli fleyler yapt›. Mali
yap›s›n› düzenledi ve bir mali istikrar›
yerine getirdi. 2002 seçimlerinden son-
ra da pek de al›fl›k olmad›¤›m›z bir poli-
tik istikrar dönemi yaflad›k. Politik ve
mali istikrarla birlikte dünyada da para-
n›n gerçekten bol oldu¤u ve yat›r›m ara-
d›¤› global bir resim vard›. Bu üç unsur
yan yana gelince, Türkiye için iyi bir ik-
lim olufltu. Türkiye 2000’lerde ancak 1
milyar dolar seviyesinde yabanc› yat›r›m
elde ederken, 2007’de 22 milyar dolar
gibi çok önemli bir rakama ulaflt›. Bunu
GSMH’ye oranlad›¤›n›zda yüzde 5 civa-
r›nda bir rakam ediyordu ve bu, asl›nda
s›hhatli bir seviyedir. Türkiye bir seviye-
yi yakalad›, art›k bu seviyenin korunup
korunamayaca¤› önemli. 

Neden hâlâ bu miktarda bir yabanc›
sermayeye gereksinim duyuyoruz? 
Yabanc› flirketler, do¤rudan yabanc› ya-
t›r›mlar yoluyla bilgi birikimi ve dene-
yim getiriyor. Ayr›ca yeni pazar ya-
rat›yor. Bütün bu getirileri bir yana
b›raksak bile, Türkiye’de bir cari aç›k
sorunu var. Büyümenin devam› için bu-
nu finanse etmeniz laz›m. Ya yabanc› ya-
t›r›mc›lar› çekmek ya da do¤rudan borç-
lanma gerekiyor. Do¤rudan borçlanma-
n›n maliyeti var. Yabanc› yat›r›mla ise is-
tihdam, yeni imkânlar yarat›yorsunuz;

d›flsall›klarla baflka boyutlar aç›yorsu-
nuz. Bu seviye, bu anlamda korunmal›. 

Yabanc› yat›r›mlar›n sürmesi aç›s›n-
dan AB ile iliflkiler, özellefltirmeler gi-
bi faktörler ne kadar etkili? 
Pazar›n büyüklü¤ü birinci faktör ve
Türkiye bu anlamda önemli bir avantaj
sa¤l›yor. Son derece dinamik bir pazar›
var. Ancak bu pazar›n büyümesi de la-
z›m. 2007’de Türkiye’nin büyüme e¤ri-
sinde yavafllama var. 2002-2007 aras›n-
daki ortalama yüzde 7’lik büyüme raka-
m› bu defa yüzde 5’in alt›nda. Bu k›sa
dönemli yafland›¤› zaman önemli de¤il;
uzun döneme yay›l›rsa, “büyük ama bü-
yümeyen” bir pazar anlam›na geliyor.
Yabanc› yat›r›mc›lar ise “büyük ve büyü-
me potansiyeli olan” pazara geliyor. Bu
yüzden Türkiye, büyüme sorununu

çözmeli. Türkiye istihdam da yaratmal›.
Bunlar› yan yana koydu¤unuz zaman
Türkiye, kapital birikimi yaratma konu-
sunda baflar›l› bir ülke olmad›¤› için
kaynak ihtiyac›n› yabanc› yat›r›mlarla
sa¤lamal›. YASED olarak diyoruz ki, ya-
banc› yat›r›mlar desteklenmeli, sürmeli,
gelinen yer iyi ama devam› gerekiyor. 

Yabanc› yat›r›mc›lar›n artmas› için
nas›l bir strateji izlenmeli? 
Gelinen nokta iyi bir seviye. Ancak ge-
len yabanc› yat›r›mlar›n bileflimi de¤ifl-
meli. fiu anda yat›r›mlar›n yüzde 90’›,
mevcut flirketlerin sat›n al›nmas›/birlefl-
mesi, yüzde 10 ise yeni alanlarda yeni
yat›r›m... Dünyada iyi örnekler yüzde
30-70 oran›nda. Yabanc› yat›r›mc›lar›n
yaklafl›m›na bakt›¤›n›z zaman; önce bir
ülkeye sat›n alma ya da birleflme yoluy-
la gelip etraf› tan›yor, ya yat›r›m›n› bü-
yütüyor ya da iyi bir ortama do¤rudan
yeni yat›r›mlar yap›yor. Gelmemiz gere-
ken nokta bu. Dünya Rekabet Endeksi,
yurtd›fl›ndan bak›ld›¤›nda o ülkenin re-
kabet yap›s›n› ve yat›r›mc›y› ne kadar
cezbetti¤ini gösterir. Yabanc› yat›r›mc›
bu endekse bakarak de¤erlendirme
yapar. Bu nedenle Türkiye’nin atmas›
gereken en önemli ad›mlardan biri, y›l-
lard›r süren kay›t d›fl› ekonominin
önlenmesi. Hükümet program›nda niyet
olarak görüyoruz, ancak kay›t d›fl› eko-
nominin ortadan kalkmas› için son de-
rece kararl› çal›flmak gerekiyor. Bu, Tür-
kiye’nin bir basamak atlamas›na ve ya-
banc› yat›r›mc›lar›n do¤rudan yat›r›m›-
na imkân sa¤layacak. 

Neden kay›t d›fl› ekonomi yabanc› ya-
t›r›mc›lar için bu kadar önemli?
Örne¤in fikri, s›nai, mülki haklar konu-
sunda yasal olarak bir s›k›nt› yok; ka-
nunlar, yönetmelikler vs. var. Ancak
uygulama s›k›nt›l›. Yabanc› yat›r›mc›
“Ben geleyim, yat›r›m›m› yapay›m ama

T
YASED Baflkan›

Tahir Uysal’a göre
geçen y›l proje karar›

veren yabanc›
yat›r›mc›lar bu y›l 

buna devam ediyor:
“Bu iyi, çünkü

Türkiye’nin s›k›nt›s›n›
atlataca¤›n› ve s›hhatli

bir büyüme
beklediklerini

gösteriyor. 2007’nin
ikinci çeyre¤inden bu

yana devam eden
büyümedeki azalma

sürmemeli”

“Yabanc› yat›r›m›n
bileflimi de¤iflmeli”
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fikri, s›nai, mülki haklar›m korunacak
m›?” diyor. Çünkü kay›t d›fl› çal›flanlar›n
öyle bir kayg›s› yok, vergi vermiyor. Bir
haks›z rekabet ortaya ç›k›yor ve yat›r›m-
c›y› itiyor. 

Türkiye yabanc› sermaye konusunda
nas›l bir strateji izlemeli? Sektörel ön-
celikler belirlenmeli mi? 
Burada “Yat›r›m nas›l teflvik edilmeli?” so-
rusu akla geliyor. fiu andaki teflvik meka-
nizmas›nda 49 kente ayr›m gözetilmeksi-
zin verilen bir teflvik paketi var ve çal›flm›-
yor. Bu, de¤iflmeli. Teflvik mekanizmas›
co¤rafi, sektörel ve proje bazl› olarak üç
ayakl› düflünülmeli. Belirli bölgelere o
bölgenin ihtiyac›na göre teflvik verilmeli,
yerine göre o bölgede belli sektörlere tefl-
vik verilmeli. Ayr›ca co¤rafi kayg›lar dü-
flünülmeden, çok cazip projeler destekle-
nebilir. Bunu yaparken neye ihtiyac›n›z
oldu¤unu bilmeniz laz›m. Bu anlamda
Sanayi Bakanl›¤›’n›n yat›r›mlar için bafl-
latt›¤› envanter çal›flmas›n› destekliyoruz.
Ayr›ca araflt›rma-gelifltirme konusunda
yap›labilecek çok fley var. YASED’in de
vurgulad›¤› bu alanda hayli iyi bir kanun
ç›kt›. Araflt›rma-gelifltirmeye a¤›rl›k ver-

mek Türkiye pazar›n›n yap›s›na da uyan,
istihdam konusunda yararl› olabilecek bir
ad›m. Türkiye iflçilik maliyetinde Çin ile
rekabete kalk›flmamal›. Ancak yetiflmifl
insan gücü çok daha iyi istihdam edilme-
li. Yap›lm›fl yat›r›mlarla bu insan gücü-
nün çok daha iyi kullan›labilmesi için
araflt›rma-gelifltirmeye yönelinebilir. Belki
önce gelifltirme sonra araflt›rma yap›lmal›. 

2008 için beklentileriniz neler?
2007’de, 2008’in zor olaca¤›n› söyledik.
Ancak bunu söylerken Türkiye’nin poli-
tik anlamda beklenmeyen geliflmeler içi-
ne girece¤ini öngörmüyorduk. Geçmiflte
üç faktör bir araya gelip iyi bir iklim sa¤-
lam›flt›; mali, politik ve dünya konjonktü-
rü. Türkiye’nin mali yap›s› hâlâ ayn› fle-
kilde sürüyor; bankac›l›k sistemi yeterli.
Fakat dünyada mortgage kriziyle baflla-
yan bir yavafllama var. Yine de büyümede
yüzde 4’ü yakalad›¤›m›z takdirde ve tek
haneli enflasyonda kal›nabilirse, Türkiye
baflar›l› say›lacak. Yabanc› yat›r›mc›lara
bakt›¤›m›zda geçen y›l proje kararlar›n›
vermifl olanlar buna devam ediyor. Bu iyi,
çünkü yabanc› yat›r›mc›lar›n ileriye dö-
nük olarak Türkiye’nin s›k›nt›s›n› atlata-

ca¤›n› ve s›hhatli bir büyüme gerçekleflti-
rebilece¤ini beklediklerini gösteriyor.
Umar›z 2008 içinde bunu destekleyici
sinyaller ortaya ç›kar. Çünkü 2007’nin
ikinci çeyre¤inden bu yana devam eden
büyümedeki azalman›n sürmemesi laz›m.
BRIC ülkeleri yüzde 9 büyümeyi yakala-
d›, Türkiye’de yüzde 4-5’ler civar›nda
olursa, yat›r›m kararlar›n› etkiler. 2008
öngörümüz 15-20 milyar dolar aral›¤›yd›,
bunu geliflmeler ›fl›¤›nda 15’e çektik. Bek-
lentimiz 15 milyar dolar ve alt›nda. 

Koç Toplulu¤unun yeni teknoloji ve
dünya pazarlar›n› hedefleyen yat›r›m-
lar›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Koç Toplulu¤u tabii ki Türkiye’nin eko-
nomik yaflam›ndaki en önemli flirket. Bu
anlamda yabanc› yat›r›mc›lar› da önce
acentelik, distribütörlük yöntemleriyle
daha sonra da üretici olarak Türkiye’ye
çeken ve üretici olarak da öncü bir flirket.
Bugün de bunu yapmaya devam etti¤ini
memnuniyetle gözlüyoruz. Bizim yöne-
tim kurulu üyelerimizden biri, Tamer Ha-
flimo¤lu da Koç’un temsilcisi ve yabanc›
yat›r›mlar anlam›nda bunu bir gösterge
olarak kabul ediyoruz. 

1980’de ‹ngiltere’de Birmingham Üniversitesi Elektrik
Elektronik Mühendisli¤i Fakültesi’ni bitiren Tahir Uysal,
ODTÜ’nün Mersin Erdemli kampüsünde araflt›rma gö-
revlisi olarak çal›flt› ve “sualt› akusti¤i” dal›nda yüksek
lisans yapt›. 1984’te Schlumberger Oversas S.A. bün-
yesinde Brunei, Japonya, Çin ve Hindistan’da görev
ald›. 2007’de YASED Baflkanl›¤›’na seçildi. Evli ve bir
k›z çocu¤u babas› olan Uysal’›n hobileri aras›nda te-
nis, kayak ve foto¤rafç›l›k da bulunuyor. 

Tahir Uysal kimdir?
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y›n gündemia

oç Toplulu¤u olarak, global
çalkant›ya ra¤men, yurtiçi
ve yurtd›fl›ndaki yat›r›m he-
deflerimizi gerçeklefltirmede

kararl›y›z. F›rt›nal› havalarda ulaflmak
istedikleri noktaya varanlar, gerekli az-
me sahip olan ve do¤ru dümen tutan-
lard›r.” Koç Holding fieref Baflkan› Rah-
mi M. Koç, 44. Ola¤an Genel Kurul me-
saj›nda bu sözlere yer verirken, dünyada
ve Türkiye’deki belirsizliklere karfl›n kâr›-
n› dörde katlayan Toplulu¤un baflar›s›n›n
s›rr›n› aç›kl›yordu. 29 Nisan’da Toplulu-
¤un Nakkafltepe’deki merkezinde yap›lan
44. Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda,
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç ve CEO Dr. Bülent Bul-
gurlu da, baflar›n›n anahtar›n› “de¤iflimi
anlamak ve yönetmek” vurgusuyla dile
getirdi. Koç Holding’in üzerinde anlaflt›¤›
bir nokta da, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i
ile iliflkilerde eski kararl›l›¤› ve enerjisini
canland›rmas› gereklili¤iydi.
Genel kurulda 2007 y›l› finansal sonuçla-
r› de¤erlendirildi, 2008 beklentileri ko-
nufluldu. Geçen y›l Koç Holding, yüzde
309 artan net kâr›yla dikkat çekti. Bir ön-
ceki y›l 561 milyon YTL olan net kâr,
yüzde 309 art›flla 2.295 milyon YTL’ye
yükseldi. Bu tutar›n içinde yaklafl›k 650
milyon YTL hisse sat›fl kâr› bulunuyor.
Ancak hisse sat›fl kârlar› hariç tutuldu-
¤unda da net kar art›fl› yüzde 275. fiirke-
tin konsolide faaliyet kâr› ise bir önceki

y›la göre yüzde 20 art›flla 3.575 milyon
YTL’ye ç›kt›. Bu dönemde Koç Hol-
ding’in konsolide cirosu yüzde 5 art›fl
kaydederek 51.429 milyon YTL oldu.
Koç Holding 2007 y›l›nda faaliyetlerini,
yüksek büyüme potansiyeli vaat eden ve
güçlü rekabet avantajlar›n›n bulundu¤u
enerji, dayan›kl› tüketim, otomotiv ve fi-
nans sektörlerinde yo¤unlaflt›rd›. Bu dört
ana sektörden enerjinin, Koç Holding’in
konsolide sat›fllar› içindeki pay› yüzde
51, faaliyet kar› içindeki pay› yüzde 42.9
oldu. Dayan›kl› tüketimin, flirketin kon-
solide sat›fllar› içindeki pay› yüzde 13.8,
faaliyet kâr› içindeki pay› yüzde 15.1 ola-
rak hesapland›. Otomotiv sektörünün de
konsolide sat›fllar içindeki pay› yüzde
12.7, faaliyet kâr› içindeki pay› yüzde
12.3 oldu. Koç Holding’in belirledi¤i
dört ana sektörden finans›n konsolide sa-
t›fllar içindeki pay› yüzde 10.5, faaliyet

kâr› içindeki pay› yüzde 22.6 olarak be-
lirlendi. G›da ve perakende sektörünün
konsolide sat›fllardaki pay› yüzde 10.5,
faaliyet kâr›ndaki pay› ise yüzde 7.5 oldu.

Siyasi ve ekonomik istikrar flart
Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç
genel kurul mesaj›nda, Toplulu¤un dün-
yada bafllayan çalkant›ya ve Türkiye’de
yaflanan siyasi ve ekonomik gerilimlere
ra¤men, de¤iflen piyasa dinamiklerine
paralel olarak yeniden yap›lanarak, glo-
bal oyunculuk hedefinde önemli bir
ad›m att›¤›n› belirtti. Rahmi M. Koç, Top-
lulu¤un olas› riskleri erkenden bertaraf
edecek esnekli¤i göstererek, y›l›n bafl›nda
koydu¤u hedefleri gerçeklefltirmek flöyle
dursun, yeni ufuklara ulaflt›¤›n› vurgula-
d›. “Krizi f›rsata dönüfltürerek çalkant›
içinde büyümeyi gerçeklefltirmek elimiz-
de. Ama bunun için so¤ukkanl›, sa¤du-

Koç Holding
“f›rt›nada”

K

Koç Holding’in 44. Ola¤an
Genel Kurul Toplant›s›’nda
2007 y›l› finansal sonuçlar›
de¤erlendirildi, baflar›n›n
ard›nda, “de¤iflimi
yönlendirmek” stratejisinin
yatt›¤› vurguland› 

hedeften flaflmad›
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yulu, ak›lc› yaklafl›mlara her zamankinden
çok ihtiyaç var” dedi ve özetle flu uyar›lar›-
n› s›ralad›: “Mali disiplinin sürdürülmesi,
kamu harcamalar›nda bütçe hedeflerine
sad›k kal›nmas› özel bir önem tafl›yor.
Hem hedefte hem politikalarda esnek yak-
lafl›mlara ve süratli reaksiyona daima haz›r
olunmal›. Küresel ekonomide süregelen
belirsizlikler ve fiyat art›fllar›na iliflkin risk-
ler, para politikas›nda temkinli olma gere-
¤ini art›rd›. Ekonomimizin dayan›kl›l›¤›-
n›n korunmas› için yap›sal reformlar›n de-
vaml›l›¤› kritik önem tafl›yor. Bu çerçevede
AB’ye uyum ve müzakere sürecinin deva-
m› ve öngörülen reformlar›n bir an evvel
yap›lmas› her zamankinden daha fazla
önemini koruyor. 2005’te 9.7 milyar dolar
olan Türkiye’ye uluslaras› do¤rudan yat›-
r›m girifli 2006’da 18.3, 2007’de 19.2 mil-
yar dolara ulaflt›. Bu, yabanc› sermayenin
ülkemize verdi¤i önemi gösteriyor. Büyü-

mede süreklilik, bu girifllere ba¤l›. Yeniden
tesis edilecek siyasi ve ekonomik istikrarla,
bu ak›fl›n devaml›l›¤› korunmal›. Hepimi-
ze önemli sorumluluklar düflüyor.”
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç da, 2007’de dünyada ve
Türkiye’deki de¤iflim ve geliflmelerin, her-
kese istikrarl› ve sa¤lam yap›lar›n önemini
bir kez daha gösterdi¤ini söyledi. “De¤i-
flimlere haz›r olman›n, hatta haz›r olmak-
tan da öte, de¤iflime etkide bulunabilme-
nin ne kadar önemli avantajlar getirdi¤ine
tan›k olduk” diyen Koç flöyle devam etti:
“Holding olarak, 2007’yi de finansal ve
personel aç›dan son derece baflar›l›
kapatt›k. Koç Toplulu¤u, de¤iflim gereklili-
¤ini önceden görmenin, potansiyel gelifl-
meleri do¤ru okuman›n zihinsel egzersizi-
ni önemsemifl olman›n ve de¤iflimin yöne-
timine verilen önemi bütün Topluluk bi-
reylerine özümsetmifl olman›n hasad›n› al-
maya bafllad›. De¤iflimi do¤ru okuyanlar,
sürecin neresinde, nas›l durulmas› gerekti-
¤ine de do¤ru karar verir. Biz de bu h›zl›
de¤iflim sürecinde bizi en güçlü k›lacak
stratejileri gelifltiriyor, stratejik odakl›l›k
karar›m›z gere¤i ana iflkollar›m›zda yo¤un-
lafl›yor, de¤iflimin getirdi¤i f›rsatlar› en iyi
flekilde izleyip yeniden yap›lan›yoruz.”
Yükselen piyasalarda, özellikle Çin, Hin-
distan ve Rusya'daki büyüme ifltah›n›n
Türkiye için önemli bir e¤ilim oldu¤unu
söyleyen Mustafa V. Koç ayr›ca, son y›llar-
da h›zlanan do¤rudan yabanc› sermaye gi-
rifllerinin ve yat›r›m giriflimlerinin devam›-
n›n sa¤lanmas› ve s›f›rdan yat›r›m›n özen-
dirilmesi gerekti¤ini belirtti. Yap›sal reform
sürecinin önemine de¤inen Koç, “D›fl kay-
nak kullan›m› ve d›fl ticaret hacmindeki

h›zl› büyüme dikkate al›nd›¤›nda, küresel
rekabet flartlar›n›n etkilerini daha çok his-
sedece¤imiz aç›k. AB ile iliflkilerimizde
eski kararl›l›k ve heyecan›m›z› yeniden ya-
kalamam›z, küresel rekabetteki zorluklar›
aflmam›zda büyük öneme sahip” dedi. 

Rekabette üstünlü¤ün yollar›
Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu
da mesaj›nda, Türkiye’nin küresel rekabet
flartlar›n›n etkilerini daha da fazla hissede-
ce¤i öngörüsünde bulundu, rekabette üs-
tünlük sa¤laman›n yollar›n› anlatt›: “Eko-
nomik reform sürecinde ve AB ile iliflkiler-
de eski kararl›l›k ve enerji canland›r›lmal›. 
De¤iflim süreçlerinden azami ölçüde yarar-
lanman›n önkoflulu, kendi etki alan›ndaki
de¤iflimi yönetebilmekten geçiyor. Biz de,
d›fl dünyadan gelen etkiler ile iç dinamikle-
rimiz aras›nda dengeleri hep bir ad›m ileri
tafl›mak için, de¤iflim felsefesini benimse-
dik. Gerek yeni teknolojiler gelifltirerek, ge-
rek ifl süreçlerimize yeni uygulamalar› ve
teknolojileri h›zla yans›tarak tüm ifl alanla-
r›m›zda fark yaratmaya devam ediyoruz.
De¤iflimle sürüklenmek yerine, tüm strate-
jilerimizi bu koflullarda bizi güçlü k›lacak
yap›ya sahip olmak amac›yla infla ediyoruz.
Odaklanma stratejimiz de bu vizyonun
parças›. Odakland›¤›m›z sektörde, organik
büyüme ve flirket sat›n almalarla gücümü-
zü art›r›yoruz. 2005’ten bu yana 2.3 milyar
dolarl›k flirket sat›fl›, ayn› dönemde 6.6 mil-
yar dolar tutar›nda flirket sat›n al›m› ger-
çeklefltirdik. Son üç y›ldaki bu operasyon-
larla flirket portföyümüzü yeniden yap›lan-
d›rd›k. Kârl›l›k ve büyüme potansiyeli daha
yüksek, olas› risklere karfl› direnci daha
güçlü bir portföy yap›s› oluflturduk.”
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MK Marine Tersanesi’nde 3
May›s Cumartesi günü bir bü-
yük heyecan vard›. Baflbakan
Recep Tayyip Erdo¤an’›n öne-

mini “Bu olay Türk gemi infla sanayiin-
de bir ilktir” sözleriyle vurgulad›¤› proje
art›k hayata geçecek, Türkiye’nin en bü-
yük ve ilk kurtarma gemisine ilk kaynak
yap›lacakt›.
Koç Toplulu¤u’nun gemi infla sektörün-
deki flirketi RMK Marine, Milli Savunma
Bakanl›¤›’nca dört adet “Sahil Güvenlik
Arama Kurtarma” gemisi için aç›lan iha-
leyi 2006’da kazanarak, özel sektör tari-
hindeki en büyük muharip gemi proje-
sini alan ilk tersane olmufltu. RMK Ma-
rine, ihalenin sözleflmesi 2007’de  imza-
lanan, Türk özel sektör tarihinin dört
arama kurtarma gemisinden oluflan en
büyük muharip gemi projesini, iflte dü-
zenlenen bu törenle bafllatt›. ‹lk olarak
“Dost” 2011’de, ard›ndan da “Umut”,
“Yaflam” ve “Güven” 2012’de teslim edi-
lecek. Gemiler, arama kurtarma görevle-
rinin yan› s›ra karakol, kaçakç›l›¤› önle-
me, yang›n söndürme, kirlenmeyi önle-
me görevlerini de yerine getirecek.
Koç Toplulu¤u’nun 2000’de teslim edi-
len iki lojistik destek gemisiyle bafllad›¤›
askeri gemi inflas›, ticari gemilerin aksi-
ne, çok kapsaml› proje ve sözleflme yö-
netimlerinin oldu¤u karmafl›k ve uzun

bir süreç. Projenin bu yönüyle, alt yük-
lenici ve KOB‹’lerin askeri projeye haz›r-
l›k çal›flmalar›na al›flmas›, sözleflme bü-
rokrasisi gibi konularda özel sektörün
tecrübe kazanmas›, uzmanlaflm›fl insan
kayna¤›n›n oluflturulmas› gibi Türkiye
için önemli kazan›mlar elde edilecek.
Gemi infla projelerinde yurtiçi tedarike
geçilmesiyle yerli katk› oran›n›n yüksel-
mesi, savunma sanayinde d›fla ba¤›ml›-
¤›n azalt›lmas› ve yurtd›fl› sat›fl imkânla-
r›n›n kazan›lmas› hedefleniyor. 
Bu süreç s›ras›nda gemilerin üretime yö-
nelik detay tasar›mlar› RMK Marine ta-
raf›ndan haz›rlanarak infla edilecek ve
donat›lacak. Projede RMK Marine’in
önemli alt yüklenicileri ise, ‹talyan Fin-
cantieri ile Türk Aselsan ve Milsoft fir-
malar› olacak. Gemiler için gereken ko-
muta kontrol sistemi yaz›l›m›, elektroop-
tik direktör, komünikasyon sistemleri,
gyro, konsollar gibi önemli askeri sis-

temlerin yurtiçinde tasar›m› ve üretimi
de gerçeklefltirilecek. Her biri 88 metre
uzunlu¤unda ve 12 metre geniflli¤inde
olacak dört arama kurtarma gemisinin
a¤›rl›klar› ise 1700’er tonu bulacak. Ge-
miler boyutlar› ve kapasiteleri yönüyle
korvet olarak s›n›fland›r›l›yor. 

“Türk tersanelerinin önü aç›k”
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Koç
Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç,
‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay, Milli Savun-
ma Bakan› Vecdi Gönül, Deniz Kuvvet-
leri Komutan› Oramiral Metin Ataç Sahil
Güvenlik Komutan› Tümamiral Can
Ereno¤lu, Savunma Sanayi Müsteflar›
Murad Bayar’›n kat›ld›¤› törende, üre-
timde ilk ad›m olan örnek blok kayna¤›
yap›ld›. Baflbakan Erdo¤an, dünyada
marka haline gelen Türk gemi infla ve
savunma sanayiinin, tonaj ve siparifl edi-
len gemi adedine göre dünyada dördün-

R RMK Marine, Türk özel sektör tarihinin en büyük
muharip gemi projesini coflkulu bir törenle
bafllatt›. Milli imkânlarla infla edilecek gemilerin
ilki “Dost”, 2011’den itibaren Savunma
Bakanl›¤›’n›n hizmetine sunulacak

Türkiye 2011’de 

y›n gündemia
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cü s›raya yükseldi¤ini hat›rlatarak flunlar›
söyledi: “Güçlü bilim ve teknoloji kapasi-
teleri ile bunlar› hayata geçirebilecek sa-
nayi birikimine sahip olmak, milli güven-
lik ve savunman›n önemli bir gere¤idir.
Maruz kal›nan pek çok olayla bu gerçek
görüldü. Savunma sanayiinin ihtiyaç duy-
du¤u araflt›rma ve üretimleri yapmak üze-
re özel sektör, üniversiteler ve TÜB‹TAK
seferber. Savunma ve gemi infla sanayii,
ülkemizin h›zla geliflen iki stratejik sektö-
rü oldu. Bugün, iki sektörün yüksek nite-
likli savafl gemileri imal etmek üzere olufl-
turdu¤u birlikteli¤in üretim safhas›n› bafl-
latman›n mutlulu¤unu yafl›yoruz.” 
‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay da, s›n›r emni-
yetinin önemini hat›rlatt›, Sahil Güvenlik
Komutanl›¤›’n›n hareket kabiliyetini art›-
racak bu gemilerin haz›rlanmas›nda eme-
¤i geçen herkese teflekkür etti. 

“D›fla ba¤›ml›l›k azalacak”
Rahmi M. Koç da tersanenin büyük ha-
yallerle kuruldu¤unu, muharip gemi üre-
timinin de bu hayallerin sonucu oldu¤u-
nu belirterek özetle flunlar› söflledi:
“Biliyorsunuz deniz benim tutkum. O ne-
denle RMK Marine tersanesinin bende
özel bir yeri var.  Bunun bir baflka nedeni
de, 2000’li y›llardan bu yana büyük bir
geliflme gösteren mega yat ve gemi infla
sanayimizin geliflmesini sürdürerek dün-

yada önemli bir yere gelece¤ine olan
inanc›m. ‹lk askeri gemi infla projesini
2000’de tamamlayan RMK Marine’in gel-
di¤i nokta takdire flayand›r. Sahil Güven-
lik Komutanl›¤› için imal edece¤imiz ge-
milerde özel sektör muharip gemisi infla-
s›nda çok önemli bir aflama kaydediyo-
ruz. Bu birikim sonucunda, ticari gemiler
yan›nda askeri gemi inflas›nda da dünya
pazarlar›nda yeni bir aç›l›m imkân› kaza-
naca¤›m›za inan›yorum.
Otomotivdeki baz› faaliyetlerimizin sa-
vunma sanayii projeleri ile ilgili oldu¤u
malumunuzdur. Otokar flirketimiz ile ka-
ra araçlar›nda, özellikle z›rhl› araçlarda
hem ordumuzun ihtiyaçlar›n› karfl›la-
maktay›z hem de ihracatta çok önemli
mesafeler kat ettik. Askeri gemi inflas›nda
da hedefimiz kendi teknolojimizi gelifltir-
mek, daha ileri giderek kendi markam›z-
la bu sektörde baflar›l› olmak. Gemi infla
projelerinde yurtiçi tedarike geçilmesi ile
yerli katk› oran› yükselecek, savunma sa-
nayiinde d›fla ba¤›ml›l›k azalacak ve ihra-
cata yönelme baflar›s› gösterece¤iz. 
Alt yüklenici ve KOB‹’lerin askeri projeye
haz›rl›k çal›flmalar›na al›flmas›, özel sektö-
rün tecrübe kazanmas›, sektörde uzman-
laflm›fl insan kayna¤›n›n oluflturulmas›
Türkiye için önemli kazan›mlar. H›zla ge-
liflen ülkemiz gemi infla sektörünün en
önemli sorunu, teknolojiyi hazmedecek

ve gelifltirecek teknik eleman eksikli¤idir.
Özel sektöre verilecek bu tür projelerle
bu ihtiyac›n karfl›lanmas› en önemli hede-
fimiz olmal›. Savunma sanayiinde belli bir
teknolojik seviyeye eriflen Türk özel sek-
törü, muharip gemi inflas›nda da bu tür
projelerin artmas›yla benzeri konuma ge-
lecek. Bu birikimlerle, özel sektör olarak
Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyac› olan çok da-
ha büyük projelere bafllayabilece¤iz. Sa-
vunma sanayiinde güçlü olmak, bir ülke-
nin ekonomik ve sosyal alanlardaki per-
formans›n› da do¤rudan etkiler. Bu strate-
jik alanda böylesine önemli bir projeyi
üstlenmekten büyük gurur duyuyoruz.”

“Teknoloji gelifltirece¤iz”
Koç Holding Savunma Sanayi ve Di¤er
Otomotiv Grubu Baflkan› Kudret Önen ise
konuflmas›nda, 20 y›la yak›n bir süredir
Türk Silahl› Kuvvetleri için üretim yapt›k-
lar›n› ve “özel sektörün Deniz Kuvvetleri
için gemi infla etme” fikrini hep teflvik et-
tiklerini söyledi. Askeri gemi yap›m›nda
gerekli olan teknolojiyi özümseyerek yerli
sanayinin yeni aç›l›mlar kazanmas›n› ve
sektörün insan kayna¤›n›n gelifltirilmesini
istediklerini anlatan Önen, “Koç Toplulu-
¤u olarak savunma sanayiinde uzun süre-
dir baflar›lara imza at›yoruz. Savunma sa-
nayiinde ürünlerimizle 2006 y›l› ihracat
flampiyonu olduk” dedi.

“Dost”una kavufluyor
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adece Türkiye’nin de¤il, dünya-
n›n önde gelen z›rhl› araç tasa-
r›m ve üretim merkezleri aras›n-
da yer alan Otokar’da, yeni bir
tasar›m çal›flmas› beklentisinin

heyecan› var; ilk milli tank.  Tüm haklar›
Türkiye’ye ait bir tank tasar›m› ve prototipi-
nin haz›rlanmas› için Savunma Sanayii Müs-
teflarl›¤›’nca (SSM) sözleflme görüflmelerine
ça¤r›lan Otokar, görüflmelerin ard›ndan Milli
‹mkanlarla Modern Tank Üretimi (M‹MTÜ)
Projesi’nde “ana yüklenici” olarak Türki-
ye’nin ilk Milli Tank›’n›n konsept çal›flmas› ve
tank›n tasar›m ve prototipleme çal›flmalar›na
bafllamay› planl›yor. Baflta gözdesi Cobra ol-
mak üzere üretti¤i z›rhl›lar Türk Silahl› Kuv-
vetleri’nin (TSK) yan› s›ra 15’ten fazla ülke
ordusu ve Birleflmifl Milletler güçlerince bir-
çok ülkede kullan›lan flirketi ve sektörün ge-
lece¤ini, Otokar Genel Müdürü Serdar Gör-
güç ile konufltuk. 

SSM’nin gelifltirdi¤i “millilefltirme-yerli kat-
k›” vizyonunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Her ülke için savunma sanayii hem stratejik
hem de kritik öneme sahip bir sektör. Bu
alanda d›fla ba¤›ml›l›¤› azaltmak, teknolojiye
sahip ve hakim olmak, fikri ve sanayii mülki-

yet haklar›n› elinde bulundurmak önemli bir
güç. Bu nedenle savunma sanayii, tüm dün-
yada ulusal olarak desteklenen ve teflvik edi-
len sektörler aras›nda yer al›yor. Köklü bir as-
keri geçmifle sahip bir ülke olmam›za ra¤-
men, savunma sanayiimizin millilefltirilmesi
çal›flmalar› oldukça geç bafllam›flt›r. Buna ra¤-
men, son dönemde bu yönde at›lan ad›mlar
bu aç›¤› kapatmak, ülkemizi ve sanayiimizi
fikri ve sanayii mülkiyeti kendine ait ürünler-
le büyütmek aç›s›ndan sevindirici geliflmeler-
dir. Bugün SSM’nin öncülü¤ünde “millilefltir-
me-yerli katk›” vizyonu çerçevesinde konu-
lan 2010 y›l› sonuna kadar savunma sistem
ihtiyaçlar›n›n yurtiçinden karfl›lanma oran›-
n›n yüzde 50’ye ç›kart›lmas› hedefi sektörü-
müz ad›na umut veren geliflmelerdir. 

Bir milli savunma sanayii yarat›lmas›n›n
ülkemiz ekonomisi ve uluslararas› denge-
ler bak›m›ndan katk›lar› neler olacakt›r?
Savunma sanayiinde millilefltirme yönünde
at›lan ad›mlar, istihdam art›fl›, yat›r›m gibi
alanlarda ekonomiye olumlu katk›lar yarat-
maktad›r. Ancak ülke savunmas›nda önemli
bir rol oynayan bu kritik sektörün ülkemiz-
deki geliflimini ve bunun etkilerini daha stra-
tejik olarak de¤erlendirmek daha do¤ru olur. 

S

Otokar’›n hedefinde
“ilk milli tank” var
Otokar Genel
Müdürü Serdar
Görgüç: “Savunma
sanayii stratejik ve
kritik önemdedir.
Köklü bir askeri
geçmifle sahip bir
ülke olmam›za
ra¤men, savunma
sanayiimizin
millilefltirilmesi
çal›flmalar› oldukça
geç bafllad›. Buna
ra¤men, son
dönemde bu yönde
at›lan ad›mlar
sevindirici” 

y›n gündemia
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Bir ülkenin milli savunma sanayiinin milli-
lefltirilmesi, tasarlad›¤›n›z, üretti¤iniz ürü-
nün fikri mülkiyet ve sanayii haklar›na sa-
hip olmay› da beraberinde getirir. Bilhassa
savunma sanayiinde bu haklara sahip ol-
mak, d›fla ba¤›ml›l›¤› önemli ölçüde azalt-
maktad›r. Bu ayn› zamanda, araflt›rma gelifl-
tirme imkânlar›n› geliflmesi ve buna ba¤l›
olarak teknolojisinin ve bilgi birikiminin de
geliflimini beraberinde getirmektedir. Bu da
sürekli kendini yenileyen ve kendini geliflti-
ren bir sektör ve buna paralel olarak güçle-
nen savunma gücü olarak de¤erlendirilebi-
lir. Bunlar›n yan›s›ra millileflen savunma sa-
nayii, ihracat potansiyeli yüksek bir alan
olarak ülke ekonomisine pozitif katk› sa¤la-
yacakt›r. 

Otokar’›n yerli katk›yla savunma sanayii-
nin kapsam›ndaki projelerine iliflkin bil-
gi verebilir misiniz?  
Bir Koç Toplulu¤u flirketi olan ve bu y›l
45.y›l›n› kutlayan Otokar, 1987 y›l›ndan bu
yana savunma sanayiinde faaliyet göster-
mektedir. Türk Silahl› Kuvvetleri’nin ihti-
yaçlar› do¤rultusunda Land Rover lisans› al-
t›nda Land Rover Defender üretimi ile sek-
töre girifl yapm›fl, 1990’larda Türkiye’nin ilk
taktik tekerlekli z›rhl› arac›n› tasarlam›fl ve
üretmifltir. Bu alandaki araflt›rma gelifltirme
faaliyetlerini sürekli gelifltiren Otokar, z›rh-
l› araç ailesini y›llar içinde geniflletmifl ve
TSK’n›n hizmetine sunmufltur. 
1987’den bu yana 22 binin üzerinde taktik
tekerlekli araç; 2 binin üzerinde z›rhl› araç
tasarlayan ve üreten Otokar’›n ürünleri,
dünya ordular›nda ve TSK’n›n farkl› birim-
lerinde baflar› ile hizmet vermektedir. 
TSK, y›llar içerisinde yüzde 100 Otokar ta-
sar›m› olan z›rhl›lar›n› farkl› co¤rafyalarda
kullanm›fl ve performans, beka ve koruma
gibi özellikleri nedeniyle zaman içerisinde

envanterindeki Otokar araçlar› say›s›n› ar-
t›rm›flt›r. Buna en güzel örnek, Otokar z›rh-
l›lar› aras›nda dünyada en çok bilinen ve ta-
n›nan araç olan Cobra z›rhl› arac›n›n en-
vanterdeki art›fl›d›r. Otokar, geçti¤imiz y›l
Milli Savunma Bakanl›¤› ile Otokar’›n bir
defada ald›¤› en büyük z›rhl› araç siparifli
olan 167,5 milyon YTL’lik Cobra anlaflma-
s›na imza atm›flt›r. Otokar, son olarak tüm
haklar› Türkiye’ye ait bir tank tasar›m› ve
prototipinin haz›rlanmas› için; SSM taraf›n-
dan sözleflme görüflmelerine bafllamak üze-
re seçilmifltir. Devam eden sözleflme görüfl-
melerinin ard›ndan Milli ‹mkanlarla Mo-
dern Tank Üretimi (M‹MTÜ) Projesi’nde
Otokar “ana yüklenici” olarak Türkiye’nin
ilk Milli Tank›’n›n konsept çal›flmas› ve tan-
k›n tasar›m ve prototipleme çal›flmalar›na
bafllamay› planlan›yor. 

Savunma sanayii pazar›nda, Otokar’›n
orta vadeli hedefleri nelerdir? 
Otokar, bugün sadece Türkiye’nin de¤il,
dünyan›n önde gelen z›rhl› araç tasar›m ve
üretim merkezleri aras›nda yer al›yor. Bu
alanda yapt›¤› araflt›rma gelifltirme ve üre-
tim yat›r›mlar› ile dünyan›n en modern te-
sislerinden birine sahip... Bu gücü ile sürek-
li yeni ürün gelifltirme süreçlerine devam
ediyor. Otokar z›rhl›lar› bir Türk markas›
olarak TSK’n›n yan› s›ra 15’ten fazla ülke
ordusu taraf›ndan ve Birleflmifl Milletler
güçleri taraf›ndan birçok ülkede aktif olarak
kullan›l›yor. Otokar, savunma sanayii ihra-
cat› konusunda liderli¤ini koruyor.
Hedefimiz, bu baflar›m›z› devam ettirmek,
yeni pazarlarda da Otokar araçlar›n›n kulla-
n›m›n› art›rmak.

Z›rhl› araçlar›n›z›n tercih edilme neden-
lerine iliflkin neler söyleyebilirsiniz? 
Otokar’›n savunma sanayiindeki baflar›s›n›n

ard›nda yatan iki temel güç var. Bunlardan
biri; fikri ve sanayii mülkiyet haklar› bize ait
olan ürünlere sahip olmam›z. Di¤eri de
müflteri ihtiyaçlar›na h›zl› flekilde cevap ver-
memizi sa¤layan mühendislik ve araflt›rma
gelifltirme kabiliyetimiz... Mühendislik im-
kânlar›, kalifiye insan kayna¤› ve esnek üre-
tim kabiliyetinin yan›s›ra müflterilerine sa¤-
lad›¤› sat›fl sonras› hizmetler ile Otokar
ürünleri dünya çap›nda tercih ediliyor. 

Otokar’›n z›rhl› araç üretimi ve ihracat›nda
2007 verileri ve 2008 hedefleri nelerdir? 
2007 y›l›nda savunma sanayii ciromuzu
önemli ölçüde art›rd›k. Sadece 2007 y›l›nda
ald›¤›m›z toplam siparifl tutar› 250 milyon
USD’nin üzerinde oldu. Bu siparifllerin 220
milyon USD’lik bölümünü ise tüm dünya-
da kendini ispatlam›fl olan Cobra z›rhl› tak-
tik tekerlekli arac›m›z oluflturdu. Birleflmifl
Milletler güçlerinde ve çeflitli farkl› ülke or-
dular›nda kullan›lan Otokar z›rhl›lar› bu-
gün Türkiye’nin dünya markas› oldu. 
2008 y›l›nda di¤er faaliyet alan›m›z olan ti-
cari araçta oldu¤u gibi, askeri araçlarda da
büyümeye devam edece¤iz. 
‹hracat konusunda da baflar›l› çal›flmalar›-
m›z devam ediyor. Anlaflmas› imzalanm›fl,
2008 y›l› içinde teslim edilecek 142 milyon
dolarl›k askeri araç siparifllerimizin yüzde
46’s› d›fl pazarlardan al›nd›. 2008 y›l›n›n ilk
sipariflini ise bir Körfez ülkesinden ald›k. 
2008’in önemli ihaleler y›l› olaca¤›n› düflü-
nüyoruz. SSM taraf›ndan yay›nlanan iki
önemli ihalede Otokar flartname almaya
hak kazanan flirketler aras›nda yer ald›. Bu
ihalelere kat›l›m konusunu de¤erlendiriyo-
ruz. Milli Tank konusunda da sözleflme gö-
rüflmeleri devam ediyor. Sözleflmenin imza-
lanmas›n› takiben “ana yüklenici” olarak ilk
Milli Tank tasar›m› için çal›flmalara baflla-
may› planlanl›yoruz. 
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ürkiye’nin araç üretiminin ve
ihracat›n›n neredeyse yar›s›na
ev sahipli¤i yapan, bine yak›n
otomotiv yan sanayi flirketinin
yüzde 40’›na sahip Bursa, ar-

t›k Otokoç’u da a¤›rl›yor. Kas›m 2007’de
Eskiflehir’deki tesislerinin aç›l›fllar› yap›lan
Birmot ve Otokoç’un Bursa’daki tesisleri
de art›k hizmette. Birmot’un Bursa’daki
tesisi tümüyle yenilenirken, Otokoç’un
kuruluflunun 80. y›l›nda Bursa’daki ilk te-
sisi aç›larak toplamda Türkiye çap›ndaki
tesis say›s› 31’e ç›kart›ld›. 
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç, Koç Holding CEO’su Dr.
Bülent Bulgurlu, Koç Holding Otomotiv
Grubu Baflkan› Turgay Durak, Tofafl CE-
O’su Ali Pand›r’›n kat›ld›¤› aç›l›fl töreninde
Otokoç ve Birmot Genel Müdürü Cenk
Çimen, Otokoç’un 80. kurulufl y›ldönü-
münün kutland›¤› 2008’de Bursa’da aç›lan
ilk tesisi, Antalya, Adana, Samsun, Kütah-
ya, Ankara ve ‹stanbul’un izleyece¤ini
aç›klad›. Çimen, y›ll›k 2 milyar YTL’ye ula-
flan cirosu ve Türkiye genelinden ald›¤›
yüzde 9 pazar pay›yla, Otokoç’un otomo-
tiv sektörünün en büyük ve örnek flirket-
lerinden biri oldu¤unu söyledi. Otokoç’un
sektörde Türkiye’nin en büyük yap›lar›n-

dan biri konumuna geldi¤ini hat›rlatan Çi-
men, büyüyen ifl hacmi ve talep paralelin-
de Bursa’da yeni bir Otokoç tesisi kurma
karar› al›nd›¤›n› söyledi. Birmot’un yenile-
nen Bursa tesisinin aç›l›fl›n› da yapan Çi-
men, hem Otokoç hem de Birmot kana-
d›nda yat›r›mlara h›z verdiklerini söyledi.
Otokoç Bursa’n›n, Birmot Bursa tesisi ile
birlikte 35 dönüm arazi içinde, toplam 11
bin m2’lik kapal› alan üzerinde faaliyet gös-
terece¤ine de¤inen Cenk Çimen, 36 y›ldan
bu yana Bursa’da var olan markalar olarak
köklü bir geçmifle sahip olduklar›n› hat›r-
latt›: ”Tofafl fabrikas›n›n hemen yan›nda-
y›z ve en genifl müflteri portföyüne sahip
flirketiz. 35 dönüm arazi içinde, toplam 11
bin m2 kapal› alan üzerinde Ford, Fiat, Al-
fa Romeo ve Lancia müflterilerimize hiz-
met verece¤imiz yepyeni bir tesise sahip
olduk. Bu tesiste baz› birimlerimizi ortak
kullanarak önemli yat›r›m ve operasyonel
maliyet avantaj› elde ettik. fiirket olarak
hedefimiz, yat›r›m yapt›¤›m›z her yerde,
en üst düzeyde müflteri memnuniyetine
ulaflmakt›r.”

Otomobil sat›fl›nda Otokoç’un pay› var
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç da Koç Toplulu¤u’nun,

Türkiye’nin otomotiv üretim merkezi, nü-
fusu ve ülke ekonomisine sa¤lad›¤› katk›
bak›m›ndan dördüncü büyük il olan Bur-
sa’daki yat›r›mlar›na devam etti¤ini söyle-
di. Mustafa V. Koç, Otokoç’un temelleri-
nin, 1928 y›l›nda Vehbi Koç’un Koç Tica-
ret bünyesinde Otomotiv fiubesi’ni kur-
mas›yla at›ld›¤›n›, 80 y›l önce kurulan
Otokoç’un halen faaliyet gösteren en eski
ve en köklü otomotiv flirketi oldu¤unu
hat›rlatt›:
“Birçok evreden geçen topluluk otomotiv
ifli, bugün geldi¤i noktada Türkiye’nin oto-
motiv üretiminin ve ihracat›n›n yüzde
45’ini, yurtiçi sat›fllar›n da yüzde 30’unu
gerçeklefltiriyor. Topluluk bünyesindeki
otomotiv flirketlerinin 2007 y›l› üretimleri
toplam› 520 bin adet. Topluluk flirketleri
Ford ve Tofafl’›n bugün ulaflt›¤› yurtiçi sat›fl
baflar›lar›nda Otokoç ve Birmot’un büyük
pay› var. Birmot da, Otokoç da, bugün yurt
çap›ndaki 31 tesiste sunduklar› sat›fl ve sa-
t›fl sonras› hizmetleri kapsayan genifl bir
yelpazede faaliyetlerini sürdürüyor; Türki-
ye’nin önde gelen otomotiv flirketleri ola-
rak bizi gururland›r›yorlar. Otokoç ve Bir-
mot, Ford ve Fiat sat›fllar›n›n üçte birini
gerçeklefltiriyor ve perakende olarak Türki-
ye pazar›ndan yüzde 9 pay al›yorlar.”

Otokoç otomobilin baflkentinde
Otokoç,  80. kurulufl y›ldönümünün kutland›¤› 2008’de büyümeye devam
ediyor.  Bursa’da ilk tesisini açan Otokoç’un hedefinde  Antalya, Adana,
Samsun, Kütahya, Ankara ve ‹stanbul var  

T
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ofafl ve Arçelik, ‹stanbul Ticaret
Odas›’n›n 2006 y›l›nda gerçekleflen
ihracat rakamlar›n› de¤erlendire-
rek, en yüksek ihracat gerçekleflti-
ren flirketleri belirledi¤i Alt›n Plaket

Ödülleri s›ralamas›nda ipi gö¤üsledi. Tofafl en
fazla ihracat yapan flirketler aras›nda ikinci, Ar-
çelik üçüncü s›ray› ald›.  
Tofafl, 2006 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i 13 bin 70
adetlik ihracat rakam›yla, 1227 milyon dolar
tutar›nda ciro elde etti. Bu cirodan yurda getir-
di¤i 1131 milyon dolar ile ‹TO taraf›ndan ödü-
le lay›k görüldü. Maliye Bakan› Kemal Unak›-
tan, Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan ve
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa
V. Koç’un da kat›ld›¤› ödül töreninde Baflar›l›
‹hracatç›lar Ödülü’nü teslim almak üzere töre-
ne kat›lan Tofafl CEO’su Ali Pand›r sonucu flöyle de¤erlendirdi:
“Bu y›l 40’›nc› yafl›n› kutlayan Tofafl’›n böylesine önemli bir ödü-
lü al›yor olmas›ndan dolay› son derece mutluyum. Geçen 40
y›lda Tofafl’›n milli sanayiye katk›s› konusunda harcad›¤›m›z ça-
ban›n Baflar›l› ‹hracatç›lar Ödülü’yle perçinlefltirilmesi son derece
gurur verici. Daha yak›n bir geçmiflte teknoloji ithal eden bir ül-
keyken art›k teknoloji ihraç eder duruma gelmenin onurunu ya-
flad›¤›m›z flu günlerde, Tofafl olarak Ar-Ge ve inovasyona yapt›¤›-
m›z yat›r›m da hem ülke sanayii hem de Türk otomotiv sektörü
aç›s›ndan son derece önemli. 2007 ile 2009 y›llar› aras›nda ger-
çeklefltirmeyi hedefledi¤imiz 870 milyon Euro’luk yat›r›m plan›
da bu konudaki kararl›l›¤›m›z› gösteriyor.”
Arçelik Genel Müdürü A. Gündüz Özdemir de törende, Türki-
ye’nin cesaretle yapaca¤› çok ifl oldu¤unu vurgulad›: “Arçelik bu
konuda misyonerlik görevini üstlendi ve
bunu götürmeyi devam ettirecek. Herke-
si bu cesareti kullanmaya davet ediyo-
rum. Türkiye'deki müteflebbis ruhunun
iyi desteklendi¤i ve iyi önderlik yap›ld›¤›
takdirde yapamayaca¤› hiçbir fley olma-
d›¤›n›, bugün 106 ülkeye ihracat yapan
bir flirketin genel müdürü olarak rahat-
l›kla söylüyorum.”
‹hracat Alt›n Plaket Ödülü s›ralamas›nda
ilk üç içerisinde iki firmas› bulunan Koç
Holding ad›na konuflan Mustafa V. Koç,
“Arçelik ve Tofafl ile bu s›ralamada yer al-
maktan büyük mutluluk duyuyorum.
Hakikaten bu üç firma içerisinde iki fir-
may› temsil etmek ve ilk üçe girmek Koç

Holding için çok büyük bir onurdur. Bu baflar›-
da eme¤i geçen herkese teflekkür ediyorum” de-
di. Arçelik ayn› zamanda Kurumlar Vergisi Al-
t›n Plaket Ödüllerinde de ikinci s›rada yer ald›.
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.fi.’ye, iki ay-
r› kategoride Alt›n Plaket verildi. Zer A.fi. 1996-
2006 y›llar› aras›nda y›llar boyunca istikrarl› bir
biçimde vergi ödiyerek Kurumlar Vergisi De-
vaml›l›k Ödülü kategorisinde ikinci s›rada ve
2006 y›l›nda yüksek düzeyde Kurumlar Vergisi
ödeyen flirketler içinde 76. s›rada yer alarak Al-
t›n Plaket ödülüne lay›k görüldü.

Tüprafl’› devlet mi 
Koç mu iyi idare eder?
Maliye Bakan› Kemal Unak›tan da, 2008’de ala-
caklar› vergi toplam›n›n 60 milyar YTL’ye ulafla-

ca¤›n› belirterek, “Davulun sesi uzaktan hofl gelir derler. ‹fladam-
lar› köfleyi dönüyor, dendi. Onlar bu ifli nas›l kazan›yor, ne çileler
çekiyor sonra da devletine bu da senin pay›nd›r, diyor. Hepimiz
ayn› gemideyiz. Bu gemiyi en iyi flekilde yüzdürmek hepimizin
menfaati oldu¤una göre bu kavga, gürültü, çat›flma gerginlik niye?
Tüprafl’› Koç Holding’e satt›k. Tüprafl’› devlet mi, Koç mu iyi ida-
re eder? Bir düflünün. O zaman özellefltirmenin Türkiye'de mu-
hakkak yap›lmas› laz›m. K›sa zamanda da bitirilmesi laz›m” dedi.
Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan ise literatürde yer alm›fl
“Bizden adam olmaz” gibi ifadelerin gündemden ç›kar›lmas› ge-
rekti¤ini belirterek Koç Toplulu¤u’na övgüde bulundu: “Bizden
bal gibi adam olur. Bizden bal gibi Koç’lar olur, Hatta bunlardan
öyle adam olur ki hepimizin özlemini çekti¤i, g›pta ile takip etti¤i
uluslararas› alanda çok önemli baflar›lar elde ederler.”

Koç Holding’in
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enzer ifllerini ortaklaflt›rarak
zaman kayb›n›, maliyeti en
aza indirmeyi hedefleyen
Koç Toplulu¤u flirketleri,

ocak ay›ndan bu yana Lojistik Konse-
yi’nde bir araya geliyor. Konseyin liderli-
¤ini Zer A.fi. yap›yor. 
Bu çal›flmada, Koç Holding’e ba¤l› firma-
lar›n lojistik operasyonlar›nda ortak bir
noktay› yakalayarak daha verimli ve her
firma için daha az maliyetli lojistik çö-
zümler aran›yor. Öncelikle çal›flmaya ka-
t›lan firmalar›n lojistik operasyonlar› göz-
den geçiriliyor ve ortak bir kesiflim nok-
tas› aran›yor. Bu amaçla karayolu, demir-
yolu, denizyolu, havayolu ve kombine ta-
fl›ma gibi mevcut tüm tafl›ma süreçleri in-
celeniyor. Bu çal›flma sonucunda elde
edilecek verimlilik, klasik sat›nalma yön-
teminden farkl› olma zorunlulu¤u nede-
niyle daha çok firmalar›n lojistik süreçle-
rinin birleflti¤i noktalarda sinerji yarata-
rak yap›lmaya çal›fl›l›yor. Ford Otosan,
Arçelik, Tofafl, Koçtafl, Aygaz, Tüprafl,
Opet, Türk Traktör, Tat gibi firmalar›n
kat›l›m›yla bir komisyonun kuruldu¤u ve
çal›flma konular› belirlendikten sonra il-
gili konularda o konuyla ilgili firmalar
belirlenerek alt çal›flma komiteleri sap-
tand›¤› konseyin liderli¤ini yapan Zer
Genel Müdürü Murat Menemenli, Kon-
sey ile ilgili flu bilgileri veriyor:
“Lojistik Konseyi Ocak ve Mart aylar›nda

iki kere topland›. Birlikte hareket ederek
sa¤lanacak verimlilik alanlar› saptand›.
Konulara göre komisyonlar oluflturuldu
ve çal›flmalara h›zla baflland›. May›s sonu
itibar›yla 29 ayr› komisyon toplant›s› ya-
p›ld›. Çal›flmalar tamamland›kça Lojistik
Konseyi’nde de¤erlendirilerek uygulama-
ya hemen geçilecek.” 
Menemenli, bu çal›flman›n önemini de
flöyle özetliyor:
“Maliyetlerin, Koç Toplulu¤u’nun reka-
bet üstünlü¤ünü pekifltirecek biçimde
düzenlenmesinin önemi ortada. Di¤er
yandan üretimden sat›fla uzanan tüm sü-
reçlerin en kritik ve hata affetmeyen un-
surlar›n›n bafl›nda gelen lojisti¤in Toplu-
luk ölçe¤inde ele al›nmas› son derece çar-
p›c› bir yaklafl›m. Lojisti¤in esas itibar›yla

iliflkilerin daha iyi yönetilmesiyle iliflki
zinciri içinde yer alan tüm taraflar›n daha
verimli olmas›na odaklanan bir bilim ol-
du¤u bilinciyle hareket edildi¤inde, bafla-
r›l› olunaca¤›na kuflku yok. Özellikle, lo-
jistik sürecinin herhangi bir bafll›¤›nda
benzer ifli yapan kurulufllar›m›z›n bir ara-
da çal›flmalar› ile iliflki zincirinin zengin-
leflmesi, ifllerin daha iyi optimize edilme-
sini sa¤layabilecek. Ayr›ca, lojisti¤in ha-
yat damar› olan ölçek, ancak ifllerin bir
araya getirilmesiyle sa¤lanabilecek. Ayn›
ifle farkl› fiyat ödeyip ödemedi¤imiz me-
selesi ise yine birlikte ayr›nt›l› çal›flmalar
yaparak afl›labilecek bir konu.”
Peki lojisti¤in Koç Toplulu¤u çap›nda ele
al›nmas›, mevcut düzene ne tür aç›l›mlar
sa¤l›yor? “Projeler hayat buldukça bugü-
ne kadar ‘tedarik zinciri’ kavram› çerçe-
vesinde tek flirketimizin alan› içinde k›s›t-
l› kalan lojisti¤in, farkl› flirketlerimize hiz-
met veren yeni tedarikçilerin sisteme ka-
t›lmas›yla da zenginleflerek ‘tedarik net-
work’u kavram› içinde çok daha ileri, da-
ha karmafl›k ama daha verimli bir boyuta
tafl›nmas› sa¤lanacak. Tüm uygulamalar-
da daima göz önünde bulunmas› gereken
husus ise, Koç Toplulu¤u flirketlerinin
bugüne dek kendi lojistik süreçlerini son
derece etkin yürüttü¤ü gerçe¤idir.”

B

Birlikten güç do¤du
Koç Holding’in Lojistik Konseyi, Ocak ve Mart aylar›nda toplanarak, birlikte
hareketle elde edilebilecek verimlilik alanlar›n› saptad›. Konulara göre
oluflturulan komisyonlar çal›flmalar›n› tamamlad›kça uygulamaya geçilecek
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tratejik sat›nalma yönetimis

Lojistik Konseyi taraf›ndan belirlenen proje çal›flmalar› sonunda sa¤lanacak çeflitli verimlilik alanlar›

1. Ölçek Avantaj› 2. Optimizasyon

3. Koordinasyon
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Serdar Sözeri/Arçelik A.fi. Tüketici Hiz-
metleri Direktörü: “Önceleri destek
fonksiyonu olarak görülen sat›nal-
ma, 21.yy’da yüksek rekabet orta-
m›nda ayakta kalabilmek ve büyü-
yebilmek için ana fonksiyonlardan
birisi. Son 10-15 y›lda flirketlerin
yüzde 50’sinden fazlas› sat›nalma
organizasyonlar›n› de¤ifltirdi. Sa-
t›nalma stratejileri flirket ana stra-

tejilerine uyumlu flekilde oluflturuluyor. Ayn› zamanda flirketler ba-
¤›ms›z olarak de¤il, grup sinerjisini sa¤layacak flekilde ortak sa-
t›nalmaya yöneliyor. Sat›nalma stratejilerinin önemli bir parças›
tedarikçi iliflkileridir. Hedeflenen durum az say›da tedarikçi ile bir-
likte çal›flarak de¤er yaratma ve birlikte geliflimdir. Sat›nalma
stratejileri oluflturulurken hedef maliyet de¤il, de¤er odakl›l›k ol-
maktad›r. Tedarikçi seçimi, sat›nalman›n en önemli halkalar›n-
dand›r. Tedarikçilerle kurulan iliflkide amaç, maliyet azalt›m› ve
pazara daha iyi ürün/hizmet sunmak olmaktad›r. Bu konular›
kapsayan faaliyetler içinde bulunan Zer fiirketi,  Koç Grubu flir-
ketlerine sat›nalma etkinli¤i ile önemli katk›lar sa¤lamaktad›r.

Cengiz Kabatepe/Ford Otosan Genel Mü-
dür Yard›mc›s›: “Kâr marjlar›n›n daral-
d›¤›, rekabetin fliddetini art›rd›¤› bu
zamanda, flirketlerin tüm fonksiyon-
lar›nda yarat›c› ve etkin stratejiler
planlanmas› ve uygulanmas› gerek-
lili¤inin önemi daha da artm›flt›r. Bu
ba¤lamda Koç Holding olarak grup
flirketlerinin bu zamana kadar mün-
feriden planlay›p uygulad›¤› tedarik
zinciri yönetimlerinde ortaklaflarak

güç birlefltirmesinin proseslerde çok önemli verimlilik art›fl›na ne-
den olaca¤› ve bu sinerjiye dayal› faaliyet verimlili¤inin önemli bir
ölçüde maliyet avantaj›n› da sa¤layaca¤› kesindir. Bu noktadan
yola ç›karak, her flirketin kendi önceliklerini göz önünde bulundu-
rarak sinerji yaratabilecek birçok proje ortak çal›flma gruplar›yla
ele al›nd›. Bunlar›n içinde bizim için çok hayati baz› projeler var.
Sonuç olarak ‘birlikten güç do¤ar’ felsefesiyle yola ç›k›lan bu ça-
l›flmada, birlikteli¤i en iyi flekilde ve en ince ayr›nt›s›yla planlaya-
rak verimlili¤i yüksek bir güce ulaflaca¤›m›za inan›yorum.”

Altan Aytaç/Tofafl A.fi. Tedarik Zinciri Di-
rektörü: “Koç Toplulu¤u Lojistik Ko-
mitesi ve buna ba¤l› olarak olufltur-
du¤umuz alt komitelerde, flirketleri-
mizin lojistik sorumlular› ve temsilci-
leri olarak bir süredir bir araya ge-
lerek ihtiyaçlar›m›z›, tedarik zincir-
lerimizdeki darbo¤azlar› ve uygula-
d›¤›m›z farkl› çözümleri paylafl›yo-
ruz. Yap›lan çal›flmalar neticesinde
özellikle üçüncü parti lojistik flirketle-

ri ile yap›lacak veya yenilenecek anlaflmalarda ortak hareket ede-
bilece¤imiz alanlar› tespit edip toplam ifl hacmini art›rarak mali-
yetleri azaltmay› ve Topluluk flirketleri olarak ald›¤›m›z hizmet ka-
litesini art›rmay› hedefliyoruz. Burada özellikle hizmet seviyesi ve

kalitesi konusunun alt›n› çizmek istiyorum. Zira ihtiyaçlar› birleflti-
rip çok daha büyük bir ifl hacmiyle ihaleye ç›kt›¤›m›zda maliyet-
lerimizin düflmesi beklenen bir sonuçtur. Bunun yan›nda, birlikte
çal›flmay› öngördü¤ümüz firmalarla yapaca¤›m›z servis anlaflma-
lar›nda, flartlar›, indikatörleri ve takip sistemlerini birlikte iyi olufl-
turmal› ve maliyet azaltman›n yan› s›ra al›nan hizmet kalitesini de
en üst seviyeye ç›karacak çözümleri yine birlikte aramal›y›z.”

Sedat Tezeriflener/Türk Traktör Sat›nalma Ge-
nel Müdür Yard›mc›s›: “Lojistik Konsey çal›fl-
malar›n›, potansiyel olarak büyük kaza-
n›mlar yaratabilece¤i düflüncesiyle ba-
fl›ndan beri yak›ndan takip ediyorum.
Türkiye'nin en büyük Toplulu¤u Koç Hol-
ding'in lojistik sat›nalma faaliyetlerinde
ortak hareket etme olanaklar›n›n araflt›-
r›lmas›n›n, sinerjiye çok güzel örnekler
ç›karaca¤›  ortadad›r. 

Zer A.fi. önderli¤inde yürütülen Lojistik Konseyi çal›flmas›nda op-
timizasyon ve ölçek ekonomisi sayesinde maliyetlerde iyilefltirme-
ler sa¤lanacakt›r.  27 Temmuz 2007’de yap›lan Sat›nalma Zirve-
si’nde de ortak çal›flma potensiyeli olarak gündeme gelen lojistik
konusunda devam eden bu çal›flma, elde edilecek sonuç itibar›y-
la heyecan vericidir.”

Koç Toplulu¤u Lojistik Konseyi üyeleri çal›flmalar›n› anlatt›

Alper Eralp/Ford Otosan A.fi. Lojistik Müdür Yard›mc›s› 
(Kom. Bflk.),
Altan Aytaç /Tofafl A.fi. Tedarik Zinciri Direktörü,
Bahtiflen Henden/Tofafl A.fi. Sat›nalma Müdürü,
Benay Öztürk/Arçelik A.fi. Lojistik Grup Yöneticisi,
Cengiz Kabatepe/Ford Otosan A.fi. Malzeme Planlama ve
Lojistik Genel Müdür Yard›mc›s›,
Cihangir Y›ld›r›m/Türk Traktör Sat›nalma Müdürü (Kom. Bflk.),
Cihan Vahdettin Özsönmez/Koç Holding K›demli Denetim
Uzman›,
Deniz Gülenç/Zer A.fi. Sat›nalma Uzman›–Lojistik,
Ebru Say›lan/Koçtafl Sat›nalma Tedarik Zinciri Direktörü,
Erdal Gözmen/Arçelik A.fi. Türkiye Lojistik Yöneticisi (Kom. Bflk.),
Erkan Olgan/Arçelik A.fi. ‹hracat Lojistik Yöneticisi (Kom. Bflk.),
Gürol Acar/Tüprafl Genel Müdür Yard›mc›s›,
Hüseyin fierif Beyaztafl/Arçelik A.fi. ‹thalat Lojistik Yöneticisi
(Kom. Bflk.),
‹brahim Kesemen/Migros Tedarik Zinciri ve Lojistik Müdürü,
‹hsan Çatmaner/Arçelik LG A.fi. Üretim ve Lojistik Direktörü,
‹hsan Taflk›nsel/Tofafl A.fi. Sat›nalma Uzman› (Kom. Bflk.),
Mehmet Karaca/Tedarik Zinciri Gelifltirme Yöneticisi (Kom. Bflk.),
Murat Haskan/Aygaz Lojistik Genel Müdür Yard›mc›s›,
Murat Menemenli/Zer A.fi. Genel Müdürü
Mustafa Dizdar/Tüprafl Malzeme ‹kmal Müdürü,
Orhan Reha Akflaner/Aygaz Nakliye Yöneticisi (Kom. Bflk.),
Recai Ifl›ktafl/Ford Otosan A.fi. Lojistik Müdürü,
Sedat Tezeriflener/Türk Traktör Sat›nalma Genel Müdür
Yard›mc›s›,
Serdar Sözeri/Arçelik A.fi. Tüketici Hizmetleri Direktörü,
Seren Demokan/Tat Lojistik Grup Yöneticisi (Kom. Bflk.),
Sertaç Ayd›n/Zer A.fi. Sat›nalma Yöneticisi-Lojistik,
Tolga Seyrek/Zer A.fi. Sat›nalma Genel Müdür Yard›mc›s›,
Vedat Bozac›/Zer A.fi. Sat›nalma Sorumlusu-Lojistik,
Yavuz Evrand›r/Opet Genel Müdür Yard›mc›s›.

Lojistik Konseyi Üyeleri ve Komisyon Baflkanlar›
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ki y›l önce 80. y›l›n› geride b›ra-
kan Koç Holding, bu büyük
kutlamay›, birlikte do¤du¤u,
birlikte büyüdü¤ü ülkesiyle yap-
m›flt›. Türkiye’nin en genifl ve en
büyük kat›l›ml› sosyal sorumlu-

luk projesi “Ülkem ‹çin”, 81 ilde gönül-
lüleriyle buluflmufl, ihtiyaçlar›n›n karfl›-
lanmas›yla yüzleri gülen çocuklar, yafll›-
lar, yenilenmifl okullar, eksikleri gideril-
mifl sa¤l›k kurumlar› olarak karfl›m›za
ç›km›flt›. Ancak Koç Holding bu y›l “Ül-
kem ‹çin” enerjisini tek bir hedefe, küre-
sel ›s›nmayla tehlike alt›ndaki çevreye yo-
¤unlaflt›rd›. Koç Holding Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Mustafa V. Koç, Koç çal›flanla-
r› ve bayilerine “Ülkem ‹çin” projesinin
yeni stratejisini duyururken, konunun
önemini vurgulad›: “Çocuklar›m›za yafla-
nabilir bir dünya b›rakmak için daha da
geç olmadan, hiç vakit kaybetmeden ha-
rekete geçmeliyiz. Seferberlik ilan etmeye
karar verdik.” ‹lk hedef 700 bin fidan
dikmek. ‹kinci hedef ise ilkini aflmak.

‹ki y›lda 387 yerel proje
Bu büyük projenin tohumlar›, iki y›l ön-
ce at›ld›. Koç Holding, kurulufl y›ldönü-

mü haftas› olan May›s ay›n›n son haftas›-
n› tüm yurtta “Ülkem ‹çin Günü” olarak
kutlamaya bafllad›. Türkiye’nin 81 ilinde,
Koç Toplulu¤u’na ait flirketlerin bayileri,
çal›flanlar› ve flirketleri Holding önderli-
¤inde say›s›z sosyal sorumluluk projesini
gerçeklefltirmek için kollar› s›vad›. “Ül-
kem ‹çin Günü” projesi ile Koç Toplulu-
¤u’nun 90 bine yak›n çal›flan›, 10 bini afl-
k›n bayii ve aileleri düflünüldü¤ünde
yaklafl›k yar›m milyon kifli, birbirleriyle
ayn› dönemlerde Türkiye’nin her köfle-
sinde farkl› bir sosyal sorumluluk projesi
için harekete geçti. 81 ilde seçilen koor-
dinatör bayiler, flehirlerindeki di¤er bayi-
lerle birlikte seçtikleri bir proje için kol-
lar› s›vad›. Bayiler, illerinde ihtiyaç belir-
ledikleri bir alandaki sosyal sorumluluk
projesini çal›flanlar›n ve ailelerinin de
yard›m›yla gerçeklefltirdi. Koç Holding
Kurumsal ‹letiflim Direktörlü¤ü’nün ko-
ordinasyonlu¤unda ilk y›l, okul boyan-
mas›, park infla edilmesi, sa¤l›k kurulufl-
lar›n›n yenilenmesi gibi pratik ihtiyaçlara
yan›t veren çal›flmalardan Van Gölü’nün
temizlenmesi gibi büyük organizasyonla-
ra varana kadar çeflitli konular› içeren
projelere imza at›ld›. ‹kinci y›l›n sonun-

da, hayata geçirilen yerel proje say›s›
387’ye ulaflm›flt›.

“Bu bir seferberlik duyurusu”
Üçüncü y›lda ise hedef büyüdü. TEMA
ile Çevre ve Orman Bakanl›¤› iflbirli¤i
içinde yurdun dört bir yan›nda “Ülkem
‹çin Ormanlar›” oluflturma karar› al›nd›.
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç, yeni hedefi ve gerekçele-
rini bayilere flu metinle duyurdu:
“Toplulu¤umuzun kuruluflunun 80. y›l-
dönümü olan 2006 y›l›ndan bu yana yü-
rüttü¤ümüz ‘Ülkem ‹çin’ projesiyle, sizler
ve çal›flanlar›m›zla birlikte, Türkiye’nin
en genifl kat›l›ml› sosyal sorumluluk pro-
jesini hayata geçirmenin heyecan›n› yafla-
d›k ve yaflamaya devam ediyoruz. 

‹

osyal sorumluluks

Küresel ›s›nma tehdidi alt›ndaki topraklar›m›z, 
700 bin fidanla buluflup nefes alacak. Koç Holding;
TEMA ve Çevre Bakanl›¤› iflbirli¤iyle ilan etti¤i çevre
seferberli¤iyle “Ülkem ‹çin Ormanlar›” oluflturacak

YEfi‹L SEFERBERL‹K
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Sosyal sorumluluk alan›ndaki çal›flmalar›-
m›z ‘Ülkem ‹çin’ kapsam›ndaki çeflitli pro-
jelerle her geçen gün biraz daha geniflledi.
Geçti¤imiz y›l, engelli çocuklar için park
yap›m›, okul yenileme çal›flmalar›, bilgisa-
yar laboratuvarlar› kurulmas›, antik kent
kaz› çal›flmalar› gibi çeflitli konularda ‘Ül-
kem ‹çin’ projesine hep birlikte hayat ver-
dik. Kurucumuz Vehbi Koç’un ‘Ülkem var-
sa ben de var›m’ felsefesi, hem yolumuzu
ayd›nlatt› hem de birlikte daha güçlü olaca-
¤›m›za dair inanc›m›z› kuvvetlendirdi. 
‹ki y›l içinde her biri bafll› bafl›na sorumlu
vatandafll›k örne¤i olan 387 yerel proje
gerçeklefltirmifl olman›n özgüveniyle, bu
y›l yine sizlerin önderli¤inde ‘Ülkem ‹çin’
projesini güç birlefltirmenin etkisini göste-
recek dev bir ad›ma dönüfltürüyoruz. Bu

y›l›n di¤er y›llardan önemli bir fark› ola-
cak. Bu y›l, ülkemizin ve dünyan›n gelece-
¤inde çok önemli rol oynayan ‘çevre’ ko-
nusunda, tek ve büyük bir projenin, hepi-
mizin güçlerini birlefltirmesiyle, ülke ça-
p›nda etki yaratacak biçimde uygulanma-
s›n› hedefliyoruz. Bu bir seferberlik duyu-
rusu ayn› zamanda. Bir yan›m›zda Çevre
ve Orman Bakanl›¤›, di¤er yan›m›zda da
TEMA Vakf›’yla birlikte yola ç›karken, 700
bin fidan olarak belirledi¤imiz hedefimizi
daha da aflmak ve küresel ›s›nma sürecinin
ilerlemesini yavafllatmak yolunda önemli
bir katk› sa¤lamak arzusu içindeyiz.

Dünyadaki yaflam tehdit alt›nda
Yak›ndan izliyor ve biliyoruz ki, küresel
›s›nma süreci dünyadaki yaflam› tehdit
eden bir h›za ulaflt›. Günümüzde iklim
koflullar›nda meydana gelen anormallik-
ler, gelece¤imiz için san›ld›¤›ndan çok
daha büyük bir tehlike arz ediyor. Ama
yine biliyoruz ki en az›ndan daha fazla
ilerlemesini engelleyebilme imkânlar›na
da sahip bulunuyoruz. Ülkemizde or-
manl›k alanlar 20.7 milyon hektarla genel
alan›n yüzde 26.8’sini oluflturuyor. Hare-
kete geçmeden beklenildi¤i takdirde Tür-
kiye’nin 40 y›l sonra çöl olaca¤›na dair bi-
limsel veriler karfl›m›zda dururken, ‘a¤aç-
land›rma’ konusu kendili¤inden ön plana
ç›k›yor. Yetiflkin bir a¤aç bir saatte 2.3 kg
karbondioksiti bünyesine al›rken, foto-
sentezle 1.7 kg oksijen üretiyor. Bu da
a¤açland›rman›n küresel ›s›nmayla müca-
delede en etkin yöntemlerden biri oldu-
¤unun önemli bir kan›t›d›r.  

Tablo ortada. Çocuklar›m›za yaflanabilir
bir dünya b›rakmak için daha da geç ol-
madan, hiç vakit kaybetmeden harekete
geçmeliyiz. Kap›m›zda haz›r bekleyen
tehlikeye, görmezden gelerek de¤il, üstü-
ne giderek engel olabiliriz. Her birimiz
tek tek, çevre duyarl›l›¤›n›n art›r›lmas›n›n
dünyam›z için ne kadar önemli bir mese-
le oldu¤unun bilincindeyiz. Bu bilinci
yayg›nlaflt›rmak için bir yandan fidan di-
kimi, bir yandan da etki alan›m›z içinde
olan çevrelerde kiflisel liderli¤imizle gelifl-
tirece¤imiz bilinçlendirme kampanyalar›
ile ormanlar›m›z için seferberlik ilan et-
meye karar verdik.
Bu seneki ‘Ülkem ‹çin’ projemizde Koç
Toplulu¤u olarak TEMA ve Çevre ve Or-
man Bakanl›¤› ile iflbirli¤i içinde ülkemi-
zin dört bir yan›nda ‘Ülkem ‹çin Orman-
lar›’ oluflturaca¤›z. Bu proje için aç›lm›fl
bulunan TEMA hesap numaras›na katk›-
da bulunurken, çok anlaml› bu iflbirli¤i-
nin, zamanda iz b›rakacak bir sosyal so-
rumluluk projesi olarak her birimizi
onurland›raca¤›na yürekten inan›yoruz.
‹linizde ulaflaca¤›n›z bayilerimizle proje-
mizi en etkili flekilde paylaflaca¤›n›za ve
yine birbirine kenetlenmifl bir aile duygu-
su içinde projemizi sahiplenerek bu sene
kat›l›m› daha da art›raca¤›n›za inan›yo-
rum. Koç Toplulu¤u fiirketleri, Koç Aile-
si, Koç Çal›flanlar› ve Koç Bayileri olarak
bir kez daha el ele vermenin heyecan›n›
paylaflman›n sevinci içindeyim.”

TEMA Hesap No
Yapı Kredi Bankası - Merkez Plaza fiubesi 332 - 82353352

“Ülkem ‹çin Ormanlar›” kampanyas›n›n koordinatör bayileri, h›zl› bir ç›k›fl yapt›. Anka-
ra’da faaliyet gösteren Ford bayii Tur Oto A.fi., “Ülkem ‹çin” kampanyas›n›, derhal yeni
binas›n›n aç›l›fl›na dahil etti. Tur Oto, Maltepe’deki plazas›n›n hemen yan›nda ikinci bir
plazay› daha hizmete sokmak için 28 May›s tarihini belirledi. Sat›fl sonras› ikinci el ve fi-
lo sat›fl›n›n yap›lmas› planlanan binan›n aç›l›fl› için bir davetiye haz›rland›. Ard›ndan ikin-
ci bir davetiye daha bast›r›ld›. Konuklar iki davetiye birden ald›.  Küçük davetiyede flu ça¤-
r› yer al›yordu: “Her fley Ülkem ‹çin... Çicek göndermek yerine Koç Holding’in bafllatm›fl
oldu¤u Ülkem ‹çin projesi kapsam›nda TEMA Vakf›’na ba¤›flta bulunman›z› rica ediyo-
ruz.” Tur Oto Genel Müdürü Ali Mülaz›mo¤lu, ilk iki y›l kentlerdeki ihtiyaçlar do¤rultusun-
da, dolay›s›yla farkl› konularda yap›lan projelerin art›k tek çevre bafll›¤› alt›nda toplanma-
s›n› son derece olumlu bulduklar›n› belirtiyor. “Güçlerimizi tek bir noktada birlefltirerek
oluflturaca¤›m›z ortak sinerjinin çok daha etkili olaca¤›na inan›yoruz. Bir anlamda hizmet-
te ve çevre bilincinde bir marka oluflturmak olarak da alg›lanabilir” diyen Mülaz›mo¤lu,
projeye katk› için yap›labilecekleri flöyle s›ral›yor: “Network’te bulunan beyaz eflyadan fi-
nansa kadar Koç Toplulu¤u flirketleriyle ortak sinerji oluflturulabilir. Ayn› zamanda her ba-
yi ayr› ayr› kendi ad›na bu projeye destek vermek ad›na bulunduklar› çevrede ses getirici
organizasyonlar oluflturabilir. Kamunun da deste¤ini alarak, örne¤in her ilde kamuya ait
araziler al›narak Ülkem ‹çin ormanlar› yap›labilir.”

“Çiçek de¤il ba¤›fl isteriz”
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osyal sorumluluks

ehbi Koç Vakf› Baflkan› ve
Koç Üniversitesi Hemflirelik
Yüksek Okulu Semahat Arsel
Hemflirelik E¤itim ve Araflt›r-
ma Merkezi Baflkan› Semahat

Arsel’e, y›llard›r emek harcad›¤› sa¤l›k
alan›ndan bir ödül ve bir de plaket geldi.
Hemflireler, 12 May›s Dünya Hemflireler
Günü’nde hem mesleki sorunlar›n› tart›fl-
t› hem de destekçilerini ödüllendirdi. 12
May›s Dünya Hemflireler Günü etkinli¤i,
Ankara Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fa-
kültesi Hemflirelik Bölümü, Ankara Üni-
versitesi T›p Fakültesi ‹bni Sina Hastane-
si ve Cebeci Hastanesi baflhemflirelikleri
nin ev sahipli¤inde yap›ld›. Ankara’daki
tüm Sa¤l›k Bakanl›¤› hastaneleri, sa¤l›k
bilimleri fakültelerinin hemflirelik bö-
lümleri, üniversite hastaneleri ve özel
hastanelerin yani yaklafl›k  60 kurum ve
kuruluflun iflbirli¤iyle yürütülen etkinlik-
te, Semahat Arsel’in yaflant›s›ndan kesit-
lerle, hemflireli¤e verdi¤i de¤erli katk›lar

anlat›ld›. Semahat Arsel Hemflirelik E¤i-
tim ve Araflt›rma Merkezi Baflkan› olan
Semahat Arsel plaketini al›rken, “Becere-
bilseydim hemflire olurdum” sözleriyle
hemflirelerin kalbini fethetti.
Semahat Arsel’e bir ödül de Hastane der-
gisinden geldi. Hastane dergisinin orga-
nizasyonuyla düzenlenen ve sa¤l›k yöne-
timi alan›nda sunulan tek ödül olan
“Hastane Dergisi Sa¤l›k Yönetimi Ödülle-
ri”ne bu y›l yeni bir kategori eklendi.

fiimdiye kadar “Onur ödülü”, “Hastane
Yöneticili¤i”, “T›p Hizmetleri Yöneticili-
¤i”, “Hemflirelik Hizmetleri Yöneticili¤i”
kategorilerinde ödül veriliyordu. Bu y›l
ilk kez “Sa¤l›¤a Üstün Katk› Ödülü” dev-
reye girdi. Amaç, sa¤l›k sektörü d›fl›nda
olup da sa¤l›¤a yapt›¤› katk›lar nedeniyle
kendisinden söz ettiren isimleri ödüllen-
dirmekti. Bu ödülün de ilk sahibi, Sema-
hat Arsel oldu.  
2007 y›l›n›n “Hastane Dergisi Sa¤l›k Yö-
netimi Ödülleri”, ‹stanbul Dedeman Ote-
li’nde düzenlenen törenle sahiplerine su-
nuldu. Sa¤l›k profesyonellerinin bulufltu-
¤u törene Hastane dergisi okurlar› da ka-
t›ld›. Sa¤l›k yönetimi alan›nda sunulan
tek ödül olmas› nedeniyle sa¤l›k sektörü
ilgililerince dikkatle izlenen “Hastane
Dergisi Sa¤l›k Yönetimi Ödülleri”, baflar›-
l› sa¤l›k yöneticilerinin onurland›r›lmas›-
n› ve sa¤l›k yönetimi alan›nda kaliteli
hizmet anlay›fl›n›n teflvik edilmesini
amaçl›yor. 

V

“Hastane Dergisi Sa¤l›k
Yönetimi Ödülleri”

çerçevesinde bu y›l ilk kez
oluflturulan “Sa¤l›¤a Üstün

Katk› Ödülü”, Vehbi Koç
Vakf› Baflkan› Semahat

Arsel’e verildi. Arsel,
sa¤l›¤a katk›lar› nedeniyle,

Dünya Hemflireler
Günü’nde hemflirelerden

de plaket ald›

Sa¤l›¤a katk›lar› nedeniyle ödül ve plaket verilen Semahat Arsel hemflirelerin gönlünü fethetti:

“Becerebilseydim 
HEMfi‹RE olurdum”
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an Gölü, 9 May›s’ta heyecan-
l› bir telafla tan›k oldu. K›y›-
daki kalabal›¤›n en hareketli
grubu miniklerdi. Küçük ö¤-
renciler, hayatlar›nda vazge-

çilmez bir yeri olan “deniz”lerine sahip
ç›km›fl, onu 15 y›la kadarl›k bir takvim-
de bekledi¤i düflünülen “ölüm”den kur-
tarmak için kollar› s›vam›fl, çöp topluyor-
lard›. Çünkü, DenizTemiz Derne¤i/TUR-
MEPA’n›n Van Gölü’nü kurtarmak hede-
findeki büyük kampanyas› bafllam›flt›.
Bu bafllang›ca, “Van Denizi K›y› Temizli-
¤i” günü ad› verildi. Milli E¤itim Bakan›
Doç. Dr. Hüseyin Çelik himayesinde,
TURMEPA Onursal Kurucu Baflkan› Rah-
mi M. Koç, S›n›rs›z Mavi Projesi destekçi-
si Yap› Kredi Bankas› Genel Müdürü Tay-
fun Bayaz›t ve tüm TURMEPA Yönetim
Kurulu Üyelerinin kat›ld›¤› “Van Denizi
K›y› Temizli¤i” gününde Vanl›lara kat›l›m
ça¤r›s› yap›ld›. Halktan, iflbirli¤i içerisin-
de olunan kamu kurulufllar›, üniversite-
ler, belediyeler ve sivil toplum kuruluflla-
r›ndan al›nan destekle çal›flmalar›n› 14
y›ld›r sürdüren  DenizTemiz Derne¤i/
TURMEPA’n›n Yönetim Kurulu Baflkan›
Eflref Cerraho¤lu, Do¤u Anadolu’nun
“denizi” olarak da adland›r›lan Van Gö-
lü’nün 10-15 y›l içinde yok olaca¤› uyar›-
s›n› yaparak tüm Vanl›lar› kampanyaya

kat›l›ma ça¤›rd›. Cerraho¤lu konunun
önemini flöyle anlatt›: “Avrupa’n›n beflin-
ci büyük gölü, Do¤u Anadolu’nun incisi
ve bölgenin bir anlamda denizi olan Van
Gölü de, bilinçsiz yap›laflma, at›klar ve
koruma yap›lmamas› nedeniyle kaybol-
ma tehlikesiyle karfl› karfl›ya. E¤er acilen
önlem al›nmazsa, 10-15 y›l sonra art›k
‘Van Denizi’nin özel bal›¤› inci kefalinin
soyu tükenecek, Van Gölü yüzülen bir su
de¤il, bir kirlilik kayna¤› olacak. Bölgede
çok önemli tarihi, turistik ve ekolojik
zenginlik yaratan Van Gölü acil önlemler-
le kurtar›labilir. ‹flte bu nedenle DenizTe-
miz Derne¤i olarak, k›y› fleritlerimizin ya-
n› s›ra Van Gölü’nü de kapsam›m›z alt›na
ald›k; çünkü Van Gölü’nü yok eden de
biz insanlar›z, yok olmas›n› önleyebilecek
olan da biziz.”
TURMEPA’n›n Van Vakf›’na ayr›ca bir
“Deniz Süpürgesi” de hediye etti¤i tören-
de, “S›n›rs›z Mavi” Projesi kapsam›nda,
Van’daki ilkö¤retim okullar› aras›nda ya-
p›lan “Hayalimdeki  Van Gölü” adl› resim,
fliir ve kompozisyon yar›flmas›nda derece-
ye giren çocuklara da ödülleri verildi.
TURMEPA taraf›ndan Milli E¤itim Ba-
kanl›¤› ve Yap› Kredi Bankas› deste¤i ile
yürütülen, Türkiye’deki en kapsaml› sos-
yal sorumluluk projelerinden “S›n›rs›z
Mavi” projesi kapsam›nda Türkiye’nin

28 k›y› ili ve Van’da, her okuldan bir ö¤-
retmen ve idareciye verilen e¤itimler ile
tüm ilkö¤retim ve ortaö¤retim ö¤rencile-
rine deniz, deniz temizli¤i konular›nda
e¤itim veriliyor. 2006’da bafllat›lan proje
kapsam›nda, bugüne kadar Adana, Mu¤-
la, Antalya, Düzce, Van, ‹stanbul, Mersin
ve Hatay illerinde toplam 1 milyon 600
bin ö¤renciye ulafl›ld›. Projenin sonucun-
da 16 bin 588 okulda, 300 bin ö¤retmen
ile 6 milyon 600 bin ö¤renciye ulafl›lma-
s› hedefleniyor. Van’da 2007’de bafllayan
e¤itimlerde ise 105 bin ö¤renciye e¤itim
verildi.

Simena’ya katk›
Kaleköy’de (Simena Antik Kenti) evi bu-
lunan, DenizTemiz TURMEPA Onursal
Baflkan› Rahmi M. Koç da, DenizTemiz
Derne¤i/TURMEPA Derne¤i arac›l›¤›yla
Üça¤›z muhtarl›¤›na tekne ba¤›fllad›.
Tekne Üça¤›z’›n yan› s›ra Kaleköy ve çev-
redeki karayolu ulafl›m› olmayan ev ve ifl-
yerlerinin foseptiklerini tahliye edecek.
Teknenin denize indirilifli töreninde
TURMEPA Yönetim Kurulu Üyesi Vera
Bulgurlu, teknenin Kekova ve çevresin-
deki koylar›n daha temiz olarak kalmas›
amac›yla çal›flt›r›laca¤›n› söyledi, bölgeye
biyolojik ar›tma tesisi kurulmas› gerekti-
¤i uyar›s›nda bulundu.

V
Van Gölü’ne hayat öpücü¤ü

DenizTemiz Derne¤i
/TURMEPA, 10-15 y›l
içinde yok olma
tehlikesindeki Van Gölü’nü
kurtarmak için büyük bir
kampanya bafllatt›
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nkara’da Divan Oteli’nde Hayko
Cepkin’le birlikteydik. 2 May›s’tan
bu yana h›z kesmeden devam eden
KOÇFEST konserlerinin yedinci
dura¤›nda konufltu¤umuz Hayko

Cepkin, 30’lu yafllara yeni ad›m atm›fl birinden
çok, muzip bir genç görünümünde. Hele içten-
likle dile getirdi¤i isyan duygusu, yafllanman›n
yafl almakla hiç ilgisi olmad›¤›n› bir kez daha
gösteriyor bizlere.

Müzikle iç içe yaflayan bir aileden geliyorsunuz.
Müzisyenlik tercihinde bunun pay› nedir? 
Oldukça yaramaz bir çocukmuflum. Dedem
akordeon, babam davul çalard›. Dedemin akor-
deonunu kar›flt›rmaya bafllay›nca, bana klavye
ald›lar ve böylece müzik hayat›m bafllad›! Klav-
yeyi elime al›r almaz, dedemden duydu¤um
bütün melodileri çalmaya bafllad›m. Okul ko-
rosunda, ard›ndan girdi¤im kilise korosunda
klavyeli çalg›lar›n bol olmas› nedeniyle enstrü-
mana hiç yabanc›l›k çekmedim. Kulak dolgun-
lu¤uyla, taklit ederek her duydu¤um melodiyi
çalmaya bafllad›m. ‹stedi¤im melodileri çok k›-
sa sürede bire bir ç›karabilmek, benim için çok
büyük bir keyifti. U¤rafl›p u¤rafl›p bir fley ç›ka-
ramasayd›m, belki küserdim müzi¤e. Ama öyle
olmad› ve ben müzi¤e sevgiyle sar›ld›m.

Bu sevgiyle konservatuvara girdiniz ancak
yar›m kald›. Nas›l oldu?
Evet. Konservatuvar, benim dinamizmimle
uyuflmad›. Asl›nda ben klasik olan› severim;
Bach’›, klasik baleyi, klasik operay›… Ama o
dönem, büyümeye bafllad›¤›m y›llard›; dövme-
ler, uzun saçlar, isyan ve öfke, karmafla, rock
kültürü ile tan›flma… Tüm bu yeniyetmelik
durumuna ra¤men klasi¤in o sabit duruflunu
korumaya çal›fl›yordum ama hocalarda tam ter-
si bir imaj uyand›r›yordum. Sonuçta ayr›ld›m
oradan. Ard›ndan iki y›l Timur Selçuk’tan sol-
fej, armoni ve flan e¤itimi ald›m, bir y›l da Aka-
demi ‹stanbul’da piyano e¤itimi gördüm. An-

ivan sohbetlerid

A

“STADYUMLAR
KOÇFEST’e dar geldi!”

Hayko Cepkin 14 kenti gezdi¤i KOÇFEST’ten 
çok memnun: “San›r›m bu mesle¤in içerisinde
bulunmasayd›m, motorize arkadafl grubum ile pek
çok flehri sizlerle beraber flehirden flehre dolafl›p,
bu festival keyfini bir izleyici, bir genç olarak
tadard›m. O denli takip edilesi buluyorum”



25

cak bu yar›m kalm›fl okullar› benim aç›m-
dan bir zenginlikti. Birkaç farkl› tarz gör-
me flans›m oldu. Kilise korosu ile gotik
müzi¤i, kilise sound’unu ö¤renme flans›m
oldu. Konservatuvarda klasik operadan
bafllay›p günümüze uzanan bir opera e¤i-
timi ald›m. Hepsi bana çok fley katt›.

Ermeni ve Türk folkloru?
Ermeni folk müzi¤i ile fazla ilgilenmedim
ama Türk halk müzi¤ini severim. Arif
Sa¤’› çok be¤enirim. Müzikal anlamda
hepsinden beslendim diyebilirim.

Bu çeflitlilikten rock müzik mi ç›kt›?
Benim rock ile iliflkim oldukça geç baflla-
d›. Metallica’n›n “Nothing Else Matters”
gibi kült bir parças›n› bile, ç›kt›ktan birkaç
y›l sonra fark ettim. Benin rock müzikle
tan›flmam, bir film yoluyla oldu. 1994’te
seyretti¤im “The Crow”, karanl›k gibi gö-
züken ama duygusal bir filmdi. Sound-
track’ini ald›m, etkilendim ve hayat›m› de-
¤ifltirmeye karar verdim! Duvar›mdaki
basketbolcu posterlerini indirdim, daha
karanl›k, yeni posterler ald›m. Kendime
yeni bir yol çizmifltim böylece. O isyan
döneminde, ailenin bask›lar›na karfl› tut-
tu¤unuz yol farkl› olunca, “aileye gününü
gösterme” tavr›na giriyorsunuz. Ben de
rock’la böyle tan›flt›m iflte!
Ama müzi¤imi, tam anlam›yla rock olarak
nitelendirmiyorum. Çocuklu¤umdan bu
yana dinledi¤im, e¤itimini ald›¤›m müzik-
lerin bir bileflimi olarak görüyorum. Çün-
kü aralar›nda büyük bir çeliflki de görmü-
yorum. Kilise müzi¤inde de, operada da
karanl›k temalar, mistik bir hava vard›r.
Rock müzikte de isyan, kendi ayaklar› üs-
tünde durma iste¤i vard›r ve bence hepsi
insan duygular›n› anlat›r. 

Müzik piyasas›na nas›l girdiniz?
O zamanlar, müzik piyasas›na girmek için
çok fazla e¤itime ihtiyac›m oldu¤unu dü-
flünüyordum. Müzisyen olma yoluna gir-
di¤imde arkadafllarla stüdyoya giderdik.
Bir süre sonra evde kay›t yapmaya ve bu ifli
ö¤renmeye karar verdim. Çünkü benim
akl›mdaki fleyleri, benden daha iyi kimse-
nin ortaya ç›karamayaca¤›na inan›yordum.
Kendim kaydetmeliyim ki hayallerimi
do¤ru biçimde ortaya ç›karabileyim, de-
dim. Bilgisayarl› teknoloji de bunu müm-
kün k›l›yordu. Bestelerimi kaydetmeye
bafllad›m. Sonra kendimi gelifltirebilmek
için, yap›lm›fl melodilere yeni düzenleme-
ler yapmaya bafllad›m. Vokali sabit tutarak,
onu bambaflka bir flark›ya dönüfltürüyor-

dum. Düzenleme iflini böyle ö¤rendim.
Sonradan pek çok albümün düzenlemesi
içinde yer ald›m. Müslüm Gürses için Mu-
rathan Mungan’›n “Aflk Tesadüfleri Sever”
fliiri, Yeni Türkü’nün “Kimdi Giden” flark›-

s›, Onno Tunç an›s›na yap›lan albümde
Sezen Aksu için “Bir Çocuk Sevdim” adl›
flark›... 24 yafl›ndayd›m, koskoca aranjörle-
rin isimlerinin yan›nda “velet” say›l›rd›m
ama çal›flt›¤›m insanlar›n gözünde güveni-
len bir adam haline gelmifltim.  

‹lk albümünüze gelelim. Evde kay›tt›,
de¤il mi?
fiark›lar›m› evde kaydetti¤im haliyle firma-
ya götürdüm. Ama stüdyo kayd› yapmay›
umuyordum. Böyle yay›nlayal›m, dediler.
Demo kayd› kalitesinde yay›nland›. Bunun
sonuçlar› da oldu tabii. ‹stedi¤im fliddeti,
patlama noktalar›n› yaratamad›m. Albümü
dinleyenler konsere belli bir beklentiyle
gelince, benim için kendini anlatma, kim-
seyi kand›rmad›¤›m›, konserdeki gibi ol-
du¤umu gösterme süreci bafllad›. 

Bu yüzden mi ikinci albümün ad› “Tan›fl-
ma Bitti”; ve konsepti neden “korku”?
Evet, art›k tan›flt›k. Dinleyicim ne oldu¤u-
mu biliyor. Konsepti korku, çünkü korku
insan› zinde tutar, ayakta tutar. Denetimsiz
korku de¤il ama, tan›y›p çözdü¤ümüz kor-
kular. fiark›lar›mda aileyi kaybetme korku-
su, yaln›z kalma korkusu gibi yaflamsal
korkular, yaln›z senin bafl›na gelmiyor, he-
pimizin bafl›na geliyor, zamanla o ac› seni
do¤ru yerlere yönlendirecek ve hayat›na
devam edeceksin, demeye çal›fl›yorum. 

Sizi müzikal olarak besleyen duygu nedir?
Daha çok öfke. Ama öfkeyi fliddete de¤il,
böyle bir üretkenli¤e kanalize etmekten
yanay›m. fiark›lar›mda “vur, k›r parçala”
yok zaten. Sahnede görüntü olarak flidde-
ti anlat›yoruz. fiark› sözlerimle çeliflkili gi-
bi görünüyor ama böyle de¤il. “Sabahtan
akflama kadar televizyonda, sokakta dur-
madan seyretti¤iniz fliddetin fark›nda
olun” demek istiyorum. Yani gerçek yafla-
ma dair bir oyun bu. Öfkelendi¤inizde si-

zi filme çekseler, bunu izledi¤inizde ken-
dinize duyaca¤›n›z nefret gibi, o nefretin
hissedilmesini istiyorum. 

KOÇFEST’e gelelim, organizasyonu na-
s›l buluyorsunuz? 
San›r›m bu mesle¤in içerisinde bulunma-
sayd›m, motorize arkadafl grubum ile pek
çok flehri sizlerle beraber flehirden flehre
dolafl›p, bu festival keyfini bir izleyici, bir
genç olarak tadard›m. O denli takip edile-
si buluyorum. 

KOÇFEST’in sahne tasar›m›, ses düze-
ni, konser alan› nas›l?
Gezici olarak kurulan bence en büyük ve
en güçlü sahne. Alan olarak üniversitele-
rin en genifl noktalar› ya da stadyumlar
kullan›l›yor. Ama görüldü¤ü gibi en genifl
alanlar bile, bu y›lki festivale dar geldi.
Gençlerin kat›l›m› ve ilgisi oldukça yük-
sek ve pozitifti. Bu sebeple çok baflar›l› ve
organize buluyorum.

Üniversitelilerden ald›¤›n›z tepkiler, il-
gi, diyalog aç›s›ndan iller genelinde de-
¤erlendirme yapar m›s›n›z?
KOÇFEST turnesine bafllamadan önce iki
ayak olarak böldü¤ümüz 47 konserlik bir
turneden yeni ç›km›flt›k. Bu sebeple flu an
dolaflmakta oldu¤umuz flehirlerdeki seyir-
cilerimizle randevumuz taze say›l›r. Tek
fark, biz kültür merkezlerinde bulufltuk,
KOÇFEST sayesinde üniversiteler çerçe-
vesinde bazen ucunu göremedi¤imiz de-
vasa bir gençlik seliyle karfl›laflt›k. Gördü-
¤ümüz o ki, gitti¤imiz her flehirde muhte-
flem bir genç kitle var. Hepsi de oldukça
kat›l›mc› ve pozitif olarak konuk ettiler
bizleri. Organizasyonun her noktas›ndan
ve gitti¤imiz flehirlerdeki seyirci kat›l›m›-
n›n genel profilinden son derece memnu-
nuz. Bu büyük Türkiye organizasyonu-
nun uzun y›llar devam›n› dilerim.

Hayko Cepkin kimdir?
1978’de ‹stanbul’da do¤an Hayko Cepkin, e¤itimini birkaç y›ll›k parçalar halinde yapt›!
Konservatuvar, Timur Selçuk’tan solfej, armoni ve flan, Akademi ‹stanbul’da piyano e¤iti-
mi... 1997’de profesyonel müzik hayat›na klavyeci olarak bafllad›. 2005 y›l›nda ç›kard›-
¤› “Sakin Olmam Laz›m” adl› ilk albümünün ard›ndan bu y›l “Tan›flma Bitti” adl› albümü-
nü ç›kard›. Hayran kitlesi, ilk albümüyle sevdi¤i Hayko’yu, art›k hiçbir konserini kaç›rma-
yacak kadar iyi tan›yor. T›pk› yeni albümünün ad›ndaki gibi, tan›flma bitti… 
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oplumdan ald›¤›n› topluma verme ilkesi ve gençle-
rin geliflimine katk›da bulunmak, onlar› Topluluk
flirketlerine yak›nlaflt›rmak amac›ndaki Koç Toplu-
lu¤u’nun 2006’da bafllatt›¤› KOÇFEST, üç y›lda 22
bin kilometre yol kat etti. 2006’da 11 ilden 300 bin,

2007’de 13 ilden 430 bin üniversiteli ile bulufltu. Gezilen illerin
14’e ç›kt›¤› bu y›l ulafl›lan üniversiteli say›s› toplam› 1.5 milyo-
na do¤ru yaklaflt›. 2 May›s Cuma günü Mersin Üniversitesi ile
start alan KOÇFEST, 8 bin kilometre kat edip, 14 il gezdikten
sonra 1 Haziran Pazar günü ‹stanbul Parkorman’da 2008’i nok-
talad›. Bizden Haberler KOÇFEST’in nabz›n›, 19 May›s Gençlik
ve Spor Bayram›’na haz›rlanan baflkentte tuttu.
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu, sabah saatlerinden iti-
baren tatl› bir telaflla k›p›rdanmaya bafllad›. KOÇFEST’i Türki-
ye’nin dört bir yan›ndaki üniversitelere tafl›yan t›rlar, otobüsler
ve karavanlardan oluflan konvoy, antik bir kent tarz›nda infla
edilmifl sütunlu yoldan geçerek amfiteatr’›n önündeki genifl
alanda durdu. Kap›lar›n aç›lmas›yla birlikte d›flar›ya f›rlayan

ekip, çal›flkan, sakin ama kararl› hareketleriyle, becerikli bir ka-
r›nca kolonisini and›r›yordu. Festival için gereken donan›m ku-
rulmaya baflland›. Espriler, müzik sesleri, ba¤›r›fllar aras›nda yo-
¤un bir faaliyet sürüyor, sanki ifl de¤il de bir e¤lence zaman› ya-
flan›yordu. Festivalin gücü ve coflkusu belki biraz da bu çal›flma
tarz›ndan kaynaklan›yordu. Bir yandan Hayko Cepkin ve fieb-
nem Ferah konserleri için sahne ve ses düzeni kurulurken, öte
yandan gün boyu sürecek etkinlikler için gereken stantlar haz›r-
land›. Festival alan› saat 11’de, genç ziyaretçileri için haz›rd›.

24 saatlik bir kasaba
Basketbol turnuvas›, Grand Prix heyecan›, Ford lazer tüneli,
lang›rt masas›, Koçtafl kay›t stüdyosu, Arçelik Playstation kon-
solu, süper Jumper trombolini, Beko Ginger tur alan›, yiyecek-
içecek noktalar›, bilgi yar›flmas› ve Koç Kariyer stantlar›... Yani
e¤lence ve coflkunun kültür ve bilgi ile bütünleflti¤i, tamamen
gençlerin kullan›m› için tasarlanm›fl küçük bir kasaba... Türki-
ye’yi il il kat eden bu genç festivale, Ankara’da da ilgi çok yo-

T

Türkiye’yi gezen festival KOÇFEST, 
üç y›lda 1.5 milyona yak›n ö¤renciye ulaflt›.
Yurdun dört bir köflesinden yüz binlerce
üniversiteli, ayn› yar›flmalarda ter döktü, 
ayn› oyunlara kat›ld›, ayn› flark›lar› dinledi, 
Koç Toplulu¤u’nun dinamik ruhuyla tan›flt›

Türkiye’nin gençlik festivali
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¤undu. Sabah saatlerinden itibaren festi-
val alan›na gelmeye bafllayan gençler, e¤-
lence noktalar› ve stantlar› birer ikifler
doldurunca, hareket ve coflku da yay›lma-
ya bafllad›. 
Festival boyunca sürecek bilgi yar›flmas›,
en çok ilgi çeken noktalardand›. Koç Hol-
ding’e ba¤l› flirketlere iliflkin ve genel kül-
tür sorular›ndan haz›rlanan bilgi yar›flma-
s›na kat›labilmek için Arçelik, Beko ve Bil-
kom stantlar›ndaki bilgisayarlar›n önünde
kuyruklar oluflturan gençler, en çok say›-
da do¤ru cevab› en k›sa zamanda vererek
Beko dizüstü bilgisayar› kimin kazanaca¤›
konusunda flakalafl›yordu. Hele tüm flehir-
lerdeki en iyi dereceyi alana verilecek olan
Ford Fiesta Collection’› kimin eve götüre-
ce¤i, tam bir merak konusuydu.
Apple stand›nda iMac ve MacBook tan›t›-
m›n› izleyen, sat›fl kampanyalar› hakk›nda
bilgi alan gençler, bir yandan da müzik
dinleme keyfi yafl›yordu.
Baz›lar›n›n ilgisi, ‹stanbul Park Pisti’nin
maketi üzerinde Grand Prix heyecan›na
yo¤unlaflm›flt›. Kimi 8 metre uzunlu¤un-
daki Ford Lazer Tüneli’ndeki lazer ›fl›kl›
engelleri aflarak çeflitli arma¤anlar kazan-
maya çal›fl›rken, kimileri tünelden özel
kamerayla saptanan komik ya da baflar›l›
görüntüleri d›flar›daki plazmadan izlemeyi
tercih ediyordu. Ford çad›r›ndaki  lang›rt
masas›, gün boyu boflalmad›. Lang›rt
gruplar›ndan yükselen sesler, maçlar›n çe-
kiflmeli geçti¤ini gösteriyordu. Ford’un si-
mülatör arac› da gençlere farkl› bir yar›fl
deneyimi yaflat›yordu.
Koçtafl Evi önünde kuyruklar hiç ek-
silmedi. “Mikrofon Sende” etkinli¤i ile ses
kay›tlar›n› yapt›rmak, üstelik bir de bu he-
yecanl› deneyimin CD’sine de sahip ol-
mak, gençler için çok cazipti. Arçelik t›-
r›nda sergilenen son teknolojik ürünleri
izleyen gençler, t›r›n yan›nda kurulan
Olimpik Arena’da, Playstation turnuvala-
r›na kat›ld›. Hiç bofl kalmayan noktalar-
dan biri de, Arçelik’in maskotu Çelik’le
hat›ra foto¤raf› çekilen köfleydi. Yüzlerce
genç, Çelik’in boynuna sar›ld›, yan›na s›-
raland›...
Beko stand›nda da Beko Ginger etkinli¤i
vard›. 9x6 metrelik parkuru, Ginger arac›
ile kukalar› devirmeden geçmeyi deneme-
yen genç kalmad›. Basketbolseverler ise
profesyonel basketbol potas›nda düzenle-
nen turnuvalara kat›ld›.
“Bir Yüzy›l›n Hikâyesi-Vehbi Koç” sergisi
gençlerin büyük ilgi gösterdi¤i noktalar-
dan biriydi. Festivale kat›lan üniversite
ö¤rencileri, Koç Kariyer stand›na b›rakt›k-

lar› özgeçmiflleriyle Koç Holding bünye-
sinde çal›flma veya staj f›rsat› yakalama
imkân› elde etti. Bu stand›n gördü¤ü ilgi
hem gençlerin e¤lence aras›nda bile gele-
ceklerini unutmad›klar›n› gösteriyor hem
de “Koç” isminin gençlerin alg›s›nda edin-
di¤i sayg›n yeri kan›tl›yordu. KOÇFEST
ile Türkiye’yi gezen Divan ve Düzey yiye-
cek çad›rlar›nda da farkl› lezzetler vard›.

S›ra festivalin y›ld›zlar›nda
Ö¤len s›ca¤› yerini akflam serinli¤ine b›-
rakt›kça, kentten veya kampüsün di¤er
noktalar›ndan araçlarla veya yürüyerek
gelen yüzlerce genç, rengârenk giysileriy-
le alan› doldurdu. Saat 20.30’da bafllaya-
cak konser için haz›rl›k telafl› vard›. Yiye-
cek ve içecek stantlar› önünde uzayan
kuyruklar, sahnenin önünde yer kapmak
için yerlere serilen çantalar, son ayar› ya-
p›lan foto¤raf makineleri....
Özel tasarlanm›fl sahnede, barkovizyon-
dan yans›yan görüntüler, ses düzeniyle
ilgili çal›flmalar, binlerce gencin heyeca-
n›n› ç›¤l›klarla dile getirmesine yol aç›-
yordu. Sonunda saatler 20.30’u vurdu.
Barkovizyonda izlenen KOÇFEST tan›-
t›m filminin ard›ndan, Hayko Cepkin’in
introsu alana yay›ld›. Hayko Cepkin’e,
son flark›s›na kadar binlerce genç efllik
etti. Rock’›n y›ld›z› fiebnem Ferah sahne
ald›¤›nda gençlerin oluflturdu¤u manza-
ra, ancak köpüren dalgalarla k›yaslanabi-
lirdi. Gecenin sonunda, gençler, sanatç›-
lar, organizasyon ekibi, stant görevlileri,
herkes son derece yorgun ama bir o ka-
dar da mutluydu. 

Kofla kofla geldim...
Sinan Durak, Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyat›: Festivali, kampüsteki afifllerden
ö¤rendik. ‹ki haftad›r bekliyoruz. Bizim okulun flenliklerine göre daha güzel. 
Mehmet Can, ÖSS’ye haz›rlan›yor, dershaneye gidiyor: Okul arkadafllar›mdan duydum.
Çok güzel geçti¤ini söylediler. Ben de ÖSS stresine ara vermek için geldim. 
Yi¤itcan Erginöz, ÖSS’ye haz›rlan›yor, dershaneye gidiyor: ‹nternetten ö¤rendim. Tan›t›m
filmi de çok güzeldi. Kofla kofla geldim. ‹yi ki de gelmiflim
Tu¤çe Alt›n, Arçelik stand görevlisi: Bu y›l ilk kez görev al›yorum. Ö¤rencilerin ilgisi çok
yüksek. Ortam harika. Burada olmaktan çok mutluyum.
Sibel Aktafl, Hacettepe Üniversitesi Eczac›l›k Bölümü: ‹lk defa kat›l›yorum. Özellikle Vehbi
Koç sergisi çok ilgimi çekti. Böyle köklü bir flirketin tarihi, gençler aç›s›ndan çok
ö¤retici. 
Aysun Ercan, Hacettepe Üniversitesi, ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i: Grup olarak Mikrofon
Sende’ye kat›l›p flans›m›z› deneyece¤iz. Bu etkinlikler süper!
Nihan Do¤ru, Arçelik t›r›nda görevli: T›rda ürün tan›t›m› yap›yorum. Gençler inan›lmaz
ilgili. Paro kart yar›flmas› da bizim turda oluyor, çok e¤lenceli geçiyor.
Aras Kutay, Çankaya Üniversitesi Elektronik ve Haberleflme Müh.: Böyle bir organizasyon
yapt›¤› için Koç Grubu’na çok teflekkür ederiz. Aktiviteler de harika, ama özellikle
konserler... 
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fladam›n›n dengeli çal›flmas›, ifl
hayat›n›n yan› s›ra sporu, e¤len-
meyi, dinlenmeyi de sürdürmesi
gerekti¤ine inanan Koç Toplulu-
¤u’nun kurucusu Vehbi Koç’un
1989’da bafllatt›¤› Koç Toplulu-

¤u Spor fienli¤i, 20 y›l› geride b›rakt›. 11
flirketle bafllayarak gelenekselleflen flenli-
¤e, bu y›l 70 flirket kat›ld›. Türkiye’de flir-
ket içi spor flenliklerinin öncüsü ve en
kapsaml›s› olman›n yan› s›ra 20 y›ld›r da
kesintisiz olarak süren flenlik süresince 3
bin Koç çal›flan› ‹stanbul, ‹zmir, Ankara,
Bursa ve Adana’da centilmence yar›flacak.
Koç Spor fienli¤i’nin öyküsünü dinleme-
den önce bir hikâyeye kulak vermek ge-
rekiyor. Hikâye flöyle: Ünlü bir ifladam›
bir gün üç o¤lunu yan›na ça¤›rm›fl. “Size
bu ileri yafl›mda hayat görüflümü say›lar-
la anlatmak istiyorum” demifl ve en kü-
çük o¤luna dönmüfl: “Sen bütün kardefl-
lerin gibi sa¤lam bir bedene sahipsin,
sa¤l›k bir de¤er demektir, onun için
önündeki kâ¤›da bir say›s›n› koy. Bu y›l
liseyi bitirip diploma alacaks›n. Lise ö¤re-
nimi az fley de¤ildir, onun tafl›d›¤› de¤er
için birin yan›na bir s›f›r koy. Sonra inflal-

lah küçük a¤abeyin gibi üniversiteye gi-
dip oray› da bitireceksin; yüksekö¤reni-
min için de önündeki rakama iki s›f›r ek-
le. Ondan sonra askerlik görevini yap›p
terhis olacaks›n, o aflamay› geçince de¤e-
rin daha da yükselecek; bunun için de
bir s›f›r ekle. Böylece her baflar›l› ad›mla
kendi de¤erine ekleyece¤in s›f›rlar ço¤al-
d›kça, de¤erin de artacak. Fakat görüyor-
sunuz ki çocuklar›m, bütün bu s›f›rlar,
ancak öndeki bir rakam› ayakta durdu¤u
müddetçe bir de¤er ifade ediyorlar. Yani
insan›n sa¤l›¤› iyi oldukça, öteki baflar›la-
r›n da bir de¤eri olabilir. Biri kald›r›rsak
geriye kalan s›f›rlar ne kadar çok olursa
olsun, de¤erleri yaln›z s›f›rd›r. ‹flte evlat-
lar›m, hayat boyunca en de¤erli fley, bu-
rada gördü¤ünüz gibi, sa¤l›kt›r.”
Bu hikâyeyi, 1992 y›l›nda yap›lan bir rö-
portaj›nda Vehbi Koç’tan dinlemifltik.
“Bu hikâyedeki sonuca yürekten inan›-
r›m” diyen Vehbi Koç, ayn› röportajda
genç ifladamlar›n›n dikkate almas› gere-
ken öncelikleri s›ralam›flt›. En önemli ön-
celiklerden biri de sa¤l›kt›: “Her iflin ba-
fl›nda sa¤l›¤›n geldi¤ini hiçbir zaman ak-
l›n›zdan ç›karmay›n›z. Sa¤l›k varsa her

fley olabilir, sa¤l›k yoksa hiçbir fley ola-
maz. Devaml› olarak sa¤l›¤›n›z› koruma-
n›n tek yolu, çal›flman›z›, e¤lencenizi,
dinlenmenizi ve sporunuzu dengeli bir
flekilde düzenlemektir. Bir insan›n ne ka-
dar yaflayaca¤›n› yaln›z Allah bilir. Yafla-
d›¤› sürece sa¤l›kl› kalmas› ise insan›n
daha çok kendi elinde olan bir fleydir.
Sa¤l›k her iflin bafl›d›r. Bir insan›n sa¤l›¤›-
n›n korunmas› için flu dört hususu den-
geli bir flekilde ayarlanmas› gerekir; çal›fl-
ma, e¤lence, dinlenme, spor.”
Vehbi Koç, Spor fienli¤i’nin temelini de
bu düflüncelerle att›. fienlik, bir yandan
sporu çal›flanlar ve ailelerinin hayat›na
sokacak, di¤er yandan Topluluk flirketle-
ri çal›flanlar›n› birbiriyle kaynaflt›racak,
dürüst ve düzgün rekabeti, ifl hayat›ndan
spor sahalar›na yans›tacakt›.

“‹nan›lmaz bir sinerji”
Böyle de oldu. 1989 y›l›nda 11 flirketle
bafllayan flenlik bir gelenek halini ald›,
kesintisiz sürdü¤ü 20 y›l› geride b›rakt›.
Her y›l flirketlerin tak›mlar›, yöneticileri-
nin de desteklerini alarak aylar öncesin-
den yar›fllara haz›rlanmaya bafll›yorlar.

‹

letiflimi

Koç çal›flanlar› y›l›n bu günlerini iple çekiyor. Yeni dostluklar gelifltiren,
ekip ruhunu hissettiren, kurumsal aidiyet duygusunu pekifltiren Koç Spor
fienli¤i, aile kavram› ön plana ç›kar›yor, inan›lmaz bir sinerji yarat›yor

Koç Spor fienli¤i 20. yafl›nda
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Yo¤un ifl temposu içinde deflarj oluyorlar,
yeni dostluklar gelifliyor, de¤iflik birimler-
den insanlarla tan›fl›yorlar. Yar›fllara kat›-
lanlar, flenli¤in ekip ruhu yaratt›¤›n›, ku-
rumsal aidiyet duygusunu pekifltirdi¤ini
söylüyor. Hofl bir rekabet duygusu yaratt›-
¤› için, insan›n kendini aflma iste¤ini kam-
ç›lad›¤› hissini yafl›yorlar. “Profesyonel
spor ile k›yasland›¤›nda, burada manevi
duygular ve aile kavram› daha ön planda”
diyorlar. Bu duygu onlar› öylesine ele ge-
çiriyor ki, elenmek önemsiz bir ayr›nt› ha-
line geliyor. Bak›n iki y›l önce turnuvay›
kaybeden bir tak›m›n eleman› ne diyor:
“Biz futbol tak›m› olarak grupta elendik
ama bu etkinli¤i paylaflmak çok güzel.
Koç camias› olarak bir araya gelince biz de
flafl›r›yoruz asl›nda, ne kadar çok firma, ne
kadar çok insan varm›fl diye. Birçok ilde
ayn› anda olmas› da çok güzel, inan›lmaz
bir sinerji oluyor.”
Zaten amaç da buydu. Koç Holding CE-
O’su Dr. Bülent Bulgurlu Bizden Haber-
ler’e verdi¤i demeçte flöyle demiflti:
“Koç Toplulu¤u’nun dünya çap›nda bafla-
r›lara ulaflmas›nda, sahip oldu¤umuz ekip
ruhunun kuflkusuz büyük pay› var. Kendi
alanlar›nda üstün özelliklere sahip arka-
dafllar›m›z›n ekip içinde yürüttükleri çal›fl-
malar, bizi faaliyet gösterdi¤imiz alanlarda
ön s›ralara tafl›yor. Koç Toplulu¤u Spor
fienli¤i de iflte bu tak›m ruhunu farkl› bir
platformda yakalamam›za vesile oluyor.”
20.’nci Koç Spor fienli¤i 10 May›s Cumar-
tesi günü start ald›. 70 Koç Toplulu¤u flir-
ketinin kat›l›m›yla gerçekleflecek spor flen-

li¤inde, 3 bin çal›flan farkl› spor dallar›nda
mücadele edecek. fienlik ‹stanbul, ‹zmir,
Ankara, Bursa ve Adana’da gerçekleflecek.
Resmi hakemlerin yönetiminde yap›lacak
müsabakalar, futbol, basketbol, atletizm,
voleybol, tenis, masa tenisi, satranç ve
yüzme branfllar›nda gerçekleflecek. fienlik,
15 Haziran’da sona erecek.

Her yafltaki gençlere alk›fl
10 May›s Cumartesi günü ›fl›ldayan bahar
günefli alt›nda Yap› Kredi Korusu’nu dol-
duran kat›l›mc›lar birbirinden fl›k eflof-
manlar›, rengârenk flamalar›yla geçit ya-
parken, aileleri de onlar› izliyordu. Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa
V. Koç da nefleli kabal›¤a flöyle seslendi:
“fienli¤imiz, ülkemizde pek çok sahada li-
der olan Koç Toplulu¤u’nun sporda da
önderlik yapmas› fikrinden yola ç›karak
1989’da Otosan yönetici ve mensuplar›n-
ca ortaya at›lm›flt›. fiirketlerimiz aras›nda
yak›nlaflma sa¤lamak, çal›flanlar›m›z›n be-
den ve ruh sa¤l›klar›n›n geliflmesine katk›-
da bulunmak amac›yla 20 y›l önce bafllat-
t›¤›m›z flenli¤imizin aral›ks›z sürmesinin
hakl› gururunu yafl›yoruz. 
Bir kuruluflun en önemli sermayesi insan
kaynaklar› ve bu kaynaktan gelen entelek-
tüel sermayedir. Dünya çap›nda bir kuru-
lufl olan Koç Toplulu¤u, bu gerçe¤i hiç
göz ard› etmedi. Rekabette en önde olabil-
mek için, insan kaynaklar›m›z›n niteli¤ini
ve motivasyonunu  yükseltmek gerekti¤i-
nin bilincindeyiz. Bu konuda Topluluk
hedef ve bünyesine uygun çeflitli projeler

uygulan›yor ve dünyadaki en iyilerle de
mukayese yaparak sürekli gelifltirme sa¤-
lan›yor. Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i de,
çal›flanlar›m›z›n motivasyonunu art›racak
ve kifliliklerini gelifltirecek önemli bir sos-
yal aktivite olarak planland› ve 20 y›ld›r
aksamadan yap›l›yor. 
Spor, kiflinin zaman› iyi kullanma yetene-
¤ini, odaklanma kabiliyetini ve seçim yap-
ma deneyimini art›ran bir faaliyettir. Ku-
rallar çerçevesinde en iyiye ulaflma, rakip-
lerden daha iyi sonuç alma dürtüsü geliflir.
Kiflinin, kendisinin, tak›m›n›n ve rakiple-
rinin güçlü ve zay›f yönlerini irdeleme, f›r-
sat ve tehditlere karfl› strateji gelifltirme ve
bunu uygulama becerisi güçlenir. H›zl› ta-
k›m oyunlar›n›n sporculara ayr› katk›lar›
vard›r. Tak›m arkadafllar›n›n zay›f yönleri-
ni kapat›p, güçlü yönlerinden faydalanma
dürtüsünü gelifltirmesine yard›mc› olur.
H›zl› seçim yapma ve karar verme yetene-
¤ini gelifltirir. Sporcular tak›m oyunlar›n-
da baflkalar›na güvenmeyi ö¤renir. 
Koç Toplulu¤u sosyal sorumluluklar›n›n
gere¤i olarak, Türk sporuna da önemli
katk›larda bulundu ve bulunuyor. 
Sportif faaliyetlere verdi¤imiz önemin ör-
ne¤i olan Spor fienli¤i’nde bir ay süreyle
arkadafllar›m›z›n yapacaklar› müsabakala-
r› izleyece¤iz ve amatör bir ruhla mücade-
le eden her yafltaki gençlerimizi alk›fllaya-
ca¤›z.
Rekabette amaç her zaman en iyi olabil-
mek. Ama bu süreçte her zaman kurallara
uygun, centilmence davranmak temel fel-
sefemizdir.”
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ayata dairh

Türk tüketicisi markalar›

nas›l alg›l›yor?
ugüne kadar sadece Rusya,
Güney Kore, ‹spanya, ABD
ve Japonya’da yap›lan bir
çal›flma, Koç Üniversitesi
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fa-

kültesi Pazarlama bölümünden Doç.
Ayflegül Özsomer ve Doç. Lerzan Aksoy
taraf›ndan Türkiye’de yap›ld›. Araflt›r-
ma, Türk halk›n›n markalar› alg›lay›fl›
konusunda son derece ilginç bulgular›
ortaya koyuyor. ‹kinci aflamas› da ta-
mamlanan çal›flman›n sonuçlar› birkaç
ay içinde aç›klanacak. 
Birinci bölümü Koç Üniversitesi, Arçe-
lik ve Aygaz, ikinci bölümü ise TÜB‹-
TAK taraf›ndan desteklenen çal›flma,
yurtd›fl›ndan da büyük ilgi görmüfl du-
rumda. ‹ki y›l› aflk›n bir sürede tamam-
lanan çal›flma sonucunda iki akademis-
yenin yurtd›fl›nda verdikleri tebli¤ler
uluslararas› markalar›n da ilgi alan›na
girmifl. Çal›flma yurtiçinde pek çok fir-
ma taraf›ndan da merakla bekleniyor. 
20 kategoride 40 markan›n de¤erlendi-
rildi¤i çal›flmada, marka tespitinde
ACNielsen’›n markalar çal›flmas› kulla-
n›lm›fl. ‹stanbul, Adana, Trabzon, Anka-
ra, ‹zmir, Samsun ve Gaziantep’te an-
ketleri yap›lan çal›flman›n birinci aflama-
s›nda 1200, ikinci aflamada da 1650 ki-
fli ile görüflülmüfl.
Doç. Özsomer ve Doç. Aksoy ile çal›fl-
malar›n›n ana bafll›klar›n› konufltuk. 

Çal›flman›zla ilgili bilgi verir misiniz?
Doç. Ayflegül Özsomer: Yurtd›fl›nda
marka kiflili¤inin, tüketicilerin marka
tercihini yüzde 70 oran›nda etkiledi¤i
yönünde bilgimiz var. Fakat Türkiye’de
bu marka kiflili¤i konusu pek bilinmi-
yordu. Marka kiflili¤i, kiflilik psikoloji-
sinden geliyor ve bu kiflilik ülkeden ül-
keye de¤ifliyor. Yani kiflilerin markalarla
özdefllefltirdikleri s›fatlar, kiflilik s›fatlar›
farkl›l›k gösteriyor mu, bununla ilgilen-
dik. Onun için de Türk sözlü¤üne kadar
gittik. Türk sözlü¤ünde kiflilerin kiflilik
tan›m›nda kulland›klar› s›fatlar› bulduk,
fokus gruplar yapt›k ve o flekilde araflt›r-
mam›za bafllad›k. 

Doç. Lerzan Aksoy: Çal›flmay› iki afla-
mal› yapt›k. Birinci aflamas›nda bu kifli-
lik s›fatlar›n›n hangi genel boyutlar› var,
onu ö¤renmeye çal›flt›k. Amerika’da,
yetkinlik, heyecan, sofistikasyon gibi
befl tane boyut bulunmufl. Biz Türki-
ye’de dört boyut oldu¤unu saptad›k:
yetkinlik, heyecan, geleneksellik ve an-
drojenlik. Androjenlik de, hem kad›n
hem erkek s›fatlar› olan bir boyut. 

Bu gençler aras›nda daha yayg›n her-
halde?
Doç. Özsomer: Evet, androjenlik, böy-
le flatafat, gösterifli sevme, hani hem
maskülen, hem feminen, belki gençlerin

daha yüksek oldu¤u, yani daha önemse-
di¤i bir kiflilik özelli¤i oluyor. Çal›flma-
n›n bir özelli¤i daha vard›; jenerasyonlar
aras›nda acaba bir fark var m› diye bak-
t›k. Dolay›s›yla ilk çal›flmam›za kat›lan-
lar›n yar›s› ebeveyn, yar›s› da çocuklar-
dan oluflturuldu. Gençlerin markalar›
biraz daha androjen, yetkinlikte biraz
daha yüksek alg›lad›klar›n› gördük. He-
yecan› da daha yüksek alg›l›yorlard›. 

Peki bu muhafazakârl›k k›sm›, genç-
lerde nas›ld›?
Doç. Özsomer: Geleneksellik anlam›n-
da muhafazakârl›kta yaklafl›k 19 marka
karfl›laflt›rd›k, aralar›nda anlaml› bir fark
yoktu. Daha sonra Danone, Renault gibi
flirketler araflt›rmam›zla çok ilgilendiler.
Danone çal›flmay› Fransa’daki ana ofis-
lerine yollad›. Ve bu muhafazakârl›k,
heyecan, yetkinlik boyutlar›n› hakika-
ten çok önemsediklerini söylediler. 

Uluslararas› flirketler ülkelere göre
davran›fllar›n› ya da marka imajlar›n›
de¤ifltirebiliyorlar m›?
Doç. Özsomer: Asl›nda bu çok kar›fl›k
bir konu. Baz› markalar› var ki, kendini
global olarak konumluyor. Mesela bir
yo¤urt firmas› her ülkede yetkinlik ve
hijyen, yani kontrollü üretim üzerine
odaklan›yor. Ama Türkiye’de bir de ek
olarak muhafazakârl›k önemli oldu¤u

B

Kiflilerin markalarla özdefllefltirdikleri s›fatlar ülkeden ülkeye farkl›l›k
gösteriyor mu? Koç Üniversitesi’nden Doç. Ayflegül Özsomer ve 
Doç. Lerzan Aksoy’un yapt›¤› bir çal›flma bu sorunun cevab›n› “Evet!” 
diye veriyor. Türk tüketicisi tercih etti¤i markalar›n özelliklerini flöyle
s›n›fland›r›yor: yetkinlik, heyecan, geleneksellik ve androjenlik
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için, firma yerel bir markayla bunu yapa-
biliyorlar. Mesela Coca-Cola bütün ülke-
lerde ayn› ama Türkiye’de ramazanda rek-
lamlarda iftar sofras›ndaki aileyi iflliyor.
Ama as›l söylemek istedi¤i heyecan, genç-
lik, dinamizm, global olarak bütün ülke-
lerde uygulan›yor. 

Muhafazakârl›k ve heyecan dediniz, iki-
si yan yana nas›l duruyor? 
Doç. Özsomer: Reklamlar bir konumla-
ma ve rakiplerin aras›ndan s›yr›lma iletifli-
mi olabiliyor. Genelde tüketicilerin ideal
kimlikleri, yani olmak istedikleri kimlikle-
ri var, bir de as›l kimlikleri var. Baz› ürün-
lerde as›l kimliklerini yakal›yor, mesela
muhafazakârl›k. Ama bir de o kiflinin ide-
al kimli¤i var. O ideal kimli¤inde heyecan

verici bir hayat› özlüyor, o zaman baz›
markalarda olmak istedi¤i kimli¤i yakal›-
yor. Dolay›s›yla, marka kiflili¤i araflt›rma-
lar›n›n as›l odak noktas› bu zaten.

Doç. Aksoy: Bu birazc›k da, yumurta m›
tavuktan, tavuk mu yumurtadan ç›k›yor,
sorusu. Yani, bence ikisi de var muhteme-
len. Sonuçta reklamlar, bir cemiyette, top-
lumda insanlar›n de¤erlerini, ihtiyaçlar›n›
etkileyen unsurlar. Keza ayn› flekilde yan-
s›tan da unsurlar. O yüzden bence biraz
yumurta m›, tavuk mu hikâyesi bu.

Bu çal›flma daha önce nerelerde yap›l-
m›fl, kimlerle benzefliyoruz?
Doç. Özsomer: Bildi¤imiz kadar›yla
Rusya, ‹spanya, Japonya, Amerika, Gü-

ney Kore, flimdi de Türkiye’de. Onun d›-
fl›nda da yok. 
Doç. Aksoy: Yapt›¤›m›z analizlere göre,
daha çok Güney Kore ile benzefliyoruz.
Bask›n olan ‹spanya’da tutku, Japonya’da
huzur. Bizde de muhafazakârl›k ve tutku
ç›k›yor. Yetkinlik ve heyecan gibi faktörler
flimdiye kadar çal›flman›n yap›ld›¤› her ül-
kede ayn› ç›km›fl. Gerçi içindeki s›fat ta-
n›mlar› farkl› olabiliyor. Mesela Türki-
ye’de yetkinlik alt›nda global olma var.
Türk tüketicisi globalleflmeye bafllam›fl
markalar› daha yetkin alg›layabiliyor. Bu
çok ilginç; mesela bu Amerika’da yok, ‹s-
panya’da yok. Tüketiciler o markalar› da-
ha yetkin alg›l›yor. Ama heyecan ve yet-
kinlik, çal›flmalar›n yap›ld›¤› befl-alt› ülke-
nin, befl-alt›s›nda da ç›km›fl. Bizim hem
global hem yerel marka yöneticilerine tav-
siyemiz, markan›n kifliliklerini iyi ve do¤-
ru ölçmeleri ve bir kere ölçtükten sonra da
zaman içinde takiplerini yapmalar›. 

Türkiye’de tüketicilerin yerli-yabanc›
mal tercihleri aras›nda nas›l bir denge
var? Genelde yabanc› markalara karfl›
bir e¤ilim var gibi görünüyor, do¤ru mu?
Doç. Özsomer: Yapt›¤›m baflka bir çal›fl-
mada, globalle yerel markalar› karfl›laflt›r›-
yor ve tüketicilerin o seçimi nas›l yapt›kla-
r›na bak›yorum. Orada flöyle bir fley var.
E¤er, o kategoride kuvvetli bir yerel mar-
ka varsa, bu yerel marka globalleflmeye
veya bölgeselleflmeye bafllad›ysa, tüketici
onu tercih ediyor. Yani asl›nda yerel mar-
kaya yatk›nl›k hâlâ var. Ama baz› katego-
rilerde bu yok. Mesela lastik ayakkab›da
yok, yani Nike ve Adidas ile rekabet ede-
bilecek bir Türk markas› yok. Ama tüketi-
ci kotta Mavi gibi yerli bir markay› hem
kalite, hem bulunabilirlik hem de baflka
ülkelerde de sat›flta baflar›l› buluyorsa, fir-
ma da bunu tüketicisine anlat›yorsa ileti-
flim karmas›nda tüketici onu tercih edi-
yor. Asl›nda yerli mal› tercih etme yatk›n-
l›¤› var ama tüketici ak›ll›, yerli mal e¤er
global markayla bafla baflsa tercih ediyor. 

Baflta Arçelik olmak üzere tercihler ara-
s›nda yerli üretim nas›l bir konumda?
Doç. Aksoy: Ayn› fley Arçelik için de ge-
çerli. Arçelik bizim ikinci çal›flmada kul-
land›¤›m›z markalardan biriydi. Burada
tabii flu çok önemli: Müflteri karar verir-
ken de¤er var m› diye bak›yor. Orada e¤er
o marka yerel markaysa ve bir de¤er sa¤l›-
yorsa, Arçelik gibi mesela, o zaman onu
çok rahat tercih edebiliyor. 

Doçent Ayflegül Özsomer (solda) ve Doçent Lerzan Aksoy.
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ehbi Koç Vakf› Koç Özel Lise-
si 11. s›n›f uluslararas› baka-
lorya ö¤rencisi alt› genç, Wes-
tern Acedemy Beijing’deki
(Pekin) EARCOS (Do¤u Asya

Uluslararas› Okullar Bölge Konseyi) tara-
f›ndan desteklenen, gençlerin de küresel
sorunlara çözüm bulup farkl›l›klar yara-
tabilece¤i noktas›ndan yola ç›kan GIN
(Küresel Konular A¤›) Uluslararas› Genç-
lik Konferans›’na kat›ld›. Alt› genç,
Çin’den, soruna de¤il çözüme odaklan-
man›n pratik sonuçlar›n› görerek ve kü-
resel ›s›nmayla mücadele ruhunu tazele-
yerek döndüler. 
Konferans›n temeli, Highnoon adl› kitap-
taki “20 küresel soruna 20 çözüm” felse-
fesine dayan›yordu. Alt› Koç Özel Lisesi
ö¤rencisi, Çin’e gitmeden önce konferan-
s›n konular›ndan biri olan su k›tl›¤›n› in-
celeyip, çözüm olarak ‹srail ve Türki-
ye’de kullan›lan damla sulama yöntemini
de araflt›rm›flt›. Çal›flmalar›n›, dünyan›n
dört bir yan›ndan gelmifl bir grup örenci-
ye interaktif biçimde sundular. Di¤er
okullar›n sunumlar›na da kat›lan Koç
grubu, Çin’de pet flifle kullan›m›yla ilgili
ulaflt›klar› bir baflka sonucu da çözüm
olarak bir proje haline getirecek.  
Etkinli¤e, CAS Koordinatörleri Sündüs
Cebecio¤lu gözetiminde kat›lan Dicle
Yalç›n, Bensu Ayd›n, Aykut ‹mer, Mete-
han Tekin›rk, Eda Haksal ve Naz Ça-
k›ro¤lu,  dünyaca ünlü Highnoon kitab›-
n›n yazar› Jean Francois Rischard’›n da
konuflmac› oldu¤u konferansta, baflka
birçok ünlü konuflmac›y› da izleme ve
tart›flma f›rsat›n› yakalad›. Biz de onlarla,
okullar›n› ve ülkelerini baflar›yla temsil
ettikleri etkinli¤i ve Çin izlenimlerini ko-
nufltuk. 

Naz Çak›ro¤lu:
Çin’de yapt›¤›n›z sunum ve bu ülkeyle
ilgili izlenimleriniz neler oldu?
Benim sunumum, damla sulaman›n Tür-
kiye’deki konumuyla alakal›yd›. Tar›m
ve ekonomi yönlerinde inceledi¤im bir
konuydu. Damla sulama üzerine Eda ar-
kadafl›mla birlikte çal›flm›flt›k. Gitti¤imiz
okul çok güzeldi. Pek çok dil ve dinden
insanla birlikte ayn› sorunlar› konufltuk.
Sanki dünyan›n küçük bir versiyonu gi-
biydi. Gitti¤imiz okulda plastik flifleler
yerine metal matara kullan›lmas› çok ilgi-
mi çekti. Hem küresel ›s›nmaya karfl›
mücadeleye destek verebilmek, hem de
çevre bilincini gelifltirmek için pet flifle
kullan›m›n›n k›s›tlanmas› gerekti¤ini dü-
flünüyorum. Bizim okulumuzda da bu
çal›flmay› bafllatmak istiyoruz. Kolay ol-
mayaca¤›n›n da fark›nday›m. 

Dünyadaki su k›tl›¤›n›n önüne geçil-
mesi için sizce neler yap›lmal›? 
Asl›nda küçük fleylerin o kadar büyük et-
kileri var ki... Örne¤in küveti doldurmak
yerine dufl almak! Dünyada çok kurak
alanlar var. Çin’deki çal›flmalar s›ras›nda
en çok insan›n bulundu¤u yerde en az yi-

yecek oldu¤unu çok aç›k bir flekilde gör-
dük. Ellerinde güç olan insanlar iyilik
için bu güçleri kullanm›yorlar. 

Orada görüflleriniz de¤iflti mi? 
Evet, önceden küresel ›s›nmayla ilgili ka-
rar verebilecek durumda de¤ildim. Bu
kadar insan›n orada bu konuyla ilgilen-
mesi beni de etkiledi. Art›k çok daha faz-
la dikkat ediyorum. Mesela okulumuzun
herhangi bir yerinde gündüz vakti ›fl›¤›
aç›k görürsem, mutlaka kapat›yorum.

Aykut ‹mer
Siz Çin’de hangi konuyu anlatt›n›z?
Küresel ›s›nman›n Çin yönünü araflt›r-
m›flt›m. Orada durum san›ld›¤›ndan da
kötü... Sadece nüfusun fazlal›¤› de¤il,
uluslararas› fabrikalar›n yaratt›¤› kirlilik
de inan›lmaz bir seviyeye ç›km›fl durum-
da. Orada sorumlulu¤umuzun daha faz-
la fark›na vard›k. Küresel ›s›nman›n önü-
ne geçebilmek için daha çok fley yapma-
m›z gerekti¤ini gördük. ‹klim d›fl›nda,
dünyan›n sorunlar›na dikkat çeken bir
toplant›yd›. Di¤er konu bafll›klar› da çok

V

ayata dairh

Vehbi Koç Vakf› Koç Özel Lisesi ö¤rencileri, su k›tl›¤›n›n sebeplerini ve çözüm
seçeneklerini araflt›rd›. Alt› liseli, Türkiye ve ‹srail’deki damla sulama yöntemini
anlatt›klar› Çin’deki uluslararas› konferanstan yeni bilgiler ve umutlarla döndü 

Türkiye deneyimini 
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ilgimizi çekti. Örne¤in çocuk askerlerin
anlat›ld›¤› bir sunum beni çok etkiledi. 

Toplant› ayn› zamanda çözümlere yö-
nelikti. Bu anlamda neler konufluldu? 
‹leride bizler bafla geçece¤iz, bugün lisede
okuyan insanlar›n gelecekte fark yaratma-
ya gücü olacak. Orada konuflmac›lar›n
yapt›¤› bir uyar› vard›: “küçüksünüz ve
bafllamay›n” diyenleri dinlemeyin. Buna
kat›l›yorum.

Eda Haksal
Siz toplant›y› verimli buldunuz mu?
Çok fazla fley ö¤rendi¤imiz bu seyahat,
gerçekten güzel geçti. Öncelikle su sorunu
oldu¤una dikkat çektik ve herkes kendi
bölümü itibariyle su k›tl›¤›n›n nedenlerini
anlatt›. Eskinin su zengini ülkeleri bugü-
nün su fakirleri konumuna geldi. ‹nterak-
tif geçen toplant›da, sorunun çözümüne
yönelik neler yap›labilir diye kat›l›mc›lara
sorduk. S›n›f› befle ay›rd›k ve kalem-kâ¤›t
da¤›tt›k. Her gruba neler yazd›¤›n› sor-
duk. Bir grup tar›mda uygulanan damla
sulamaya dikkat çekti. Türkiye’deki baz›
bölgelerde bunlar›n kullan›lmad›¤›n› an-
latt›k. 

Di¤er sunumlar› da izleyebildiniz mi? 
Evet, benim çok etkilendi¤im baflka bir su-
num yine suyla ilgiliydi. Afrika’daki kad›n-
lar›n su bulmak için ne kadar mesafe yürü-
düklerini ve bulduklar›nda da ne kadar
kirli oldu¤unu ortaya koyan bir sunumdu. 

Bu proje size neler katt›?
Öncelikle suyu ne kadar verimli kullan-
mam›z gerekti¤ini gördüm. Sadece damla
sulama yönteminin, verim artarken su
kullan›m›n›n azalmas›n› sa¤lad›¤›n› anla-
d›k. Bu araflt›rma sayesinde ileride hangi
alanda okursam okuyay›m, nas›l araflt›rma
yapabilece¤imi de ö¤rendim.

Dicle Yalç›n
Siz sunumda hangi konuyu ele ald›n›z?
Genel olarak su k›tl›¤›n› anlatt›m. Ülkeler
su k›tl›¤›ndan nas›l etkilenmifltir veya bu
konuda çözümler neler olabilir gibi konu-
lar› araflt›rd›m. Daha önce damla sulamay›

biyoloji dersinde deney olarak uygulam›fl-
t›m. Ne kadar etkin bir yöntem oldu¤unu
biliyorum. Küresel ›s›nma konusuna ilgim,
10’uncu s›n›fta, küresel ›s›nma dergisin-
deki editörlükle bafllad›. Ö¤retmenimiz li-
derli¤inde oluflturdu¤umuz 15 kiflilik bir
grupla dört sayfal›k dergi ç›kar›yorduk. 

Çin’deki sizi en çok neler etkiledi?
E¤itimlerle de ilgilendi¤im için genellikle
AIDS salg›n›yla ilgili sunumlara girdim ve
çok flafl›rd›m. Orada özellikle çözümlere
odaklanmam›z çok ilgimi çekti. Çünkü
ayn› konular› tekrar tekrar konuflman›n
anlam› yok. Önemli olan sorunlar›n ko-
nuflulmas›... 

Türkiye’de su sorunun ciddiyeti nedir?
Su sorununu çok ciddiye almal›y›z. 10 y›l-
d›r inan›lmaz bir su k›tl›¤› yaflamaya bafl-
lad›k. Bu, al›fl›k oldu¤umuz bir durum de-

¤il. Tar›ma dayal› bir ülke olarak, böyle bir
sorunla ilk kez karfl›lafl›yoruz. Ekonomi-
mizde bile bunun bir yeri olmad›¤›n› gö-
rebilirsiniz. Bu nedenle insanlar küresel
›s›nma konusunda duyars›z. Öte yandan
rakamlar› görünce flafl›r›yorlar.  

Metehan Tekin›rk
Sizin toplant›daki konunuz neydi?
Mevsim de¤iflikli¤i ve küresel ›s›nma ile su
s›k›nt›s›n›n neden-sonuç iliflkilerini anlat-
t›m. Çözüm yollar› arad›¤›m›z, teorik bilgi
de verdi¤imiz iyi bir sunumdu. Say›sal bil-
gilerle oradaki insanlara sorunlar› ortaya
koyarken çözüm önerilerini aktivite olarak
araflt›rd›k. Kat›lan ö¤rencilerin hepsi, zaten
bu konularla ilgilenmifl durumdayd›.  

Konferansta sizi en çok ne etkiledi?
Oradaki insanlar›n aktivist tav›rlar› beni
etkiledi. Bir fley yapmaya çal›flan insanlar›
görmek umut veriyor. Küresel ›s›nmay›
bilen çok insan var ancak sadece bir avuç
kifli bir fleyler yapmaya çal›fl›yor. 

Çin izlenimlerinizi ö¤renebilir miyiz?
Aç›kças› çok güzel de¤il, çünkü arada tah-
min etti¤imden daha fazla kültür fark› var-
m›fl. Öte yandan Çin çok önemli. Bat›’dan
ald›¤› fabrika yat›r›mlar›n› da inceledi¤i-
nizde üretimin oraya kayd›¤›n› görüyoruz.
Orada hava kirlili¤i çok fazla. Öyle ki önü-
nüzü bile göremiyorsunuz. Düflünün,
bakt›¤›n›zda güneflin rengi kahverengiye
benziyor. Ne yaz›k ki Çin’in bekledi¤im
gibi ç›kmad›¤›n› söyleyebilirim.

C‹N’e tafl›d›lar
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Songül Toprak’›n hayali veterinerlikti. Ama diplomas›n› eline ald›¤›nda,
karar›n› çoktan vermiflti; Arçelik bayili¤i. Aileden ald›¤› bu bayrak, flimdiden
k›z›n›n eline geçmifl bile. Yedi yafl›ndaki Su, 5 YTL maaflla çal›fl›yor! 
Songül Toprak, sosyal sorumluluk projelerini de aral›ks›z sürdürüyor 

Yedi yafl›ndaki “çal›flan›na”

5 YTL maafl veriyor!

ongül Toprak 15 yafl›ndan
bu yana ticaretin içinde. ‹fl
hayat› Arçelik’le bafllam›fl,
Arçelik’le sürüyor. Ortaokul
son s›n›ftan itibaren okul d›-

fl›ndaki tüm zaman›nda Arçelik bayii
a¤abeyi ile çal›flm›fl. O art›k Arçelik Ak-
merkez Bayii. Bu iliflki, ailenin “genç”
üyelerinde de sürdürülecek gibi görü-
nüyor. Toprak’›n yedi yafl›ndaki k›z› Su,
daha yuvadayken annesinin kartvizitle-
rini s›n›f arkadafllar›na da¤›t›p müflteri
toplamaya bafllam›fl. Su’nun çabas› so-
nuç da vermifl. “‹nan›r m›s›n›z” diyor

Toprak, “Velilerin tümü müflterim ol-
du”. Ticarette insan iliflkilerinin önemi-
ne yürekten inanan, bu yüzden iflini bir
“hobi” olarak gören Toprak, Koç Toplu-
lu¤u’nun sosyal sorumluluk projelerini
yak›ndan izledi¤i gibi, kendisi de birçok
projede yer al›yor. 

Ticarete nas›l at›ld›n›z?
fiirketimiz 1983’te a¤abeyim Erdo¤an
Toprak taraf›ndan kuruldu. 1993’ten bu
yana Arçelik Akmerkez Bayili¤inin so-
rumlulu¤unu tafl›yorum. Ortaokul son
s›n›fta, okul d›fl›ndaki zamanlarda ma-

¤azada çal›fl›rd›m. Lise ve üniversite y›l-
lar›nda da… Ama as›l e¤itimimi a¤abe-
yimden ald›m. Hafta sonlar›nda, yaz ta-
tillerinde sürekli ma¤azadayd›m. Üni-
versiteyi bitirdikten sonra ise tam za-
manl› çal›flmaya bafllad›m.

Hangi fakülteden mezun oldunuz?
Asl›nda veterinerlik fakültesi mezunu-
yum. Hayalim veteriner olmakt› ama ti-
caret onun önüne geçti. Fakültede hafta
sonlar› staj yapmam gerekirken, ben
hep ma¤azada olmay› tercih ettim. Bir
ifli yapt›¤›mda, onu en iyi flekilde yap-

S
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mak isterim. Bu durumda da iyi bir vete-
riner olamayaca¤›m› gördüm. Benim için
insan iliflkileri daha a¤›r bas›yordu; ve Ar-
çelik bayili¤i, veterinerli¤in önüne geçti.

Çok küçük yaflta ticarete at›lmak bir
bayi olarak size neler katt›?
‹flimizin temelinde ikili iliflkiler, insan› ta-
n›mak yat›yor. Bir ürün satabilmek için
karfl›n›zdaki insana ulaflabilmeniz flart.
Bir yandan iyi bir diyalog kurman›z bir
yandan da risk almaman›z gerekiyor. So-
nuçta ma¤azaya gelen birine 5-10 dakika-
l›k bir sohbetin ard›ndan ciddi bir kredi
aç›yorsunuz. Bu nedenle insan tan›mak
çok önemli. Ben zaten insanlarla diyalog
kurmay› çok seviyorum; bu beni çok
mutlu ediyor. Böyle olunca da iflimi seve-
rek yap›yorum. Her zaman da sevdim.
“‹flim hobim” diyebilirim. Küçük yaflta ifle
bafllay›nca, daha fazla birikim sahibi ol-
dum. Bunun da ötesinde, 15 yafl›ndan be-
ri Arçelik markas›yla iç içeyim. Benim
için okul gibi oldu. Arçelik’le büyüdüm.
Koç Toplulu¤u kültürüyle çok genç yafl-
larda tan›flt›m. Bu benim için bir avantaj. 

Koç Toplulu¤u’nun bayii olmak size ne
gibi avantajlar sa¤l›yor?
Çok büyük bir güven ve güç hissediyo-
rum. Küçüklü¤ümden beri Koç Toplulu-
¤u’nun bir markas›n› gördü¤ümde, onun
iyi bir marka oldu¤unu düflünmüflüm-
dür. Koç logosu benim için hep bir güven
simgesi oldu. Arçelik de her zaman dün-
ya liglerinde koflan bir markad›r. Son de-
rece profesyonel, baflar›l› yöneticilerimiz
var. Biliyorum ki her türlü s›k›nt›m›zda
bizim yan›m›zdalar. ‹flte bu duyguyu tafl›-
mak güzel, Arçelik olarak her zaman için
takip edilen bir marka olduk. fiunu rahat-
l›kla söyleyebilirim, Arçelik’te s›k›nt› ol-
maz. E¤er bir s›k›nt› olursa, Arçelik’in yö-
neticileri bu s›k›nt›y› aflar, çözer. Size ya-
flad›¤›m bir olay› anlatay›m: Akmerkez’de
bir bayan›n çantas› çal›nm›fl. Onca mar-
kan›n aras›ndan bizi seçip, bizden yard›m
istedi. Neden biz? Çünkü Koç’un marka-
s›na güven duyuyor. Koç’un yard›mc› ola-
ca¤›na inan›yor. ‹flte bu güven tesisi çok
önemli.

Siz Arçelik markas›yla büyüyen bir ba-
yisiniz. Aileniz bu gelene¤i sürdürecek
mi?
Yedi yafl›nda bir k›z›m var. O da haftan›n
bir günü ma¤azada. Asl›nda do¤du¤un-
dan bu yana ma¤azada demek daha do¤-
ru olur. Ama art›k haftada bir gün çal›fl›p
5 YTL maafl al›yor.

Potansiyel bir Arçelik bayii yetifliyor
galiba...
Geçti¤imiz y›ld›; benim kartvizitlerimi al-
m›fl. Kartlar› bofluna harcamamas›n› söy-
ledim. Bir süre sonra yine kartvizitlerimi
ald›¤›n› görünce, hepsini elinden ald›m.
Bir yandan a¤larken bir yandan konuflu-
yordu: “Harcam›yorum, okulda arkadafl-
lar›ma da¤›t›yorum. ‘Anneleriniz Akmer-
kez’de Arçelik bayiinden al›flverifl yaps›n’
diyorum. Di¤er s›n›fa da da¤›tacakt›m
ama yetmedi. Onun için kartlar›n› ald›m”.
Gerçekten de da¤›tm›fl. ‹nan›r m›s›n›z, ek-
siksiz bütün s›n›f flu an benim müflterim. 

Arçelik bayii olarak apartman görevli-
lerine yönelik bir etkinlik gerçeklefltir-
mifltiniz. Bu etkinli¤i anlat›r m›s›n›z?
Bu a¤abeyimin fikriydi. Biliyorsunuz,
apartman görevlileri toplumda fazlaca
onore edilmeyen, dar gelirli, e¤lenmeye
pek de vakit ay›ramayan bir kesim. Oysa
bu insanlar ayn› zamanda bize müflteri
getiren, bizim broflürlerimizi da¤›tan yani
bizimle iflbirli¤i yapan, ekibimizle beraber
çal›flan insanlar. Onlara bir e¤lence dü-
zenlemeye karar verdik. 13 Nisan’da bir
salon tutup, “Apartman Görevlileri Gü-
nü” yapt›k. 500 kifli kat›ld›. Hep beraber
çald›k, söyledik, e¤lendik. Ayn› gün alt›

çocuk için -tüm e¤itim yaflamlar›n› kap-
sayacak flekilde- burs çekilifli ve aileler
için de beyaz eflya çekilifli yapt›k.

Bu etkinli¤i sürdürecek misiniz?
Zaten ma¤azam›z› açt›¤›m›zdan bu yana
hem burs veriyor hem de çeflitli yard›m-
larda bulunuyorduk. Ama iflin içinde e¤-
lence yoktu. Bundan böyle o da olacak.
Apartman Görevlileri Günü’nü sürdürece-
¤iz. Sosyal sorumluluk da iflimizin bir par-
ças›. O günün ertesinde bir sürü insan
ma¤azaya gelip bize teflekkür etti. Çok
duyguland›lar. Hat›rlanm›fl olmaktan
mutlu oldular. O gün,  “Biz bir Arçelik ai-
lesiyiz” mesaj›n› çok net vermeye çal›flt›k.
Onlar da “Biz de sizden biriyiz” demeye
bafllad›. 

Koç Toplulu¤u’nun sosyal sorumluluk
projelerine iliflkin neler söyleyebilirsiniz?
Koç Toplulu¤u’nun sosyal sorumluluk
projeleri bize umut veriyor. Vehbi Koç
“Ülkem varsa ben de var›m” demifltir. Bu
söze yürekten kat›l›yorum: Ülkemiz varsa
gerçekten biz de var›z. Do¤al olarak sos-
yal sorumluluk bilinci afl›layan bir toplu-
lu¤un içinde olmaktan mutluyum. Bili-
yorsunuz, Arçelik’in  “Arçelik A.fi. ile E¤i-
timde Gönül Birli¤i” adl› bir projesi var.
Türkiye'nin dört bir yan›ndaki yat›l› il-
kö¤retim bölge okullar›nda e¤itim gören,
maddi olanaklar› yetersiz olan ailelerin
çocuklar›n›n e¤itim standartlar›n› yük-
seltmeyi amaçl›yor. Bu proje bana ilham
verdi. Ben bir sivil toplum kuruluflunda
görevliyim;  Rotary Kulübü üyesiyim. Ku-
lüpteki arkadafllar›mla bu konuyu görüfl-
tük. Arçelik’in projesinden feyz ald›k. Is-
parta’daki yat›l› ilkö¤retim bölge okulu-
nun bilgisayar odas›n›, oyun odalar›n›,
spor salonunu düzenledik. ‹stanbul Tefl-
vikiye Rotary Kulübü 2005-2006 dönem
baflkanl›¤›m s›ras›nda Do¤u ve Güneydo-
¤u Anadolu’da 100 tane okuma yazma
kursu açt›k. Kars’ta ve Diyarbak›r’da kü-
tüphaneler açt›k. Siirt ve Tunceli’de birer
okul yapt›rd›k. Hindistan’daki “Haydi
K›zlar Okula” kampanyas›na destek ver-
dik. Kullan›lm›fl çocuk k›yafetlerinin ihti-
yaç sahiplerine gönderilmesini hedefleye-
rek, “Anneden Anneye Projesi”ni gelifltir-
dik. Diyabetli gençlere ve çocuklara insü-
lin deste¤i sa¤lamak için Türkiye Diyabet
Vakf› ile “‹nsülin Yaflamd›r” projesini ge-
lifltirdik. Vehbi Koç, cenazelerde çiçek ye-
rine ba¤›fl olay›n› getiren kiflidir. Biz de
buradan hareket ederek, çeflitli kutlama-
larda çiçek yerine “‹nsülin yaflamd›r” ser-
tifikalar›n›n gönderilmesini sa¤lad›k.
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nsanlar önceleri ona kuflkuluyla bakm›fllar. Engelliler
için savaflan bir vakf›n baflkanl›k koltu¤unda oturan bir
“engelsiz”in, politikaya haz›rl›k veya para peflinde oldu-
¤u san›lm›fl. Zamanla Türkiye Engelliler Spor Yard›m ve
E¤itim Vakf›’n›n (TESYEV) en büyük sponsorlar›ndan
biri ve politikaya da niyeti olmad›¤› anlafl›lm›fl. Oysa

Kocaömer’in hayat›n› engellilere adamas›n›n nedeni, a¤abeyinin
çekti¤i zorluklar› yak›ndan yaflamas›... Engelleri kald›rmak için
sporun gücünü kulland›klar›n› söyleyen Kocaömer ile, baflkan›
oldu¤u TESYEV’in çal›flmalar› ve Koç Holding ile yap›lan iflbir-
li¤ini konufltuk. 

TESYEV nas›l kuruldu? 
1997’de Engelliler Spor Federasyonu Baflkanl›¤›’n› b›rakt›ktan
sonra, engellilere yönelik çal›flmalara devam için vak›f kurmaya
karar verdim. TESYEV’in temelleri böyle at›ld›. O dönemde bir
yandan Fanatik ve Radikal gazetelerinde engellilerin sorunlar›na
dikkat çekmek için yazarl›k yap›yordum. Son sekiz senedir Mil-
liyet ve Posta’da süren yazarl›¤›n haricinde, daha somut projeler
gelifltirmek istiyordum. Vakf›m›z, tecrübeleri ›fl›¤›nda bu ifle gö-
nül veren 41 kurucu üye ile 1999’da kuruldu. Kurucu mütevel-
li heyeti üyeleri aras›nda Fatih Altayl›, Hülya Avflar ve emekli
Orgeneral Çevik Bir gibi tan›nan isimler de vard›. Temel hedef,
engellilerimizin yaflam mücadelelerinde, “e¤itim ve spor” ile
üretken ve engel tan›maz özellikler kazanmalar›n› sa¤lamakt›.
Çal›flmalar›m›z dikkat çekip baflar›l› oldukça, çok daha fazla en-
gelli insan›m›za yard›m edebilme imkân›m›z oldu. 

Bu ifle gönül vermiflsiniz?
Böyle bir sivil toplum örgütü ilk kuruldu¤unda, hele ki baflkan-
l›k koltu¤unda benim gibi engelli olmayan biri oturuyorsa, in-
sanlar flüpheyle yaklafl›yor. As›l hedefin politikaya haz›rl›k veya
parayla ilgili ifller oldu¤u san›l›yor. Zamanla vakf›n en büyük
sponsorlar›ndan birinin ben oldu¤umu görüp, politikaya da at›l-
mak gibi bir niyetim olmad›¤›n› anlad›lar. 

por vizyons

‹

Koç Holding, Türkiye 
Engelliler Spor Yard›m ve 
E¤itim Vakf› (TESYEV) 
arac›l›¤›yla Bejing 2008’in 
ard›ndan düzenlenecek Paralimpik
Oyunlar›na kat›lacak engelli
sporcular›m›z› destekleyecek.
TESYEV Baflkan› Yavuz Kocaömer,
Koç Holding gibi kurumlar›n
destekleriyle engelleri kald›rmaya
devam edeceklerini, sporun
engellileri hayata ba¤lad›¤›n›
söylüyor

Ahmet Yavuz Kocaömer kimdir?
1948’de ‹stanbul’da do¤an Kocaömer, vaktinin yar›s›n› ifladam› kimli¤iyle
Frankfurt’ta, yar›s›n› da TESYEV Baflkan› kimli¤iyle ‹stanbul’da geçiriyor. Almanca
ve ‹ngilizce bilen Kocaömer, evli ve bir çocu¤u var. Daha önce Türkiye Tenis
Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeli¤i, Türkiye Engelliler Spor Federasyonu
Baflkanl›¤› görevlerinde de bulunan Kocaömer, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi
ve TESYEV baflkanl›klar›n› birlikte yürütüyor.

“Engelleri
kald›r›yoruz”

TESYEV Baflkan› A. Yavuz Kocaömer:
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Ben, engelli bir insan›n psikolojik ve fiz-
yolojik olarak neler çekti¤ini çok iyi bili-
yorum. 22 y›l engelli bir a¤abeyle yafla-
d›m; kendisi ne yürüyor ne oturabiliyor-
du. Çok zekiydi, hatta evimizin hakimi
oldu¤unu bile söyleyebilirim. Ancak ha-
yat› oldukça zordu. Onun çekti¤i s›k›nt›-
lar› görünce, engellilere yard›mc› olabil-
mek için yola ç›kmaya karar verdim. 

TESYEV neler yap›yor? 
Bu ifle bafllad›¤›m›zda, Türkiye genelinde
bedensel engelli spor kulübü say›m›z
18’di. Bu say›y› 68’e ç›kard›k. Bu kulüp-
lerin en büyük ihtiyac› spor sandalyeleri-
dir… Tanesi 5 bin YTL’dir. Bafllang›çta
60-70 bin YTL temin ederek sandalyeleri
getirdik. Bu sayede Hakkâri, Batman,
Mufl, Van, Sivas, Diyarbak›r gibi geri kal-
m›fl bölgelerimizde bile engelli insanlar›-
m›z, otobüslerle deplasmana maç yapma-
ya gidebiliyor. 
Spor, engellilerimizi hayata ba¤l›yor. Öz-
güvenleri art›yor, toplumla kaynaflmalar›
kolaylafl›yor. Rehabilitasyonlar›na katk›
sa¤lad›¤› gibi, baflar›l› olurlarsa milli tak›-
ma kat›larak uluslararas› turnuvalara ka-
t›lmalar›n›n yolu aç›l›yor. Profesyonel
sporcu olarak hayatlar›n› kazanma imkâ-
n›na bile ulaflabiliyorlar. Bak›n, bir spor
sandalyesi bile neler sa¤l›yor. 
‹kinci çal›flma alan›m›z da engelli ilkö¤re-
tim ve üniversite ö¤rencilerine burs sa¤la-
mak… Bugün itibariyle 294 engelli ö¤-
rencimize burs veriyoruz. Ayr›ca bilgisa-
yar kurslar› düzenliyor, istihdamlar›n›
sa¤l›yoruz. Rehabilitasyonlar›na yard›mc›
olacak faaliyetleri de destekliyoruz. ‹hti-
yac› olanlar›n kritik ameliyatlar›n›n yap›l-
mas›nda ve protezlerin temininde destek-
lerimiz de oluyor. 

‹nsanlar›n hayat›n› de¤ifltiriyorsunuz…
Size bununla ilgili bir örnek vereyim. Ga-
latasaray’a tekerlekli sandalye basketbol

tak›m› kurdurduk. Geçti¤imiz ay o tak›m
Madrid’e gitti ve ülke tarihinde ilk defa
kat›ld›¤›m›z fiampiyon Kulüpler Kupa-
s›’n› müzelerine götürdüler. O tak›mdaki
engellilerimizin gururunu düflünün…
Daha önce de Befliktafl’a bir tak›m kur-
durmufltuk. Önümüzdeki dönemde in-
flallah Fenerbahçe de kuracak. Büyük ku-
lüplerin bu ifle girmesi, engellilere profes-
yonellik imkân› da yarat›yor. Galatasa-
ray’›n bu baflar›s› Avrupa’da çok ses getir-
di. ‹nan›yoruz ki bu baflar›, bundan sonra
pek çok engelli gencimize sporun yolunu
açacak. fiimdiye kadar 10 bin engelliyi
spora yöneltti¤imizi söyleyebilirim.

Engelli sporu Türkiye’de hangi noktada?
Çok iyi de¤il. Dünyada bedensel engelli-
ler 20 branflta spor yap›yor. Türkiye’de
bunun 12’sini uygulayabiliyoruz. Görme
engellilerde spor kulübü say›s› s›f›rd›, bu-
gün 56. Onlar için ilk ç›ng›rakl› toplar›
getirdi¤imizde, gümrükte ne olduklar›n›
aç›klamakta zorland›k.

Türkiye’de engellilere bak›fl nas›l? 
Biz engellilere s›cak bakm›yoruz! Belki de
onlar›, “bafl›m›za gelir” korkusuyla gör-
mezden geliyoruz. Bu bak›fl aç›s›n›n ne-
deni, e¤itimsizlik. Almanya’da “Sen, Ben
ve Di¤erleri” ad›nda bir ders var. Bir gör-
me engelliye nas›l davran›laca¤› ya da in-
san›n niye sa¤›r olabilece¤i gibi bilgiler
veriliyor. 

Çal›flmalar›n›z› nas›l finanse ediyorsu-
nuz? 
Öncelikle ba¤›flç›lar›m›z arac›l›¤›yla...
‹fladamlar›, güven tesis etmifl bir kurum
oldu¤umuz için gönül rahatl›¤›yla ba¤›fl
yap›yor. Düzenledi¤imiz etkinliklerle de
kaynak sa¤l›yoruz. Farkl› kifli ve kurum-
lar›n bize ulaflt›rd›¤› mamulleri sat›yoruz.
Örne¤in Serdar Bilgili, “Engellere Ra¤-
men” ad›ndaki sergisini kitap haline geti-

rip, 2 bin bast›rarak vakf›m›za hediye et-
ti. ‹flte Koç Holding ile iflbirli¤imiz de bu-
na iyi bir örnek…

Beijing 2008’in ard›ndan Paralimpik
Olimpiyat düzenlenecek. Koç Holding
de sporcular›m›z› destekliyor. Bu
oyunlara kaç sporcumuz kat›lacak?
2000 Sidney Paralimpik Oyunlar›’na tek
sporcuyla kat›ld›k. 2008 Beijing’de ise 21
sporcumuz olacak. Üstelik bu sporcular›-
m›z›n hepsi barajlar› geçerek, yani bilek-
lerinin gücüyle kat›lma hakk› kazand›.
Bedensel engellilerimiz at›c›l›k, okçuluk,
yüzme ve atletizm branfllar›nda yar›flacak.
Görme engellilerde judoda kat›l›yoruz.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi arac›l›-
¤›yla TESYEV de sporcular› destekliyor. 
Paralimpik Oyunlar deyip geçmeyin…
Bu y›l Pekin’e 135 ülkeden 4150 sporcu
kat›lacak. Bedensel engellilerde 20, gör-
me engellilerde ise dört kategori var.
Uluslararas› Olimpiyat Komitesi, Paralim-
pik Oyunlar› yapmayan bir kente olimpi-
yatlar› da vermiyor. Bu nedenle, Olimpi-
yat aday› olmak istiyorsak, Paralimpik
Oyunlara da haz›rlanmal›y›z. 

Koç Holding ile çal›flman›z hakk›nda
bilgi verebilir misiniz?
Koç Holding, Pekin’e gidecek sporcular›-
m›za destek olacak. Bu iflbirli¤i bizim için
çok önemli. fienes Erzik ile kap›lar›n› çal-
d›k. Sa¤ olsunlar, Koç Holding yöneticile-
ri de kabul etti. Bu oyunlar için birlikte
çal›flmak bizim için iyi bir bafllang›ç anla-
m›na da geliyor. Koç Holding gibi ku-
rumlar›n bize destek olmas› çok önemli.
Bu nedenle iflbirli¤imizi sürekli k›lmak is-
tiyoruz. E¤er biz ihtiyaçlar›m›z› ve hedef-
lerimizi do¤ru anlatabilirsek, devam› ko-
nusunda endiflem yok. Koç Holding’in
sosyal sorumluluk kampanyalar›n› da ta-
kip etti¤inizde, bu ciddiyeti zaten görebi-
liyorsunuz. 
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evmeyeni çoktur matemati-
¤in. Ama Serap A¤ca mate-
mati¤i seviyor hatta “müzi-
¤ini” bile duyuyor. Bo¤aziçi
Üniversitesi’nde matematik

okumufl. Üzerine bir de yüksek lisans
yapm›fl. Yap› Kredi Sigorta Nakliyat Si-
gortalar› Müdürü olarak dokuz elema-
n›yla birlikte miktar› küçük ama kârl›l›¤›
büyük birimini yönetirken o müzikten
de faydalan›yor. Ama A¤ca’n›n bir baflka
hayat› daha var ki, baflar›s› ödülle belge-
li. O ayn› zamanda bir yazar. Biz de A¤-
ca’ya, “Dr. Jekyll ve Mr. Hyde gibiyim”
dedi¤i bu ikili hayat›n› sorduk.

Matematikle sigortac›l›¤›n bir ilgisi
var m›?
Matematik bölümünde okurken sigorta-
c›l›kla ilgili dersler alm›flt›k. Ayr›ca be-
nim yüksek lisans tezim de sigortac›l›kla
ilgilidir. 

Nakliyat sigortac›l›¤› nas›l bir ifl? 
Sigortac›l›¤›n do¤du¤u branflt›r. Ameri-
ka k›tas›n›n keflfi ard›ndan gemilerin bu-
raya yapt›klar› seferlerde yaflanan hasar-
lar› karfl›lamak için gemi sahiplerinin
oluflturdu¤u fonlar, bugünkü anlamdaki
sigortac›l›¤›n temelini oluflturmufl. ‹çin-
de üç ana alan var. Emtia sigortalar›
(nakledilen mallar› sigortal›yoruz), tekne
sigortalar› (deniz araçlar›n› ve bu araçla-
r›n inflaatlar›n› sigortal›yoruz) ve nakli-
yat sorumluluk sigortalar›. Örne¤in Li-
man ‹flletmesi Sorumluluk diye bir ürü-
nümüz var. Limanda yap›lan operasyon-
lar s›ras›nda üçüncü flah›s mallar›na, ge-
milerine ve insanlara verilecek zarar›

S

çimizden birii

“Dr. Jekyll ve 
Mr. Hyde gibiyim” 

Sigortac› Serap A¤ca, mesaisinde nakliyat sigortas› yap›yor, prim üretiyor,
hasar ödüyor. Ödüllü öykücü A¤ca ise ifl saatlerinin ard›ndan rakamlar›n

dünyas›ndan ç›k›p kelimelerin ve cümlelerin suyuna dal›yor
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kaps›yor bu sigorta. Nakliyat sigortas›
prim üretimi aç›s›ndan çok küçük bir
branflt›r. Tek bafl›na bir flirketi tafl›maz.
Ama teknik kârl›l›¤› yüksektir çünkü ha-
sar durumu az olur. Türk ticaret ve sigor-
ta hukuku kadar deniz hukukuna da va-
k›f olman›z› ve di¤er sa¤l›k d›fl› elementer
branfllar hakk›nda teknik bilgiye sahip ol-
man›z› gerektiren zorlu ama zevkli bir
branflt›r. 

Ödedi¤iniz en yüksek hasar? 
May›s 2006’daki bir depo yang›n›nda
nakliyat branfl›ndan 1.5 milyon Euro ha-
sar ödedik. Teknede yak›n dönemde ya-
flad›¤›m›z en büyük hasar da A¤ustos
2005’te yan›p batan Ufuk-1 adl› tekneydi.
2 milyon dolar hasar ödendi.

Ne kadar prim üretiyorsunuz?
Nakliyat branfl›nda 2007 itibar›yla prim
üretimimiz 12.5 milyon YTL, hasar öde-
memiz de 4.5 milyon YTL. Yüzde 7 gibi
yüksek bir teknik kârl›l›k oran› tutturduk.
Yap› Kredi Sigorta olarak sektör içinde ön-
de gelen bir konumday›z. Sektörün gene-
linde (sa¤l›k sigortas› dahil, hayat sigorta-
s› hariç) teknik kârl›l›k oran› yüzde 2 iken
Yap› Kredi Sigorta’da yüzde 3’tür. Öte
yandan nakliyat sigortas›n›n Türk sigorta
sektörü içindeki pay› oldukça küçük. Me-
sela 2007 y›l›nda toplam sigortac›l›k sek-
törü (sa¤l›k dahil, hayat hariç) 9.6 milyar
YTL prim üretmiflken nakliyat branfl›n›n
bunun içindeki pay› yüzde 4’tür. Çal›flma-
lar›m›z kârl› olan bu branfl›n üretimini ar-
t›rmak yönündedir. 

‹fl d›fl›nda hayat›n›zda iki önemli alan
var; biri matematik. E¤itimini alm›fl,
yüksek lisans yapm›fls›n›z. Bir de ede-
biyat. Öyküler yaz›yorsunuz. “Athana-
sia” adl› öykünüzle 2007 y›l›nda AltKi-
tap 2007 Öykü Ödülü Yar›flmas›’nda
üçüncü oldunuz. Bu alanlar asl›nda
birbirini d›fllayan alanlar gibi görülür.
Siz bu alanlar› nas›l birlefltirebildiniz?
Dame de Sion’da okudum ben. Orada
Frans›z ve Türk edebiyat› konusunda iyi
bir e¤itim ald›k. Ailem de edebiyata düfl-
kündü. Koca koca kütüphaneleri olan bir
evde büyüdüm. Bir fleyler yazmaya baflla-
m›flt›m. Lise son s›n›fta, Galatasaray E¤i-
tim ve Kültür Vakf›’n›n açt›¤› liseleraras›
fliir yar›flmas›nda mansiyon kazanm›flt›m.
Yani edebiyata bir merak›m hep vard›. En
son iki sene önce bu konuya biraz daha
ciddi e¤ilme karar› ald›m ve Murat Gül-
soy’un Yarat›c› Yazarl›k Atölyesi’ne kat›l-

d›m. Atölyede önce bir seminer al›yoruz.
Sonra bize bir konu veriliyor; veya bir
bafllang›ç cümlesi verilerek devam›n› ge-
tirmemiz isteniyor. Bunun ard›ndan yaz-
d›klar›m›z› kat›l›mc›larla birlikte de¤er-
lendiriyoruz. Yazman›n temel ilkelerini
ö¤reniyoruz. Kurgu nedir, karakter nas›l
yarat›l›r, diyalog nas›l yaz›l›r, mekân nas›l
oluflturulur gibi konular› ö¤reniyoruz, çe-
flitli yazarlar› inceliyoruz. Ayr›ca çok oku-
yan bir insan›m. Edebiyat› çok severim. ‹fl
d›fl›ndaki bütün hayat›m edebiyat. ‹ki ha-
yat›m var diyebiliriz. Dr. Jekyll ve Mr.
Hyde gibi... 

Bu, “gündüz insan gece kurt” durumu,
ço¤u çal›flan için geçerli galiba... Bas›-
lan bir eseriniz var m›? 
Henüz yok. Edebiyat dergilerine gönder-
di¤im öyküler var. Ayr›ca yay›nevlerine
göndermek üzere “Korkunun Yedi Ad›”
isimli, öykülerden oluflan bir dosya haz›r-
l›yorum. Yafll›l›k, yaln›zl›k, ayr›l›k gibi ye-
di insani korkuyu iflliyor. Her korku için
öyküler var. Örne¤in ölümle ilgili bir
iyimser, bir kötümser öykü olacak. Yani
toplam yedi korku için 14 öykü. Kiflisel
web sitesi de bulunan Yang›n Departma-
n› Müdürümüz Kadir Burnaz’›n grafik ta-
sar›m› konusunda deneyimi ve onaylan-
m›fl çal›flmalar› var; kitab›n kapa¤›n› o ta-
sarl›yor, taslak çal›flmas› tamamlanmak
üzere. Yap› Kredi Foto¤raf Kulübü üyesi
olan ve kulübün yak›nda düzenlenecek
sergisinde çal›flmalar› yer alacak olan Ha-
sar Müdürümüz Melike Demirel de arka
kapak foto¤raf›n› çekecek. Böylece Yap›

Kredi Sigorta’n›n ortak çal›flmas› oluyor,
bir yerde...

Hep öykü mü yaz›yorsunuz; roman
yok mu?
Öykü yazmay› seviyorum. Çok ekono-
mik olmak zorundas›n›z. Kendine ait bir
zevki ve zorlu¤u var. Ama öte yandan ro-
man› da seviyorum. Ödül kazanan öy-
küm “Athanasia”, çok verimli, romana
çevrilebilir bir öyküdür. Ayr›ca alttan al-
ta verdi¤i mesaj› kad›n okurlar›m çok be-
¤endi. fiimdi bu öyküyü roman olarak
yaz›yorum.

Biraz da matemati¤in dilinden bahsede-
lim. Sizce say›lar›n bir dili var m›d›r?
Matemati¤in dili de var, müzi¤i de var.

Siz duyuyor musunuz o müzi¤i? Mate-
mati¤in müzi¤ini duyan biri d›flar›daki
hayata nas›l bakar?
Okuldayken duyard›m tabii. Benim ald›-
¤›m e¤itim, soyut matematik üzerine.
Okuldan neredeyse hiç rakam görmeden
mezun olduk. Hep X’ler ve Y’lerle, kav-
ramlarla yafl›yorsunuz. Bir tür hayal dün-
yas›. Ben de buna yatk›n biriyim. Ama so-
nunda hayat›n gerçekleri a¤›r bas›yor. O
dünyadan ayr›lmak zorunda kald›m ve
uzaklaflt›m. fiimdi gerçek dünyadaki ger-
çek say›larla u¤rafl›yorum. 

O dünyadan uzaklaflt›ktan sonra bir k›-
r›lma yaflad›n›z m›?
O k›r›lmay› yaflad›¤›m için flimdi yaz›
dünyas›nday›m. Ama matematik dünya-
s›n›n bana faydas› dokunuyor. Bir sorun-
la karfl›laflt›¤›n›zda hiç akla gelmeyecek,
hayal ürünü çözümler getirip sonra bunu
gerçe¤e uydurabiliyorsunuz. Tabii hayal
dünyan›z› bütünüyle ifle yans›tamazs›n›z.
Onun için de edebiyat bana iyi geliyor.

Erdal ‹nönü, Meclis’te baz› konular gö-
rüflülürken Kâ¤›d› kalemi ç›kar›p prob-
lem çözermifl. Sizin de böyle al›flkan-
l›klar›n›z var m›?
Bir keresinde bir konser s›ras›nda akl›ma
bir problemin çözümü gelmiflti, kâ¤›d›
kalemi ç›kar›p çözmüfltüm. Tabii art›k
matematik dünyas›ndan uza¤›m ama ya-
n›mda her zaman kâ¤›t kalem tafl›r›m.
Akl›ma gelen konular›, cümleleri, gördü-
¤üm ilginç fleyleri yaz›yorum. 

Demek art›k say›lar›n dilinden tama-
men sözcüklerin diline geçtiniz... 
Evet, art›k öyle denilebilir.

1972 ‹stanbul do¤umlu. Notre Dame de
Sion Frans›z K›z Lisesi ve Bo¤aziçi Üni-
versitesi Matematik bölümü mezunu.
Ayn› bölümde yüksek lisans yapt›. Üni-
versitede bir süre araflt›rma görevlisi
olarak çal›flt›ktan sonra çeflitli flirketlerde
stratejik planlama, ifl gelifltirme, kalite
yönetimi, bilgi sistemleri alan›nda çal›fl-
t›. 2001’de Sistem Araflt›rma Gelifltirme
Müdürlü¤ü’nde uzman olarak girdi¤i
Yap› Kredi Sigorta’da, 2006’dan beri
Nakliyat Sigortalar› Müdürü olarak hiz-
met veriyor. “Athanasia” adl› öyküsüyle,
AltKitap 2007 Öykü Yar›flmas›’nda
üçüncü oldu. En sevdi¤i yazarlar Orhan
Pamuk, O¤uz Atay, Murat Gülsoy, Er-
nest Hemingway ve H.P. Lovecraft. Son
okudu¤u kitap, Onat Kutlar’›n “‹shak”›.

Serap A¤ca kimdir?



azetecili¤e erken yaflta ve
baflka bir daldan gelmifl-
siniz…
Mimar Sinan Üniversite-
si’nde endüstri ürünleri ta-

sar›m› okuyordum. Henüz ikinci s›n›f-
tayd›m. Bilgisayarda grafik programla-
r›yla çizim yapmay› da ö¤renmek istiyor-
dum. Ama y›l 1994’tü ve flimdiki gibi
her yerde bilgisayar yoktu. Hürriyet ga-
zetesinde bu programlar›n kullan›ld›¤›
Macintosh’lar›n bulundu¤unu ö¤rendim
ve baflvurdum. Amac›m  bu konuda
kendimi gelifltirmekti.
Bana “Ekonomi servisinde gece sorum-
lusu yok. Gel, hem grafik programlar›n›
ö¤ren hem de ekonomiye bak” teklifini
yapt›lar. Gazetelerin gece sorumlular›,
ancak önemli geliflmeler yafland›¤› du-
rumlarda haberlerde de¤ifliklikler  yapar.
O dönemde ekonomi haberleri geceleri
pek de¤iflmiyordu. Ben de buna güven-
mifltim. Ama flans›ma, ben Hürriyet’e
girdikten bir ay sonra ekonomik kriz
patlad›. Ekonomi sayfalar› her gece, ta-
mamen de¤ifliyordu. Art›k grafi¤i unu-
tup yaz› yazmay› ö¤renmeye bafllam›fl-
t›m. Ama bundan da keyif ald›¤›m› fark
ettim. Dört y›l gece sorumlusu olarak ça-
l›flt›ktan sonra, muhabir olarak gündüze
geçtim. Dört senelik gece çal›flmas› be-
nim için tam bir okul olmufltu. Muhabir
olarak da finanstan borsaya, teknoloji-
den tekstile kadar ekonominin tüm dal-
lar›nda çal›flt›m. Bu arada otomobil ha-
berlerine de ilgi duyuyordum ve yavafl
yavafl otomotiv sektörüne kayd›m.
2003’te Ufuk Sand›k ile beraber Otoya-
flam gazetesini ç›kartd›k. 2005’te Hürri-
yet’in tüm otomotiv haberleri benim so-
rumlulu¤uma verildi. Hem Otoyaflam
gazetesinin yay›n koordinatörü hem
Hürriyet’in otomotiv editörü oldum. Ay-
r›ca Emlak Yaflam gazetesinin de editör-
lü¤ünü yap›yorum. Sonuçta tasar›m e¤i-
timi almama ra¤men, hayat beni gazete-
cili¤e yönlendirdi.  

Günlük gazetede otomotiv editörü ol-
mak için ne gerekiyor?
Hürriyet’te otomotiv editörü olmadan
önce, uluslararas› haber ajans› Reuters’in
ekonomi gazetecili¤i için Türkiye’den
seçti¤i iki muhabirden biri olmufltum.
Bir buçuk ay kadar ‹ngiltere’de Reu-
ters’te ekonomi gazetecili¤i üzerine e¤i-
tim görüp sertifika ald›m. Hem ekonomi
muhabirli¤i yapm›fl olmam hem de Reu-
ters e¤itimi, otomotiv haberleri için bana
büyük avantaj sa¤l›yor. Çünkü art›k oto-
motiv sektörü için sadece otomobilden
anlamak yetmiyor, ekonomiyi de iyi bil-
mek gerekiyor.

“Otobil” adl› bir yar›flma düzenliyor-
sunuz... Bunu anlat›r m›s›n›z?
Otobil’in amac›, Türkiye’nin en be¤eni-
len, halk›n hayalindeki otomobilleri seç-
mek. Bu y›l dördüncü kez düzenledik.
‹nteraktif bir yar›flma. Halk, belirledi¤i-
miz 16 segmentte gönlündeki otomobil-
leri seçip, mesajla oy veriyor. Üç otomo-
bil finale kal›yor. Jürimiz de bunlar ara-
s›ndan birinciyi belirliyor.

‹lgi var m›?
Oy say›s› her y›l art›yor. Bu y›l 300 bini
aflk›n oy geldi. fiu andaki durumumuz-
dan çok memnunum, çünkü Türki-
ye’nin en büyük otomobil yar›flmas›n›
yaratt›k. “Otobil” bir marka oldu. Oto-
bil’de birinci seçilen markalar, bunu pa-
zarlama çal›flmalar›nda kullanmaya bafl-
lad›lar. Özel ilan ve reklam çal›flmalar›
yap›yorlar. Art›k “Otobil” ödülü almak,
markalar için bir ayr›cal›k. Bu da bize
gurur veriyor. Hedefimiz, yar›flmay›
uluslararas› boyuta tafl›mak. 

Otomotiv editörlerinin çok seyahat
etti¤i bilinir. Sizin seyahat listeniz
nas›l?
Çok yo¤un çal›fl›yoruz ve çok seyahat
ediyoruz. Bugün Türkiye’de, yan sanayi
firmalar›n› saymazsak, hafif ticari ve tica-
riler dahil 52 adet otomobil markas› var.
Bu firmalar›n hepsinin yeni modelleri,
lansmanlar› var. Yeni model tan›t›m› için
sürekli uluslararas› lansmanlara davet
ediliriz. Kuflkusuz hepsine yetiflmemiz
zor. Yoksa ‹stanbul’da kalma flans›m ol-
maz. Kimi zaman ay›n üç haftas› yurtd›-
fl›nda oluyorum. 14 senelik meslek ha-
yat›mda dört pasaport bitirdim. Mesle¤e
ilk bafllad›¤›m y›llarda yurtd›fl›na ç›kmak
hofl geliyordu ama art›k ayn› fleyleri söy-
leyemeyece¤im. Havalimanlar›ndan, ak-
tarmalardan çok yoruldum. Ama bizim
mesle¤in olmazsa olmaz› seyahatlerdir.
Çünkü modelleri piyasaya ç›kmadan ön-
ce görür, test eder, yabanc› yöneticilerle
birebir görüflme imkân› bulursunuz. 

Tabii aileniz de yo¤un seyahatleriniz-
den pek hofllanm›yordur...
Zaten en büyük s›k›nt›m, dört buçuk ya-
fl›ndaki k›z›m Deniz’e ve eflime yeterince
zaman ay›ramamak. Beraber oldu¤umuz
vakitleri kaliteli geçirerek bunu telafi et-
meye çal›fl›yorum. Eflim de yo¤un çal›fl›-
yor ama benim gibi seyahat temposu
yok. Baba ise hep havada. 
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ord ile yollardaf

Zorraki ekonomi muhabiri!

G
Emre Özpeynirci

tasar›m e¤itimi alm›fl.
Ama hayat›nda aç›lan

kap›lar gazetecili¤e
ç›km›fl. Ekonomik kriz
patlay›nca, mecburen

ekonomi alan›na
kaym›fl. 34 y›ll›k

hayat›n›n 14 y›l›n›
geçirdi¤i Hürriyet’te

flimdi, ülkenin en etkin
iki sektörüyle ilgili

yay›mc›l›¤› yönetiyor
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Hayat›n›zda bu kadar yer tutan seyahat-
lerden en taze an›n›z dinleyebilir miyiz?
Geçen sene Çin’deki fiangay Fuar›’na git-
tik. Türkiye’ye sat›fl hizmetine bafllayan
Çin otomotiv firmas›n›n davetiydi. Fabri-
kay› gezdikten sonra, dört saatlik bir oto-
büs yolculu¤uyla fiangay’a gidece¤imiz
söylendi. Ama otobüs o kadar kötü, o ka-
dar kirliydi ki, odalara ç›k›p otobüste otur-
du¤umuz koltu¤a sermek için havlular al-
d›k. Neyse, yola ç›kt›k; o dört saat, trafik
yüzünden oldu 10 saat… Üstelik ne bir
yemek yedik, ne bir mola... Sadece k›z›ma
havaalan›ndan ald›¤›m jelibonlar vard›.
fiimdi sorun bütün otomotiv editörlerine,
kimse art›k jelibon yemek istemez. Kor-
kunçtu. Yolculu¤un sonlar›nda, otobüsün
tavan›ndaki havaland›rma bofllu¤undan
beyaz bir bayrak ç›kart›p sallad›m. 

‹fl d›fl›nda bir hayat›n›z yok gibi görü-
nüyor... 
‹fl d›fl›nda çok az vaktim kal›yor. Seyahat-
ler yüzünden k›z›m› çok özlüyorum. Yani
ifl d›fl›ndaki hayat›m ailem.

Kariyerinizde belli bir hedefiniz var m›?
Öyle kendime büyük hedefler koyan biri-
si de¤ilim. ‹flimi do¤ru yapmak, benim en
büyük hedefim. Kendim için, “‹flini do¤ru
yapar” cümlesini duymak isterim. Zaten
iflini do¤ru yapan kifliye hayat›n kap›lar›
açt›¤›na inan›r›m. 

Ford Galaxy hakk›nda ne düflünüyor-
sunuz?
Son dönemde MPV (multi purpose vehic-
le) dedi¤imiz segment, hem Avrupa’da
hem de Türkiye’de büyümeye bafllad›. Bu
araçlar›n özelli¤i yüksek, içinin genifl, ba-
gaj hacminin ise büyük olmas›. Yani tam
çocuklu ailelere göre. Ford bu segmentte
S-Max, C-Max ve Galaxy ile yer al›yor. C-
Max ve S-Max iyi bir sat›fl grafi¤i yakala-
d›. Galaxy biraz daha bu segmentin nifl
arac› oldu¤u için, henüz onlar kadar iyi
bir sat›fl grafi¤i yok. Ama lüks olmas›, ye-
di koltu¤unun olmas›, rahat ve genifl ol-
mas› nedeniyle, özellikle A ve B gelir gru-
bundaki, yani üst gelir grubundaki aileler
için önemli bir araç. Ford’un, kinetik ta-

sar›m anlay›fl›yla gelifltirdi¤i araçlar› çok
be¤eniyorum. Ford, hem kalite hem de
tasar›m olarak otomobilde kendini aflt›.
Bir zamanlar Türkiye’de daha çok ticari
araç markas› olarak alg›lan›rken, son y›l-
larda binek araçlarda da kendini kabul et-
tirdi ve sat›fllar›n› çok art›rd›. Bu imaj› da
S-Max, Galaxy, yeni Mondeo, Focus gibi
araçlarla elde etti. Galaxy, özellikle iki-üç
çocuklu aileler için s›n›f›n›n en iyilerin-
den biri. Öncelikle çok konforlu ve rahat.
Diz mesafesi genifl. Gerçek bir yedi kol-
tuklu  araç. Yani bu araçla yedi yetiflkin
gayet rahatl›kla uzun yolculuk yapabilir,
üstelik bagajlar›na da rahatl›kla yer bula-
bilirler. 

Özel Ortado¤u Koleji ve Mimar Sinan
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi En-
düstri Ürünleri Tasar›m bölümü mezunu
Emre Özpeynirci, 35 yafl›nda. Fakülte-
nin ikinci  s›n›f›ndayken Hürriyet’te ifle
bafllad›. fiu anda Hürriyet Grubu’nun
otomotiv haberleri sorumlusu, Hürriyet
gazetesi otomotiv editörü ve gazetenin
eki Otoyaflam’›n yay›n koordinatörü. Yi-
ne Hürriyet’in eki Emlak yaflam gazete-
sinde de editörlük yap›yor. Hürriyet Ek-
ler Görsel Yönetmeni Nilgün Özpeynirci
ile evli, Deniz ad›nda dört buçuk yafl›n-
da bir k›z› var.

Emre Özpeynirci kimdir?
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ene birdenbire yaz mevsi-
mine dolu dizgin girdik
sevgili dostlar. Bahar yüzü
görmeden aniden bafllayan
yaz, bendeki dolaflma ihti-

yac›n› daha da art›r›yor. Dün gece do-
land›¤›m damlar öylesine s›cakt› ki ken-
dimi so¤uk ve serin bir yerde düfllerken,
birden Antarktika’da bir damda bul-
dum! Yeryüzünün bütün buzlar› ad›na,
flu an bulundu¤um yer -32 derece! ‹nsa-
n›n Antarktika’ya gitmeden önce kendi-
ni so¤u¤a haz›rlamas›nda ve kafas›n› ev-
deki buzdolab›n›n derin dondurucusu-
na bir süre sokup ç›karmas›nda acayip
fayda varm›fl. Ben bunu yapmadan gel-
di¤im için epeyce donuyorum. Kimi ar-
t›k h›zla eriyor olsa da, ne de olsa yeryü-
zünün bütün güzel buzlar› burada!
Antarktika’da kiminle karfl›laflma ola-
na¤› pek yok dersiniz? Alacakl›larla m›
dediniz? Hay›r yan›ld›n›z; tabii ki gü-
neflle! Zira burada güneflin hiç ortaya
ç›kmad›¤› zaman 6 ay› buluyormufl.

Sak›n ola ki günefli aramak için Antark-
tika’ya gitmeyin! Günefl burada yüzünü
kimseye göstermiyor ve sürekli kaç›-
yor, saklan›yor, gizleniyor. ‹nsan afl›r›
so¤u¤un da etkisiyle Antarktika’da gü-
neflin aranan bir “suçlu” oldu¤unu dü-
flünmeye bafll›yor!..
Yeryüzünün bütün buzlar›na arka ç›kan
Antarktika k›tas›n›n nerdeyse tamam›
buz örtüsü ile kapl›. Komflumuz Sakine
Teyze çok istedi¤i halde ne yaz›k ki hiç-
bir buz örtüsünün örne¤ini alamad›m!
Akflamc›lar için kötü olan, burada her
boyda “buz” var ama maalesef bu buz-
lara uygun “rak›” yok henüz!..
Sahi, Antarktika penguen kayn›yor. ‹n-
san Antarktika’da bir penguene çarp-
madan flöyle iki ad›m yürüyemiyor.
Penguenler iyi hofl ama çok da gürültü-
cü hayvanlar. Binlerce penguen ayn›
anda birbirine ba¤›rabiliyor. Penguen
dili uzman›, tercüman dostumun dedi-
¤ine göre penguenler birbirlerine ba¤›r-
makla kalm›yor, a¤za al›nmayacak laf-

lar da söyleyebiliyorlar! Ben bir an on-
lar› frak giymifl politikac›lara benzet-
tim! Bu arada sabah›n köründe öten
araba alarmlar›n›n, patates-so¤anc›
ba¤r›fllar›n›n, tüpgaz kamyonlar›n›n
gürültüsüne al›flk›n bir ülkenin insan›
olarak penguen gürültüsü bana v›z gel-
di t›r›s gitti do¤rusu!
fiu penguenler çok konuflkan hayvan-
lar. Bak›n bir tanesi bana ne dedi: “Abi-
cim, flunun fluras›nda dünyan›n en
ucunda yafl›yoruz. Bu oldukça tehlikeli
bir durum. Dünyan›n ucunda yaflad›¤›-
m›z› unutan baz› dalg›n arkadafllar›m›z
fazla uca gidip afla¤› düflebiliyor ve s›k
s›k sakatlan›yorlar!”
Bir baflka penguen yan›ma yaklafl›p
flöyle demez mi: “Dostum burada yaz-
lar çok k›sa. ‹nsan mayosunu giymeye
haz›rlan›rken bir bak›yorsun yaz bit-
mifl! En büyük zevkimiz birbirimizi al-
t› okka yap›p buz parçalar›n›n üzerine
atmak!”
Penguenler birbirine borç vermeyi se-
viyor mu? Kesinlikle hay›r! Hatta “Borç
para isteme benden BUZ gibi so¤urum
senden” sözünü onlar›n ç›kard›¤› san›-
l›yor; günahlar› e¤ri boyunlar›na ne di-
yelim!.. Peki penguenlere ya¤ yapmak
gereksiz midir? Evet. Penguenler zaten
kal›n bir ya¤ tabakas›na sahip oldukla-
r›ndan onlara ayr›ca ya¤ yapmaya ge-
rek yoktur!.. Penguenler so¤u¤a daya-
nabilmek için neler yap›yor derseniz,
Antarktika’da k›fllar öylesine sert geçi-
yor ki so¤u¤u hissetmemek için omuz
omuza veren penguenler birden halay
çekmeye, horon tepmeye bafll›yorlar!
Burada çok güzel kafkas oynayan pen-
guen folklorcüler de gördük!
Evet sevgili okurlar, dünyan›n en güne-
yinde vaziyetler böyle. Havan›n yazlar›
bile -27 derece oldu¤u Antarktika’da
hava -21’ye dereceye ç›kt›¤›nda insan
“Eyvah s›caklar bast›r›yor” duygusuna
kap›l›yor! Ha sahi burada birisinden
“Buzsuz içecek” istemek en büyük ha-
karet say›l›yor, haberiniz olsun.
Oh bee! Haziran s›caklar›n›n etkisiyle
yap›flt›¤›m damlarda k›sa bir süreli¤ine
kendimi Antarktika’da hissetmek bile
bana ilaç gibi geldi... Umar›m siz de bu
sat›rlar› okurken biraz olsun serinle-
miflsinizdir. Hepinize bu s›caklarda bu-
zul dolusu sevgilerle...

G
Antarktika’da tatildeydim!


