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nadolu Buluﬂmalar›’m›z›n 13.’sünü gerçekleﬂtirdi¤imiz Mardin’de 500’ü aﬂk›n bayimizle bir araya geldik. Güneydo¤u Anadolu, bölgeleraras›
kalk›nm›ﬂl›k farklar›n›n aç›kça görüldü¤ü bir bölgemiz. Çokça dile getirilmesine karﬂ›n Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu bölgelerimiz hâlâ yat›r›m ve üretim fakiri...
Oysa biliyoruz ki, aﬂ›n ve iﬂin olmad›¤› yerde kalk›nmadan, istikrardan ve toplumsal ilerlemeden
söz etmek mümkün de¤il... Mardin buluﬂmam›zda da vurgulad›¤›m›z gibi, Koç Toplulu¤u olarak
bölgenin ekonomik kalk›nmas›na katk› sa¤layacak, iﬂ ve aﬂ olana¤› yaratacak yat›r›mlara özel bir
önem atfediyoruz.
Ayr›ca bölgede yapt›rd›¤›m›z okullarla daha fazla çocu¤umuzun e¤itim olana¤›na kavuﬂmas›na,
gençlerin meslek sahibi olmas›na destek olmaya çal›ﬂ›yoruz. Bölgeleraras› geliﬂmiﬂlik farklar›n›n
azalt›lmas› için tüm kesimlere önemli sorumluluklar düﬂtü¤ünü ve özel sektörün sosyal ve ekonomik
kalk›nman›n en önemli aktörlerinden biri oldu¤unu düﬂünüyorum.
Koç Toplulu¤u olarak, Türkiye’nin toplam vergi gelirlerinin yüzde 15’ini ödüyoruz. ÖTV’deki pay›m›z ise yüzde 44’ün üzerinde. Kurumlar Vergisi’nde yüzde 6,7, KDV’de yüzde 4,4 oran›nda pay
sahibiyiz. Kazanc›n vergilendirilmesi, devletin varl›¤›n› sürdürmesinin ve toplum yaﬂam›n›n olmazsa
olmaz gereklerinden biridir. Unutmayal›m ki, vergiden kaç›nmak, borçlanma yoluyla gelecek kuﬂa¤›n kazanc›na ipotek koymakt›r.
Koç Holding 2007 y›l›n› rekor kârla kapatt›. Bir önceki y›la göre yüzde 309 art›ﬂ gösteren kâr rakam›
2,3 milyar YTL’ye ulaﬂt›. Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu’nun da ifade etti¤i gibi, zorluklar›n
yaﬂand›¤› 2007 y›l›nda baﬂar›l› bir performans ortaya koyan Koç Holding, bu y›l da bir dünya ﬂirketi
vizyonuyla yüksek getirili yat›r›mlara ve hissedar de¤eri yaratmaya daha fazla odaklanacak.
Bu say›m›zda Say›n Muhtar Kent’le yap›lm›ﬂ bir röportaja yer veriyoruz. Temmuz ay›ndan itibaren
dünyan›n marka de¤eri en yüksek ﬂirketi Coca-Cola’n›n CEO koltu¤una oturacak olan Kent, profesyonel bir yönetici olarak, bulundu¤u pozisyona, iﬂ ve yönetim anlay›ﬂ›na iliﬂkin sorular›m›z› yan›tlad›. Baﬂar›n›n bir tak›m oyunu oldu¤una vurgu yapan Muhtar Kent, “Baﬂar›y› paylaﬂmay›, gülümsemeyi unutmay›n” diyor.
Ve Arçelik’in baﬂar›s›na dikkat çeken bir haber... Araﬂt›rma ﬂirketi ACNielsen’in markalarla ilgili sorgulamas›nda, Arçelik bu y›l da “ilk akla gelen marka” olma baﬂar›s›n› elde etti. 10 y›ldan fazla süredir bu unvan› taﬂ›yan Arçelik’i, bu y›l ikinci s›rada “Koç” markas› izledi, Beko ise araﬂt›rmada
üçüncü s›rada yer ald›.
Ali Y. Koç
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k üresel vizyon
‹MKB Baﬂkan› Hüseyin Erkan:

“En büyük ilk 500 ﬂirketi
borsada görmek istiyorum”
MKB Baﬂkan› Hüseyin Erkan,
ABD merkezli mortgage krizi,
dünyaya etkileri, Türkiye’deki
halka aç›k ﬂirket say›s›n›n art›r›larak sermaye piyasas›n›n derinleﬂmesi için yap›lmas› gerekenlerle ilgili sorular›m›z› cevapland›rd›.

‹

Dünyada özellike son beﬂ y›lda etkili
olan likidite bollu¤u dönemi sona m›
erdi? Mali piyasalarda “bahar havas›”n›n sona erdi¤i yorumlar›na kat›l›yor musunuz?
ABD’de yaﬂanan global kriz neticesinde
bu durum tersine dönmüﬂ gözükmektedir. Bunun baﬂl›ca nedenleri aras›nda,
öncelikli olarak finansal kuruluﬂlar aras›nda yaﬂanan güven bunal›m› ve hangi
kuruluﬂun hangi menkul k›ymete ne kadar yat›r›m yapt›??n›n belli olmamas› yatmaktad›r. Dünyan›n büyük merkez bankalar› sisteme sürekli likidite enjekte etmekle birlikte, bugüne kadar aç›klanan
sub-prime mortgage zararlar›n›n toplam›
232 milyar ABD Dolar›’n› (1.4.2008, Bloomberg) bulmuﬂ olup, uluslararas› piyasalar› sarsan global kriz kaynakl› likidite
s›k›ﬂ›kl›¤›n›n bir süre daha devam etmesi
beklenebilir.
Son 10 y›lda dünyada toplam üretim
yüzde 30’lar düzeyinde artarken, hisse
senetlerinde birkaç misliyle art›ﬂlar
yaﬂand›. Bu aç›dan bak›ld›??nda, piyasalarda yaﬂanan düﬂüﬂ eksenli genel
dalgalanmalar küresel çapta bir düzeltme hareketi olarak yorumlanabilir mi?
Baﬂta geliﬂmekte olan ülkeler olmak üzere, dünya borsalar›nda iﬂlem gören ﬂirketlerin de¤erlerinde mortgage krizi ön4

‹MKB Baﬂkan› Hüseyin Erkan’a göre ‹MKB’nin
benzer ülke borsalar›na k›yasla en önemli avantajlar›,
Türkiye’de, yurtd›ﬂ›nda krizin ç›kmas›na neden olan
yap›land›r›lm›ﬂ finansal ve karmaﬂ›k türev ürünlerin
bulunmamas› ve bankac›l›k sektörünün 2001 krizi
sonras›nda getirilen düzenlemelerle oldukça sa¤l›kl›
bir yap›ya sahip bulunmas›
cesinde bir ﬂiﬂkinlik oldu¤u tespiti do¤ru
olmakla birlikte, son dönemde piyasalarda yaﬂanan düﬂüﬂleri sadece bir düzeltme
hareketi olarak de¤erlendirmek do¤ru bir
yorum olmayabilir. Esas itibariyle kriz, finansal piyasalarda trend de¤iﬂikli¤ine neden olmuﬂtur. Nitekim bu durum, G-7
ülkeleri ve IMF taraf›ndan da dile getirilmiﬂtir. Bu nedenle, bu düﬂüﬂü sadece bir
düzeltme hareketi olarak görmek yerine,
risk odakl› bir bak›ﬂ aç›s› ile de¤erlendirmek ve yap›sal yönden iﬂaret etti¤i eksikliklere yo¤unlaﬂmak daha do¤ru olur diye düﬂünüyorum.
Krizin etkilerinin boyutunu nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? Bu çerçevede,
makro düzeyde özellikle ABD’nin devreye soktu¤u önlemlerin gidiﬂat› ne ölçüde etkileyece¤ini öngörüyorsunuz?
Asl›nda krizin yarat›¤› en önemli sonuç,
dünyan›n en büyük ekonomisi olan ABD
ekonomisinin resesyona girme riskini ortaya ç›karm›ﬂ olmas›d›r. Bu süreçte FED,
krizin ekonomik büyümeyi etkilememesi
için yüzde 5,25 olan faiz oran›n› yüzde
2,25’e kadar düﬂürmüﬂ, geçici fonlama
ihaleleri ile piyasaya likidite vermiﬂ ve en
son olarak da finansal kuruluﬂlar›n elin-

deki mortgage bonolar›na karﬂ›l›k daha likit olan ABD Hazine Bonosu verece¤ini
aç›klam›ﬂt›r. Di¤er taraftan FED, 1930’dan
bu yana ilk defa bankalar d›ﬂ›ndaki finansal kuruluﬂlara da bankalara kulland›rd›¤›
orandan kredi kulland›rmaya baﬂlam›ﬂt›r.
FED’in ald›¤› bu önlemler piyasalar›
önemli ölçüde rahatlatm›ﬂ olup, krizin
ateﬂini az da olsa düﬂürmeyi baﬂarm›ﬂt›r.
Bu önlemlerin etkilerinin orta vadede daha da olumlu sonuçlar ortaya ç›karmas›
beklenmektedir.
Finans sektörüyle ilgili endiﬂeler,
enerji fiyatlar›nda art›ﬂ ve hedge fonlardan gelen olumsuz aç›klamalar dünya borsalar› ile birlikte ‹stanbul Borsas›’n› etkiledi. Bu etkinin k›sa, orta ve
uzun vadeli olas› sonuçlar›na dair neler söyleyebilirsiniz?
Global kriz nedeniyle sadece hedge fonlar de¤il, tüm uluslararas› kuruluﬂlar
olumsuz etkilenmiﬂtir. Finansal sektördeki kriz ve ABD ile AB’de enflasyonun
artmas›, yat›r›mc›lar›n emtia ve enerji piyasalar›na yönelmesine neden olmuﬂtur.
Türkiye ekonomisinin de dünya ile entegre durumda olmas› uluslararas› ekonomik konjonktürden ‹MKB’nin de etki-

Hüseyin Erkan kimdir?
Hüseyin Erkan, 1958 y›l›nda Konya’da do¤du.
New York Üniversitesi ‹ktisat ve Uluslararas› ‹ﬂletme bölümünden 1981'de mezun oldu. Ayn› üniversitedeki yüksek lisans›n› 1984 y›l›nda tamamlad›. Özel sektörde çeﬂitli firmalarda çal›ﬂt›. 19941996 y›llar› aras›nda ‹MKB D›ﬂ ‹liﬂkiler Araﬂt›rma
ve Uluslararas› Pazar Birimleri Müdürü olarak görev yapt›. 1996-2006 y›llar› aras›nda Takasbank
Yönetim Kurulu üyeli¤i ve ‹MKB Baﬂkan Yard›mc›l›¤› görevlerini sürdürdü. Halen ‹MKB Baﬂkanl›¤›n›
yürüten ve evli olan Erkan ‹ngilizce biliyor.

‹MKB’nin önümüzdeki beﬂ y›l içindeki en
önemli hedefi, Türkiye’nin en büyük ilk
500 ﬂirketini borsam›zda görmektir. Bu
amaçla, öncelikle bu ﬂirketlerin e¤ilimini
tespit etmek için bir anket çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂ olup, sonuçlar do¤rultusunda ﬂirketlerle do¤rudan görüﬂmeler yap›lmas› hususunda çal›ﬂmalara baﬂlanm›ﬂt›r. Ayr›ca,
‹MKB, SPK, TOBB ve TSPAKB aras›nda ortak bir protokol imzalanarak halka arzlar›n
artt›r›lmas›na yönelik olarak çal›ﬂmalar
yapmak üzere bir çal›ﬂma grubu oluﬂturulmas› planlanmaktad›r.
lenmesini kaç›n›lmaz k›lmaktad›r. Nitekim, global krizi takip eden süreçte, özellikle 2008 baﬂ›nda ‹MKB endeksinde de
sert düﬂüﬂler yaﬂanm›ﬂ, ancak Türk finans
sisteminin güçlü bir yap›da olmas› ve daha
az sofistike bir ürün yelpazesine sahip bulunmas› nedeniyle krizin etkileri daha kolay
yönetilebilir olmuﬂtur. Ayr›ca, 2002’den beri sürekli artan (dolar baz›nda 7,6 kat)
‹MKB endeksindeki son düﬂüﬂleri bir kâr
realizasyonu çerçevesinde de de¤erlendirmek gerekir.
Türkiye sermaye piyasalar›n›n küresel
çaptaki olumsuzlardan daha az etkilenmesine yönelik ne tür önlemler al›nabilir?
Türk sermaye piyasas› geliﬂmelerden etkilenmiﬂ olmakla birlikte, yabanc› yat›r›mc›lar›n son y›llarda art›ﬂ göstermiﬂ olan pay›
global krize ra¤men fazla de¤iﬂmemiﬂ, ülkemizden önemli bir sermaye ç›k›ﬂ› olmam›ﬂt›r. Bu geliﬂmede Türkiye’nin halen
dünyan›n en yüksek reel faizini veren ülke
olmas›n›n da pay› vard›r. TCMB de bu gerçe¤in fark›nda olarak faiz indiriminde oldukça tedbirli davranmaktad›r. Di¤er taraftan, Türkiye’de özel sektör ﬂirketleri
yurtd›ﬂ›ndan kulland›klar› krediler nede-

niyle önemli boyutta aç›k pozisyon
taﬂ›maktad›rlar. Bu aç›k pozisyonlara kar›ﬂ
ﬂirketlerin döviz kazand›r›c› faaliyetlerinin
bulunmas›, aç›k pozisyonlar›n›n negatif etkisini s›n›rl› tutmakla birlikte, önümüzdeki dönemde ﬂirketlerin kur riski yönetiminde daha etkin teknikler kullanmalar›
ve alternatif finansman kaynaklar›na yönelmeleri gerekecektir.
Göreve geldi¤inizden bu yana Türkiye’deki halka aç›k ﬂirket say›s›n›n art›r›larak, sermaye piyasas›n›n derinleﬂmesini amaç edindiﬂinizi çeﬂitli ortamlarda
dile getirdiniz. Bu konuda yapt›¤›n›z çal›ﬂmalar ve planlar›n›z hakk›nda bilgi
verebilir misiniz?

Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinin halka aç›lmada oynad›¤› öncü role ve y›llar içinde
sermaye piyasalar›n›n derinleﬂmesine
yapt›¤› katk›lar›na iliﬂkin neler söylemek istersiniz?
Koç Toplulu¤u, 1970’li y›llarda sermaye
piyasas› henüz Türkiye’de oluﬂmadan hisse senetlerini halka arz etmiﬂ ve bu alanda
öncülük yapm›ﬂt›r. Di¤er taraftan, 1986
y›l›nda ‹MKB’nin kurulmas›yla birlikte
Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinin borsaya olan
ilgisi daha da artm›ﬂ ve pek çok ﬂirketi halka aç›lm›ﬂt›r. Bu aç›dan ben, ‹MKB piyasalar›n›n derinleﬂmesine ve iﬂlem hacminin
artmas›na önemli katk›lar sa¤lad›¤›na
inand›¤›m Koç Toplulu¤u’na bu vesile ile
teﬂekkür etmek isterim.

‹MKB’nin benzer ülke borsalar›na göre avantajlar› ve dezavantajlar›
“En önemli avantajlar›m›z: a) Türkiye’de, yurtd›ﬂ›nda krizin ç›kmas›na neden olan
yap›land›r›lm›ﬂ finansal ve karmaﬂ›k türev ürünlerin bulunmamas›, b) Türk bankac›l›k sektörünün 2001 krizi sonras›nda getirilen düzenlemelerle oldukça sa¤l›kl›
bir yap›ya sahip bulunmas›d›r. Dezavantajlar›m›z: a) Global likiditedeki daralma
Türkiye’nin cari aç›¤›n›n finansman›n› zorlaﬂt›rabilir, b) Özel sektör ﬂirketlerinin
yurtd›ﬂ›ndan borçlanma imkân› daralabilir. Bu nedenle, ﬂirketlerin halka arz, özel
sermaye ﬂirketleri ile iﬂbirli¤i gibi yeni finansman yöntemlerini kullanabilme imkân›n› araﬂt›rmas› gerekmektedir, c) ABD ekonomisinin resesyona girmesi Türkiye
ekonomisinin büyüme h›z›n› da olumsuz yönde etkileyebilir. Nitekim 2007 y›l› büyüme oran› yüzde 4,5 olarak beklentilerin bir miktar alt›nda gerçekleﬂmiﬂtir.”
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Koç Holding

kâr›n› üçe katlad›
oç Holding’in, 2007 y›l sonu sonuçlar›na göre toplam
cirosu 51.4 milyar YTL’ye
yükselirken, net faaliyet gelirleri yüzde 20 art›ﬂla
3.575 milyon YTL’ye, net kâr› ise yüzde
309 art›ﬂla 2.295 milyon YTL’ye yükseldi. Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu bu yükseli¤i de¤erlendirirken, önce
2007 y›l›n›n gerek dünya piyasalar› gerekse Türkiye için zorlu bir y›l oldu¤unu
hat›rlatt›. Ancak Topluluk olarak çetin
bir y›l› baﬂar›yla geride b›rakt›klar›n› ve
odakland›klar› sektörlerde liderlikleri,
kârl›l›klar› ve büyümelerinin sürdü¤ünü
aç›klad›. Bulgurlu, önümüzdeki y›llarda
enerji, otomotiv, dayan›kl› tüketim ve finans sektörlerinde daha da güçlenerek
gerek organik olarak gerekse sat›n almalarla büyümeye devam edeceklerini ve
dünyan›n önde gelen ﬂirketleri aras›nda
yer alma hedefiyle yüksek getirili yat›r›mlara ve hissedar de¤eri yaratmaya odaklanacaklar›n› vurgulad›.
Dr. Bülent Bulgurlu sözlerini ﬂöyle sürdürdü: “Bugün Koç Holding olarak Türkiye’deki liderli¤imizin yan› s›ra dünya liginde de pek çok s›ralamada Türkiye’yi
temsil etmenin gurur ve mutlulu¤unu
yaﬂ›yoruz. Fortune 500 s›ralamas›na giren ilk Türk ﬂirketiyiz ve 2006 sonuçlar›m›za göre dünyan›n en büyük 200 ﬂirketi aras›na girmeyi baﬂard›k. Avrupa’n›n
ise en büyük 49. ﬂirketiyiz. Geçti¤imiz y›l
Boston Consulting Group taraf›ndan yay›nlanan ‘Bat›ya En Çok Meydan Okuyan
100 ﬁirket’ listesinde yer alman›n yan› s›ra Çin Çokuluslu ‹ﬂletmeler Uluslararas›
Enstitüsü (China International Institute

K
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Koç Holding CEO’su
Dr. Bülent Bulgurlu:
“Amac›m›z gerek
iﬂ yap›ﬂ anlay›ﬂ›m›z
gerekse finansal
büyüklüklerimizle dünya
liginde tüm Türk
halk›n›n onur duyaca¤›
örnek bir ﬂirket olmak”

of Multinational Corporations/CIIMC)
taraf›ndan da ‘Çin’de en fazla rekabet gücüne sahip uluslararas› ﬂirketler’ aras›nda
an›ld›k. Tüm bunlar Koç Toplulu¤u ve
ülkemiz ad›na gurur verici neticeler. Finansal baﬂar›lar›m›z› sosyal sorumluluk
çal›ﬂmalar›m›zla destekleyerek, Toplulu¤umuz için yaratt›¤›m›z katma de¤eri
azami seviyelere taﬂ›maya çal›ﬂ›yoruz.
Amac›m›z gerek iﬂ yap›ﬂ anlay›ﬂ›m›z gerekse finansal büyüklüklerimizle dünya
liginde tüm Türk halk›n›n onur duyaca¤›
örnek bir ﬂirket olmak.”
Koç Holding olarak Türkiye’nin uzun vadeli büyüme potansiyeline güvendiklerini önemle vurgulayan Bulgurlu, 2008 y›l›n›n ekonomik dalgalanmalar ve riskler
aç›s›ndan daha da zorlu bir y›l olabilece¤ini, ancak odakland›klar› sektörlerde
yat›r›m yapmaya, Türk sanayiini ve hizmet sektörlerini ileri taﬂ›makta öncü role
devam edeceklerini söyledi. Bulgurlu, k›sa vadedeki olas› risklere karﬂ› Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinde risk yönetimine büyük önem verdiklerini; faiz ve dövizdeki
olas› dalgalanmalar›n etkilerini asgari düzeye indirecek ﬂekilde portföylerini yap›land›rd›klar›n› ve Migros’un sat›ﬂ›n›n tamamlanmas›yla net nakit pozisyonlar›n›
daha da güçlendirerek yeni yat›r›m f›rsatlar› karﬂ›s›nda daha kuvvetli olacaklar›n›
bildirdi. Bulgurlu ayr›ca dünyada ArGe’ye en fazla kaynak ay›ran ilk bin ﬂirket
aras›nda yer alan tek Türk ﬂirketi olarak
Koç Holding’in inovasyona ve teknolojiye yat›r›ma devam edece¤ini ve Türk toplumuna her zaman en yeni, en iyi ürün
ve hizmet kalitesini sunmay› amaçlad›klar›n› söyledi.

L‹DER

de¤iﬂimden etkilenmez,

de¤iﬂimi yönlendirir
du Plus Cunsulting taraf›ndan bu sene beﬂincisi
gerçekleﬂtirilen Liderlik
Zirvesi’nde, Koç Toplulu¤u kurucusu Vehbi Koç’a
verilen “Edu Plus Liderlik Onur Ödülü”
nü, Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç ald›. Ödülü Konferans
Baﬂkan› Ça¤lar Çoro¤lu’ndan alan Mustafa V. Koç, “Küresel Pazarlar ve Dünya
ﬁirketi Olman›n Kurallar›” özel oturumunda yapt›¤› konuﬂmada, dünyada ve
Türkiye’de yaﬂanan de¤iﬂim ve geliﬂimlere bak›ld›¤›nda, istikrarl› ve sa¤lam yap›lar›n ne kadar önem arz etti¤inin görüldü¤ünü vurgulad›. Mustafa V. Koç,
de¤iﬂimlere haz›rl›kl› olman›n, hatta haz›r olmaktan da öte, de¤iﬂimi yönlendirebilmenin ne kadar önemli avantajlar
sa¤layaca¤›n› da bildiklerini söyledi.
Mustafa V. Koç, “Bu avantaj› yakalayan
ülkeler ve ﬂirketler, yaﬂanan ekonomik
olumsuzluklara karﬂ› da daha dirençli
oluyorlar. Küresel pazarda baﬂar›l› olman›n yolu da buradan geçiyor” dedi.

E

De¤iﬂimi yönlendirmek
Liderlerin “de¤iﬂimden etkilenen” de¤il,
“de¤iﬂimi yönlendiren” ya da “önünde
giden” kiﬂiler oldu¤unu söyleyen Mustafa V. Koç, bugün bir dünya ﬂirketiyseniz,
yaﬂanan de¤iﬂimlerin d›ﬂ›nda kalman›z›n
mümkün olmad›¤›n› ve baﬂar›ya giden
yolun da bu de¤iﬂim sürecini do¤ru yönlendirmekten geçti¤ini belirtti.

Mustafa V. Koç,
5. Liderlik Zirvesi’nde
Vehbi Koç’a verilen
“Edu Plus Liderlik Onur
Ödülü”nü ald›; “Ne mutlu
ki, ülkemiz Ulu Önder
Atatürk gibi bir lidere
sahip oldu. Onun izinde
olanlar aras›nda
kurucumuz Vehbi Koç da
vard›. Liderlik,
Koç Toplulu¤u’na
kurucusundan mirast›r”
Tarih sahnesinden geçen pek çok baﬂar›l› liderin yapt›klar›na bak›ld›¤›nda, bu
kiﬂilerin içinde bulunduklar› zaman›n
ilerisinde olduklar›n›; de¤iﬂimin ve dönüﬂümün katalizörü olarak, sadece kendi dar çevrelerini de¤il, ço¤u zaman toplumu, hatta dünyay› etkilediklerinin görülebilece¤ini belirten Mustafa V. Koç,
ﬂöyle devam etti:
“Ne mutlu ki, ülkemiz dünyada eﬂine az
rastlan›r bir de¤ere, Türkiye’nin ve dünyan›n tarihini de¤iﬂtiren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lidere sahip
olmuﬂtur. As›rlar boyunca hüküm sürmüﬂ bir imparatorlu¤un y›k›nt›lar›ndan
Cumhuriyet’i kurmas›; siyasi ve toplum-

sal alanda pek çok devrimi hayata geçirmesi, sadece sahip oldu¤u dehayla de¤il,
ayn› zamanda güçlü bir lider olmas›yla
aç›klanabilir. Bulundu¤umuz co¤rafyada
pusulam›z› medeniyete ve ayd›nl›¤a çevirmiﬂ olmam›z› ona borçluyuz. Çevresindekilerin imkâns›z olarak gördü¤ünü
baﬂaran bu büyük liderin yaﬂam›, liderlikle ilgili derslerle doludur. Kendisinden
sonraki kuﬂaklara Cumhuriyet’i emanet
eden bu büyük lideri ne derece anlad›¤›m›z› her birimiz sorgulamal›y›z…”

Vehbi Koç’un miras›
Mustafa V. Koç, Atatürk’ün izinden gidenler aras›nda Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç’u da sayd›. Mustafa V. Koç,
Vehbi Koç’un da genç Cumhuriyet’le birlikte iﬂ dünyas›na bir lider olarak yetiﬂti¤ini ve onun hem Türk sanayiinin
kuruluﬂuna önderlik etti¤ini, hem de geliﬂmeye, kalk›nmaya olan azmini, inanc›n› kuﬂaktan kuﬂa¤a, ailesine, tüm iﬂ dünyas›na ve topluma aﬂ›layarak, Türkiye’de
80 y›l› aﬂk›n bir süredir devam eden kalk›nma, geliﬂme hamlesine sivil katk›n›n
öncüsü oldu¤unu söyledi.
Liderli¤in, Koç Toplulu¤u’nun, kurucusundan miras ald›¤› en önemli özelli¤i
oldu¤unu vurgulayan Mustafa V. Koç,
“Toplulu¤umuz Türkiye’nin geliﬂmesinde küresel pazarlarda Türk kimli¤i ile
boy ölçüﬂmede tüm iﬂ dünyas›na önderlik etmiﬂ, liderlik yapm›ﬂ ve yapmaya devam etmektedir” dedi.
7

k üresel vizyon
Coca-Cola’n›n tepe yöneticisi Muhtar Kent:

“Tak›m oyuncusu
oldu¤unuzu asla

unutmay›n”
B

ir dünya devi durumundaki Coca-Cola’n›n tepe yöneticisi Muhtar Kent,
Temmuz 2008’de bu ﬂirkette CEO koltu¤una oturacak. Muhter Kent’e yönetimde profesyonellik konusunda mikrofon tuttuk.
Kent’e göre yönetimde profesyonellik,
“bir vizyon sahibi olma, bu vizyonu tak›ma ve tüm çal›ﬂanlara anlatabilme, uygulama disiplinini sa¤layabilme ve de bu
vizyonu di¤erlerine örnek olacak bir
ﬂekilde ﬂahsen uygulamaya koyma becerisi”nden geçiyor. Bununla bitmiyor.
Muhtar Kent “olmazsa olmaz” koﬂullara
ﬂöyle devam ediyor: “Bunun bir tak›m
oyunu oldu¤unu akl›n›zdan ç›karmaman›z gerekiyor. Yani birbiriyle uyum içinde çal›ﬂan ve aç›k kartlarla oynayan, h›zl›, esnek, dinamik bir ekip oluﬂturamad›¤›n›z takdirde baﬂar› ﬂans›n›z›n oldukça az oldu¤unu rahatl›kla söyleyebilirim.” Her bir s›k›nt›ya ve f›rsata ayn› heyecanla çözüm bulmaya çal›ﬂmak, sahadaki arkadaﬂlarla birlikte samimi bir çaba sarf etmek, kal›c› iliﬂkiler kurabilmek
ve de fedakârl›klar› paylaﬂmaya haz›r
olabilmek gerekti¤ini anlatan Muhtar
Kent, zaman›n› ofiste geçirmek yerine,
tüketici ve müﬂterilerle iliﬂkilere ay›r›yor;
çal›ﬂanlar›ndan da ayn› tavr› bekliyor.
Muhtar Kent, profesyonel yöneticilik ve
kurumsallaﬂma konusundaki sorular›m›z› yan›tlarken, genç yönetici adaylar›na da de¤erli önerilerde bulundu.
Yönetimde profesyonellik sizce nedir?
Yönetimde profesyonellik, çal›ﬂt›¤›n›z
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kurumu sürdürülebilir bir büyüme ile
yürütebilme baﬂar›s›d›r. Bunun için de
bir vizyon sahibi olma, bu vizyonu tak›m›n›za ve tüm çal›ﬂanlar›n›za anlatabilme ve uygulama disiplinini sa¤layabilme
ve de bu vizyonu di¤erlerine örnek olacak bir ﬂekilde ﬂahsen uygulamaya koyma becerisine sahip olmak demektir.
Günümüzde ﬂirket yönetiminde profesyonelli¤e abart›l› bir anlam m› yükleniyor? Bu çerçevede pofesyonel yöneticiler ﬂirket seçimlerinde hangi kriterlere göre karar vermeliler?
Profesyonellik günümüz dünyas›nda,
küreselleﬂmeyi ve de onun getirdi¤i rekabet ortam›n› göz önüne ald›??n›zda,
son derece sorumluluk isteyen bir mesleki durum. Bu nedenle ﬂirket seçerken,
öncelikle kiﬂisel de¤erleriniz ile çal›ﬂaca¤›n›z kurumun de¤erlerinin ne kadar örtüﬂü¤ünü saptamak gerekiyor.
‹kinci önemli unsur, kurumun vizyonu,
misyonu ve sizin buna bir katma de¤er
getirip getiremeyece¤iniz.
Kurumsallaﬂma ve profesyonel yönetim aras›nda nas›l bir iliﬂki var veya
olmal›? Ya da kurumsallaﬂma için her
koﬂulda profesyonel yönetim kadrosu
bir zorunluluk mudur?
Kurumsallaﬂma ve profesyonellik aras›nda organik bir ba¤ vard›r. Biri olmadan
di¤erinin var olmas› pek de olas› de¤il.
Kurumsallaﬂman›n ruhuna bakarsan›z
görece¤iniz basit gerçek, konusunun uzman› olan insanlar›n bir araya gelmesidir. Tarihe bakacak olursak genelde ﬂir-

“Verilen görevi
hep gerekti¤i ﬂekilde
yapmaya gayret ettim,
‘Bir sonra ne olaca¤›m?’
diye düﬂünmedim.
Görevinizi baﬂar›l›yla
yerine getirirseniz,
arkas› kendili¤inden
geliyor. Baﬂar› odakl›
tak›m çal›ﬂmas›,
kariyerin önündeki
engelleri aﬂmak
için en dikkat edilmesi
gereken özelliktir”

ketler aile sermayeleri ile baﬂlay›p belirli
bir süreçten geçerek bugün global, halka
aç›k, kurumsal birimler haline gelmiﬂlerdir. Pek tabii bu ﬂirketlerin hepsinde ﬂeffaf profesyonel yönetim hakimdir.
Bir dünya devinin tepe yöneticisi olarak profesyonel yönetim ve sorumluluk anlay›¤›n›z› nas›l tan›mlrs›n›z?
Her ﬂeyden önce ne mevkide olursan›z
olun bunun bir tak›m oyunu oldu¤unu
akl›n›zdan ç›karmaman›z gerekiyor. Yani birbiriyle uyum içinde çal›ﬂan ve aç›k
kartlarla oynayan, h›zl›, esnek, dinamik
bir ekip oluﬂturamazsan›z baﬂar› ﬂans›n›z
oldukça az. Her bir s›k›nt›ya ve f›rsata
ayn› heyecanla çözüm bulmaya çal›ﬂmak, sahadaki arkadaﬂlarla birlikte samimi bir çaba sarf etmek, kal›c› iliﬂkiler
kurabilmek, fedakârl›klar› paylaﬂmaya
haz›r olabilmek, sorumluluk anlay›??n›n
olmazsa olmazlar›. Ayr›ca bizim gibi
iﬂkolu h›zl› tüketim mamulü olan ﬂirketlerde kal›c› büyüme ve de¤er yaratmak
için daima tüketicilerle ve müﬂterilerle
zaman harcaman›z, ihtiyaçlar›na ve önceliklerine çözümler getirmeniz gerek.
Ben dünyan›n neresinde olursam olay›m

Muhtar Kent kimdir?
1952’de New York’ta do¤du. Tarsus Amerikan Koleji’nin
ard›ndan ‹ngiltere’de, Hull Üniversitesi’nde ekonomi okudu.
Askerlik sonras› gitti¤i ABD'de, gazete ilanlar›ndan CocaCola’da iﬂ buldu. 26 yaﬂ›nda Coca-Cola kamyonlar›yla kola
satt›. Da¤›t›m, pazarlama, lojistik sistemini ö¤rendi. 1985’te
Coca-Cola Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü oldu. Üç y›l
sonra 23 ülkeden sorumlu olarak Coca-Cola International'›n
Baﬂkan Yard›mc›s›’yd›. 1995'te Coca-Cola Amatil-Europe’da
Yönetim Direktörü oldu. 12 Avrupa ülkesindeki CocaCola'n›n cirosunu iki y›lda yüzde 50 art›rd›. 1999'da 20
y›l›n› doldurdu¤u Coca-Cola’dan ayr›ld›. Türkiye’ye döndü,
Anadolu Endüstri Holding’e ba¤l› Efes ‹çecek Grubu'nun
baﬂ›na geçti. Nisan 2005'te yeniden Coca-Cola Company'ye
döndü, Kuzey Asya, Avrasya ve Ortado¤u Grup Baﬂkan›
oldu. Böylece CEO’dan sonraki alt› eﬂit önemli görevden
birini üstlendi. 2006’da da Kuzey Amerika d›ﬂ›ndaki tüm
uluslararas› operasyonlar›n ba??na getirildi; Temmuz’da ise
CEO koltu¤una oturacak.

her gitti¤im yerde ﬂiﬂeleyici ortaklar›m›z ve kendi tak›m›m›z ile
piyasay› gezer, tüketici ve müﬂterilerle konuﬂurum. Ofiste geçirdi¤im zaman› asgaride tutar›m. Ayn› ﬂeyi de çal›ﬂanlar›m›zdan
beklerim.
Birçok yöneticinin kafas›nda bir sonraki ad›m›n hedefi de büyük ölçüde ﬂekillenmiﬂtir. Bu çerçevede “bir sonraki hedef”
konusunda bizimle paylaﬂmak isteyeceﬂiniz noktalar var m›?
Ben ﬂahsen hep bana verilen görevi gerekti¤i ﬂekilde yapmaya
gayret ettim ve asla “Bir sonra ne olaca¤›m?” demedim. Zaten verilen sorumluluklar› baﬂar›yla yerine getirirseniz, arkas› kendili¤inden geliyor. Baﬂar› odakl› tak›m çal›ﬂmas›, kariyerin önündeki engelleri aﬂmadaki en dikkat edilmesi gereken özelliktir.
Türkiye kamuoyunda, yurtd›ﬂ›nda görev yapan Türk yöneticilerden ülkenin tan›t›m›na katk› gibi bir beklenti var. Bu ne
ölçüde hakl› bir beklentidir?
Bu tür beklentilerin olmas› do¤ald›r. Hepimizin ülkemize imkânlar ölçüsünde katk›s› gerekir. Ancak dikkat edilmesi gereken en
önemli nokta, bulundu¤unuz görevde baﬂar›l› olma ve sürdürebilmedir. Çal›ﬂt›¤›n›z uluslararas› kurumlarda yükseldikçe, ülkenize sa¤lad›¤›n›z katk› da art›yor. Çünkü insanlar size ülkenizi soruyor ve siz de en yetkili ve etkili kiﬂilere do¤ru bilgileri aktarma
imkân›n› buluyorsunuz. Dolay›s›yla uluslararas› alanda profesyonel baﬂar› ile ülkeye katk› aras›nda ciddi bir ba¤lant› vard›r.
Geçen y›l baban›z merhum Necdet Kent ad›na Cunda Adas›’nda bir kütüphane aç›l›ﬂ›n› gerçekleﬂtirdiniz. Kütüphane
kurma fikri nas›l oluﬂtu? Rahmi Bey’le nas›l temas kurdunuz
ve süreç nas›l geliﬂti? Bu kapsamda, Necdet Kent’i de bize k›saca tan›tabilir misiniz?
Rahmetli babam ile Ayval›k aras›ndaki iliﬂki, babam›n bu ﬂirin kasabaya 1949 y›l›nda damat olarak gelmesiyle baﬂlam›ﬂt›r. Burada
soludu¤umuz hava, zeytinin, bal›¤›n, denizin ve de Ege’nin koku-

su bizleri bu topraklara baﬂlad›. Bu yörede kültürel miras›m›z›n
çok de¤erli unsurlar› aras›nda yer alan, ancak kullan›lmad›¤› için
harap olmaya yüz tutmuﬂ bu eski eserin bir müze ﬂeklinde onar›l›p içine herkesin yararlanabilece¤i bir kütüphanenin oluﬂturulmas› fikri giriﬂimini, Say›n Rahmi Koç’un gayretleri sonras› hayata geçirebildik. Rahmi Bey’i Ayval›k’a ›s›nd›ran, rahmetli babamla
aras›ndaki s›cak dostluktur. Gururlanarak söylemek istiyorum ki
Rahmi Bey ile babam aras›ndaki dostluk, ikimiz aras›nda da geliﬂmiﬂtir ve kendisi son 30 y›ld›r çok yak›n ve de¤er verdi¤im bir
yak›n›md›r. Necdet Kent, Türkiye Cumhuriyeti’ne diplomat olarak y›llarca çeﬂitli hizmetler verdi. Bu görevleri s›ras›nda yedi k›tadan toplad›¤› muhtelif lisanlarda 1500’e yak›n kitap bu güzel
eserle birleﬂince, Ayval›k ve Cunda için bu eﬂsiz kütüphane ortaya ç›kt›.
‹ﬂ yaﬂam›na dönersek, Koç Toplulu¤u’nun küresel oyunculuk
hedefine yönelik geliﬂimini nas›l de¤erlendirirsiniz?
Dinamizm ve giriﬂimcilik ruhu aç›s›ndan Türk iﬂadamlar› ve ﬂirketleri önemli mesafeler ald›lar. ﬂirket yap›lar› aç›s›ndan ise bizde
halen kurumsallaﬂmada baz› eksiklikler var. Büyük sermayelere
sahip olan önemli aile ﬂirketlerimiz var, baﬂar›l› iﬂler yap›yorlar.
Bu ﬂirketlerimizin tam anlam›yla kurumsal yönetiﬂim ilkeleri çerçevesinde tam profesyonel bir yap›ya geçebilmeleri durumunda
daha da baﬂar›l› noktalara gelebileceklerini düﬂünüyorum. Hem iﬂ
hem de ﬂahsi iliﬂkilere Amerika’da önem vermek gerekiyor.
Genç yönetici adaylar›na özellikle de kendi deneyimlerinizden yola ç›karak baﬂar›l› bir kariyer için neler önerebilirsiniz?
‹ﬂlerine aﬂkla sar›lmak bir insan›n baﬂar›l› olmas› ve baﬂar›s›n›n
dikkati çekmesi için çok önemli. ‹liﬂkiler geliﬂtirmek, dar bir alanda yo¤unlaﬂmak de¤il de geniﬂ vizyona sahip olmak, de¤iﬂik konularda ilgi ve bilgiye sahip olmak çok önemli. De¤iﬂik kültürleri ö¤renmek ve anlamak, insanlarla milliyetlerine odaklanmadan,
farkl›l›klara sayg› göstererek iliﬂkiler geliﬂtirmek laz›m. Siz dünya
vatandaﬂ› gibi davran›rsan›z bugünkü s›n›rs›z ve global ortamda
daha fazla kabul görürsünüz. Takipçilik, alçakgönüllü olmak ve
baﬂar›y› paylaﬂmak ve gülümsemeyi unutmamak bana hep fayda
getirmiﬂtir. Bundan sonras› da sadece iﬂinizi do¤ru yapmak. Bu
prensipler do¤rultusunda bir de iﬂinize de tutku ile de ba¤l›ysan›z baﬂar› da kolayca gelecektir.
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k üresel vizyon

SANAY‹ ODALARININ BAﬁKANLARI S‹YASET-EKONOM‹ ‹L‹ﬁK‹S‹N‹ DE⁄ERLEND‹RD‹:

“Yap›sal reformlara öncelik verilsin”

Adana Sanayi Odas› Baﬂkan› Ümit Özgümüﬂ

Kocaeli Sanayi Odas› Baﬂkan› Y›lmaz Kanbak

Ege Bölgesi Sanayi Odas› Baﬂkan› Tamer Taﬂk›n

Adana, Ege Bölgesi ve Kocaeli Sanayi Odalar› Baﬂkanlar› Türkiye’nin
2008 makro ekonomik hedeflerini de¤erlendirirken, bir an önce yap›sal
düzenlemelerin yap›lmas› gerekti¤ini söylüyorlar

T

ürkiye’nin 2008 makro ekonomik hedeflerini de¤erlendiren
sanayi odalar› baﬂkanlar›, özellikle enflasyon ve büyüme hedeflerinin gerçekçi olmad›¤› görüﬂünde.
2008 hedefleri, siyasal alanda yaﬂanan geliﬂmeler ve al›nacak önlemler konusunda
Adana Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ümit Özgümüﬂ, Ege Bölgesi Sanayi
Odas› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Tamer
Taﬂk›n ve Kocaeli Sanayi Odas› Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Y›lmaz Kanbak sorular›m›z› cevapland›rd›.
Veriler, büyüme ve k›sa vadeli yabanc›
sermaye giriﬂinde yavaﬂlama, enflasyonda ve faizlerde art›ﬂ trendine iﬂaret
ediyor. 2008’in makro ekonomik hedeflerini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Özgümüﬂ: Perﬂembenin gelece¤i çarﬂambadan belliydi! Son dönemde Türkiye’de,
sanayiye rekabet gücü kazand›racak yap›-
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sal reformlar gerçekleﬂmeden, makro rakamlarda görülen iyileﬂmenin kal›c› iyileﬂmeler olmayaca¤›n› ve bu yap›n›n da sürdürülemez oldu¤unu sürekli iddia ettik.
Sonuçta 2008’e geldi¤imizde, iﬂletmeler
baz›nda makro rakamlarda da çok ciddi s›k›nt›lar ortaya ç›kmaya baﬂlad›. Bu s›k›nt›lar›n ortaya ç›kmas› için küresel bir krizin
olmas› gerekmiyordu; içeride meydana gelecek bir siyasi dalgalanma ya da baﬂka bir
ekonomik s›k›nt›n›n sonucunda bütün bu
sorunlar ortaya ç›kacakt›. Baﬂta enflasyon
olmak üzere, di¤er bütün makro rakamlar›n tahminlerinin tutmas› art›k imkâns›zd›r. Bunlar›n hepsi zincirleme olarak revize edilmek zorundad›r.
Taﬂk›n: Özellikle ABD kaynakl› d›ﬂ ekonomik geliﬂmelerin, 2008 y›l› ekonomik
göstergeler üzerinde önemli bir etkisi olacakt›r. Bu geliﬂmenin iki temel sonucu olacakt›r. Birincisi, zaten son dönemde de
gözlenen emtia fiyatlar›n›n artmas›d›r. Bu

da ithalata ba¤›ml› ekonomimizde bir maliyet enflasyonu yaratacakt›r. Merkez Bankas›’n›n enflasyon hedefini revize etmesi
olas›d›r. Global kredi hacminin daralmas›,
finansal kurumlararas› güvenin azalmas›,
belirsizlikler ve ABD ile di¤er geliﬂmiﬂ ülkelerin gelecekteki enflasyona ba¤l› faiz art›r›mlar›ndan dolay› ise hem yurtd›ﬂ›na
döviz ç›k›ﬂ› h›zlanacak hem de özel sektör
ve kamunun borç bulmas› zorlaﬂacakt›r.
Bunun da ﬂimdiye kadar finanse edilebildi¤inden dolay› sorun ç›kmayan cari aç›¤›m›z üzerinde olumsuz etkileri olacakt›r.
ﬁu an için yat›r›mc›larda bir bekle-gör politikas› hakimdir. Global krizin boyutlar›,
reel sektöre s›çray›p s›çramad›¤›, Avrupa’n›n ne ölçüde etkilendi¤i gibi çok kritik
ﬂeyler halen daha bilinmemektedir. Yani
belirsizlik had safhadad›r. Bunun yan›na
bir de yüzde 47 oy ile iktidarda olan
AKP’nin kapat›lma davas›n›n belirsizli¤ini
eklerseniz yat›r›mlar›n durma noktas›na

gelmesinin nedeni daha da belirgin bir biçimde ortaya ç›kmaktad›r. Bu arada, ﬁubat
ay› tüketici güven endeksi 87,6 ile son y›llardaki en düﬂük seviyesindedir. Yani hem
yat›r›mlar hem de tüketim aç›s›ndan 2008
büyümesi için olumlu ﬂeyler söylemek zor.
2008 için yüzde 5 büyüme hedefinin de alt›nda kalmam›z mümkün görünmektedir.
Kanbak: Ülkemiz, 2007’de ABD’de baﬂlayan mortgage krizinin kredi piyasalar›na s›çramas›, yurtiçinde Cumhurbaﬂkanl›¤› ve erken genel seçim, s›n›r ötesi operasyon gibi
nedenlerle, 2008’e yavaﬂlayan büyüme h›z›,
yüksek cari aç›k ve hedefin üzerinde bir enflasyon ile girmiﬂtir. 2008’de ise küresel anlamda risklerin ve belirsizliklerin iyice artaca¤› düﬂünülen bir ortamda ciddi hedefler
koyulmuﬂtur. Geçen y›l›n ilk iki ay›nda 7,4
milyar dolar olan yabanc› sermaye giriﬂi, bu
y›l 1,1 milyar dolarda kalarak belirgin bir
yavaﬂlama göstermiﬂtir. Uluslararas› likiditenin daralmas› nedeniyle kurlarda ve faizde
art›ﬂ beklentisi oluﬂmuﬂtur. Tüm bu geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda 2008 makro ekonomik hedeflerine ulaﬂ›lmas› konusunda revizyona
gidilmesinin do¤ru olaca¤›n› düﬂünüyorum.
2007’de seçimler, 2008’de global kriz, türban, AKP’nin kapat›lmas› davas› ve yerel yönetim seçimlerine iliﬂkin endiﬂeler ekonomiye odaklanman›n zorlaﬂaca¤›n›n iﬂaretleridir. Esasen bir y›ld›r söyledi¤imiz de budur; Türkiye’nin gerçek gündemine e¤ilinmeli, AB için de h›zlan›lmal›d›r.
Ekonomide önceliklerin belirlenmesinde
sorunlar yaﬂand›¤› ve yap›sal reformlar›n
ertelendi¤i konular›ndaki eleﬂtirileri nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Özgümüﬂ: Geçmiﬂte yaﬂanan s›k›nt›larda
oldu¤u gibi, bugünkü s›k›nt›n›n ortaya ç›kmas›ndaki temel neden, Türkiye’de sanayiye rekabet gücü kazand›racak, girdi maliyetlerini aﬂa¤›ya çekecek yap›sal reformlar›n
yap›lmamas›d›r; yani k›saca yap›sal reformlar›n gerçekleﬂmesi konusundaki isteksizlik,
niyetsizlik ve hantall›kt›r. Sadece kurlar›
aﬂa¤›ya çekerek, enflasyon geçici olarak indirilebilir; ancak bunun yan›nda baﬂta vergi
reformu ve sosyal güvenlik reformu olmak
üzere, di¤er reformlar yap›lmazsa, ﬂimdiye
kadar oldu¤u gibi Türkiye rekabet gücünü
kaybetmeye devam eder. Bunun sonucunda
da, sadece ve sadece ithalata ba¤l› olarak ihracat yap›labilir.
Taﬂk›n: Ben aç›kças›, 2007 baﬂ›ndan beri,
ekonomide önceliklerin belirlenmesinde sorunlar yaﬂand›¤› konusundaki eleﬂtirileri bile iyimser buluyorum. Zira bir y›ldan fazla
bir süredir ekonominin kendisi bir öncelik

olarak yer almad› gündemimizde maalesef,
kald› ki ekonomideki önceliklerin belirlenmesini eleﬂtirelim. 2002 seçimlerinden sonra h›zla baﬂlanan reform ve AB’ye uyum süreci k›sa sürede yavaﬂlad› ve 2006 ortalar›na
do¤ru durma noktas›na geldi. O zamandan
beri de kayda de¤er bir ad›m at›lamamaktad›r. Sanayicimizin vergi sorunlar›, hukuksal
sorunlar›, kay›t d›ﬂ› ekonomi gibi rekabet
gücünü ve hayatta kalma ﬂans›n› azaltan sorunlar›na kal›c› çözümler üretilememiﬂtir.
Reformlar ﬂimdiye kadar yap›lm›ﬂ, kay›t d›ﬂ›n›n önüne geçilmiﬂ olsayd›, ﬂimdi Türkiye
global kriz dolay›s› ile kendine güvenli limanlar arayan uluslararas› yat›r›mlar›n merkezi olabilirdi.
Kanbak: 2007’de önceliklerimizin kayd›¤›
ve Türkiye’nin gündemindeki sorunlar yerine gündemde sorun yaratma ile u¤raﬂt›¤›m›z bir dönem yaﬂand›. Bu geliﬂmeler toplumu germiﬂ ve kutuplaﬂma gibi tehlikeli bir
boyuta t›rmanman›n sinyallerini vermiﬂtir.
Ekonomik küresel krizin, ülkemizi ne ölçüde etkileyece¤i konusunda de¤iﬂik tahminler yap›lmaktad›r. Böylesine büyük bir tehlike kap›dayken, iç bar›ﬂ›, iç huzuru ve istikrar› sa¤layacak yaklaﬂ›mlara ihtiyaç vard›r.
Yap›sal sorunlara çözüm getirecek reformlara son dönemde hiç dokunmad›k, AB müzakerelerinde hiç ad›m atamad›k, zorlamad›k. Bugün krize haz›rl›k anlam›nda bir politikam›z yok. K›r›lgan noktam›z olan cari
aç›k için önlem alamad›k. Sosyal Güvenlik
Yasas› henüz ç›k›yor. ‹stihdam için yükü
azalt›c›, yat›r›m› art›r›c› önlemleri konuﬂtuk
ama hiçbirini uygulamaya aktaramad›k.
Siyasi alanda yaﬂanan gerginli¤in ekonomiye muhtemel etkileri ve TOBB ile iﬂ
dünyas› örgütlerinin “sa¤duyu” ve “uzlaﬂ›” ça¤r›lar›n›n taﬂ›d›¤› öneme iliﬂkin neler söylemek istersiniz?
Kanbak: TOBB, T‹SK, TESK ve daha birçok
kurumun 81 ilde ayn› anda kamuoyuna
sundu¤u “Türkiye için sa¤duyu” bildirisi,
uluslararas› finansal krizin dalgalanmalar›n›n hissedilmeye baﬂland›¤› bir ortamda
gündemin yo¤un olarak baﬂka konulara
kaymas›n›n tehlikelerini ortaya koymas›,
dikkatlerin ekonomik reformlara çekilmesi,
iktisadi ve sosyal sorunlara odaklan›lmas›n›n sa¤lanmas› aç›s›ndan çok önemlidir.
Ancak esas yaklaﬂ›m›, gerginleﬂen toplumun
ve siyasetin ülkeyi engelleyici boyutlara
ulaﬂmas›na dikkat çekmektedir.
Özgümüﬂ: TOBB’u önderli¤inde iﬂ dünyas›
örgütlerinin sa¤duyu ça¤r›s› bana göre zamanlama aç›s›ndan çok isabetli bir hareket.
Ça¤r›ya esas olan bildiri, çok dikkatle haz›r-

lanm›ﬂ ve çok do¤ru konulara dikkat çeken,
çok net ve temel mesajlar veren bir bildiri.
Bu bildiriyi oda olarak biz de sonuna kadar
destekledik ve destekliyoruz. Her ne kadar
bilinçli olarak yanl›ﬂ yerlere çekilse de anlatmak istenen ﬂudur: “Taraflar birbirine girdiler, ortal›k toz duman ve bu koﬂullar içerisinde kimse kimsenin ne dedi¤ini anlayamaz ve taraflar birbirlerinin kuﬂkular›n› giderme yönünde sa¤duyulu çözüm önerileri
geliﬂtiremezler.”
Taﬂk›n: Bildiride, “Bugünlerde, iktisadi tedbir arayaca¤›m›za hâlâ sa¤duyu ar›yor olmam›z, bir talihsizliktir" cümlesi, bildirinin
önemi, zamanlamas› ve içeri¤inin ﬂekillendi¤i ortam› anlatmas› aç›s›ndan çok manidard›r. Bu bildirinin siyasi bir yönünün bulundu¤u hakk›ndaki spekülasyonlar ise tamamen yersizdir. Sa¤duyu ve uzlaﬂ› ça¤r›s›,
ülkemizdeki ekonomik geliﬂmenin artmas›
ve refah seviyesinin yükselmesine hizmet etmesi amac›yla yap›lan olumlu bir giriﬂim
olarak nitelendirilmelidir.
Dünya konjonktürünü dikkate alarak
ekonomide at›lmas› gereken öncelikli
ad›mlar ve acil önlemler nelerdir?
Özgümüﬂ: Acil olarak ﬂu anda yap›lacak
çok fazla bir ﬂey oldu¤unu sanm›yorum. Yap›lmas› gereken tek ﬂey, geçici de olsa siyasi
taraflar›n kay›kç› kavgas›n› bir tarafa b›rak›p, gemiyi batmadan ›l›man bir liman buluncaya kadar götürmeye çal›ﬂmas›d›r. Bu,
Türkiye’de olmas› gereken siyasi mücadelenin ortadan kald›r›lmas› anlam›na gelmez,
herkesin kendi siyasi düﬂüncesi, siyasi kayg›lar› kal›r fakat en az›ndan dünyadaki f›rt›na duruluncaya kadar ekonomi ön plana ç›kar›l›r.
Taﬂk›n: Ben ﬂu aﬂamada al›nacak ekonomik
önlemlerin, Türkiye’nin krizden etkilenme
derecesini direkt olarak etkileyece¤ini düﬂünmüyorum. Çünkü yap›sal reformlar›n
olumlu etkileri k›sa vadede gözlenemez. Bizim yapmam›z gereken, yap›sal reformlar›
gerçekleﬂtirmedeki azmimizi ve kararl›l›¤›m›z› yerli-yabanc› tüm yat›r›mc›lara göstermektir. Türkiye’nin bir f›rt›na döneminde
s›¤›n›lacak en güvenli limanlardan birisi haline getirilmesi ve hükümetin bütün dünyaya bir istikrar ve güven ülkesi oldu¤umuzun
mesaj›n› vermesi gerekmektedir.
Kanbak: 2008’de ekonomideki istikrar› sa¤layacak kamudaki mali disiplin öncelikle
yeniden tesis edilmeli, reel sektörün rekabet
gücünü artt›racak mikro reform ekonomi
paketi yürürlü¤e konmal›, ekonomik program›n revize edilerek günümüze uyarlanmas› gerekmektedir.
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“Do¤u ve Güneydo¤u’muz

“Anadolu Buluﬂmalar›”n›n 13. dura¤› hoﬂgörü ve medeniyetler ﬂehri
Mardin’di. Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç, Güneydo¤u
Anadolu Bölgesi’nin 13 ilindeki bayilere ﬂu mesaj› verdi: “Güneydo¤u’da
büyüyerek var olmay› sürdürece¤iz”

K

oç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç,
Mardin’de, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ndeki 13 ilin bayilerine
seslenirken, Vehbi Koç’un “Ülkem varsa
ben de var›m” sözünün Koç Toplulu¤u’nun temel ilkelerinden oldu¤unu ve
bu sözü Türkiye’nin her bölgesi için yeniden ve yeniden tekrar edebileceklerini
vurgulad›. Mustafa V. Koç, “Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’muz varsa biz de var›z.
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Topluluk olarak en az 50 y›ld›r bu bölgede var›z. Bayiliklerimizle, acentelerimizle,
yetkili servislerimizle var›z ve büyüyerek
var olmaya devam edece¤iz” dedi.
Koç Toplulu¤u taraf›ndan, farkl› bölgelerdeki Koç bayileri ile bir araya gelerek
görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunmak ve fikir
üretmek amac›yla düzenlenmeye baﬂlayan “Anadolu Buluﬂmalar›”, Mardin’deki
toplant›yla sürdürüldü. 13. Anadolu Buluﬂmas›’nda Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç ve Koç Hol-

ding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu, Koç
Toplulu¤u’nun Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu bölgelerindeki yaklaﬂ›k 500’ü
aﬂk›n bayii ile Mardin’de bir araya geldi.
Ad›yaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbak›r, Elaz›¤, Hakkâri, Mardin, Muﬂ, Siirt, ﬁanl›urfa, ﬁ›rnak, Van’daki Koç Toplulu¤u’na ait Arçelik, Aygaz, Beko, Ford
Otosan, Tofaﬂ, Opet, Koç Allianz gibi ﬂirketlerin 400 bayiinin kat›l›m›yla gerçekleﬂen toplant›ya Koç Holding Yönetim
Kurulu Üyesi ve Kurumsal ‹letiﬂim ve

varsa biz de var›z”
Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç, Arçelik
Genel Müdürü Aka Gündüz Özdemir de
kat›ld›. Mustafa V. Koç ve beraberindeki
heyet, toplant›dan önce “hoﬂgörü ve medeniyetler” ﬂehri Mardin’de bir dizi ziyarette bulundu. Mardin’deki gezilerine ilk olarak Mardin Ford Otosan ve Opet Bayii Maﬂuk Nas’› ziyaretle baﬂlayan heyet, Mardin
Belediye Baﬂkan› Metin Pamukçu ile makam›nda bir araya geldi. Belediyedeki ziyaretin ard›ndan Mardin Kasimiye Medresesi’ni ziyaret eden Mustafa V. Koç ve beraberindeki heyet, tarihi yap› hakk›nda geniﬂ
bilgi ald›. 550 y›ll›k tarihe sahip olan Kasimiye Medresesi, Akkoyunlu Hükümdar›
Cihangir’in o¤lu Kas›m Padiﬂah taraf›ndan
yapt›r›ld›. Medrese, özellikle bugüne kadar
ayakta kalabilen mimari yap›s›yla oldukça
önemli eserler aras›nda say›l›yor.
Tu¤lu tonozlu revaklar ve yanlara do¤ru
derin tonozlarla geniﬂletilmiﬂ tromp kubbeli cami, revakl› avlusundaki büyük sebil, su kanallar› ve suyun kavuﬂtu¤u ortadaki havuz; do¤um, büyüme ve ölümü
simgeliyor. ‹ki teras üzerine iki katl› medrese, cami ve türbe ile birlikte medrese
külliye ﬂeklinde inﬂa edilmiﬂ. Mustafa V.
Koç ve beraberindeki heyet medresenin
ard›ndan Süryani kilisesinin önemli merkezlerinden biri olan Deyrulzafaran Manast›r›’n› gezdi. Deyrulzafaran Manast›r›,

“Koç Toplulu¤u olarak, insana yat›r›m›n
en önemli, en do¤ru yat›r›m oldu¤una,
bu bölgeyi kalk›nd›racak esas unsurun da
iﬂgücüne vas›f kazand›rmak oldu¤una
inan›yoruz”

Süryanilerin tarihi ve dini de¤erleri aras›nda bugüne kadar ayakta kalabilen az say›daki tarihi binalardan biri. Manast›r 639
y›l boyunca dünya Süryanilerinin dini
merkezi oldu.

“Sizin baﬂar›n›z daha de¤erli”
Mardin’de ö¤leden sonra bayilerle bir araya gelen Mustafa V. Koç, konuﬂmas›na,
“‹çinde yer ald›¤›n›z bölgenin koﬂullar›,
sizlerin baﬂar›lar›n› daha da de¤erli k›l›yor” cümlesiyle baﬂlad›. Mustafa V. Koç,
bölgesel dengesizli¤in, Türkiye’nin yap›sal
sorunlar›ndan biri oldu¤unu ve y›llard›r
bu sorunu aﬂmada çok baﬂar›l› olunamad›¤›n› söyledi. Bölgeyi kalk›nd›rmak için
gerekli politikalar›n hayata geçirilmesi için
kaybedecek vakit olmad›¤›n› belirten

Mustafa V. Koç, bölgesel kalk›nmada, geri kalm›ﬂ bölgelere dönük merkezden kamusal müdahale ve teﬂvik sisteminden
oluﬂan yaklaﬂ›m›n art›k iﬂ yapmad›¤›n›n,
do¤ru olan›n, bölgelerin rekabet gücünün
art›r›lmas› oldu¤unun görüldü¤ünü söyledi. Bölgesel geliﬂme farkl›l›klar›n›n giderilmesinin, bu farl›l›klar›n toplumda yol açt›¤› kutuplaﬂmay› da önleyece¤ini ifade
eden Mustafa V. Koç, bölgede yat›r›mda
bulunacak iﬂ dünyas› oyuncular›na da büyük görevler düﬂtü¤ünü ve Koç Toplulu¤u’nun da bölgedeki yat›r›mlara özel
önem verdi¤ini söyledi.
Vehbi Koç’un “Ülkem varsa ben de var›m”
sözünün Koç Toplulu¤u’nun temel ilkelerinden oldu¤unu ve bu sözü Türkiye’nin
her bölgesi için yeniden ve yeniden tekrar
edebileceklerini vurgulayan Mustafa V.
Koç, “Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’muz
varsa biz de var›z. Koç Grubu olarak en az
50 y›ld›r bu bölgede var›z. Bayiliklerimizle, acentelerimizle, yetkili servislerimizle
var›z ve büyüyerek var olmaya devam
edece¤iz” dedi.
Mustafa V. Koç, Koç Toplulu¤u’nun böl13
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“Hoﬂgörü” ve “medeniyetler”

kenti Mardin

Mezopotamya’n›n bereketli topraklar›n›n
yan›nda, binlerce y›ld›r çok say›da medeniyet ve kültüre ev sahipli¤i yapan, tüm
dinleri hoﬂgörü ve bar›ﬂ ortam›nda bir
arada tutan Mardin, taﬂ evleri, basamakl›, darac›k gizemli sokaklarla birbirlerinin
havas›n›, ›ﬂ›¤›n› kesmeden s›rt s›rta binerek kaleye do¤ru t›rmanan mimarisiyle
sanki bir aç›k hava müzesi.
Bir da¤›n tepesinde kurulmuﬂ olan Mardin, Yukar› Mezopotamya'n›n en eski ﬂehirlerinden biri. Müthiﬂ güzelli¤iyle, üzerine kuruldu¤u da¤lardan aﬂa¤›ya göz
alabildi¤ine uzanan ba¤ ve bahçelerle
bezenmiﬂ, yemyeﬂil Mezopotamya’ya
sanki bekçilik ediyor. Eski Mardin, uçsuz
bucaks›z Mezopotamya’n›n s›rtlar›nda
görkemli kale ete¤inde omuz omuza vermiﬂ motiflerle süslü kesme taﬂ evlerin dayan›ﬂmas› aras›nda sivrilen minareleri,
kiliseleri, farkl› mimari yap› tarzlar›n›
içinde bar›nd›r›yor. Say›s›z eski uygarl›¤›n izlerini taﬂ›yan bu mimari, tüm dinleri içine alan hoﬂgörü ortam›yla da dünyan›n say›l› kentleri aras›nda yer al›yor.
Mardin’in kesin olarak bilinmemekle birlikte milattan önce 4500 y›l›nda kuruldu¤u tahmin ediliyor. Tarihi içinde Sümerler, Akadlar, Babil Devleti, Hititler, Bizans
ve Roma Hükümdarl›¤›’na kadar çok say›da uyarl›¤a ev sahipli¤i yapan Mardin,
1089’da Selçuklu Hükümdarl›¤›’na giriyor. Mardin’in kesin olarak Osmanl›lar’›n eline geçmesi ise M›s›r seferini düzenleyen Yavuz Sultan Selim döneminde
gerçekleﬂiyor. Son dönemde, tüm dünyan›n ilgisini çekmeye baﬂlayan Mardin, tarihi ve kültür yap›s› ile UNESCO’nun
“Dünya Miras› Kenti Listesi”ne girmeye
aday. Kentte, Kültür ve Tabiat Varl›klar›
Koruma Bölge Müdürlü¤ü’nce tescil edilmiﬂ 665 adet tarihi bina, hâlâ içindeki
yaﬂamlar›yla ayakta duruyor.
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gedeki faaliyetlerine iliﬂkin olarak da ﬂunlar› söyledi: “Bu toplant›ya kat›lan illerde
say›lar› 500’ü aﬂan bayimiz ile bölge ekonomisine gerek istihdam gerekse de ticaret olarak sizlerin varl›¤›yla önemli katk›larda bulunduk. Baﬂta Yap› Kredi ﬂubelerimiz, Tüpraﬂ Batman rafinerimiz olmak
üzere burada daha fazla etkin olduk. Bölge gençlerinin e¤itimi için kurdu¤umuz
okullarla, e¤itim kurumlar› ile vard›k ve
daha çok var olaca¤›z. Ülkemizin ilk rafinerisi olan Batman Rafinerisi, Koç Toplulu¤u’nun bünyesinde hem Türkiye ekonomisine hem de bölge ekonomisine katk›lar›n› art›rarak sürdürecektir. Yo¤unlaﬂt›¤›m›z alanlardan biri olan finansta Yap›
Kredi Bankam›z ﬂubeleriyle bölge giriﬂimcilerinin, tüketicilerinin daha çok yan›nda
olacak, daha etkili hizmette bulunacakt›r.”

E¤itime katk›ya devam edece¤iz
Mustafa V. Koç ayr›ca, GAP bölgesi için
çok önemli bir at›l›m› da g›da sanayiindeki Tat Konserve ile gerçekleﬂtireceklerini
söyledi: “Bildi¤iniz gibi GAP bölgesinde
ﬂimdiye kadar yap›lm›ﬂ olan tek ziraatle ilgili yat›r›m›, 2000 y›l›nda Harranova Besi
iﬂletmesi ile biz yapt›k. ‹ki y›ld›r da domates üretimiyle ilgili çal›ﬂmalar yap›yoruz.
Deneme üretimimizin baﬂar›yla sonuçlanmas› ile 2008 y›l›nda 130 bin ton domates
üretimini hedefliyoruz. Önümüzdeki beﬂ
y›lda bölgeye 84 milyon dolarl›k yat›r›m
yaparak 1 milyon ton domates üretir ve iﬂ-

ler hale gelece¤iz. Urfa’daki Harranova tesisimizi ise Avrupa’da birincili¤e taﬂ›yaca¤›z. Bölgeden y›ll›k 150 milyon dolarl›k
domates ürünü ihracat› yapaca¤›z.”
“Koç Toplulu¤u olarak, insana yat›r›m›n
en önemli, en do¤ru yat›r›m oldu¤una, bu
bölgeyi kalk›nd›racak esas unsurun da iﬂgücüne vas›f kazand›rmak oldu¤una inan›yoruz” diyen Mustafa V. Koç, bu nedenle bölgeye e¤itimle de katk›da bulunduklar›n› ve bulunmaya da devam edeceklerini söyledi. Mustafa V. Koç sözlerini ﬂöyle
sürdürdü:
“1998’de Cumhuriyet’in 75. y›l› vesilesiyle sekiz y›ll›k e¤itime destek vermek amac›yla Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan yapt›r›lan
13 ilkö¤retim okulu Türkiye'nin de¤iﬂik
bölgelerinde inﬂa ettirilmiﬂti. ﬁanl›urfa’da
New Holland Trakmak, Elaz›¤’da Arçelik,
Van’da Aygaz ve ﬁ›rnak Silopi’de Migros,
okullar yapt›rarak e¤itim seferberli¤ine
omuz veren ﬂirketlerimizdir ve bu hizmetlerini art›rarak devam ettireceklerdir. Vehbi Koç Vakf›’m›z›n yapt›rd›¤› Gaziantep
Üniversitesi’ne ba¤l› Ad›yaman Mesleki ve
Teknik E¤itim Fakültesi k›sa bir süre önce
e¤itime aç›ld›. Vakf›m›z halen Diyarbak›r’da da bir okul inﬂa ettiriyor. Bölgedeki
e¤itim hizmetlerimiz hep sürecektir.”

Dr. Bulgurlu: “Bölgeye yat›r›m
artacak”
Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu
da toplant›daki konuﬂmas›nda, Koç Top-

geçirilmesi ile bölge refah›n›n önemli seviyede artaca¤›na ve huzur ortam›n›n geliﬂece¤ine inand›klar›n› belirten Dr. Bülent
Bulgurlu, “Koç Toplulu¤u olarak da,
önemli potansiyeli oldu¤una inand›¤›m›z
bölgede, gerek ticari etkinliklerimiz gerekse yat›r›mlar›m›zla, geliﬂime katk›da
bulunmaya devam ediyoruz” dedi.

“Hac› Bayram Veli’nin soyundan”

lulu¤u’nun Türkiye’ye duydu¤u güvenle,
geçti¤imiz dönemde de yat›r›mlar›na devam ederek, baﬂar›lar›n› uluslararas› platforma taﬂ›d›¤›n› söyledi. Koç Toplulu¤u’nun art›k bir dünya ﬂirketi boyutlar›na
ulaﬂt›¤›n› belirten Bulgurlu, “80 y›ll›k geçmiﬂimizin getirdi¤i köklü kurumsal kültürümüz, gelece¤e dönük vizyonumuz, her
alanda mükemmeli hedefleyen faaliyetlerimiz, güçlü insan kayna¤›m›zla, vaat etti¤imiz kaliteyi sunmaya devam ediyoruz”
dedi. Yat›r›mlarla ve sa¤lad›klar› iﬂ imkânlar›yla ülke ekonomisine katk›da bulunduklar›n› belirten Bulgurlu, “Eriﬂti¤imiz
büyüklük ile Fortune dergisi s›ralamas›na
göre, dünyan›n en büyük 190’›nc›, Avrupa’n›n ise 49’uncu ﬂirketiyiz. Türkiye’de
ise aç›k ara lideriz. Bugün Toplulu¤umuzun kombine cirosu, ülkemiz milli gelirinin yüzde 9’una eﬂde¤erdir. Yine Toplulu¤umuz, ülke toplam ihracat›n›n yüzde
11’ini, tüm vergi ödemelerinin yüzde
15’ini gerçekleﬂtirmektedir” dedi.
2007 y›l›n›n, seçimler nedeniyle politik
belirsizliklerin damgas›n› vurdu¤u bir y›l
olmas›na ra¤men, Türkiye’nin 2007 y›l›nda ekonomik büyümesini, beklenenden
az olsa da, kesintiye u¤ramadan sürdürdü¤ünü söyleyen Bulgurlu, “Y›l içinde yaﬂanan belirsizliklere ba¤l› olarak, birçok
üründe iç talep geriledi” dedi. Bulgurlu,
dünyada ise ABD emlak piyasas›nda yaﬂanan krizin, bu krizin kredi piyasas› üzerindeki etkilerinin ve artan petrol fiyatlar›-

n›n 2007 y›l›na damgas›n› vuran olaylar
oldu¤unu söyledi ve ﬂu bilgileri verdi:
“2007 y›l sonu sonuçlar›na göre Koç Holding'in konsolide cirosu 51,4 milyar
YTL'ye yükselirken net faaliyet gelirleri
yüzde 20 art›ﬂla 3,6 milyar YTL’ye, net kâr› ise yüzde 309 art›ﬂla 2,3 milyar YTL’ye
yükseldi. Netice olarak 2007 y›l›n› baﬂar›
ile tamamlad›k. Önümüzdeki dönemde,
küresel rekabet ﬂartlar›n›n etkilerini daha
da fazla hissedece¤iz… Stratejilerimizi bu
ﬂartlara en iyi uyumu sa¤layabilecek ﬂekilde planl›yoruz.”
Türkiye’nin AB sorumluluklar› aras›nda
yer alan bölgenin geliﬂtirilmesi ﬂart›n›n,
önümüzdeki dönemde bölgede yat›r›mlar›n artaca¤›n›n bir baﬂka göstergesi oldu¤una iﬂaret eden Bulgurlu, Irak’ta sürmekte olan savaﬂ›n eninde sonunda bitecek olmas›n›n da, bölgede istikrar ve artacak ihracatla yeni iﬂ imkânlar› sa¤layaca¤›n›n alt›n› çizdi.
Tüm bu geliﬂmelerin bir an önce hayata

Mustafa V. Koç, Dr. Bülent Bulgurlu ve Ali
Y. Koç’a Mardin’e katk›lar› nedeniyle plaket veren Nas Otomotiv Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Maﬂuk Nas da konuﬂmas›nda,
Hac› Bayram Veli’nin torunu oldu¤u ve
seyit soyundan geldi¤ini hat›rlatt›¤› Vehbi
Koç’un, dini inaçlar›n› hiçbir zaman ticaretine kar›ﬂt›rmad›¤› gibi, son derece samimi bir Müslüman oldu¤unu söyledi.
“Koç bayii demek, o ilin, o ilçenin k›ymetli tüccar› demektir. Koç bayiinin, gitti¤i
her yerde, Koç’un mal›n› satt›¤› için devaml› baﬂ› diktir. Milletimizin koç mallar›na karﬂ› peﬂin bir güveni vard›r. Koç sat›yorsa o mal temizdir. Koçun bayii olmak,
ﬂerefli, itibarl› olmakt›r” diyen Nas, ard›ndan uyard›: “Lütfen bu konuﬂmalar›m› iltifat olarak de¤erlendirmeyin. Koç Ailesi’nin iltifata ihtiyac› yok.”
2003 y›l›ndan bu yana gerçekleﬂtirilen
“Anadolu Buluﬂmalar›” kapsam›nda Koç
Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa
V. Koç bugüne kadar 75 ilden 10 bini aﬂk›n bayi ile bir araya geldi.

KAPALI LAHMACUN (Sembusek):
Mardin’de neredeyse her yeme¤in yan›nda ve
özellikle yemek öncesinde mezelerin yan›nda
ekmek gibi servis yap›lan çok özel bir tat var: Bir
anlamda “kapal› lahmacun” diye de adland›r›lan “Sembusek”. Sembusek, un ve tuzlu suyla
yo¤rulmuﬂ hamurun merdane yard›m›yla aç›l›p
k›yma, so¤an ve baharatla içi doldurularak katlanm›ﬂ biçimde f›r›na verildi¤i bir tür pide.
MALZEMELER
‹ç malzemesi: 1 kg köftelik k›yma, 500 gr kuru so¤an, 1 demet maydanoz, tuz, karabiber,
2 çorba kaﬂ›¤› biber salças›.
Hamurunun malzemesi: 2 kg un, 1 adet kabartma tozu, 1 çorba kaﬂ›¤› tuz.
HAZIRLANMASI
‹çinin haz›rlanmas›: K›yma, kuru so¤an, maydanoz, salça ve karbiber eklenerek kavrulur.
Hamurun haz›rlanmas›: 2 kg un, kabartma tozu ve 1 çorba kaﬂ›¤› tuz kar›ﬂt›r›larak, hamur
haline getirilir. Üzerine nemli bez örtülüp dinlenmeye b›rak›l›r. Dinlendirilen kar›ﬂ›mdan
cevizden biraz büyükçe parçalar ayr›l›r.
Sembusek’in son haz›rl›¤›: Merdane yard›m›yla yuvarlak yufka ﬂeklinde aç›l›r. ‹çine önceden
haz›rlanan iç konup ikiye katlan›r. Üzerine yumurta sar›s› sürülüp f›r›na verilir. S›cak olarak servis yap›l›r.
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Verginin yüzde 15’ini
Koç Toplulu¤u ödüyor
2007 y›l› tahakkuklar› itibar›yla, toplam ÖTV’nin yüzde 44.4’ünü, Kurumlar
Vergisi’nin yüzde 6.7’sini, KDV’nin ise yüzde 4.4’ünü Koç Toplulu¤u ﬂirketleri ödedi.
Koç Ailesi 2007 y›l›nda ise toplam 28 milyon 384 bin 50 lira vergi ödedi. Bu mebla¤,
2007 vergilendirme dönemi listesindeki son 13 ilin ödedi¤i vergiyi yakalad›

A

nkaral› bir iﬂadam›, çeyrek as›r önce Maliye Bakanl›¤›’n›n kap›s›n› çald›. Vergilerin lay›¤›yla ödenmedi¤ini düﬂünüyordu. Talebi, ödenen vergilerin kamuoyuna duyurulmas›yd›. Maliye de bu talebi yerinde
bularak, ödenen vergileri hem ﬂirketler hem ﬂah›slar
olarak ilan etmeye baﬂlad›.
Bu iﬂadam›, Koç Toplulu¤u’nun kurucusu Vehbi Koç’un ta kendisiydi. Vehbi Koç, vergi konusundakiyurttaﬂl›k bilincini ailesine
de ﬂirketlerine de aktard›. Koç Ailesi de Koç Toplulu¤u ﬂirketleri
de her y›l en çok vergi ödeyenler listesinde gururla yer al›yor.
Türkiye’nin toplam vergi gelirleri içinde Koç Toplulu¤u’nun pay›
y›llar itibar›yla artan bir seyir izliyor. Devletin 2007 y›l› vergi geliri toplam›, bir önceki y›la göre yüzde 11.2 artarak 152,8 milyar
YTL oldu. 2007 y›l› içinde Koç Toplulu¤u faaliyetlerinden do¤arak Devlet Hazinesi’ne ödenen toplam 22,5 milyar YTL tutar›ndaki vergi (sosyal mükellefiyetler hariç) ise, toplam vergi gelirlerinin yüzde 14.7’sini oluﬂturdu. 2006 y›l›nda bu oran, yüzde
14.6 idi. 2007 y›l›nda Koç Toplulu¤u’nun ödedi¤i vergilerin art›ﬂ
oran›, devletin toplam vergi gelirlerinin üzerinde gerçekleﬂti.
Toplam vergi gelirlerindeki yüzde 11.2’lik art›ﬂa karﬂ›n, Koç Toplulu¤u’nun ödedi¤i vergilerdeki art›ﬂ oran› yüzde 12.5 olarak gerçekleﬂti. Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinin 2007 y›l›nda ödedi¤i Özel

VERG‹ CEPHES‹NDE
KOÇ A‹LES‹’N‹N SON 10 YILI

SEMAHAT S.ARSEL
MATRAH

VERG‹

Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) toplam ÖTV gelirleri içindeki pay›
yüzde 44.4’le rekor düzeye ulaﬂt›. Bu oran bir önceki y›l da yüzde 44 düzeyindeydi. Koç Toplulu¤u’nun kazanç üzerinden tahakkuk eden 952 milyon YTL’lik vergisinin, devletin gelir üzerinden ald›¤› vergilere oran› da yüzde 2 oldu. Bu oran 2006 y›l›nda
yüzde 1.7 idi. Ayr›ca 2006 y›l›nda Kurumlar Vergisi’nin yüzde
5.2’si Koç Toplulu¤u taraf›ndan karﬂ›lanm›ﬂken, 2007 y›l›nda
yüzdelik pay›6.7’ye yükseldi. Ödenen Katma De¤er Vergisi’nin,
devletin toplam Katma De¤er Vergisi tahsilat› içindeki pay› yüzde 4.4 oldu. Bu oran 2006 y›l›nda yüzde 3.2’ydi.

“Örnek olmak istiyoruz”
Koç Ailesi’nin fertleri de her y›l vergi rekortmenleri aras›nda yer
al›yor. Bu y›l da Türkiye Gelir Vergisi Rekortmenleri listesinin ilk
20 s›ras›nda Koç Ailesi dört kiﬂiyle temsil edildi. Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Baﬂkan› SemahatArsel listenin dördüncü, Koç
Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç beﬂinci, Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç dokuzuncu, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ömer M. Koç ise 19. s›rada yer ald›. Devletin en önemli gelir kayna¤› verginin, ayn› zamanda sosyal adaletin sa¤lanmas›ndaki rolünü de hat›rlatan Semahat Arsel, Koç Ailesi, Holding ve Topluluk ﬂirketlerinin vergi konusunda örnek olDR. NÜSRET ARSEL
MATRAH

VERG‹

RAHM‹ M. KOÇ
MATRAH

SEVG‹ GÖNÜL

VERG‹

MATRAH

ERDO⁄AN GÖNÜL

VERG‹

112,106,047 44,299,115 8,467,129 3,394,062 117,034,280 44,666,897 31,519,835 13,246,601

Devletin 2007 y›l› vergi gelirleri

Semahat Arsel’in tek
baﬂ›na ödedi¤i vergi,
Bingöl, Ardahan,
Bayburt, ﬁ›rnak ve
Tunceli toplam› kadar
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2007

2006

Art›ﬂ (%)

Gelirler üzerinden al›nan vergiler

48.197

40.141

20,1

Mal ve hizmetlerden al›nan vergiler

63.589

59.408

7,0

D›ﬂ ticaretten al›nan vergiler

28.970

27.563

5,1

Di¤er vergi ve harçlar

12.074

10.368

33,1

152.832

137.480

11,2

(milyon YTL)

GENEL TOPLAM

MATRAH

VERG‹

603,702

250,866

ma amac›na vurgu yapt›. 1998-2007 y›llar›
aras›ndaki son 10 y›ll›k dönemde Semahat
Arsel, Dr. Nusret Arsel, Rahmi M. Koç,
Sevgi Gönül, Erdo¤an Gönül, Suna K›raç,
‹nan K›raç, Mustafa V. Koç, Ömer M. Koç,
Ali Y. Koç, ‹pek K›raç’›n ödedi¤i vergilerin
toplam› 172 milyon 225 bin 263 YTL olarak hesapland›.

Koç Ailesi’nin vergisi
13 kentin vergisine eﬂit
Koç Ailesi 2007 y›l›nda ise toplam 28 milyon 384 bin 50 YTL vergi ödedi. Bu mebla¤, 2007 vergilendirme dönemi listesindeki son 13 ilin ödedi¤i vergiyi yakalad›.
2007 y›l›nda ailenin sekiz ferdinin, Semahat Arsel, Dr. Nusret Arsel, Rahmi M. Koç,
Suna K›raç, Mustafa V. Koç, Ömer M. Koç,
Ali Y. Koç, ‹pek K›raç’›n ödedi¤i verginin
toplam› ﬂu illerin vergilerinin toplam› oldu:
Çank›r› (3 milyon 102 bin 452 YTL), I¤d›r

(3 milyon 98 bin 515 YTL), Muﬂ (2 milyon
934 bin 842 YTL), A¤r› (2 milyon 517 bin
592 YTL), Siirt (2 milyon 663 bin 447
YTL), Kilis (2 milyon 711 bin 296 YTL),
Hakkâri (2 milyon 499 bin 987 YTL), Gümüﬂhane (2 milyon 156 bin 533 YTL), Bingöl (1 milyon 936 bin 225 YTL), Ardahan
(1 milyon 766 bin 868 YTL), Bayburt (1
milyon 484 bin 285 YTL), Tunceli (1 milyon 350 bin 231 YTL), ﬁ›rnak (1 milyon 83
bin 129 YTL).
2007 Türkiye Gelir Vergisi Rekortmenleri
listesinin dördüncü s›ras›nda yer alan Semahat Arsel’in ödedi¤i vergi, 7 milyon 235 bin
YTL oldu. Rekortmenler listesinin beﬂinci
s›ras›nda yer alan Rahmi Koç da 7 milyon
72 bin YTL vergi ödedi. Arsel’in de, Koç’un
da ödedikleri vergi, beﬂ ilin toplam›n›
yakalad›. Bingöl, Ardahan, Bayburt, Tunceli
ve ﬁ›rnak’›n ödeyece¤i vergilerin toplam› 7
milyon 620 bin YTL olarak hesapland›.

Y›llar itibar›yla Koç Toplulu¤u’nca ödenen vergiler*

y›llar

Sosyal Mük.

Muamele Ver.

Kazanç Ver.

* Koç Toplulu¤u 2007 y›l› faaliyetleri üzerinden, bir önceki y›la göre yüzde 12.5 art›ﬂla toplam 23,3 milyar
YTL (17,9 milyar $) vergi ve sosyal mükellefiyet ödedi. Koç Toplulu¤u’nun 1983-2007 y›llar›na iliﬂkin
olarak ödedi¤i vergilerin seyrine iliﬂkin yukar›da yer alan grafikte, geçmiﬂ y›llarda ödenen vergiler,
enflasyon nispetinde eskale edilerek 31 Aral›k 2007 tarihine getirildi. 2006 y›l›nda Tüpraﬂ’›n Toplulu¤a
kat›lmas›yla, özellikle muamele vergilerinden kaynaklanan önemli bir art›ﬂ yaﬂand›.

SUNA KIRAÇ
MATRAH

VERG‹

‹NAN KIRAÇ
MATRAH

VERG‹

MUSTAFA V.KOÇ
MATRAH

VERG‹

ÖMER M. KOÇ
MATRAH

AL‹ Y. KOÇ

VERG‹

MATRAH

VERG‹

‹PEK KIRAÇ
MATRAH

VERG‹

TOPLAM
MATRAH

VERG‹

56,964,359 22,719,201 8,674,988 3,564,307 47,125,192 17,285,738 29,822,115 10,841,074 29,094,288 10,620,452 3,505,948 1,336,946 444,917,888 172,225,263

Koç Toplulu¤u’nun 2007 faaliyetleri üzerinden ödedi¤i vergiler
2007

‹ç (%)

2006

-Kazanç üzerinden ödenen vergiler 952,2

4,1

665,5

3,2

43,1

21,580,8

92,7

19.361,5

94,0

11,5

22.533,0

96,8

20.026,9

97,2

12,5

735,2

3,2

572,1

2,8

28,5

23.268,2

100,0

20.599,0

100,0

13,0

(milyon YTL)
-Ödenen di¤er vergiler
Toplam vergi
Sosyal Mükellefiyetler
GENEL TOPLAM

‹ç (%) 2007-06

Türkiye Gelir Vergisi
Rekortmenleri
listesinin ilk 20
s›ras›nda Koç Ailesi’nin
dört ferdi yer ald›
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Vergi bilinci
yurttaﬂl›¤›n gere¤idir
‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkan› ﬁükrü Dilaver: “Kay›t
d›ﬂ›, Koç Toplulu¤u gibi firmalar için büyük s›k›nt›.
Çünkü onlar›n kurdu¤u, kay›t d›ﬂ›na hiç geçit vermeyen
bir sistem. Hem ülkenin gelece¤i, hem bu firmalar›n
büyümesi için kay›t d›ﬂ›yla mücadele ﬂart ”

T

ürkiye’deki vergi sistemini
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›, vergi
sisteminin bütün taraflar›n›n
ihtiyaç ve beklentilerini bir
araya getiren bir uzlaﬂ› modeli oluﬂturma
peﬂinde. Bu model ile günümüzün modern kamusal gereksinimlerini planlayan,
mükellefi temel alarak bütün süreçlerini
tasarlayan ve tüm bu hususlarda bütüncül
yaklaﬂ›mlar gerçekleﬂtiren bir idare olman›n ad›mlar›n› att›. Zira Gelir ‹daresi, mükellefi paydaﬂ› ve müﬂterisi olarak de¤erlendirmek, ihtiyaçlar›n› anlamak ve bunlar› karﬂ›lamaya yönelik tedbirleri önceden almak durumunda.
Vergi gelirleri aç›s›ndan ülkemiz ne durumda?
Günümüz dünyas›nda güçlü gelir idareleri, rekabetçi ekonomilerin önemli yap›taﬂlar›d›r. Dolay›s›yla Türk Gelir ‹daresi de
güçlü ekonomiye ulaﬂma sürecinde yap›sal reformlar› uygulamakta tereddüt etmiyor. Bu iyileﬂme hamlesinin baﬂar›s›, kay›t
d›ﬂ› ekonominin önlenmesine ba¤l›. Kay›t
d›ﬂ› ekonomiyle mücadele sürecindeki en
önemli araçlar›m›zdan biri etkin vergi denetimidir. Bunun d›ﬂ›nda gelir idareleri
için en önemli unsurlardan birisi gönüllü
uyumu art›rmak. Ayr›ca hak ve yükümlülüklerinin bilincinde olan mükellefler
adil, verimli ve kaliteli uygulamalar› bekliyor, bunu elde ederse uyuma daha fazla
istekli oluyor.
Öte yandan gönüllü uyumu art›rmak için,
sadece mükelleflerin hak ve yükümlülüklerinin bilincinde olmalar› ve eﬂit muamele beklentilerinin karﬂ›lanmas› da yeterli
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de¤il; ayn› zamanda aç›k, basit ve kolay
kullan›lan sistem ve süreçler de gerekiyor.
Baﬂkanl›¤›m›z da bu bilinçle, vergi iﬂlemlerinde karﬂ›laﬂt›klar› zorluklar› ortadan
kald›rarak mükellef memnuniyetini en
üst seviyeye ç›karmay› amaçl›yor. Bu
amaçla, elektronik ortamda al›nan beyanname uygulamas›n›n kapsam› geniﬂletildi;
ayr›ca mükelleflerimize büyük kolayl›k
sa¤layacak modern bir ça¤r› merkezi faaliyete geçirildi.
Vergi ve yurttaﬂl›k bilinci aras›ndaki ba¤
ülkemizde yeteri kadar biliniyor mu?
Ülkemizde vergi vermek, henüz yurttaﬂlar›n bilincinde, askerlik gibi kaç›n›lmaz bir
“görev” ya da e¤itim gibi bir temel “hak”
olarak yeterince yer etmiﬂ de¤il. Vergiye
uyumu sa¤lamada, vergisini tam ve zaman›nda vermeyenlere cezai yapt›r›mlar uygulanmas› her zaman yeterli olmuyor, as›l
olarak toplumda vergi bilincinin yerleﬂmesi gerekiyor. Bu amaçla, her türlü iletiﬂim arac›ndan yararlanarak kampanyalar
ve e¤itimler düzenliyoruz. Bu faaliyetlerin
ana hedef kitlesi ise çocuklar›m›z ve gençlerimiz. Yine bu kapsamda, yurt genelinde vergi bilincini oluﬂturmak için al›ﬂveriﬂlerde fiﬂ ve fatura al›nmas› ve verilmesi
al›ﬂkanl›¤›n› yerleﬂtirecek kampanyalar
düzenleniyor, vergi konulu paneller ve
medya araçlar› vas›tas›yla verginin önemini, vazgeçilmezli¤ini vurgulayacak yay›nlar yap›l›yor.
Vergide etkin denetim için neler yap›l›yor?
Araﬂt›rmalar, vergi inceleme olas›l›¤›ndaki art›ﬂ›n, beyan edilen gelirin do¤ruluk
derecesini art›rd›¤›n› gösterir.

Vergi kay›p ve kaça¤›n›n boyutu ile niteli¤i, çeﬂitli yöntemlerle düzenli olarak
araﬂt›r›l›yor. Böylece vergi kay›p ve kaça¤›n›n yo¤un oldu¤u sektörler belirlenip,
sebepleri tespit edilip, gerekli önlemler
al›nmak suretiyle kay›t d›ﬂ›l›¤›n yaratt›¤›
haks›z rekabetin önüne geçilecek. Bunu
sa¤lamak amac›yla, risk analizine dayal›
bir denetim sistemi oluﬂturmak için sektörlerin özellikleri, potansiyeli, verimlilik
ve kârl›l›k oranlar› gibi verilerin kullan›ld›¤› bir risk modeli oluﬂturuluyor. Ekonomik olaylar›n, gerçek kiﬂiler için vatandaﬂl›k ve kurumlar için vergi kimlik numaras› alt›nda izlenmesini ve bu bilgilerin denetim birimlerince etkin bir ﬂekilde
kullan›lmas›n› sa¤lamak üzere geliﬂtirilen
ve mükellef bilgilerinin yan› s›ra di¤er
kurum ve kuruluﬂlardan al›nan bilgileri
de içeren veri ambar›n›n kapsam› geniﬂletilecek. Di¤er kurumlarla iﬂbirli¤i art›r›larak, bu kurumlar›n geliﬂtirecekleri yaz›l›mlar›n Baﬂkanl›¤›m›z›n ihtiyaçlar›n› da
karﬂ›layacak ﬂekilde üretilmesi yönünde
giriﬂimlerde bulunuluyor.
Verginin eksiksiz toplanabilmesi için
nas›l bir süreç yaﬂanmal›?
Genel olarak bakt›¤›m›zda, vergi gelirlerinde hedeflenen rakamlar tahsil edilebiliyor. Ancak tabii ki vergi gelirlerimiz olmas› gerekti¤inden az. Çünkü ülkemizde

bakt›¤›n›zda, kay›t d›ﬂ› ekonomiye karﬂ›
en çok, kay›t içindeki mükellefler mücadele ediyor. Koç Toplulu¤u gibi firmalar için
bu daha büyük s›k›nt›. Çünkü onlar›n
kurmuﬂ olduklar› sistem, kay›t d›ﬂ›na geçit
veren bir sistem de¤il. Onun için hem ülkenin gelece¤i için hem de bu firmalar›n
büyümesi için kay›t d›ﬂ› ile mücadele etmek ﬂart…

ﬁükrü Dilaver kimdir?
1965’te do¤an ﬁükrü Dilaver, 1986’da Karadeniz Teknik Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. 1992’de hesap uzman›, 2000’de baﬂ hesap uzman› oldu,
Mart 2000'de Bo¤aziçi Kurumlar Vergi Dairesi Baﬂkan› olarak atand›. 2001’de ‹stanbul Defterdar Yard›mc›s› olarak göreve baﬂlad›; Ocak 2004’te Kocaeli Defterdarl›¤›’na
getirildi. Mart 2004’te Tüpraﬂ Denetim Kurulu üyesi, 2005’te Kocaeli Vergi Dairesi Baﬂkan› oldu. 2005 sonunda ‹stanbul Defterdarl›¤›’na getirildi. Bu kurumdaki yeniden yap›lanmadan sonra ‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›’n› sürdürüyor. ABD’de etüt ve çal›ﬂmalarda bulunan Dilaver’in Türkiye'de çeﬂitli dergi ve gazetelerde yay›mlanm›ﬂ makaleleri var. 2004’ten bu yana Kocaeli Üniversitesi ve Kültür Üniversitesi’nde "Türk Vergi Sistemi" dersi veriyor.

yüksek say›labilecek bir oranda kay›t d›ﬂ›
ekonominin bulundu¤unu biliyoruz. Baz›
kay›t d›ﬂ› ekonomik faaliyetler ayn› zamanda yasa d›ﬂ› faaliyetler oldu¤u halde,
baz›lar› da yasaklanmam›ﬂ bir faaliyetin bilinçli olarak kay›tlara geçirilmemesi, dolay›s›yla vergilendirilmemesi ﬂeklinde ortaya
ç›k›yor. Kay›t d›ﬂ› ekonomiye sadece Vergi
‹daresi aç›s›ndan bak›lacak olursa, vergi
kaç›rmak amac›yla Vergi ‹daresi’nin bilgi
alan› d›ﬂ›na ç›k›lan tüm ekonomik faaliyetler kay›t d›ﬂ› ekonomiyi oluﬂturur. Kay›t
d›ﬂ› ekonomi, öncelikle devletin vergi gelirleri üzerine etki yapar. Bir k›s›m faaliyetlerin kay›t d›ﬂ› b›rak›lmas› sonucu mükelleflerin ödemesi gereken vergiler, olmas›
gerekenden daha az olur. Vergi gelirlerinin
beklenen seviyeye ç›kart›labilmesi için kay›t d›ﬂ› ekonominin asgariye indirilmesi
gerekir. Bunu sa¤laman›n yollar› da, vergiye gönüllü uyumu sa¤lamak, yurttaﬂlar›m›z›n vergi bilincini geliﬂtirmek ve etkili
bir vergi denetimi yapmak olarak s›ralanabilir. Bununla birlikte, vergisi tahakkuk et-

tirildi¤i halde ödemeyen mükellefler de
var. Gelir ‹daresi, vergisini zaman›nda
ödemeyenleri tespit ederek, süresinde
ödenmeyen vergi vecezalar›n cebren tahsilini sa¤layacak sistemler oluﬂturuyor. Bu
amaçla borç takip ve de¤erlendirme sistemi kurulacak ve gerekli teknolojik yat›r›mlar yap›lacak. Cebri tahsilat›n etkinli¤inin art›r›lmas› için di¤er kurumlarla yap›lan iﬂbilirli¤i geliﬂtirilerek sürdürülecek.
Ekonomideki kay›t d›ﬂ› bölüm olmasa
gelirler ne kadar artar?
Türkiye’de bakt›¤›n›z zaman, 70 milyonda
3.8 milyon mükellef var. Mevcut mükellef
say›s›n› bir kat art›rsak, oranlar› yar› yar›ya
indirsek bile ayn› tahsilat› yapar›z. Ortalama yüzde 50 civar› kay›t d›ﬂ› oldu¤u söyleniyor. Bunu kay›t içine almak mümkün
olsa, vergi oranlar›n› yar› yar›ya indirme
ﬂans› ortaya ç›kar. En önde kay›t içindeki
mükellefler olmak üzere Türkiye’de herkesin kay›t d›ﬂ› ile mücadele etmesi laz›m.
Öyle de oluyor asl›nda. Son dönemlerde

Koç Ailesi, uzun y›llard›r vergi rekortmenleri listesinin ön s›ralar›nda yer al›yor. Koç Toplulu¤u, iﬂ ortaklar›n›n da
do¤ru vergi ödeyip ödemedi¤ini izliyor.
Bu aç›dan Koç Ailesi’nin vergiye bak›ﬂ›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Koç Toplulu¤u Türkiye’de tahsil edilen
vergi gelirlerinin yaklaﬂ›k yüzde 15’ini
sa¤l›yor. Koç Ailesi fertleri her y›l aç›klanan vergi rekortmenleri listesinde ön s›ralarda yer al›yor. Koç Toplulu¤u ülkemizin
en köklü ve güçlü kuruluﬂlar›n› bünyesinde bulunduruyor. Bu kuruluﬂlar birçok
ana sektörde her zaman öncü olmuﬂtur.
Bunun en önemli sebeplerinden birisi,
Koç Toplulu¤u’nda profesyonel yönetim
yaklaﬂ›m›n›n benimsenmiﬂ olmas›d›r. ﬁirketlerin profesyoneller taraf›ndan yönetilmesi kurumsallaﬂmay› da beraberinde getirmiﬂ, kurumsallaﬂma ise yürürlükte bulunan mevzuat›n tüm ayr›nt›lar›yla uygulanmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Koç Ailesi’nin vergiye “kutsal vatandaﬂl›k görevi” olarak
bakmalar›, aile fertlerinin ve Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinin her dönemde en fazla vergi ödeyenler listelerinde yer almalar›n›
sa¤layan en önemli neden oldu¤unu düﬂünmekteyim.

Rakamlarla ‹stanbul
3 milyon 724 bin 260 vergi mükellefine, 69 vergi dairesinde 8400 personel hizmet veriyor. 1 milyon 26
bin 408’i, en az bir vergiden mükellef. ‹stanbul, Türkiye vergilerinin yüzde 43’ünü topluyor. 2008’de yaklaﬂ›k 73.6 milyar YTL vergi geliri bekleniyor. 81 ilin tahsilat oran› s›ralamas›nda ‹stanbul’un yeri, 2003’ten
sonra ikinci ve üçüncü s›ralarda seyretti. ‹stanbul’un vergi gelirleri tahsilat› içindeki pay› yüzde 44. Vergi
türlerine bak›ld›¤›nda Gelir Vergisi’nde yüzde 41, Kurumlar Vergisi’nde yüzde 55, Katma De¤er Vergisi’nde yüde 51 ve Özel Tüketim
Vergisi’nde yüzde 42.
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Türk usulü ev yenileme
“Evimi Çok
Seviyorum” sloganl›
reklam›yla Türk
tüketicisinin
gönlündeki yerini
pekiﬂtiren Koçtaﬂ,
organize yap› market
sektöründe pazar›n
yüzde 40’›n› kontrol
ediyor. Avrupal›
orta¤›n›n format›n›
Türk kültürüyle
birleﬂtiren ﬂirket, ev
geliﬂtirme konseptiyle
fark yaratt›
20

2

007 verilerine göre Koçtaﬂ’›n
Türkiye’de girmedi¤i ilçe
yok. Dünyada perakende
ma¤azac›l›¤›n önem kazanmaya baﬂlamas›yla, 1996’da
ilk perakende ma¤azas›n› ‹zmir’de açan Koçtaﬂ’›n stratejik tercihlerini ve gelecekle ilgili
planlar›n› Koçtaﬂ Genel Müdürü Alp Önder
Özpamukçu ile konuﬂtuk.
Koçtaﬂ de¤iﬂen tüketim al›ﬂkanl›klar›na
nas›l uyum sa¤lad›?
Koçtaﬂ’›n tarihi 1955’lere kadar dayan›yor.
A¤›rl›kl› olarak toptan inﬂaat malzemeleri ticareti yaparak 1990’lara kadar faaliyetini bu
ﬂekilde sürdürdü. Bu y›llarda Türkiye’de tüketim al›ﬂkanl›klar› de¤iﬂti. Koçtaﬂ da buna
nas›l uyum sa¤layaca¤›n› düﬂünmeye baﬂlad›. Dünyadaki geliﬂmeler incelendi¤inde DIY
(do it yourself-kendin yap) ad› verilen perakende ma¤azac›l›¤›n önem kazanmaya baﬂlad›¤›n› gördü. Böylece 1996’da tamamen
kendi imkânlar›m›zla ‹zmir Oto Sanayii’nde
ilk perakende ma¤azam›z› açt›k. Lokasyonu

zor olmas›na ra¤men ma¤aza büyük baﬂar›
kazan›nca bunu ‹zmir-Balçova, Antalya,
Bodrum, Adana ma¤azalar›m›z izledi.
Neden ‹stanbul’dan önce baﬂka kentlerde
ma¤azalar açt›n›z?
1996’da ‹stanbul’da ilk ma¤azalar› yabanc›
ortakl›klar açt›. Koçtaﬂ’›n en büyük fark›,
Türk kültürüne seslenen bir konsepti hayata
geçirmeye çal›ﬂmas›d›r. Rakiplerimiz daha
çok yurtd›ﬂ›ndan getirdikleri bir konsepti
aﬂ›lamaya çal›ﬂt› ve bence çok vakit kaybettiler. Biz ise bu arada kendi format›m›z› geliﬂtirdik. 2000’de B&Q (Kingfisher) ile ortakl›¤a girmemizin ve toptan ticareti b›rak›p tamamen perakendecili¤e yönelmemizin ard›ndan, 2001’de ‹stanbul Kartal’da ilk ma¤azam›z› açt›k. Kingfisher, uzman bir grup ve
Avrupa’da en büyük perakendeci; Rusya ve
Çin’de pazar lideri. ‹lk ma¤azada onlar›n format›n› uygulad›k; bizimkinden farkl›yd›.
Ne fark› vard›?
‹nsanlar özellikle Kuzey ülkelerinde, boyas›-

Alp Önder Özpamukçu kimdir?
1971 Kayseri do¤umlu. Ortaö¤renimini, Kayseri TED Koleji’nde tamamlayarak, ‹stanbul Üniversitesi ‹ngilizce ‹ﬂletme ve Hukuk fakültelerinden mezun oldu. 1995’te Koçtaﬂ’a
girdi, 1996’da ‹zmir’de Koçtaﬂ’›n ilk perakende ma¤azas›n›n kuruluﬂunda yer ald›ktan
sonra ma¤aza ﬂefi pozisyonuyla tayin oldu. 1998’de Antalya ma¤azas›na müdür olarak atand›. 2000’de B&Q ile birleﬂme çerçevesinde kurulan operasyon müdürlü¤ünün
baﬂ›na getirildi. 2007’de yat›r›m ve operasyon direktörü oldu. 2007’de vekaleten,
2008 baﬂ›nda da asaleten Koçtaﬂ Genel Müdürlü¤ü’ne atand›. Evli ve Ata Y›lmaz ad›nda beﬂ yaﬂ›nda bir o¤lu var.

nürsünüz, gelip ma¤azadan al›p kendiniz
uygulars›n›z. “Ev geliﬂtirme” kavram›nda
ise insanlara evlerini güzelleﬂtirecek fikirler
ve o fikirleri uygulayacak malzemeler sunuyoruz. Tadilat k›sm›nda da evine bir ﬂey
yapt›racaksa usta bulmak derdine düﬂmesin diye hizmet sunuyoruz.
Rakipleriniz bu format› uygulam›yor mu?
Ev geliﬂtirme konseptinde bizi takip etmeye çal›ﬂsalar da hizmet olarak fark›m›z var.
Hizmetlerimizin fark›, ürünlerimizin uygun fiyat›, ürünü iyi teﬂhir etmemiz ve üstün nitelikli personelimiz, bu hizmetin birbirini tamamlayan unsurlar›.

n› kendi yap›yor, parkesini kendi döﬂüyor,
böylece hem evini güzelleﬂtiriyor hem de
keyifli vakit geçiriyor. B&Q’nun format› da
buna uygun olarak daha çok ürünü raflarda sergilemek ﬂeklinde. Yarat›c›l›klar›n› ortaya koymas› için insanlar› teﬂvik edebilecek teﬂhirlerden biraz uzak bir format. Oysa Türkiye’de insanlar bu iﬂleri kendileri
yapmak istemiyor çünkü çok daha uygun
fiyatlara kendileri için bu iﬂleri yapan insanlar var. Türkiye’de insanlara ne laz›m?
Ürünü göstermek, evini nas›l güzelleﬂtirebilece¤ini anlatmak, örne¤ini ortaya koymak laz›m. Netice itibar›yla bu konsepti
daha fazla aç›k alana sahip, ürünlerin daha
iyi teﬂhir edildi¤i, insanlar›n gözüne hitap
eden bir noktaya getirdik. Sonuçta 2005’te
yeni formatla tasarlad›¤›m›z ilk ma¤azam›z› ﬁiﬂli’de açt›k ve muazzam ilgi gördü. Bunun üzerine, o konsepti geliﬂtirerek devam
ettik. Zaten daha önceki ma¤azalar›m›z da
metrekare ilavesi olmadan, dolar baz›nda
y›lda yüzde 40 büyüme kaydediyordu.
Eskiden yap› marketlerde sat›lan ﬂeylere
“h›rdavat” denirdi, ﬂimdiyse “ev geliﬂtirme” terimini kullan›yorsunuz. Kavramlar m› de¤iﬂiyor, yoksa verdi¤iniz hizmet mi farkl›?
H›rdavat, “kendin yap” konseptinin bir
parças›d›r. Ne yapaca¤›n›z› kendiniz düﬂü-

Ne tür hizmetleriniz var?
Hizmetlerimizden biri, ev yenileme. Geliyorsunuz bize, mimarlar›m›za dan›ﬂ›yorsunuz, ölçü al›p projelendiriyorlar. Hangi
malzemeleri kullanacaksan›z, onlar› Koçtaﬂ’tan seçiyorsunuz, ekiplerimiz gelip evinizi yap›yor. Güvenilir bir firmadan garantili bir hizmet alm›ﬂ oluyorsunuz. Yapt›¤›m›z tadilatta bir sorun oldu¤unda sigortam›z devreye giriyor. Telefonla ve internetten sipariﬂ alan›nda da oldukça ileri bir
noktaday›z. Örne¤in geçen y›lki verilere
göre, Koçtaﬂ’›n Türkiye’de girmedi¤i ilçe
yok. Sektörümüzde zaten lider firmay›z.
Bu alanlarda da o liderli¤imizi sürdürüyoruz. Ayr›ca bir fark›m›z da nakliye ve iki y›l
sigortal› montaj hizmetimiz.
“Sektör lideriyiz” dediniz. Ne kadarl›k
bir sektörden bahsediyoruz?
En son 2003 y›l›nda Eurostat’›n yapt›¤› bir
analize göre, 7 milyar dolar. Koçtaﬂ, organize perakende pazar›n›n yüzde 40’›ndan
fazlas›n› elinde tutuyor ve bunu her sene
art›r›yor. Geçti¤imiz sene alt› ma¤aza aç›p
16 ma¤azaya ulaﬂt›k. Bu sene alt› ma¤aza
daha açaca¤›z. Bu sene baﬂ›nda AnkaraÇankaya ma¤azam›z› açt›k. Yak›nda Trabzon, ‹stanbul-Edirnekap› ve ‹zmir-Karﬂ›yaka ma¤azalar›m›z devreye giriyor. Birçok
dalda, mesela seramik ve vitrifiyede en büyük sat›ﬂlar› biz yap›yoruz. Yurtd›ﬂ›nda bi-

le g›pta ile bak›lan yüksek hacimli sat›ﬂlara
sahibiz.
Sektörde en çok ma¤aza sizde mi var?
Ma¤aza say›s› aç›s›ndan ikinciyiz ama metrekare olarak en büyük biziz. Ayn› zamanda
ma¤aza baﬂ›na performans olarak da lideriz.
1700 personelimiz var. Sene sonu itibar›yla
600 kiﬂilik ilave istihdam sa¤layaca¤›z.
Koç Toplulu¤u’nun bünyesinde olman›n
getirdi¤i avantajlar var m›?
Çok güçlü bir marka, çok güçlü bir destek.
Nas›l Kingfisher ile yurtd›ﬂ›n› takip edebiliyorsak, Koç Toplulu¤u ile de Türkiye’nin
dinamiklerini takip edebiliyoruz. Hem yat›r›m konular›nda hem de operasyonel faaliyetlerimizde grubun deste¤ini al›yoruz.
Toplulu¤un yüzü müﬂteriye en aç›k ﬂirketlerinden birisi biziz. Bu aç›dan Koç markas›n›n kutsall›¤›na biz de katk›da bulunmaya, daha yukar› taﬂ›maya çal›ﬂ›yoruz.
Koç Toplulu¤u’nun on binlerce çal›ﬂan›
var. Onlar da sizden al›ﬂveriﬂ yap›yorlard›r...
Elbette. Topluluk mensuplar›, KoçAilem
kart›yla bize geldiklerinde yüzde 5 indirim
al›r. Hakikaten de evlerini yenilemeye daha
pozitif bakan, kendisini sürekli geliﬂtiren
bir topluluk oldu¤u için mensuplar›m›z en
yo¤un müﬂterilerimiz aras›nda yer al›yor.
Kingfisher ile ortakl›¤›n›z devam ediyor...
Onlar›n ürün geliﬂtirme ofisleri oldu¤u için
özellikle bu konuda onlardan çok yararlan›yoruz. Örne¤in bu ofislerden sa¤lanan
bahçe mobilyalar› büyük bir fark yaratt›.
Ayd›nlatmada çok güzel ithal ürünler var.
Birçok konuda ortak al›m yapabiliyoruz.
Böylece Türk tüketicisine en iyi fiyat› sunabiliyoruz. Zaten bizim en büyük iddiam›z,
her ﬂeyden önce fiyatt›r. Fiyatlar›m›z her
zaman hem organize perakendecilerden
hem de Türkiye’deki pazar›n çok büyük
k›sm›n› oluﬂturan organize olmayan perakendecilerden düﬂüktür. Önemli olan
müﬂteriye iyi ve do¤ru fiyat› sunmakt›r.
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“Ford ve Opet’le Mardin’de

standartlar yükseldi”
Maﬂuk Nas 1987’de, Koç Toplulu¤u Ankara Temsilcisi Turgut Tokuﬂ
taraf›ndan ça¤r›ld› ve Vehbi Koç ile tan›ﬂt›r›ld›. Bu sohbetin ard›ndan
Nas’› arayan Tokuﬂ, “Mardin Tofaﬂ bayii oluyorsun” dedi. Çiftçi ve
manifaturac› bir aileden gelen Nas, ne Tofaﬂ’› biliyordu ne arabadan
anl›yordu. Ama ona güvenilmiﬂti. Böylece en genç Koç bayii oldu.
ﬁimdi Mardin’in ticari yap›s›n› etkileyen bir iﬂadam›

ça¤›n›z Mardin Havaalan›’na inerken ilk göze çarpan büyük ve modern bina, havaalan›n›n hemen
yan›nda bulunan, Ford
Otosan ve Opet’i de kapsayan büyük
plaza. Modern Mardin’in yüzü olan, geniﬂ ve görkemli sat›ﬂ bölümleri, servis
giriﬂleriyle tüm kalite standartlar›n› temsil eden bu binada, Maﬂuk Nas’›n imzas› var. Mardin Ford Otosan ve Opet Bayii Maﬂuk Nas, kurduklar› uluslararas›
standartlardaki bu plaza ile kentin tüm
ticari yap›s›n›n de¤iﬂti¤ini söylüyor.
Nas, “Art›k yeni bir araç sat›ﬂ ofisi açacak olanlar, bu kalitenin alt›na düﬂemezler. Dolay›s›yla Mardin’de bir ﬂeyleri de¤iﬂtirdik” diyor.
Koç Toplulu¤u’nda 18 yaﬂ›nda tek baﬂ›na Tofaﬂ bayii olarak Türkiye’de en genç
yaﬂta Koç bayili¤ini alan Mardin Ford
Otosan ve OPET Bayii Maﬂuk Nas, sorular›m›z› yan›tlad›.

U

Ne zaman Koç Toplulu¤u bayii oldunuz? Koç Ailesi ile ne zaman tan›ﬂt›n›z?
1987 y›l›ndayd›. Koç Toplulu¤u’nun o
dönemdeki Ankara Temsilcisi Turgut
Tokuﬂ beni ça¤›rd›. Beni Koç Holding’in
kurucusu Vehbi Koç ile tan›ﬂt›rd›. O zaman daha 18 yaﬂ›ndayd›m. Ankara’da
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Holding’in binas›nda Vehbi Bey ile sohbet ettik. Daha sonra Turgut Bey beni
arad›, Mardin “Tofaﬂ Bayii oluyorsun”
dedi. Çok ﬂaﬂ›rd›m, “Tofaﬂ ne?” diye
sordum. O da “Araç satacaks›n” cevab›n› verdi. Ben araçtan hiçbir ﬂey anlamazd›m. Benim ailem çiftçilik ve manifaturac›l›kla u¤raﬂ›rd›. Neyse, o zaman
18 yaﬂ›nda Tofaﬂ bayii oldum. Ben bu
anlamda Koç Toplulu¤u’nda bir ilkim.
Tüm bayiler, yani genç bayiler, bayili¤i
babalar›ndan, dedelerinden alm›ﬂlard›r.
Benim için böyle olmad›. O zaman Murat marka arabalar vard›. Araç satmaya
baﬂlad›k.
‹lk Tofaﬂ bayili¤iniz ile nas›l sonuç ald›n›z?
1987 y›l›nda Tofaﬂ bayii oldu¤um zaman, bu bölgede bu arabalara “Murat”
denilirdi. Mardin’deki ticari pay› da
yüzde 20 düzeyindeydi. Ama çok çal›ﬂt›m. 1990-1992 y›llar›na gelindi¤inde,
Tofaﬂ’›n Mardin’deki sat›ﬂ pay› yüzde
48-60 düzeyine ulaﬂm›ﬂt›. 2004 y›l›na
kadar Tofaﬂ bayii olarak sürdürdüm ticari hayat›m›. Daha sonra, 2004 y›l›nda
da Ford Otosan bayii oldum ve bu büyük plazay› kurdum. Vehbi Bey son derece ileriyi gören, gerçek bir Müslüman
ama inançlar›n› ve dinini hiçbir zaman
istismar etmeyen, davas›na sad›k, ger-

çek bir vatanperver, devleti u¤runa her
türlü fedakârl›¤› yapan biriydi. Zaten
slogan› da “Ülkem varsa ben de var›m”
olmuﬂtur. Biz de bu slogana hep lay›k
olmaya çal›ﬂt›k. Beni en çok Vehbi Bey
etkilemiﬂtir bayi olurken. Ona inanarak
araç satmaya baﬂlam›ﬂt›m. Koç Toplulu¤u kadar Türk insan›na ekmek kap›s›
açan az say›da topluluk vard›r.
Ford Otosan ve Opet bayili¤ini ne zaman ald›n›z?
Ben 2004 y›l›nda Ford Otosan ve Opet
bayii oldum ve bu plazay› kurdum. 10
bin metrekarelik alan üzerinde, 5200
metrekaresi kapal› alan olan büyük bir
kompleks buras›. Opet istasyonu, Ford
plaza, kamyon servisi, kaporta boyas›ndan AVIS oto kiralamaya, Koç Allianz
Sigorta’ya kadar bir araç için gerekli tüm
hizmetler burada var. Burada 86 kiﬂi çal›ﬂ›yor. Hepsi gereken tüm e¤itimlerini
alm›ﬂ, Türkiye çap›nda, hatta uluslararas› çapta bir tesisi çal›ﬂt›r›yor. Bu, Mardin’de bir ilk oldu. Mardin’de art›k bu
alanda her ﬂey de¤iﬂecek, baﬂka markalar da art›k bir yer açmak istediklerinde
en az bu kalitede bir palaza açmak zorundalar. Bu da ticari hayatta birçok ﬂeyi de¤iﬂtirecek. Personelimizin hepsi,
hem teknik hem de sat›ﬂ ekibi tüm e¤itimlerden geçtiler. Sertifikalar› var. Bir

“Türkiye’de Koç bayii
olmak, mutlak derecede
ayr›cal›kt›r. Bütün
Türkiye’de Koç Toplulu¤u
bayileri, mutlaka o ilin
önemli eﬂraf›ndan, dürüst,
iyi ticaret adam› olarak
tan›n›r, say›l›r ve güvenilir.
Kimse Koç Toplulu¤u
bayiine kötü gözle bakmaz,
‘Dürüst ticaret adam›d›r’
diye düﬂünür. Bir bankaya
girdi¤inizde ayr›cal›kl›
muamele görürsünüz.
Bürokraside, iﬂ dünyas›nda,
halk›n gözünde çok
güvenilir bir kiﬂisinizdir”

adam› olarak tan›n›r, say›l›r ve güvenilir.
Kimse Koç Toplulu¤u bayiine kötü gözle bakmaz, ”Dürüst ticaret adam›d›r” diye düﬂünür. Bir bankaya girdi¤inizde ayr›cal›kl› muamele görürsünüz. Bürokraside, iﬂ dünyas›nda, halk›n gözünde çok
güvenilir bir kiﬂisinizdir.
Bunun bir di¤er önemli ayr›cal›¤›, tüketicinin, Koç logosunun görüldü¤ü yerde
kaliteli mal alaca¤›n› bilmesidir. Örne¤in
bir arac› ald›ktan sonra art›k servisi oldu¤unu bilir. Örne¤in bugün Opet, kaliteli temiz akaryak›t›n adresidir. Bunu
tüm Türkiye halk› da biliyor.

de benim as›l do¤du¤um yer olan Midyat’ta küçük bir uydu ﬂubemiz var. 450
metrekarede Ford sat›yoruz. Oradaki
ekiple birlikte toplam 89 çal›ﬂan›m›z var.
Ben Ford bayii oldu¤umda, Ford’un Mardin’deki ticari pay› yüzde 20 düzeyindeydi. ﬁimdi pazar›n yüzde 68’ini Ford oluﬂturuyor.
Koç Toplulu¤u bayii olmak nas›l bir
duygu?
Ben yaklaﬂ›k 25 y›ld›r Koç Toplulu¤u

bayiiyim. Bundan gurur duyuyorum.
Koç Toplulu¤u, Türkiye’ye çok büyük
izler b›rakm›ﬂ bir topluluk. Biz de bu
izin kal›c› olmas› için çal›ﬂ›yoruz. Benden sonraki kuﬂaklar›m da bunun için
çal›ﬂacak. ‹ki o¤lum ve bir k›z›m var. Bayili¤i onlara devretmek, benim için bir
onurdur.
Türkiye’de Koç bayii olmak mutlak derecede ayr›cal›kt›r. Mesela bütün Türkiye’de Koç Toplulu¤u bayileri, mutlaka o
ilin önemli eﬂraf›ndan, dürüst iyi ticaret

Anadolu Buluﬂmalar›’n›n Mardin’de
yap›lmas› konusunda ne düﬂünüyorsunuz.
Mardin’de bu toplant› çok heyecan yaratt›. Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç ile yöneticilerinin buraya gelmesi, Mardin ve
Güneydo¤u için çok önemli bir mesaj oldu. Onlara ﬂükran borçluyuz. Bu ülkeyi
sevdiklerini, bu bölgeye güvenlerini ortaya koydular. Yani dedeleri Say›n Vehbi
Bey gibi, “Ülkem varsa ben de var›m”
slogan›n› taﬂ›d›lar buraya.
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Debriyaj solo mu istersiniz,

çamurluk solo mu?
Bestecisi, ses yap›mc›s›, fizikçisi, heykelt›raﬂ›, cam kesicisi ve
müzisyenleriyle bu orkestra tam bir Ford Focus. ‹ﬂte son dönemin
en ses getiren orkestras› karﬂ›n›zda!

Ç

ello; ﬂanz›man ve kaput koruyucular›ndan. Bas gitar, çamurluktan;
iﬂçili¤i çok iyi, sert kenarlar› yumuﬂat›ld› ve dikkatlice boyand›. Keman, arka C sütunu kullan›larak arka kelebek cam boﬂlu¤una yerleﬂtirilen gerçek keman telleriyle yarat›ld›. Gitar; fren servosu ve debriyajdan... Orkestran›n tamam›, “Ford Focus”. Özel beste çal›ﬂmalar›
yap›lan, bestecisi, ses yap›mc›s›, fizikçisi, metal heykelt›raﬂ›, cam kesicisi, müzisyeninin haftalarca ter döktü¤ü bu orkestra, Nisan ay› baﬂ›nda bir
yard›m konserine de kat›ld›. Ford Otosan Sat›ﬂ ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Aykut Özüner, k›talararas› bir eme¤in ürünü olan, Ford
Focus kullan›c›lar›na yenilerini ekleyen bu reklam fikrini yaratan ve haz›rl›klar›n› sürdüren Ford Avrupa’n›n yarat›c› ekibi ad›na sorular›m›z› yan›tlad›.
Bir otomobilin entrümanlar haline dönüﬂtürülmesi fikri nas›l oluﬂtu?
Müﬂteriler taraf›ndan hem kullan›m özellikleri hem tasar›m hem de performans aç›s›ndan tam not alan bir ürünün yenilenmesi oldukça zor bir görevdi.
Bu nedenle kinetik tasar›m anlay›ﬂ› ile yeniden tasarlanan Ford Focus, bir bak›ma “yeniden yorumland›” da diyebiliriz. Focus kampanyas›n›n ana fikri de,
en güzel parçalar›n yeniden bir araya gelmesinin alt›n› çizmeliydi. Bu fikri gerçe¤e taﬂ›yabilmek için de arac›n kendi parçalar›ndan yani enstrümanlar›ndan
yola ç›k›ld›. Bu parçalar›n her biri yeniden yorumland› ve birleﬂtirildi. San›r›m
pek çok farkl› parçan›n bir araya uyumla gelmesini, bir orkestran›n farkl›
birçok enstrüman›n birlikte ç›kard›klar› o harmoni en iyi ﬂekilde aç›kl›yor.
Yarat›c› ajans, bu fikrin hayata geçmesi için profesyonel bir ekibin ve özellikle
de otomobil parçalar›ndan gerçek bir “ses” ç›kartabilecek bir sanatç›ya ihtiyaç
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duydu. Bunun için de ilk olarak 55 yaﬂ›ndaki besteci, yap›mc› ve ses tasar›mc›s› Bill
Milbrodt’a baﬂvurdu. Emmy ödülü kazanan Bill Milbrodt, araç parçalar›ndan müzik aletleri yapma fikri ile çal›ﬂmaya yaklaﬂ›k 10 y›l önce baﬂlam›ﬂ, hatta eski bir arac› al›p orkestran›n vazgeçilmez üflemeli,
telli ve vurmal› çalg›lar›n› bu parçalardan
yapm›ﬂ. Milbrodt için garip cisimlerle güzel ve ilgi çekici sesler yaratmak uzun süreli bir tak›nt› haline gelmiﬂ.
Elbette proje yönetmeni Noam Murro ve
besteci Craig Richey de branﬂlar›nda çok
baﬂar›l› sanatç›lar. Ekip, aralar›nda mesafe
olmas›na ra¤men çok yak›n ve azimle çal›ﬂt› ve sonuç sizlerin de takdir etti¤i gibi
beste, prodüksiyon ve yarat›c›l›k anlam›nda mükemmel bir çal›ﬂma oldu.

aletinin ç›kard›¤› seslere sahip de¤il. Ancak Craig bu aletlerden istenilen sesin ç›kabilmesi için biraz çaba harcad›.
Ekip enstrümanlar› haz›rlarken, araç parçalar› ﬂeklinde görünmesine özellikle dikkat etti. Elbette sesler biraz metalik, çünkü
enstrümanlar›n ço¤u metal.

Otomobilden gerçek enstrümanlar yapmak kaç kiﬂinin, ne kadar zaman›n› ald›?
Beﬂ mekaniker, sekiz saat içinde arac› tüm
parçalar›na ay›rm›ﬂ ve sonras›nda bu parçalar Milbrodt’un metal heykelt›raﬂ› olan
arkadaﬂ› Ray Faunce III’ün ehil ellerine b›rak›lm›ﬂ. Ekipte ayr›ca müzisyenler, fizikçiler ve cam kesiciler de çal›ﬂt›.

Hangi orkestrayla çal›ﬂ›ld›? Sanatç›lar›n
Ford Focus’un parçalar›n› çalacaklar›n›
ö¤rendiklerindeki tepkileri ne oldu?
Proje, Amerika film endüstrisinin baﬂkenti Los Angeles’ta gerçekleﬂtirildi. Orkestra,
besteci Craig Richey ile daha önce çal›ﬂan
ve tecrübeli sanatç›lardan seçildi. Ve bu
ekip baﬂ›ndan beri projeye dahil oldu¤u
için, bir ﬂaﬂk›nl›k olmad›, al›ﬂma devresine
ihtiyaç kalmad›. Müzik aletlerinin yap›m
evresinde de ekip ile yak›n çal›ﬂan sanatç›lar, Bill Milbrodt’a olan inançlar›n› hiç
kaybetmediler ve sonuçta herkesin uyumla çal›ﬂt›¤› bir proje, baﬂar›yla tamamland›.

Hangi parçadan hangi sesin daha iyi ç›kaca¤›na, hangi parçadan hangi enstrüman› yap›laca¤›na nas›l karar verildi?
‹ﬂin karmaﬂ›k k›sm› bu noktada ortaya ç›k›yor. Proje yönetmeni Noam Murro, bu
enstrümanlar›n akortlar›n›n da tutturulmas›n› ve müzi¤in do¤ru düzgün çal›nmas›n› istiyordu. Yap›lan parçalar her ne kadar akortlu olsa da, geliﬂmiﬂ de¤ildi ve kulaklar› t›rmalayabiliyordu. Milbrodt, parçay› yazan besteci Craig Richey ile çok yak›n çal›ﬂt›. Bu iﬂ çok kolay de¤ildi çünkü
biri Kuzey Amerika’n›n bir k›y›s›nda, di¤eri de öbür sahil ﬂeridinde oturuyordu.
Enstrümanlar, tabii ki normal bir müzik

Enstrümanlar›n yap›m›nda ve kullan›m›nda güçlüklerle karﬂ›laﬂ›ld› m›?
Parçalar›n metalden yap›lmas› ses kalitesini biraz etkiliyordu ancak yaz›lan parçaya
uygun olarak seçilen enstrümanlar birlikte çal›nd›¤›nda bu sorun ortadan kalkt›.
Seçilen orkestra elemanlar›, tecrübelerinin
de yard›m›yla belli bir al›ﬂma devresinden
sonra bu garip ama ilginç enstrümanlardan en güzel sesleri ç›karmay› baﬂard›.

Orkestran›n giysi renklerindeki vurgu nedir?
Renkler, görerek ve daha çok bilinçalt›m›zla alg›lad›¤›m›z en önemli unsurlar.
Elbette gri, öncelikle ciddiyeti temsil ediyor. Ford markas›n›n ve Focus’un güven
duyulacak bir ürün oldu¤unun alt›n› çiziyor. Do¤rulu¤u ve sadeli¤i vurgulay›p, as›l
önemli olan “Focus”un ana ilgi noktas›
olarak öne ç›kmas›n› sa¤l›yor.

Bu reklamla hedeflenen mesaj neydi?
Mesaj hedef kitleye ulaﬂt› m›? Markaya
nas›l bir katk› sa¤lad›?
Reklam›n orijinal baﬂl›¤› “Beatifully Arranged” idi. Bunu Türkçe’ye uyarlamak ve
kendi segmenti içinde tart›ﬂmas›z liderli¤i
kabul görmüﬂ bir arac›n “yenilenerek daha da iyileﬂtirildi¤ini” duyurmak oldukça
zor bir görev. Türk müﬂterilerine bu fikri
aktarabilecek ve abartmadan do¤rular›
gösterecek bir baﬂl›k peﬂine düﬂtük. Bizim
için oldukça zorlu bir süreçti ancak “Her
parças› yeniden yorumland›” baﬂl›¤›, zaten
be¤enilen bir ﬂeyin yeniden yorumlanmas›n› oldukça iyi aktard›.
Mesaj›m›z›n hedef kitleye ve do¤ru bir ﬂekilde ulaﬂt›¤›n› ve her ﬂeyden önce kabul
gördü¤ünü, bize ulaﬂan müﬂterilerimizin
say›s›n›n çoklu¤undan anlayabiliyoruz.
Ford Direkt Hatt›’n› aray›p, müzi¤i nereden bulabileceklerini soran pek çok müﬂterimiz oldu. Hatta biri, fikirlerin paylaﬂ›ld›¤› bir internet sitesinde “Sadece bu reklam yüzünden Focus ald›m” yorumunu
yapm›ﬂ. Bunlar elbette bizim için gurur
verici yorumlar. Atlanmamas› gereken en
önemli kriter, bayilerimizin düﬂünceleri.
Bayilerimizin, Lansman aktivitesinde reklam filmini seyrettiklerinde yüzlerinde beliren gülümseme ve alk›ﬂlar›, bize onlar›n
da be¤enisini kazand›¤›m›z› gösterdi.
Bu enstrümanlarla gerçek bir konser
düﬂünülüyor mu?
‹ngiltere Essex’da “Genç Kanser Derne¤i”
yarar›na düzenlenen bir yard›m konserinde Nisan ay› baﬂ›nda baz› enstrümanlar çal›nd›. Parçan›n ad› “Six O’Clock”. Richard
Watson taraf›ndan yaz›lan ve Mike Rufherford’un (Genesis) seslendirdi¤i bu parçada, bu ünlü sanatç›lara Guilford Ça¤daﬂ
Müzik Akademesi ve Ulusal Senfoni Orkestras›’n›n sanatç›lar› eﬂlik etti.
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Türkiye Arçelik’e güveniyor
“‹lk akla gelen marka” sorgulamas›nda Arçelik, bu y›l da ilk
s›rada yer ald›. Arçelik’in neden tüketicilerin akl›na ilk gelen
marka oldu¤unu anlayabilmek için soka¤a ç›kt›k
Ece Kayal›

Selçuk Ar›c›

Emine Akgöl

raﬂt›rma ﬂirketi Nielsen’in 14’üncü kez
düzenledi¤i “Markalar Araﬂt›rmas›”n›n
2007 sonuçlar›na göre, kategori belirtilmeksizin kiﬂilerin ilk akl›na gelen marka
sorgulamas›nda Arçelik, 10 y›l› aﬂan liderli¤ini bu y›l da korudu. Araﬂt›rmada Arçelik, “ilk akla gelen”, “ilk hat›rlanan” ve “tüketicinin kendisine en
yak›n hissetti¤i” marka ç›kt›. Sonuçlardan biri de önceki y›la göre Arçelik’i belirtenlerin oran›n›n artmas›. Arçelik’in baﬂar›s›n›n bir baﬂka göstergesi de, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n 10 y›ld›r düzenledi¤i “Geleneksel
Tüketici Ödülleri” yar›ﬂmas›nda “Tüketici Memnuniyetini ‹lke Edinen Firma” ödülünün sahibi olmas›.
Markalar Araﬂt›rmas›’na göre, tüketicilere “‹lk hat›rlad›¤›n›z firma hangisidir?” sorusu yöneltildi¤inde ilk s›rada
Arçelik, ikinci s›rada da Koç cevaplar› geldi; listenin
üçüncü s›ras›nda ise Beko ve Ülker var. “Yak›n hissedilen markalar”da da ilk s›rada yine Arçelik var.
Arçelik’in tüketicilerin akl›na ilk gelen marka olmas›n›n
nedenlerini araﬂt›rmak için soka¤a ç›kt›k. Farkl› özelliklerine dikkat çekseler de, insanlar›n buluﬂtu¤u nokta,
markaya duyulan güven oldu.

A

Ece Kayal› (‹nﬂaat Mühendisi): ‹lk akl›ma gelen ve evimde
tercih etti¤im marka Arçelik. Akl›ma dayan›kl›l›k ve güven geliyor. Çünkü Arçelik’ten ald›¤›m bir eﬂyay› en az›ndan 10 sene ve üzerinde kullanabilece¤imi bilirim.
Selçuk Ar›c› (‹nsan Kaynaklar› Uzman›): ‹lk üçe Arçelik’i koyard›m, çünkü Ar-Ge’ye en çok yat›r›m› onlar›n yapt›¤›n› biliyorum. Ayr›ca tüketicilerin ihtiyaçlar›n› en do¤ru
ﬂekilde yönlendiriyorlar. Bu yüzden Arçelik denildi¤inde
sa¤laml›k ve güven anl›yoruz.
Emine Akgöl (Bilgisayar Programc›s›): Arçelik dendi¤inde
Orhan Ery›lmaz
akl›ma babaannem geliyor. Ne yaparsan›z yap›n ona
baﬂka marka ald›ramazs›n›z. Babaannem okuma yazmas› olmamas›na ra¤men çamaﬂ›r makinesini kullanabiliyor. Kullan›m kolayl›¤›n›n Arçelik’in en önemli özelli¤i
oldu¤unu düﬂünüyorum. Kampanya ve reklamlar da
Arçelik’i ön plana ç›kartt›. Servis sonras› hizmetlerin de
h›zl› olmas› insanlar› etkileyen önemli unsurlar.
Ahmet Dal›c› (Endüstri Mühendisi): Böyle bir s›ralamada ArMüge Ateﬂ
çelik’i ilk üçe koyabilirim. ‹nsanlar›n bu ilgisini yerli
marka olmas›n›n yaratt›¤› güvene ba¤l›yorum. Yetkili servis destekleri de çok önemli. Arçelik denildi¤inde akl›ma ilk Çelik geliyor aç›kças›. Son dönemlerde yap›lan reklam kampanyalar› Arçelik’in genç kuﬂakta yayg›nlaﬂmas›n› sa¤lad›.
Orhan Ery›lmaz (E¤itim Dan›ﬂman›): Üç y›ld›r evimizde her ﬂey Arçelik. Bu yüzden Arçelik’i ilk akl›ma gelen marka olarak anabilirim.
Ahmet Dal›c›
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Mutsuz oldu¤um noktalar da olsa; yaratt›¤› güvenle Arçelik her
zaman ilk tercihlerim aras›nda yer al›yor.
Müge Ateﬂ (Yönetici Asistan›): Tasar›m ve fiyat›yla insanlar›n gözünde öne ç›k›yor. Arçelik’in güvenilir ve kullan›m›n›n basit olmas›
da çok önemli.
Göker Sarp (Sat›ﬂ Dan›ﬂman›): ‹nsanlar›n Arçelik’i ilk akla gelen markalar aras›na sokmas›; güvenilir olmas› ve servis sonras› hizmet
kalitesiyle alakal›.
Gülgün Koryi¤it (Yönetici): Arçelik ilk akl›ma gelen markalardan biri… ‹nsanlar eski bir marka oldu¤u ve güvenilir bulduklar› için
ilk s›raya Arçelik’i koyuyorlar.
Aysel Egeaka: ‹lk Arçelik eﬂyam› 1973 senesinde ald›m. Merdaneli
bir çamaﬂ›r makinesiydi. Sa¤lam ve güvenilir olmas› benim için
çok önemli. ‹lk ald›¤›m Arçelik’ten bugüne güvenilir bir marka olmas› nedeniyle benim için ilk s›rada…
Ayten Ayça Çalg›c›: Kardeﬂime ben de kat›l›yorum. Güvenilirlik benim için de geçerli. Öte yandan modellerin kullan›ﬂl› ve dayan›kl› olmas› da tüketiciyi etkilemiﬂtir…
Hüsnü Kurto¤lu (Emekli Hava Astsubay›): Bütün firmalar, en iyi ürünü üretmeye çal›ﬂ›yor. ‹nsanlar art›k kalite nedeniyle markalara
yöneliyor. Arçelik Türkiye’nin en önemli markas›d›r kesinlikle.
Yan ürünleriyle birlikte herkesin evinde Arçelik vard›r. Bu da kalitesinin göstergesi.
Ayﬂe Tuz (Eczac›): Bütün eﬂyalar›m Arçelik’ten. San›r›m markan›n
baﬂar›s›n›n ard›nda, bayilerin hizmet anlay›ﬂ› yat›yor. ﬁahsen beni
Arçelik’e ba¤layan, bayilerle kurdu¤um yak›n iliﬂki ve onlar›n hizmet anlay›ﬂ›. Çünkü onlar›n sayesinde Arçelik’e güvenim tam.
Ziya Selek (Memur): ‹nsanlar›n tercih etmesinin ard›nda, güvenilir
olmas› yat›yor. Be¤enin veya be¤enmeyin, Arçelik’e en az›ndan
güvenirsiniz…
Ekin Güray ve Merve Çizmeci (Ö¤renci): Beyaz eﬂya kategorisinde Arçelik diyebiliriz. Arçelik denildi¤inde akl›ma Çelik karakteri geliyor.
Son dönemde haz›rlanan reklamlar markan›n tan›n›rl›¤›n› art›rd›.
Murat Aksoy (Memur): ‹nsanlar Koç Ailesi’ne güveniyor san›r›m.
Daha önce televizyon fabrikas›nda da çal›ﬂt›¤›m için kalitesini biliyor ve güveniyorum.
Y›lmaz Tuncel (Memur): Arçelik’in ilk s›rada yer almas›na ﬂaﬂ›rmamak gerekir. Çünkü Arçelik insanda güven yarat›yor. Evde de Arçelik var. Çok memnunum.
Emre Tekbaﬂ (Sporcu): Tan›t›m ve yap›lan reklamlar Arçelik’i en
çok tan›n›r marka haline getirmiﬂtir. Çok eski ve yerli bir marka
olmas› da da avantaj, ancak özellikle gençler aras›nda yayg›nlaﬂmas› baﬂar›l› reklam kampanyalar›yla oldu.
Özden Ergene (Matematik Mühendisi): Arçelik’in ilk akla gelen marka
oldu¤unu söyleyebilirim. Bunun nedeni herkesin evinde mutlaka
bir Arçelik eﬂyan›n bulunmas›. Dolay›s›yla herkesin evine giren
bir firman›n marka tan›n›rl›¤›nda ilk s›ray› almas›ndan daha do¤al bir ﬂey olamaz.

Göker Sarp

Gülgün Koryi¤it

Ziya Selek

Ekin Güray ve Merve Çizmeci

Aysel Egeaka (solda)
ve Ayten Ayça Çalg›c›

Murat Aksoy

Y›lmaz Tuncel

Hüsnü Kurto¤lu

Ayﬂe Tuz

Emre Tekbaﬂ

Özlem Ergene

Arçelik Genel Müdürü Aka Gündüz Özdemir BAﬁARININ SIRRINI aç›klad›:
“Bir marka, zaman içindeki hareketleri, duruﬂu, söylemiyle tüketiciye
karﬂ› birtak›m vaatlerde bulunur. Sonuçta tüketiciye sundu¤unuz tek
ﬂey faydad›r ve her ﬂey buna göre ﬂekillenir. Bir markan›n, söyledi¤i
fayda ile sundu¤u fayda özdeﬂleﬂti¤i zaman, tüketiciler o markaya daha fazla de¤er verir. ‹ﬂte bu yüzden günümüzde tüketiciler tercihlerini
Arçelik’ten yana kullan›yor. Bu bizim için çok önemli. Çünkü markay›
yönetmek oldukça zor bir iﬂ. Duruﬂunuzu bozmaman›z gerekiyor.
Marka yönetmek derken; ürünler, hizmetler, tecrübe, teknolojik üstünlük, buna benzer birtak›m de¤erler var ve bunlar›n tümü ‘itibar’ diye
alg›lan›yor. Markan›n kurumsal itibar›, bütün bu unsurlarla birlikte yönetilmek zorunda. Arçelik iyi yönetildi¤i için bugün Türkiye’nin en be¤enilen markas› ve ayn› zamanda en be¤enilen ﬂirketler aras›nda devaml› yer al›yor.
Arçelik olarak, marka yönetimimizde iki temel felsefeye sahibiz. ‹lki ‘süreklilik’tir. Süreklilik anlay›ﬂ›m›z paralelinde; tüketicimizin karﬂ›s›na ayn› ﬂekilde, ayn› tonda, birbirine yak›n içerikte mesajlar vererek ç›kmay› ilke edindik. Bununla birlikte, iletiﬂimimizi, y›l›n 365 günü hem PR
hem de reklamlar olmak suretiyle her kanalda sürdürerek hem marka
hem kurumumuzla ilgili bilgileri tüketicimize aktar›yor ve bunu yaparken de bir taahhütte bulunuyoruz. ‹kinci felsefemiz ise ‘tutarl›l›k’t›r. Bizler için tüketicilere verdi¤imiz taahhüdün hem ürün hem kalite hem de
servis konular›nda sarf edilen her türlü söylemin yüzde 100 tutulmas›,
iﬂimizin baﬂ›nda gelmektedir.
Tüketiciye vaadinizden fazlas›n› verebilmelisiniz. Literatürde eskiden ‘ba¤›ml› müﬂteri’ sözü çok iyi bilinirdi. ﬁimdi ‘taraftar müﬂteriler’ mevcut. Yani kendisi ürün alacak ve baﬂkalar›na tavsiye edecek. Arçelik, yerel stratejisini bu do¤rultuda yönetiyor ve bu konuda baﬂar›l› bir ﬂirket.

Beko’nun baﬂar›daki pay› büyük
Arçelik markam›zla yakalad›¤›m›z baﬂar›lar›n ve y›llard›r süregelen liderli¤imizin yan› s›ra Beko ile dayan›kl› tüketim sektöründe uzun y›llard›r ikinci büyük marka konumunday›z. Nielsen Markalar Araﬂt›rmas›
kapsam›nda daima ilk beﬂ marka aras›nda bulunan ve geçti¤imiz senelere göre h›zl› yükseliﬂini sürdürerek 2007’de üçüncü s›rada yer alan
Beko, ﬂirketimizin uluslararas› pazarlardaki lider markas›d›r.
ﬁirketimiz vizyonunu, ‘2010’a kadar Beko markas›yla kendi sektöründe dünyan›n tercih etti¤i ilk 10 markadan biri olmak’ ﬂeklinde belirlemiﬂ ve vizyonuna dahil ederek bu markam›z›n yönetiminin tüm ﬂirket

stratejilerini oluﬂturmadaki önemini bir kez daha vurgulam›ﬂt›r.
1990’da, Arçelik A.ﬁ.’nin, Beko markas› için ‘bir dünya markas›’ slogan›yla belirledi¤i hedef, ﬂirketimizin uluslararas› pazarlarda sektörün
önemli oyuncular› aras›na girmesini sa¤lam›ﬂt›r. Bugün 100’den fazla
ülkede, her iki saniyede, bir Beko ürünü sat›l›yor ve Beko markal› ürünlerimiz ﬂu ana kadar 280 milyonun üzerinde tüketiciye ulaﬂt›.
Faaliyet gösterdi¤imiz pazarlar fark etmeksizin, hem kaliteli, üstün teknolojiye sahip ürünler hem de sat›ﬂ sonras› tüketicilerimize sundu¤umuz etkin hizmet ile sektöründe fark yaratan Arçelik A.ﬁ., uluslararas›
markas› Beko ile ‹ngiltere’de so¤utucular, Belçika’da f›r›n pazar›nda lider pozisyondad›r. Bugün Arçelik A.ﬁ. olarak gerek yurtiçinde gerekse yurtd›ﬂ›nda imza att›¤›m›z tüm baﬂar›lar›n ve gerçekleﬂtirdi¤imiz
h›zl› organik büyümenin temelinde, ﬁirketimize ve markalar›m›za duyulan güven ve katma de¤er yaratan bir iﬂ orta¤› olman›n katk›s› çok
büyüktür.

Arçelik’i farkl› k›lan nedir?
Biraz yak›n geçmiﬂe bakarak Arçelik markas›ndaki de¤iﬂimi ve geliﬂimi inceleyecek olursak; 2000’li y›llar›n baﬂlar›nda yap›lan baz› araﬂt›rmalar, Arçelik markas›n›n her kesimden hanelerde yüksek penetrasyonu ve köklü yap›s› nedeniyle, tüketicilerin zihninde farkl› ifadeler yaratt›¤›n› ortaya ç›karm›ﬂt›r. Oysa güçlü bir marka, herkes için ‘tek bir
ﬂey’ ifade etmeliydi. Yap›lan bu araﬂt›rmalar, tüketicilerin zihninde Arçelik alg›s›nda pürüzler oldu¤una yönelik; markan›n ça¤daﬂ olmamas›, dura¤an olmas› ve yeterli teknolojiye sahip olmamas› ﬂeklinde alg›lanmas› yönünde sinyaller veriyordu. Tüketicilerin görmek istedikleri
Arçelik markas› ise oldukça farkl›yd›. Arzulanan Arçelik; ‘ça¤daﬂ, modern, geliﬂmiﬂ teknoloji sunan, genç ve dinamik’ bir markayd›.
Yeni bir solu¤a ihtiyaç duyan Arçelik markas›n›n s›cak, güvenilir, lider
olarak tan›mlanan güçlü yönlerini koruyarak, markan›n ‘modern ve
ça¤daﬂ’ imaj›n› kuvvetlendirmeyi hedefledik. Bu hedefimiz do¤rultusunda Arçelik markas› için önerilen, markan›n sahip oldu¤u fakat ﬂimdiye kadar konuﬂmad›¤› ‘yenilikçili¤ini’ sahiplenerek, marka itibar›n›
ve canl›l›¤›n› art›rmay› hedefleyen iletiﬂim stratejisi geliﬂtirdik. Bu stratejinin temelini ise ‘Bizim Arçelik’ tan›m›n› ‘Vay be Arçelik’ olarak de¤iﬂtirmek oluﬂturuyordu. Arçelik’in düzenli olarak yapt›¤› araﬂt›rmalar,
markan›n reklamlar›nda yüksek oranda spontan hat›rlanma elde edildi¤ini gösterdi. Yap›lan bu araﬂt›rmalara göre; markan›n ‘yenilikçi ve
ileri teknoloji’ de¤erleri h›zla artt›.”
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s tratejik sat›nalma yönetimi

Promena Genel Müdürü Levent Za¤ra
“Online ihale, dünyada
10 senelik bir geçmiﬂe
sahip yeni bir yöntem.
Her ﬂirkette bir al›ﬂma
ve ö¤renme zaman›
gerekiyor. ‘Best
Practice’ paylaﬂımının
sa¤ladı¤ı en büyük
avantaj, ﬂirketlerdeki
bu ilk aﬂamayı hızla
geçmek ve stratejik
sat›nalma konular›n›n
k›sa sürede proje
kapsam›na dahil
edilmesini sa¤lamak”
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“ Ana felsefemiz
ﬂirketlerdeki
satınalma
ekipleriyle
çalıﬂmak”

P

romena Genel Müdürü Levent
Za¤ra, 2007 y›l›nda 700 milyon dolarl›k hacme ulaﬂan
Koç Toplulu¤u’nun elektronik
sat›nalma ve online ihale tutar›n›n, bu y›l
bir milyar dolar› aﬂmas›n› beklediklerini
söylüyor. “Türkiye’deki en büyük elektronik sat›nalma sistemi” olarak 6 binin üzerinde tedarikçinin bilgilerini bar›nd›ran bir
veritaban›na sahip olduklar›n› belirten
Za¤ra, performans bilgilerine de dayanarak
yeni geliﬂtirdikleri al›m projelerinde nitelikli tedarikçi ﬂirketleri tavsiye ettiklerini ve
böylelikle kat›l›mc› say›s›yla birlikte rekabet düzeyini art›rd›klar›n› söylüyor. Za¤ra
sorular›m›z› yan›tlad›...
Sat›nalman›n stratejik önemi nedir?
ﬁirketlerin brüt kâr marj› azald›kça sat›ﬂlar› art›rarak kârl›l›¤› sürdürmek zorlaﬂ›yor. Sat›nalma maliyetlerinde sa¤lanacak
tasarruf, ﬂirket kâr›na do¤rudan yans›rken
sat›ﬂlardaki büyüme sadece kâr marj› oran›nda gelir tablosuna olumlu etkide bulunuyor. Durum böyle oldu¤unda sat›nalma, bir ﬂirketin rekabet gücüne en büyük

etkiyi yapan faaliyet haline geliyor. 2000
y›l›ndan itibaren birçok ﬂirket, sat›ﬂ ve ciro odakl› stratejik planlamadan maliyet
yap›lar›n› da kapsayan faaliyet kâr› esasl›
de¤erlendirme sistemlerine geçti. Rekabetin her sektörde ve global çapta ortaya
ç›kmas›na paralel olarak dünyan›n her ülkesinde benzer bir geliﬂimi görmek mümkün. ‹ki y›l önce ABD’de gerçekleﬂtirilen
bir araﬂt›rmada, mülakat yap›lan 130 ﬂirketin yüzde 50’den fazlas›n›n sat›nalma
konusunu stratejik boyutta ele almaya
baﬂlad›klar› tespit edildi. Böyle bir geliﬂimin kendili¤inden ortaya ç›kmad›¤› aç›k.
ﬁirketler sat›ﬂ taraf›nda yaﬂad›klar› rekabetten al›m taraf›nda yararlanmak ve kâr
marjlar›n› korumak istiyorlar.
Promena Stratejik Sat›nalma Hizmetleri
neler?
‹ki ana hizmetimiz var: “Online ihale” hizmetimiz tedarikçiler aras›ndaki rekabeti
daha etkin kullanarak piyasan›n verebilece¤i en iyi al›m ﬂartlar›na ulaﬂ›lmas›n›
amaçl›yor. Bunun yan›nda pazarl›k süresinin k›salt›lmas›, zaman ve iﬂgücü tasarru-

funun sa¤lanmas› ikinci önemli amaç. Son
olarak ﬂeffafl›k konusu önemli bir avantaj
olarak ortaya ç›k›yor. Tedarikçi ﬂirketler
ile tüm al›m bilgilerinin ve rekabet seviyesinin ayn› anda, net olarak paylaﬂ›lmas›
ﬂeffafl›k ilkesini pekiﬂtiriyor ve rekabeti art›r›yor. “Elektronik sat›nalma” hizmetimizle ise, ﬂirket içindeki sat›nalma süreçlerinin online ortamda yürütülmesini amaçl›yoruz. Elektronik sat›nalma projelerinin
getirisi, sat›nalma faaliyetinin takibinde ve
iﬂlem giderlerinin azalmas›nda ortaya ç›k›yor. Koç çap›nda yürütülen endirekt malzeme elektronik sat›nalma sistemi bu konudaki en önemli projemiz.
“Best practice” paylaﬂ›m› nerede devreye giriyor?
Koç Grubu içinde ﬂirketlerimiz taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen baﬂar›l› proje konular›n›,
di¤er ﬂirketlerimiz ile gizlilik prensipleri
çerçevesinde paylaﬂarak Grup çap›nda
sa¤lanan maliyet avantaj›n› art›rmay›
amaçl›yoruz. Ford Otosan taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂ bir bilgi iﬂlem yat›r›m ihalesinin Koç.net’e örnek oldu¤unu ve baﬂar›
ile tekrarland›¤›n›, benzer ﬂekilde Tofaﬂ taraf›ndan düzenlenen dokümantasyon hizmeti ihalesinin Arçelik’te de gerçekleﬂtirildi¤ini örnek olarak söyleyebilirim.
Online ihale yöntemi, geleneksel pazarl›k
yöntemleri ile ilk bak›ﬂta uyumsuz gibi görülebiliyor. Bu nedenle ilk toplant›larda
yaﬂad›¤›m›z ancak sonradan üstesinden
gelinen bir itiraz silsilesi ile karﬂ›laﬂ›yoruz.
‹lk akl›ma gelen örnek; tekstil sektöründe
faaliyet gösteren müﬂterilerimizden biri,
iplik boyas› al›m›n›n internet ortam›nda
yap›lamayaca¤›n› çünkü göz göze bakmadan tedarikçilerden iyi fiyat al›namayaca¤›n› ›srarla belirtmiﬂti. Koç Toplulu¤u içinden örnek vermek gerekirse, direkt malzeme ve parça al›mlar›n›n internet ortam›nda kesinlikle pazarl›¤›n›n yap›lamayaca¤›na dair bir önyarg› vard›. Sadece “standart”
olarak tan›mlanan al›m kalemlerinin ele
al›nabilece¤i iddia ediliyordu.
Online ihale, dünyada 10 senelik bir geçmiﬂe sahip yeni bir yöntem. Her ﬂirkette
bir al›ﬂma ve ö¤renme zaman› gerekiyor.
“Best practice” paylaﬂ›m›n›n sa¤lad›¤› en
büyük avantaj, ﬂirketlerdeki bu ilk yaklaﬂ›m› k›rmak ve stratejik sat›nalma konular›n›n k›sa sürede proje kapsam›na dahil
edilmesini sa¤lamak.
Toplu sat›nalma stratejik sat›nalman›n
neresinde?
Birkaç ﬂirketin bir araya gelerek toplu sat›-

nalma yapmas›, al›m hacmini art›racak ve
daha iyi fiyat ve al›m ﬂartlar›na ulaﬂ›lmas›n› sa¤layacakt›r. Zer ﬂirketimiz Koç Toplulu¤u içinde bu görevi yüklenmiﬂ durumda. Zer ile Promena’n›n ortak geliﬂtirdi¤i
projelerde toplu sat›nalma ve online ihale
silahlar›n›n her ikisinden de yararlanmak
mümkün oluyor.
Promena olarak, ﬂirketlerin kendi baﬂlar›na düzenledikleri münferit al›m projelerine odaklan›yoruz. Bunun nedeni, birçok
toplu al›m projesinde kat›lan her ﬂirketin
al›m ﬂartlar›n› birleﬂtirmek ve tek bir ﬂartname oluﬂturman›n beklenenden daha zor
ve hatta hiç mümkün olmamas›. “Best
Practice” paylaﬂ›m› çerçevesinde her ﬂirket
ile ayr› projeler yürütmek, bize Koç Toplulu¤u içinde tüm uygun sat›nalma konular›n› k›sa sürede kapsama imkân› verdi.
ﬁirketlerdeki sat›nalma uzmanl›¤›ndan da
bu yaklaﬂ›m sayesinde daha iyi yararland›¤›m›z› düﬂünüyorum.
Elektronik sat›nalma 2002 senesinden
bu yana m› iﬂletiliyor?
Koç Grubu, herhangi bir endirekt al›m konusunu inceledi¤inizde Türkiye’deki en
büyük al›c› olarak karﬂ›n›za ç›k›yor. Bu
bilgisayar kartuﬂundan endüstriyel ya¤
ürünlerine kadar böyle. Ancak bu al›m gücünden yararlanmak için toplam al›m cirosunun bilinmesi ve pazarl›klar›n merkezi olarak gerçekleﬂtirilmesi gerekli.
Elektronik sat›nalma sistemimiz tüm ﬂirketlerimiz taraf›ndan al›m› yap›lan endirekt malzemelerin standardizasyonu ve ortak al›m› amac›yla Eylül 2002 senesinde
devreye al›nd›. Bugüne kadar al›m cirosu
artarak devam etti. Türkiye’deki en büyük
elektronik sat›nalma sistemi oldu¤unu rahatl›kla söyleyebiliriz. Yaklaﬂ›k 250 adet
tedarikçi ﬂirket, 120 binin üzerinde ürün
tan›ml›. ﬁirketlerimizden toplam 2500
kullan›c› haz›r üretici kataloglar›n› inceleyerek sipariﬂ verebiliyor.
En çok yanl›ﬂ anlaﬂ›lan konu nedir?
En çok yanl›ﬂ anlaﬂ›lan konu, sundu¤umuz hizmetin bir yaz›l›m projesi olarak
görülmesi. Yapt›¤›m›z ilk toplant›larda
mutlaka görüﬂtü¤ümüz ﬂirketin BT yöneticisi de yer al›yor. Oysa BT ile ilgili herhangi bir konu konuﬂmuyoruz. Sonraki toplant›larda durum aç›kl›¤a kavuﬂuyor. Yaz›l›m de¤il tecrübe sat›yoruz.
Di¤er taraftan, özellikle online ihaleyi bir
yaz›l›m projesi olarak görmek ﬂirketleri
baz› tehlikeli çukurlara düﬂürebiliyor. Online ihale, yanl›ﬂ uygulanmas› çok kolay

olan bir yöntem. Özellikle Amerikan pazar›nda yap›lan yanl›ﬂ uygulamalar neticesinde birçok sektörde bu yöntemin ismi
kötüye ç›km›ﬂ. Baﬂar›l› bir proje için ﬂartname haz›rl›¤›, tedarikçi seçimi, bilgi paylaﬂ›m› gibi ön çal›ﬂman›n eksiksiz yap›lmas› gerekir. Promena olarak yaklaﬂ›m›m›z
haz›rl›k aﬂamas›ndan baﬂlayarak ﬂirketler
ile beraber çal›ﬂmak ve online ihalenin
do¤ru düzenlenmesini sa¤lamak.
Hizmet felsefemizi ﬂu ﬂekilde vurgulayabilirim; ﬂirketler ad›na sat›nalma yapt›¤›m›z›
iddia etmiyoruz, sat›nalma konular›n› ﬂirketlerin kendi sat›nalma ekibinden daha
iyi kimsenin bilemeyece¤ini savunuyoruz.
Dolay›s›yla “sat›nalman›z› bize outsource
edin” ﬂeklinde bir yaklaﬂ›m›m›z yok. Promena olarak tecrübemiz, sundu¤umuz
online ortam ile s›n›rl›. Bu nedenle ﬂirketler ile beraber çal›ﬂmak, üzerinde ›srarla
durdu¤umuz ana felsefemiz.
Promena için yeni geliﬂim alanlar› neler?
Koç Toplulu¤u online ihale ve elektronik
sat›nalma hacmimiz geçen y›l 700 milyon
dolara ulaﬂt›. Bu y›l 1 milyar dolar› aﬂaca¤›n› tahmin ediyoruz. Geldi¤imiz noktan›n önemli oldu¤unu düﬂünüyorum.
‹leriye yönelik bizi heyecanland›ran birkaç
konudan bahsedebilirim. ‹lk olarak yurtd›ﬂ›ndan tedarikçilerin kat›ld›¤› sat›nalma
projelerinin say›s› giderek art›yor. Örnek
olarak, bir kimyasal hammadde al›m› için
Çin, Güney Kore, Türkiye ve Avrupa’dan
tedarikçilerin rekabet ettikleri bir projeyi
geçti¤imiz ay sonuçland›rd›k. Eskiden sadece Türk distribütör firmalar›n kat›ld›¤›
ihalelere art›k yabanc› oyuncular da kolayl›kla kendi ofislerinden internet arac›l›¤› ile
iﬂtirak ediyor. Rekabet de bu ölçüde art›yor. ‹kinci olarak, giderek al›m tutar› daha
yüksek; dolay›s› ile bir ﬂirket için daha
stratejik konulara do¤ru ilerliyoruz. Hammadde al›mlar›, üretim ile ilgili cihaz yat›r›mlar›, inﬂaat projeleri ve direkt malzemeler bu kategoriler aras›nda. Ortalama proje tutar›n›n her sene giderek yükseldi¤ini
memnuniyetle söyleyebilirim.
Üçüncü bir geliﬂme, tedarikçi veritaban›m›z ile ilgili. Bugüne kadar projelerimize
davet edilen 6 binin üzerinde tedarikçinin
bilgilerini bar›nd›ran bir tedarikçi veritaban›m›z var. Her ﬂirketin geçmiﬂ performans›n› kat›ld›klar› projelerden takip edebiliyoruz. Bu bilgiye dayanarak yeni geliﬂtirdi¤imiz al›m projelerinde nitelikli tedarikçi ﬂirketleri tavsiye ediyoruz. Amac›m›z
kat›l›mc› say›s›n› ve sonuç olarak rekabet
seviyesini art›rmak.
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k ültürel vizyon

Nostalji treni hareket etti
Bilet tasar›m›ndan
üniformalara,
vagonlardaki “ilan”
panolar›ndan dekovil
hatt›n›n makaslar›na
kadar her santimine
nostalji sinen “HasköySütlüce Demiryolu”
hatt› aç›ld›. Rahmi M.
Koç, 673 metrelik
demiryolunun
anlam›n› ﬂöyle
özetledi: “K›sa
bulunabilir ama
ne kadar emek
verdi¤imizi, bir ben
bir de Allah bilir”
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‹

stanbul’da ilk tren düdü¤ünün
yükseldi¤i 12 A¤ustos 1888 gününden 120 y›l sonra, makinist
Macit Do¤an’›n çald›¤› keskin düdük duyuldu. Bu düdükle birlikte
üç vagonu ve 45 yolcusuyla Rahmi M. Koç
Müzesi’nden hareket eden “nostalji treni”,
673 metrelik k›sa menziliyle, art›k çok
uzakta kald›¤› düﬂünülen bir kültürün de
küllerinden do¤uﬂunu simgeliyor. 21 Nisan Pazartesi günü aç›l›ﬂ› yap›lan “HasköySütlüce Demiryolu”; peronu, istasyon binas›, kül boﬂaltma kanal›, kömürlük gibi
ayr›nt›lar›yla hemen her hafta sonu, 11.0016.00 aras›nda, her saat baﬂ› müze ziyaretçilerinden oluﬂan yolcular›n› adeta bir masal dünyas›na taﬂ›yacak.
Aç›l›ﬂ töreninde konuklara teﬂekkür ederek konuﬂmas›na baﬂlayan Koç Holding
ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç, “Bilemezsiniz
ne kadar mutluyum” diye sürdürdü¤ü sözleriyle bu küçük hatt›n ne anlama geldi¤ini anlatt›: “Buharl› lokomotiflerin bulunmas›, restore edilmesi, her ihtimale karﬂ›
iki dizel lokomotif al›nmas›, raylar›n tedariki, makaslar›n Avrupa’dan ithal edilmesi,
demiryolu ve istasyon alanlar›n› kurulma-

s›yla ilgili inﬂaatlar›n yap›lmas›, izinlerin
al›nmas›, siz deyin 24 ay, ben diyeyim 30
ay sürdü. Neticede ﬂurada bakt›¤›n›zda
673 metre boyunca döﬂenmiﬂ bir demiryolu bulacaks›n›z. ‹lk bak›ﬂta bu küçümsenebilir. Ama bunu gerçekleﬂtirmek için ne
kadar emek verdi¤imizi, bir ben bir de Allah bilir.”
Gerçekten de, babas› Do¤u Afrika Demiryollar› Baﬂmühendisi olan Rahmi M. Koç
Müzesi Müdürü Anthony Phillipson’un ti-

ha Beyo¤lu Belediye Baﬂkan› iken tan›ﬂt›¤›n› hat›rlatt›. “Haliç’in bir kültür adas› olmas› konusunda Koç Ailesi’nin ve özellikle Rahmi Bey’in gösterdi¤i hassasiyeti biliyorum. Ad›m ad›m birtak›m engeller aﬂ›larak bu noktaya gelindi ve bir baﬂar›ya imza at›ld›” diyen Topbaﬂ, projenin sadece
Silahdara¤a Santrali’ne de¤il, daha ileriye
eski hatt›n son noktas› olan A¤açl›’ya kadar götürülmesi için Devlet Demiryollar›’na talepte bulunuldu¤u ve bu konuda
çal›ﬂmalar›n sürdü¤ü müjdesini vermek istedi¤ini söyledi. Tramvaylar›n 50’li y›llarda
söküldü¤ünü hat›rlatan ve tramvaylar›n
yerinde tutulmas› durumunda bugün kent
ulaﬂ›m›nda bir nostalji olarak yaﬂ›yor olabilece¤ine iﬂaret eden Topbaﬂ, "Biz, eski
ﬂehir diye kentin eski halini muhafaza edebilseydik ve yeni ﬂehir alanlar›n› oluﬂturabilseydik, bugün turizm, kültürel miras
aç›s›ndan ‹stanbul, dünyan›n en önemli
destinasyonlar›ndan biri olacakt›" dedi.

“Tak›r tukur ama havas› var”
tizlikle üzerinde durdu¤u detaylar, bilet tasar›mlar›ndan üniformalara, vagonlarda
yer alan “ilan” panolar›ndan dekovil hatt›n›n makaslar›na kadar her yerde kendini
gösteriyordu.

Hedef Santralistanbul
Atatürk’ün “Yurdumuzu demir a¤larla ördük” sözlerini hat›rlatan Rahmi M. Koç,
bugün dünyada uçaklarla rekabet eden demiryollar›n›n önemini vurgulad›ktan sonra, demiryolu hatt›n›n Fatih Askerlik ﬁubesi, Büyükﬂehir Belediyesi Kültür Merkezi, Miniaturk’ü geçerek Santralistanbul’a
kadar götürülmesi arzusunu anlatt›.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Baﬂkan›
Kadir Topbaﬂ da aç›l›ﬂta yapt›¤› konuﬂmada, Hasköy-Sütlüce Demiryolu fikriyle da-

Konuﬂmalar›n ard›ndan demiryolunun
aç›l›ﬂ›, Kadir Topbaﬂ, Rahmi M. Koç, Koç
Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu, Koç
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Vehbi
Koç Vakf› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Semahat Arsel taraf›ndan kurdele kesilerek gerçekleﬂtirildi. Topbaﬂ, Koç ve beraberindeki yolcular, Hasköy-Sütlüce Demiryolu’nun ilk resmi seferi için biletlerini alarak 15’er kiﬂilik üç vagondan oluﬂan katardaki yerlerini ald›lar. Kondüktörlerin
ellerindeki üçgen uçlu delgeçlerle biletleri delerek yapt›¤› kontrolden sonra düdü¤ünü çalarak yola ç›kan tren, Haliç k›y›s›
boyunca büyüklerin ﬂaﬂk›n bak›ﬂlar› ve
çocuklar›n gülücükleri aras›nda, saatte 10
kilometre h›zla ilerledi. As›l olarak kullan›lacak buharl› lokomotiflerin restorasyonu sürdü¤ü için, ‹ngiltere’den getirilen
Baguley Drewery marka dar hat dizel lokomotif taraf›ndan çekilen tren t›ng›r
m›ng›r ilerlerken gazetecilerin sorular›n›
da yan›tlayan Rahmi M. Koç, yurtd›ﬂ›nda
da benzer trenlere bindi¤ini anlatt›: “Oradaki trenler de böyle tak›r tukur gidiyor
ama kendine göre bir havas› var. ‹nﬂallah
daha uza¤a, Santralistanbul’a kadar gidece¤iz. Baﬂkan da söz verdi. Bütün derdimiz ﬂimdi ray bulmak. Raylar› bulabilirsek, treni oraya kadar uzataca¤›z.”
Eskiﬂehir’deki Hava Kuvvetleri 1. Hava
‹kmal Bak›m Merkezi Komutanl›¤› taraf›ndan ba¤›ﬂlanan üç vagondaki yolcular
gidiﬂ ve dönüﬂ yaklaﬂ›k 1.3 kilometre tutan yolculu¤u neﬂe içinde tamamlad›.

Haliç-Karadeniz Sahra Hatt›

Rahmi M. Koç Müzesi’nden baﬂlayan “Hasköy-Sütlüce Demiryolu”, asl›nda Türkiye’de demiryollar›
tarihinde önem taﬂ›yan ancak bugün unutulmuﬂ bir
hatt› da canland›racak.
Birinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda ‹stanbul’da hem
elektrik üretimi hem de vapurlar için gereken kömürün bulunmas›nda s›k›nt› baﬂ gösterince, Karadeniz
k›y›s›ndaki A¤açl› kömürünün getirilmesi amac›yla
yap›lan toplam 62 kilometrelik “Haliç-Karadeniz
Sahra Hatt›” ad› verilen bu hat, 1916 y›l›nda tamamland›.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde 8 bin kilometreyi aﬂan demiryolu hatlar›n›n ilki ‹zmir-Ayd›n hatt›yd›; 1856’da yap›m›na baﬂlanm›ﬂt› ve 1866’da
Ayd›n’a ulaﬂm›ﬂt›. Ard›ndan yap›lan Rumeli hatt›ndan sonra ilk tren 1888 y›l›nda ‹stanbul’a ulaﬂt›.
Yap›m›na 1900’de baﬂlan›lan, 1908’de Medine’ye
ulaﬂan ve I. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda Hicaz’a uzat›lan 456 kilometre uzunlu¤undaki “Hicaz Demiryolu” ise, Türk asker ve sivil mühendisleri taraf›ndan
yerli teknik olanaklar ve mali kaynaklar kullan›larak yap›lm›ﬂt›. Di¤er demiryollar›n›n tümü yabanc›lar taraf›ndan yap›larak iﬂletilmiﬂ, demiryolu yap›m› için ‹ngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya aras›ndaki çekiﬂmeler Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun önemli bir d›ﬂ politika sorunu olmuﬂtu.
“Haliç-Karadeniz Sahra Hatt›”, 143.5 santim geniﬂli¤indeki standart demiryollar›ndan daha dar
olarak yap›lm›ﬂt› ve Silahdara¤a’dan baﬂlayan
hat, Ka¤›thane Deresi’ni izleyerek Kemerburgaz’a
ulaﬂt›ktan sonra iki kola ayr›l›yordu. Bat› kolu Ka¤›thane Deresi’ni izleyerek Uzunkemer’in alt›ndan
geçip A¤açl›’da Karadeniz k›y›s›na ulaﬂ›yordu ve
toplam uzunlu¤u 43 kilometreydi. Hatt›n do¤u kolu
ise Belgrad Orman›’n›n içinden Ortadere’yi izleyerek Çiftalan’da Karadeniz k›y›s›na ulaﬂ›yordu. 14
kilometrelik bu kol, Karadeniz k›y›s›ndan giden 5
kilometrelik bir hatla birbirine ba¤lanm›ﬂt›. Kemerburgaz’dan sonra bir çember oluﬂturan demiryolunun toplam uzunlu¤u 62 kilometreyi buluyordu.
Baﬂlang›ç noktas›na Enver Paﬂa’n›n ad› verilen hatta, toplam 12 duraklama yeri bulunuyordu. Müthiﬂ
bir do¤a manzaras› içinde ormanlardan geçen
hat, ahﬂap tahta köprülerle birbirine ba¤lan›yordu.
Dekovil hatt› 1928 y›l›na kadar kullan›ld›. Bu tarihten sonra hatta, kömür yerine yöre köylerinin ihtiyac› olan odun taﬂ›nd›. 1950’li y›llarda ise demiryolu söküldü, parçalar› kayboldu. Uzun süre unutulan hat, 1998 y›l›nda araﬂt›rmac›lar taraf›ndan yeniden gün ›ﬂ›¤›na ç›kar›ld›.
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i çimizden biri

“Senin için iﬂ,
benim için hayat”
‹smail ﬁentürk, kurdu¤u dernekle engellilere yeni bir hayat veriyor: “Engelli
arkadaﬂlar›m›za iﬂ e¤itimi veriyoruz, ard›ndan da istihdam›n› sa¤l›yoruz. Özel
sektörde istihdam etti¤imiz insanlardan çok memnunlar. Çünkü o iﬂ, sizin için
s›radan bir iﬂ ama o arkadaﬂ için hayata tutunacak bir dald›r”

K

onfüçyüs’ün o ünlü sözünü biliriz: “Bana bal›k
verme. Bal›k tutmay› ö¤ret.” ‹smail ﬁentürk bu
sözün de ötesine geçiyor
asl›nda. Önce bal›k tutacaklar› topluyor.
Uygun mekân› haz›rl›yor. Bal›k tutmay›
ö¤retiyor ve yetiﬂtirdi¤i bal›kç›lara yeni
avlanma alanlar› gösteriyor. Fiziksel engelli ‹smail ﬁentürk, memleketi Karadeniz Ere¤li’de kurdu¤u Fiziksel Engelliler
Derne¤i’nde tam 10 y›ld›r fiziksel engellileri ekonomik ve sosyal hayata dahil
edebilmek için u¤raﬂ veriyor. Projeler
haz›rl›yor, hayata geçiriyor, engellilere iﬂ
ortam› sa¤l›yor. Engelli üyeler derne¤in
tekstil atölyesinde bölgedeki sanayi kuruluﬂlar› için iﬂ elbiseleri dikiyor, bilgisayarl› muhasebe kursu görüyor, ‹ngilizce
ö¤reniyorlar. Bütün bunlar› anlat›rken
yaﬂad›¤› zorluklar› ise hep üstü kapal›
geçiyor ‹smail ﬁentürk; çünkü o hep çözüm odakl› düﬂünmeye adam›ﬂ kendisini. Belki de s›rf bu yüzden, ald›¤› tüm
ödülleri ziyadesiyle hak ediyor.
Dilerseniz geçirdi¤iniz kaza ile baﬂlayal›m söyleﬂiye...
1970 Karadeniz Ere¤li do¤umluyum. Lisede okurken, ilçemizdeki sanayi kuruluﬂu Ere¤li Demir Çelik fabrikalar›n›n
yüzme tak›m›nda da spor yap›yordum.
1987’de lise birinci s›n›ftayken, Erdemir
yüzme plaj›nda hatal› bir atlama sonucu
boyun travmas› geçirdim. Sakatland›m.
226 gün Ankara’da de¤iﬂik hastanelerde
tedavi gördüm. Boynumdaki beﬂinci kemik k›r›lm›ﬂt›, alç›ya ald›lar, doksan gün
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tavana bakt›m. Çok zor bir dönemdi. Arkas›ndan yaklaﬂ›k alt› ayl›k fizik tedaviden sonra evime döndüm. Art›k tekerlekli sandalyeye ba¤›ml›yd›m ve ailemle
beraber yaﬂamak durumundayd›m.
Asansörü olmayan bir apartman›n dördüncü kat›nda oturuyorduk. O yaﬂlarda,
her gün bir yerlere giden, kültürel haya-

‹smail ﬁentürk’ün ödülleri
• Junior Chamber Türkiye-Türkiye’nin
10 Baﬂar›l› Genci Yar›ﬂmas› Jüri
Özel Ödülü
• Üzeyir Garih An›s›na Düzenlenen
Dünya Genç Giriﬂimci ‹ﬂadamlar›
Yar›ﬂmas› Önderlik Ödülü
• T.C. Baﬂbakanl›k Onur Ödülü
• Gökçe Karataﬂ Vakf› Engellilerde
Y›l›n Yöneticisi Ödülü

t›n içinde bir gençken, art›k her ﬂey de¤iﬂmiﬂti. Çekiniyordum da. Sanki engelli olmak kiﬂinin bir ay›b›ym›ﬂ gibi... Sakatland›ktan sonra kabu¤uma çekildim.
Bu dönemi nas›l atlatt›n›z?
Bol bol kitap okudum, resim yapt›m. Tabii içinde durumunuzu kendi kendinize

tart›yorsunuz: Hangi noktaday›m, hangi
noktaya gitmem laz›m, ne olmam laz›m,
bunu kabullenmeli mi, yoksa bu ﬂartlar›
de¤iﬂtirmeli miyim? Benim baﬂ›ma gelen
sokaktaki herhangi bir insan›n her an baﬂ›na gelebilirdi. Burada aslolan, yani sakatland›ktan, avantajl› durumdan dezavantajl› duruma düﬂtükten sonra hayattan kopmamak. ‹ﬂte bunu baﬂarmak gerekiyor. Bu da, kiﬂinin inanc›yla, azmiyle
do¤rudan alakal›. ‹çinde bulundu¤um
ﬂartlar› kabul etmem mümkün de¤ildi. O
zaman dedim ki, “‹smail, ayaklar›nla yapamad›¤›n iﬂleri, kafan› kullanarak yapmal›s›n.” Bu düﬂünce benim için milat oldu ve ilk iﬂ olarak e¤itimimi tamamlama
karar› ald›m. Ere¤li’den Zonguldak’a her
gün 90 kilometre giderek liseyi bitirdim.
ﬁimdi Anadolu Üniversitesi ‹ﬂletme Bölümü son s›n›fta okuyorum. Bu arada epey
de resim yap›yordum. 1998 y›l›nda, yak›n dostumuz olan Hannover Baﬂkonsolosu’nun tavsiyesi üzerine Almanya Hannover’de resim sergisi açt›m.
Dernek fikri nas›l oluﬂtu?
Türkiye’ye döndükten sonra beni çok etkileyen bir olaya ﬂahit oldum. Bir meydanda çocuklar, kocaman bir köpekten
kaç›yorlard›. Çocuklardan biri ellerinin
üzerinde kaçmaya çal›ﬂ›yordu. Kendi imkânlar›mla onu tekerlekli sandalye sahibi
yapt›m. Sonra, benim durumumda olan
insanlar› bir çat› alt›nda toplamay› düﬂündüm; sorunlar›m›z› paylaﬂabilece¤imiz,
çözüm kararlar› alabilece¤imiz... 1998 y›l›nda Fiziksel Engelliler Derne¤i’nin tüzü¤ünü haz›rlad›m. Derne¤i, ›s›tmas›, suyu,
tuvaleti olmayan 24 metrekarelik bir büroda kurduk. 2000 y›l›nda ise mülkiyeti
Devlet Demiryollar›’na ait, at›l durumdaki bir ilkokul binas›n› kiralad›k. 310 m2
kapal› alan›, 1260 m2 bahçesi vard›. Restore ettik. Akl›m›za gelebilecek her ﬂeyi
yenilemek durumunda kald›k.
Kuruluﬂundan bu yana derne¤inizde
neler gerçekleﬂtirdiniz?
ﬁu anda Bat› Karadeniz’de, engelliler alan›nda en büyük sivil toplum kuruluﬂuyuz. ‹ﬂitme, görme, ortopedik ve zihinsel
engelli yaklaﬂ›k 900 üyemiz var. Üyelerimizi, baﬂta tekerlekli sandalye ba¤›ﬂ› olmak üzere, rehabilitasyon merkezimizde
e¤itim vererek, istihdam ederek sosyal
hayat›n içine almaya, evlerinden ç›karmaya çal›ﬂ›yoruz. Kenti de engelliler için yaﬂanabilir hale getirmek üzere düzlemli
yollar, tuvaletler, rampalar yapt›r›yoruz.

dü¤mesini dikemeyen, bugün gömlek dikiyor.

‹smail ﬁentürk’ün iki ailesi var
‹smail ﬁentürk’ün her anneler ve babalar gününde kap›s›n› çalaca¤› iki ailesi
var: ﬁentürkler ve Arseller. ﬁentürk, ﬂefkatleriyle ›s›nd›¤›, nasihatleriyle ayd›nland›¤›, anne-baba gibi gördü¤ü Vehbi
Koç Vakf› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Semahat Arsel ve eﬂi Dr. Nusret Arsel ile
tan›ﬂma öyküsünü anlatt›:
“1997’de Vehbi Koç Vakf›’na yaﬂam
öykümü anlatan bir mektup yazd›m ve
kiﬂisel bir bilgisayar talebinde bulundum. Semahat Han›m ile tan›ﬂmam›z,
öykümden çok etkilendi¤ini belirten bir
cevap yazmas›yla baﬂlad›. Bana bir bilgisayar hediye etti. Kendisiyle yüz yüze
görüﬂmek ve ﬂükran duygumu iletmek
için bir randevu talep ettim. Divan Oteli’nde buluﬂarak sohbet ettik. Ard›ndan
eﬂi Nusret Arsel Beyefendi ile de tan›ﬂt›m. Semahat Han›m o gün bugündür
bana bir anne ﬂefkatiyle yaklaﬂt›. Nusret Bey’in tavsiyeleri ise yolumu ayd›nlat›r. Ne kadar yo¤un olurlarsa olsunlar, ‹stanbul’a her geldi¤imizde bize vakit ay›r›rlar.”

Türkiye’de ﬂirketler, kalifiye eleman bulamamaktan yak›n›yor. Kahvehanelere gidiyorsunuz, t›ka basa iﬂsiz insan dolu. Bu
ikisini nas›l bir araya getirebiliriz? ‹ﬂsiz insanlar› kalifiye hale getirerek! Bu, engelliler için de de¤iﬂmiyor. Bize gelen engellilerin ço¤u genç, ilk talepleri de iﬂ oluyor.
Onlar› kalifiye hale getirmek gerekiyor.
Bu amaçla mesleki rehabilitasyon ünitesi
kurduk, bilgisayar laboratuvar› açt›k, bilgisayarl› muhasebe ve ‹ngilizce e¤itimi
veriyoruz. Tekstil atölyemizde, bölgedeki
sanayi kuruluﬂlar› için iﬂ elbiseleri dikiyoruz. ‹ﬂkur ile beraber arkadaﬂlara e¤itim
veriyoruz, kalifiye hale getiriyoruz. Dün

E¤itim sonras› istihdam sorunu oluyor mu?
Bu e¤itimi verdi¤imiz arkadaﬂlar›m›z›n
birço¤unun özel veya kamuya ait iﬂlerde
istihdam›n› sa¤l›yoruz. Özel sektörde istihdam etti¤imiz insanlardan çok memnunlar. Çünkü o iﬂ, sizin için s›radan bir
iﬂ ama o arkadaﬂ için hayata tutunacak bir
dald›r. Hiç unutmam, bir tersane bizden,
alt› gün içinde 300 tane farkl› modellerde
iﬂçi k›yafeti istemiﬂti. Engelli arkadaﬂlar›m›z orada, kumaﬂ kesim tezgâhlar›n›n
üzerinde uyudular ve sipariﬂleri gününde
teslim ettiler.
Bir ara bir firmaya fason çal›ﬂt›k. Milan’a,
Juventus’a taraftar formas› diktik. Avusturya Milli Tak›m›’na kaﬂkol diktik. Arkadaﬂlara ﬂunu söylüyorum: “Siz engellisiniz. Engelli olman›z, size kalitesiz mal
yapma hakk›n› vermez. ‹nsanlar verdi¤i
paran›n karﬂ›l›¤›n› ister. Onu giyecek insanlar, hakk›m›zda iyi düﬂünmeli.”
Biz bölgemizdeki sanayi kuruluﬂlar›na, iﬂçi k›yafeti ile birlikte garanti de veriyoruz.
Gerekti¤inde ücretsiz olarak düzeltme yap›yoruz. Tekstil atölyemizde ﬂöyle bir sorun vard›: Bina atölye için uygun de¤ildi.
Bant sistemi kuram›yorduk. ﬁimdi bant
sistemini de kurduk. Ek inﬂaat›m›z›n kalorifer ve boya iﬂi kald›. Kalan iﬂleri Karadeniz Bölge Komutanl›¤›’na ba¤l› inﬂaat
taburu yap›yor. Bitince, ilave makinelerle
makine parkurunu 30’a ç›karaca¤›z. Daha
büyük iﬂletmelere, daha çok ürünü, daha
k›sa sürede üretmek istiyoruz.
Tekstil d›ﬂ›nda baﬂka alanlara kaymay›
düﬂünüyor musunuz?
Evet, yeni bir projemiz var: Engelliler için
mobilya tasar›m›. Türkiye’de böyle bir ﬂey
yok. Bunu biz, Karabük Üniversitesi Rektörü ve ilçemizdeki meslek okulu ö¤retmenleriyle birlikte tasarlad›k. Projemiz
onayland›. Berlin’e gidip bu konuda bilgi
alaca¤›z ve bir fizibilite çal›ﬂmas› yapaca¤›z. Bu projeyi gerçekleﬂtirebilirsek, Türkiye’de bu alanda ilk ve tek olaca¤›z. Engelliler olarak 2001’de tekstil üretimi yaparken de tektik.
Bir de fizik tedavi rehabilitasyon merkezi
projemiz var. Onu gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂ›yoruz. Bunu projelendirdik. Demiryollar›ndan 440 m2 civar›nda bir yer kiralad›k. Fizik tedavi rehabilitasyon merkezinden yine engelliler istifade edecek. ‹ﬂletmesini devredip derne¤imizin de gelir elde etmesini sa¤layaca¤›z.
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Gizemli ve e¤lenceli bir yolculu¤a

haz›r m›s›n›z?

Direksiyonunu sola
çevirirseniz araç sola
gider, sa¤a çevirirseniz
sa¤a. Peki bu mekanizma
ters iﬂlese, arac›n›z›
kullanabilir misiniz?
Beyninizi kand›rabilir
misiniz? “‹mkâns›z” bir
merdivenden ç›kabilir
misiniz? Beyninizin
hangi yar›mküresiyle
iﬂitiyorsunuz? Hangi
gözünüz daha bask›n?
K›sa dönem haf›zan›z ne
durumda? Peki ya
duygular›n›z?..
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eyin, kafatas›n›n
içine ergonomik
bir biçimde yerleﬂmiﬂ;
kendini de koruyor, gizemini
de. Tüm organlar›m›z› kontrol etmekle kalmay›p duygular›m›z›, düﬂüncelerimizi ve hayallerimizi yönlendiriyor. ‹ﬂte bu yüzden insano¤lu, yüzy›llard›r
bu kapal› kutunun içindeki s›rlar› çözmeye
çal›ﬂ›yor. Rahmi M. Koç Müzesi’nde aç›lan
“Beyin: Gizemli Yolculuk” sergisi, bu kutuyu sizler için aral›yor. 2004 y›l›nda Danimarka Experimentarium Bilim Merkezi’nce
oluﬂturulan bu sergi “gezilmiyor, yaﬂan›yor”. Sergideki 42 aktivite, ziyaretçinin beﬂ
duyusunu harekete geçirecek, kiﬂisel deneyime dayal› bir keﬂif sa¤layacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂ. Ziyaretçiler böylece beyinlerinde
neler olup bitti¤ini bizzat inceleyebiliyor.
K›sa dönem haf›zas›n› test eden oyunlar,
görsel veya iﬂitsel olarak hangi beyin yar›mküresinin bask›n oldu¤unu belirleyen bilgi-

sayar testleri; vücut koordinasyonunuzu s›nayan
fiziksel egzersizler, örne¤in ters
direksiyonlu bir scooter, ç›k›lmas› imkâns›z bir merdiven, aktivitelerden baz›lar›...
Sergi, 7’den 77’ye her yaﬂ için keyifli, anlaﬂ›labilir. Smart Kids iﬂbirli¤iyle, sergi web
sitesinden duyurulacak, günlerde çocuklar
için workshoplar düzenlenecek. ‹lk olarak
Danimarka’da sergilenen, ‹stanbullulara
ulaﬂmadan önce 2005’te Macaristan,
2006’da Polonya, 2007’de Fransa, Mart
2008’de Yunanistan’da 1 milyonun üzerinde merakl›yla buluﬂan sergiye, son günü
olan 30 Haziran’a kadar seminer ve paneller de eﬂlik edecek. Serginin haz›rlan›ﬂ› ve
Türkçe’ye uyarlan›ﬂ› sürecinde uzman görüﬂlerinden yararlan›lan t›p doktorlar›n›n
rehberli¤indeki paneller ve konferanslar›n
konular› aras›nda, “Aﬂk›n Nörobiyolojisi”nin yan› s›ra, migren, alzheimer, epilepsi
ve inme de var.

“‹ﬂleyen
beyin

IﬁILDAR”
ilinmeyeni çok beyin hakk›nda bir bilinen, çal›ﬂt›kça geliﬂti¤i. Çünkü beyin yeni ﬂeyler ö¤rendikçe nöronlar aras›nda yeni ba¤lant›lar oluﬂuyor.
Böylece beyin de geliﬂiyor. Ö¤renme sürecine ara
verildi¤inde ise beyindeki baz› ba¤lant›lar kayboluyor; bellek giderek geriliyor. Amerikan Hastanesi Nöroloji Uzman› Dr. Bülent Kahyao¤lu ile bu gizemli organ›m›z› konuﬂtuk.

B

Beynin s›rlar›n›n çözülmesi konusunda gelinen nokta nedir?
Teknolojinin geliﬂmesiyle beraber birçok aﬂamalardan geçildi
ama beynin gizemi tümüyle çözülmüﬂtür demek için daha çok
erken. Yine de bilim ilerledikçe beyinle ilgili birtak›m yanl›ﬂ kan›lar ortadan kalk›yor. “Beyinde belli merkezler var, o merkezler her ﬂeyi idare ediyor; di¤erleri biraz daha sessiz kal›yor” yanl›ﬂ kan›lardan biri. Bir baﬂkas› da, “Beynin belirli bir oran›n›n
kullan›lmas›”... Bir bilgisayar›n kaçta kaç›n› kullan›yorsunuz?
Evet, haf›zas›n›n belirli bir bölümünü kullan›yorsunuz ama bütün devreler ayn› anda çal›ﬂ›yor. Beynimiz de ayn› ﬂekilde!
Hangi organ›n fonksiyonlar› beyinde en fazla yer kaplar?
Baﬂparmak! Baﬂparma¤›n kaplad›¤› motor alan kendi boyutlar›ndan çok daha büyük bir alana sahiptir. Yani baﬂparma¤›n rezervi, boyutuna göre fazlad›r. Kontrol edilmesi en zor olan ve bizi hayvanlardan ay›ran organ baﬂparmakt›r. ‹nsan kadar baﬂparma¤›n› net olarak kullanan bir canl› yoktur. Baﬂparmak bizim
uygarl›¤›m›z›n temelini oluﬂturuyor; yaz› yazmay›, alet kullanmay› baﬂparmakla beceriyoruz.
Beyni olumsuz etkileyen faktörler nelerdir?
Beyin de sonuçta organlar›m›zdan biri. Ne kadar düzgün, ne kadar çok mant›kl› ve sistematik çal›ﬂ›rsa, o kadar iyi çal›ﬂ›yor. Yeni birtak›m ﬂeyleri ö¤renmek beyin fonksiyonlar›n› daima diri
tutuyor. ‹kinci olarak ﬂunu unutmamal›y›z: Beynimiz çok miktarda oksijen ve glikoz kullan›r. Bunlar yeterli olmad›¤›nda beyin, fonksiyonlar›n› sa¤l›kl› gerçekleﬂtiremez. Özellikle bunamayla ilgili yap›lm›ﬂ baz› epidemiyolojik çal›ﬂmalar var. ﬁimdi
genel anlamda konuﬂursak, örne¤in 70-80 yaﬂ grubunda, 10
yaﬂl›dan üçü bunuyor; hepsi bunam›yor. Bunamayla ilgili hastal›klarda genetik özellikler çok önemli. Ama giderek yerleﬂen bir
ﬂey daha var; o da damarsal özellikler. Damar sertli¤i varsa, tansiyon varsa, ﬂeker varsa, kolesterol yüksekse, yani kan taﬂ›yan
damarlarda bir bozukluk varsa, bu insanlar daha çabuk bunu-

yor. ‹kinci olarak bunayanlar içinde de bu grup daha h›zl› bunuyor. O nedenle genel anlamda vücuttaki damarlar› sa¤l›kl› tutacak ﬂeyler beyni de sa¤l›kl› tutuyor. Buna düzenli egzersiz, kilo almama, sigara kullanmamay› da katmak mümkün.
Unutkanl›k hangi aﬂamada hastal›k olarak de¤erlendirilir?
Unutkanl›k, bir ﬂeyin ö¤renildikten sonra geriye o bilginin ça¤r›lmas› ve o bilginin kullan›lma süreciyle iliﬂkilidir. ﬁimdi burada
üç kriter var: Bir kere kiﬂinin iyi ö¤rendi¤inden emin oldu¤u bilginin ça¤r›lmas› ve kullan›lmas›nda probleminin olmas› laz›m.
Oysa örne¤in stresli insanlar›n, dikkat aral›klar› dar olan insanlar›n unutkan olmas› kadar do¤al bir ﬂey yok. Bir kere bunlar›n
ay›rt edilmesi laz›m. ‹kinci olarak unutkanl›¤a yol açan baz› eksiklikler olup olmad›¤› saptanmal›. Örne¤in kolesterol nedeniyle
insanlar k›rm›z› etten korkar oldu. Kimse k›rm›z› et yemiyor, zehirmiﬂ gibi... Halbuki gene unutmayla ilgili olan B12 vitaminin
en önemli kayna¤› k›rm›z› ettir. Öyle olunca vitamin B12 eksikli¤ine ba¤l› unutkanl›klar görmeye baﬂlad›k. Bu yerine kondu¤unda unutkanl›k problemi ortadan kalk›yor. Bir baﬂka örnek:
Özellikle orta yaﬂ kad›n grubunda tiroid hastal›klar›n›n ilk belirtilerinden biri unutkanl›k. Tiroid ilginç bir hormondur. Tiroid
hastal›klar›nda birçok ﬂey olurken, ayn› zamanda unutkanl›k da
olabiliyor. Bu durumda unutkanl›¤›n kayna¤›n›n ay›rt edilmesi
gerekir. Son olarak, normal yaﬂlanma sürecinde unutkanl›k görülebiliyor: isimler, küçük eﬂyalar›n yeri unutuluyor. Problem
çözme h›z› yavaﬂl›yor. Bunu aﬂan ﬂeyler, hastal›k sürecidir.
Hastal›k aﬂamas›na gelmemiﬂ boyuttaki unutkanl›¤a karﬂ›
neler yapabiliriz?
Ö¤renme ﬂemalar›n›n geliﬂmesinde ana yöntemlerden bir tanesi
birçok modaliteyi bir araya getirmektir. Örne¤in, “Ben bugün
biriyle röportaj yapt›m, üstünde gülkurusu bir kazak vard›, parma¤›nda da bir yüzük vard›” dersem unutma ﬂans›m› azalt›yorum. Çünkü yüzük, gülkurusu ve röportaj kelimelerini arka arkaya getirmek, ö¤renme mekanizmas›nda bir kolayl›k sa¤l›yor.
Ayn› bir bilgi ararken, bilgisayarda arama motoruna anahtar
sözcükler vermiﬂ gibi oluyorum. Bu, hem ö¤renme mekanizmas›nda hem de ö¤renilen bilgiyi geri ça¤›rmada kolayl›k sa¤l›yor.
Ayr›ca hangi yaﬂta, hangi e¤itim düzeyinde, hangi sosyal statüde olursak olal›m, yeni ﬂeyler ö¤renelim. Bu hem ruh sa¤l›¤›
hem de beyin sa¤l›¤› için önemli. Hayata bir yenilik katmak hem
beynin keskinli¤i aç›s›ndan hem de ruhsal olarak önemli.
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“Sadece misyon sahibi
kurumlar yaﬂayacak”
Ünlü reklamc› ve tasar›mc› Hakk›
M›s›rl›o¤lu’na göre, gelecekte sadece
misyon sahibi kurumlar›n yaﬂamas›
mümkün olacak. Bunun için de kurumlar
“iletiﬂimlerini sonsuza dek yaﬂayacakm›ﬂ
hayaliyle kurmak zorundalar”

H

akk› M›s›rl›o¤lu, 70’lerin sonundan itibaren
reklam dünyas›nda profesyonel olarak yer alan
bir isim. Üniversiteden arkadaﬂlar›yla kurdu¤u
Ajans Ultra 28 y›ld›r yoluna devam ediyor. K›sa filmden kitap kapaklar›na, ﬂaﬂ›rt›c› tasar›mlara sahip dergilerden plak kapaklar›na, afiﬂlere kadar pek
çok alanda baﬂar›l› tasar›mlara imza atan, yurtiçinde ve d›ﬂ›nda önemli ödüller alan M›s›rl›o¤lu ile bir “iletiﬂim” olarak
reklam›, reklam›n marka ve itibar›yla olan iliﬂkisini, Türkiye’deki reklamc›l›¤› konuﬂtuk.
Reklam›n sat›ﬂ d›ﬂ›nda, markaya ve ürüne katk›s›ndan
söz ediyorsunuz, nedir bu?
Buna aç›k aç›k marka itibar› diyorum. Reklamc›l›kta “itibar”,
“imaj” daha çok kurumsal iletiﬂim için geçerli kavramlar. Ben
ürünler için de, ürün anlam›nda markalar için de itibar›n çok
önemli oldu¤unu düﬂünüyorum. Reklam›n bir aidiyet duygusu yaratmas› önemli. Bu, insan beyninin y›kanmas› ve paralize edilmesi gerekçesiyle baz› anti-reklam görüﬂler çerçevesinde aﬂa¤›lan›r. Ancak bunlar kötü reklamlar›n yöntemleri. Fazla frekans alarak, çok fazla görünürlük sa¤layarak böyle bir etki yaratabilirler. Bu benim reklamc›l›kta itibar etti¤im
bir ﬂey olmad›. Aksine frekans›n düﬂük oldu¤unu varsayarak
iﬂ yapmay› do¤ru buluyorum.
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Yani reklam›n daha az görülmesi mi?
‹nsanlar reklam› bir kere görse bile bunun bir etki yaratmas›… Etkiden kast›m,
yap›lan iﬂin içinde bir zekâ olmas›. ‹zleyenlerle bir zekâ ba¤› kurmas› benim için
reklam›n olmazsa olmazlar›ndan biri.
Reklam›n insanlarla hem zekâ hem duygu
boyutunda iliﬂki kurdu¤unu, buradan
kalkarak da marka ya da kurumun insanlar›n beyninde iyi bir yer edindi¤ini düﬂünüyorum.
Bunun çok klasik örnekleri var m› Türkiye’den?
Var. Örne¤in Garanti Bankas›’n›n bir dönemler gücünün çok üzerinde alg›lanmas›
tamamen reklamlar› sayesinde olmuﬂtur.
Sucu çocuk ya da taksi filmi Garanti Bankas›’n›n o dönemde insanlarla iliﬂkisini
hem insani boyutta hem de espri boyutunda sa¤lam kurdu¤unu gösteriyor ve bu
devam ediyor. Reklam aidiyeti ve marka
›srarc›l›¤›n› da sa¤lamal›. Ürünler kalite
olarak birbirine yak›nlaﬂt› ama mesela Coca-Cola içenler baﬂka marka içmez. Burada aidiyeti devam ettirecek ﬂey, iletiﬂim olmaya baﬂl›yor.
Bu anlamda reklamc›lar toplumdaki
e¤ilimlerle daha iyi iliﬂki kurabiliyor
denebilir mi?
Ben iyi örnekleri görüyorum; örne¤in futbol kültürünün zekice kullan›ld›¤› baz›
reklamlar bence iﬂini dozaj›nda yap›yor.
Ancak futbolun fanatik taraf›n› vulgar bir
yaklaﬂ›mla kullanmak bana kötü geliyor.
Ayn› vulgarl›k cumhuriyetçilik için de, laiklik için de kötü geliyor…
Reklamda toplumsal tabulardan söz
ediyorsunuz?
Evet, kiﬂisel olarak ben tabular›n reklam-

larda kullan›lmas›ndan yana de¤ilim, etik
bulmuyorum; bu Atatürk de olabilir,
cumhuriyet de olabilir, din de olabilir.
Politik olarak toplumdaki kutuplaﬂmaya
yol açacak reklam›n yap›lmamas› gerekti¤ini düﬂünüyorum. Mesela Cumhuriyet
gazetesi reklamlar›n› yarat›c›l›k olarak
çok iyi bulmakla birlikte, yanl›ﬂ buluyorum. Bir siyasi parti böyle bir ﬂey yapabilir ama bir anlamda kamu hizmeti veren
bir gazetenin ya da bir ticari kurumun bu
tabular› yan›na ya da karﬂ›s›na al›p ticari
bir iletiﬂim faaliyeti yapmas›n› etik olarak
do¤ru bulmuyorum. Milliyetçilik de buna
dahil ancak mesela Cola Turka; Amerikal›lar içiyor, Türkleﬂiyor. Bu beni rahats›z
etmez; milliyetçilik olarak negatif haneye
konmaz, sonuçta mizaht›r, komiktir.
Türkiye’deki reklamc›l›¤›n bir ekol
oluﬂturdu¤unu düﬂünüyor musunuz?
Türk insan› reklamda iki ﬂeyden çok hoﬂlan›yor; bir mizah, iki müzik. Gaglara, görüntüye dayal› de¤il de söze, laf oyunlar›na dayal› bir mizah bu… Ayr›ca c›ng›l,
Türkler için her zaman etkili oluyor. Bu
da o tür bir reklamc›l›¤› Türkiye’de belli
ölçüde oluﬂturdu. Özellikle lafa dayal›
reklamda Ali Taran, Türk usulü diyebilece¤imiz bir üslup geliﬂtirdi. Bu reklamlar›n birço¤u bence çok iyiydi ama mesela
yurtd›ﬂ›nda hiç itibar görmediler çünkü
anlaﬂ›lmalar›na imkân yoktu. Ama bu onlar›n yanl›ﬂl›¤›n› göstermiyor. Ancak, Ali
Taran’›n baﬂlatt›¤› baﬂar›l› “laf ebeli¤inin”
kötü örneklerinin devam etti¤ini düﬂünüyorum. Geçen gördüm, tuvalete giden
adamlar var, “tuttu¤u tak›ma güvenenler”
gibi bir z›rva... Türklerin bu tür laf oyunlar› hoﬂuna gitse de, itibar› zedeleyecek,
uzun vadede markaya kötülük yapacak,
kaba popülist bir reklam örne¤i.

Hakk› M›s›rl›o¤lu kimdir?
Güzel Sanatlar Akademisi Grafik bölümünden mezun oldu. Kuruldu¤u y›ldan bugüne Ultra Ajans’›n orta¤›, eﬂbaﬂkan› ve yarat›c› yönetmeni. 1992-1995 y›llar› aras›nda Grafiker
Meslek Kuruluﬂu Yönetim Kurulu’nda görev yapt›. Grafik tasar›m ve reklamc›l›k alan›ndaki
çal›ﬂmalar› Print, Graphis, Archive gibi uluslararas› dergi ve seçkilerde yay›mland›. Beyaz,
FOL, Aries gibi dergilerin tasar›m›nda ve yay›m›nda yer ald›. Orhan Pamuk’un “Kar” adl›
roman›na, Türkiye’de ilk kez bir kitap için düzenlenen reklam kampanyas›n› tasarlad›. Pamuk, Gündüz Vassaf gibi yazarlar›n kitap kapaklar›n›n tasar›m›n› gerçekleﬂtirdi. 2002’de
Grafist Uluslararas› Grafik Tasar›m Günleri bünyesinde retrospektif sergisi aç›ld›. Yurtiçinde çok say›da Grafik Tasar›m ve Kristal Elma jürilerinde görev alan M›s›rl›o¤lu, 2003’te
Kristal Elma Jüri Baﬂkan› ve Cannes Lions Uluslararas› Reklam Yar›ﬂmas›’nda jüri üyesi, K›rm›z› Bas›nda En ‹yiler Yar›ﬂmas›’nda 2004’te jüri üyesi, 2005’te jüri baﬂkan› olarak görev
yapt›. 1957 do¤umlu Hakk› M›s›rl›o¤lu, evli ve iki çocuk babas›.

Yarat›c›l›¤›n bir formülü var m›?
Problemle karﬂ›laﬂ›ld›¤› zaman, bir yarat›c›n›n o anda kafas›nda bir ﬂey çakmas› gerekti¤ini düﬂünürüm. Yarat›c› reklamc›l›k,
problemle karﬂ›laﬂt›¤›n zaman senin o zamana kadar biriktirdi¤in seslerin, görüntülerin, müzi¤in, kelime da¤arc›¤›n›n bir
araya gelip do¤ru bir ﬂekilde ç›kmas›d›r.
Reklamverenler iﬂinize çok kar›ﬂ›r m›?
Profesyonelleﬂme ad›na, pazarlamada çal›ﬂan yeni mezun insanlar müﬂteri taraf›nda
oturup, iﬂi çok olumsuz yönlere sürükleyebiliyor. Bu kurumlara da zarar veriyor.
Bu insanlar o kurumlarda fazla kalmay›p
transfer olduklar›nda kurum haf›zas› kalm›yor. Kurumsal iletiﬂimde en büyük tehlike, hep birbirine benzeyen kurumlar›n
ortaya ç›kmas›. Bir de her ﬂeyin para endeksli olup maliyetler düﬂürülmeye çal›ﬂ›l›rken tamamen beyin gücüne dayanan
reklamc›l›¤›n da düﬂük komisyonlarla, ücretlerle köﬂeye s›k›ﬂt›r›lmas› ve bundan da
herkesin zarar etmesi… ‹ﬂte o zaman o
yüzde 90’›n› sevmedi¤imiz reklamlarla
karﬂ› karﬂ›ya kal›yoruz.
Kurumsal iletiﬂim ve kurum kimli¤i ﬂirketler için ne derece önemlidir?
ﬁirketler e¤er kendilerini gelip geçici, günü kurtaran, k›sa sürede büyük kârlar elde edip sahiplerinin birer rantiye olmay›
hedefledikleri “ﬂeylerse”, kurumsal iletiﬂim önemsiz bir detay olarak görülebilir.
Yok e¤er ﬂirketler bir misyon sahibiyse, bu
misyon ﬂirket sahiplerini bile aﬂ›yorsa kurumsal iletiﬂim büyük önem kazan›yor.
Gelecekte sadece misyon sahibi kurumlar›n yaﬂamas› mümkün olacak. Bugün bir
kurum iletiﬂimini sonsuza dek yaﬂayacakm›ﬂ hayaliyle kurmak durumundad›r. K›saca, sonsuz bir süreç bu.
Koç Toplulu¤u’nun kurum kimli¤i ve
iletiﬂimi için bu ba¤lamda neler söylersiniz?
Koç Toplulu¤u, Türkiye’de kurum kimli¤ine önem veren kurumlardan ilki. Misyonu olan, hedeflerini günün koﬂullar›na göre güncelleyebilen, ama a¤›rbaﬂl› ve güven
veren bir kurum. Mütevaz›l›¤› kiﬂisel olarak benim ilgimi çekiyor ve takdir ediyorum, ama bu mütevaz›l›k toplumsal misyonun yeterince alg›lanamamas›na yol aç›yor. Mütevaz›l›¤› elden b›rakmadan kurumun toplumsal misyonunun daha geniﬂ
kitlelerle paylaﬂ›lmas›n›n do¤ru bir karar
oldu¤unu düﬂünüyorum.
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Baﬂkan› Togay Bayatl›:

“Olimpik ruh
ÇATIﬁMALARI ÇÖZER”

Türkiye Olimpiyat
Komitesi Baﬂkan› Togay
Bayatl›’ya göre Türkiye’de
spor yayg›nlaﬂmal›. Çünkü
o, spordaki ve sosyal
hayattaki sorunlar›n,
“insanlar›n bar›ﬂ, dostluk
ve kardeﬂlik çerçevesinde
birlikte spor yapmas›n›”
temsil eden olimpik
felsefenin yayg›nlaﬂmas›
sayesinde
çözülebilece¤ine inan›yor
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emelleri 100 sene öncesine uzanan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), spor hayat›nda önemli yeri olan bir kurum.
TMOK Baﬂkan› ve spor yazar› Togay Bayatl› ile kurumun misyonu ve hedefleri üzerine konuﬂtuk. ‹stanbul’un rahatl›kla olimpiyatlara ev sahipli¤i yapabilece¤i görüﬂündeki Bayatl›, Koç Holding ve di¤er kurumlar›n hayata geçirdi¤i kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekti.
Komitenin amaçlar› ve tarihiyle baﬂlayabilir miyiz?
Komitenin temel amaç ve prensipleri aras›nda ilk olarak “olimpik ruhu yaymak” gelir. Burada sportif faaliyetlerin yan› s›ra “olimpik felsefeyi” de kastediyorum. O felsefe; insanlar›n bar›ﬂ, dostluk ve kardeﬂlik çerçevesinde birlikte spor yapmas›n› temsil ediyor. O zamanki ad›yla Milli Olimpiyat Komitesi,
1908’de, yani Osmanl› ‹mparatorlu¤u zaman›nda kuruldu. Komite kurulduktan hemen sonra 1908 Paris Olimpiyatlar›’na kat›ld›. Cumhuriyet’in ilan›n›n ard›ndan ise kurumun ad›, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne dönüﬂtü. Atatürk, olimpik felsefeyi en iyi bilen insanlardan biriydi. 1924’te, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n hemen akabinde Paris’teki olimpiyatlara gidilmesi gerekiyordu.
Türkiye’nin o tarihte 260 bin lira bütçesi var. Atatürk bu felsefeyi o kadar iyi
biliyordu ki, o güç durumda bile, bütçeden 20 bin lirayla olimpiyata kat›lacak sporcular›n masraflar›n›n karﬂ›lanmas›na karar verdi. Ayr›ca sporculara,
onlardan madalya beklemediklerini, olimpiyat oyunlar›na kat›larak oradaki
sporcularla tan›ﬂmalar› ve Türkiye’yi en iyi ﬂekilde temsil etmelerinin yeterli
olaca¤›n› söyledi.

Peki Türkiye’de olimpiyat düzenlenmesi hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
Öncelikle kamuoyunda yanl›ﬂ bilinen bir
ﬂeyi düzeltmek istiyorum. Olimpiyatlara
TMOK de¤il, “‹stanbul Olimpiyat Haz›rl›k ve Düzenleme Kurulu” talip oldu. Bu
kurul, kanunla kurulmuﬂ bir kurumdur.
Baﬂkanl›¤›n›, dönemin spordan sorumlu
devlet bakan› yürütür. Komitede ayr›ca
‹stanbul Valisi, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Baﬂkan›, Gençlik ve Spor Müdürü,
TMOK Baﬂkan› ve üç üyesi yer al›r. Baﬂvuru yapt›¤›n›zda, Uluslararas› Olimpiyat Komitesi öneriyi inceler, o ﬂehrin etkinli¤e ev sahipli¤i yap›p yapamayaca¤›na karar verir.
Peki sizce ‹stanbul olimpiyat yapabilir
mi?
Bugün Katar’›n 700 bin nüfusu var ve
olimpiyat düzenlemek istiyor. Geçmiﬂ
y›llara bakt›¤›m›zda Katar’›n Asya Oyunlar›’n› düzenledi¤ini görüyoruz. Pek çok
ülke olimpiyat düzenlemek istiyor. Bak›n
Azerbaycan da aday! Kazan›r veya kazanmaz… Ancak Azerbaycan’›n olimpiyat
adayl›¤›yla kendisini dünyaya tan›tma
imkân› buldu¤u bir gerçek.
Türkiye’nin özelliklerini di¤er ülkelere
hiçbir neden olmadan anlatamazs›n›z,
dinlemezler… Bir konu olacak ki anlatacaks›n›z. TMOK ve Olimpiyat Kurulu’nun bu konuda önemli görevleri var.
Olimpiyat almadan önce baz› sorunlar›
çözmemiz gerekiyor. Örne¤in bir Olimpiyat Stad› yapacaks›n›z. Biz yapt›k. O
statta Avrupa ve Dünya Atletizm ﬁampiyonalar›n› yapacaks›n›z… Dünya Basketbol ﬁampiyonas›’n›, Dünya Salon Atletizm ﬁampiyonas›’n›, Dünya Yüzme ﬁampiyonas›’n› ald›k. Bütün bunlar olimpiyatlar›n birer basama¤›d›r.
Türkiye olimpiyatlar› neden yapamas›n?
Nas›l Avrupa ﬁampiyonlar Ligi Finali ‹stanbul’da baﬂar›yla yap›ld›? Bak›n, ‹stanbul’daki finali Avrupal›lar unutamad›.
Uzmanlar bile bunu belirtiyor. O final
için 80 bin kiﬂi geldi, baﬂar›yla a¤›rland›.
Bu önemli bir deneyimdi. Ayn› finalin
Atina’da pek çok soruna sahne oldu¤unu
da hat›rlatmak isterim. Bütün bunlar›
unutarak “Türkiye’de olimpiyat yap›lamaz” demek, kas›tl› davranmakt›r.
Yani tek eksi¤imiz kendimize güven mi?
Gençlerimizin kendine güvendi¤ini, bir
ﬂeyler yapmak istediklerini görüyorum.
Yapabiliriz. Yeter ki imkânlar›m›z› do¤ru
kullanal›m. Tabii uzun bir haz›rl›k döne-

“Atatürk, olimpik felsefeyi en
iyi bilirdi. 1924’te, Kurtuluﬂ
Savaﬂ›’n›n akabinde ülkenin
bütçesi 260 bir lirayd›. Atatürk
o güç durumda bile, Paris
Olimpiyatlar› için bütçeden
20 bin lira ay›rd›, sporculara
da, onlardan madalya de¤il,
oradaki sporcularla
tan›ﬂmalar› ve Türkiye’yi en iyi
ﬂekilde temsil etmelerini
beklediklerini söyledi”
mimiz ve yapmam›z gereken çok fazla
ﬂey var. Öncelikle çevre konusunda pek
çok eksi¤imiz var. ﬁehir içi trafik, altyap›da da düzeltilmesi gereken konular var.
Eksiklerimiz oldu¤u zaten s›r de¤il;
önemli olan kendimize güvenmek ve çözüm yollar›n› araﬂt›rmak.
Büyük bir genç nüfusa sahibiz. Olimpik ruhun yayg›nlaﬂmas› gençlerimize
ne katar?
Milli E¤itim’in spor politikas› oldukça ilkel. Hiçbir okulda do¤ru düzgün spor tesisi yok. Bir yandan da çocuklar›m›z inan›lmaz bir yar›ﬂ içindeler; ilk ve ortaö¤retim, ard›ndan üniversiteye giriﬂte s›navlardan baﬂlar›n› kald›ram›yorlar. Spor
yapma imkânlar› kalm›yor bile. Haftada
bir saat spor dersi var… Verme daha iyi.
Oysa bu çocuklara spor kültürünü de
vermeliyiz. Futbol statlar›nda yaﬂananlar›n temel nedeni, oradakilerin spor kültürünün olmamas›. Olimpizm idealleri
ve olimpik hareketten baﬂlayarak, ülkemiz insanlar›n›n toplu veya kiﬂisel olarak
sporu s›kça yaparak bunun mutlulu¤una
eriﬂmeleri sa¤lan›r. Gençlerimiz olimpik
ruh sayesinde ça¤daﬂ, çok yönlü, çevreye
sayg›l›, sa¤l›kl›, Cumhuriyet ilkeleriyle
örtüﬂen, bar›ﬂç› ve sorumluluk sahibi birer yurttaﬂ olabilir.

Bu yönde ne gibi çal›ﬂmalar yap›yorsunuz?
‹stanbul’daki gençlerimizi olimpik felsefeye haz›rlamak için akademi komisyonumuz arac›l›¤›yla 40 bin ö¤renciye uygulamal› konferans verdik. “Oli” ad›nda
bir de maskotumuz var. “Oli” ile ilkö¤retimin 4 ve 5’inci s›n›flar›na olimpik ruhu
e¤lendirerek aktar›yoruz.
Adapazar› depreminden sonra fakir ailelerin çocuklar›na yönelik spor okullar›
açt›k. Bugün Türkiye’nin pek çok yerinde 39 okulumuz var. Buralarda fakir ailelerin çocuklar› spor yapma imkân› buluyor. Bu okullarda yetiﬂen baz› çocuklar›m›z, bugün farkl› tak›mlarda oynuyor.
Bu bile bizim için büyük bir mutluluk.
Türk sporcular›ndan Beijing 2008’de
neler bekliyorsunuz?
Bu oyunlar müthiﬂ bir Çin bask›s›nda geçecek. Çünkü Çin’in ev sahibi olma
avantaj› bir yana, dört-beﬂ sene evvel 16
yaﬂ›ndaki çocuklar› götürüp yetiﬂtirdi.
Büyük bir alt›n mücadelesine girecekler.
Biz baz› branﬂlarda eskisi kadar da iyi de¤iliz. Atletizmde iki sporcumuzla madalya alabilirsek, al›r›z. Güreﬂ ve halterden
de madalya bekliyorum. Belki bir madalya da bokstan ç›kartabiliriz. Ancak dedi¤im gibi, çocuklar›m›z bir olimpiyat ﬂampiyonunun nas›l ortaya ç›kt›¤›n› ve yar›ﬂt›¤›n› görsün. Oraya gitmek bile onlar
için unutulmaz bir deneyim.
Koç Toplulu¤u’nun gençlere özgüven
aﬂ›lama amac›yla geliﬂtirdi¤i sosyal sorumluluk projelerini izliyor musunuz?
Evet, izliyorum. Bu çal›ﬂmalar, Türkiye’nin sosyal yaﬂant›s› aç›s›ndan vazgeçilmezdir. Kurumsal çal›ﬂmalar bizim için
de çok önemli. Aç›kças›, Koç Toplulu¤u
ile benzer bir çal›ﬂmay› yapmad›¤›m›z
için çok üzülüyorum. Rahmetli Vehbi
Bey’i oldu¤u gibi, di¤er tüm Koç Ailesi
mensuplar›n› da yak›ndan tan›yorum.
Onlar›n da çal›ﬂmalar›m›za kat›lmas› bizi
çok memnun eder.

Togay Bayatl› kimdir?
1938 do¤umlu Togay Bayatl›, ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi mezunu. ‹stanbulspor'da
bir süre futbol oynad›. Geçirdi¤i kaza sonucu sporculuktan uzaklaﬂt›, gazetecili¤e yöneldi.
1962'de Milliyet gazetesinde spor yazarl›¤›na baﬂlad›. Halen Hürriyet gazetesinde yazan
Bayatl›, Türkiye Spor Yazarlar› Derne¤i (TSYD) ve Dünya Spor Yazarlar› Birli¤i Baﬂkanl›¤›
da (AIPS) yapt›. 1989'da genel sekreterli¤ine seçildi¤i Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin
(TMOK) 2003'ten beri baﬂkanl›¤›n› sürdürüyor. ‹ngilizce, Almanca, ‹talyanca bilen Bayatl›,
evli ve iki çocuk babas›.
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Tedaviye kültürel katk›
Vehbi Koç Vakf› Amerikan Hastanesi, bir ilke imza att›. Türkiye’nin
“bir hastane içinde kurulan ilk sanat
galerisi”, Amerikan Hastanesi’ne yolu düﬂenleri bekliyor. “VKV Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi”nde aç›lan ilk sergi, bugün kullan›lmakta olan
t›p aletlerinin atalar›n› bizlere tan›t›yor.
“Tanr›sal Gücün Elçileri: Antikça¤da T›p Aletleri” sergisinde, Tunç Devri ve Roma dönemine ait
200’ün üstünde parça var; kulak sondalar›, c›mb›z, bisturi/b›çak, da¤lama aletleri, merhem sürücüler, bak›m setleri, i¤neler…

Bu koleksiyonun sahibi Prof. Dr. Erdo¤an
Yalav’›n Amerikan Hastanesi’nde sergilenme sebebini ve duygusunu “Bir mesle¤in
geçmiﬂini bilmeden, içinde bulundu¤umuz bilimi geliﬂtiremeyiz. Bu aletlerin sergilenece¤i mekân, onlar›n varl›k felsefesine
uygun ikinci bir mabet olmal›yd›. Bu, geçmiﬂe, sanata ve sevgiye yap›lacak en yüce yaklaﬂ›md›. Bu imkân› bana, mensubu olmakla gurur
duydu¤um Vehbi Koç Vakf› Amerikan Hastanesi
verdi” sözleriyle özetledi¤i sergi, 30 May›s’a kadar,
pazar günleri hariç 11.00-19.00 saatleri aras›nda ziyaretçilerini bekliyor.

“Tek baﬂ›na yedi¤iniz ye

Y

›l 1954. Genç asistan ameliyatta kullan›lacak aletleri haz›rlarken yan›na bir hasta gelir: “Bunlarla ameliyat yap›l›r
m›? Ben bunlar› mezarlardan ç›kart›yorum.” ﬁaﬂ›rma s›ras› asistandad›r. “Peki,”
der hastaya, “Bana bu aletlerden getirebilir misin?” Bir süre sonra hasta, asistana
antik mezardan ç›kartt›¤› bir alet getirir.
Prof. Dr. Erdo¤an Yalav’›n antikça¤da
kullan›lan t›p aletleriyle serüveni de iﬂte
o aletle beraber baﬂlar, geliﬂir. Cerrah
Yalav, ﬂimdi VKV Amerikan Hastanesi
Sanat Galerisi’nde ilgiyle izlenen koleksiyonu ve Anadolu’da bulunan antik t›p
aletleri ile ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.
Neden antik t›p aletleri?
Hekimlik sanat›n›n kaybolmakta olan
bir bölümünün son nesliyiz. Bu nesil
kaybolmadan, baz› ﬂeyleri aktarmak istedim. Biz, Hipokrat’›n koydu¤u esaslar›n
Avrupa’da Rönesans’la geliﬂip kurumlaﬂt›¤› bir ekole mensubuz. Diseksiyon dedi¤imiz, ince ince her ﬂeyi didikleyip
görme, elleme ve tedavi etme: bizim felsefemiz oydu. Görmek ve ellemek, vücudu geniﬂ bir ﬂekilde açmay› arzu ederdik
biz. Bunun için anestezi gerekiyordu.
Anestezi imkânlar› geliﬂtikten sonra, mesela bir gö¤üs ameliyat›nda, bütün bir
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Prof. Dr. Erdo¤an Yalav, eskiden k›skançl›kla
saklad›¤› koleksiyonunu art›k sergiliyor: “Bir nevi
ba¤›ml›s›n›z. Müzeye gitti¤imde rahats›z olur,
onlar› kucaklamak isterdim. ﬁükür kendimi
tedavi ettim. ﬁimdi ürünlerimi sergiliyorum”
gö¤sü aç›p iyi bir kontrolden geçirdikten
sonra ameliyat›m›z› yap›yorduk. Aletlerimiz de çok güzel aletlerdi. ‹nsanl›¤›n var
oluﬂundan beri yavaﬂ yavaﬂ geliﬂmiﬂlerdi.
15 sene önce “fiber optik cerrahi” dedi¤imiz son derece de¤iﬂik bir cerrahi branﬂ›
aç›ld›, bu aletler de misyonunu tamamlad›. Benim misyonum, fiber optik dönem öncesi aletleri tan›tmak.
Ne tip aletler toplad›n›z?
Biriktirdi¤im aletler, insanl›¤›n ilk zamanlar›ndan beri kendi vücutlar›na dönük bütün müdahalelerin icra edildi¤i
alet formlar›d›r. Bunlar›n, Avrupa’daki
müzelerde sergilenenlerden bir üstün taraf› var: Roma ‹mparatorlu¤u, Do¤u ve
Bat› Roma ‹mparatorlu¤u olarak ayr›ld›ktan sonra Do¤u Roma, yani Bizans
devaml› ak›nlara u¤rad›¤› için geliﬂemedi. Bat› Roma sürekli geliﬂti ve aletlerini

geliﬂtirdi. Anadolu’da ise aletler topra¤a
gömüldü ve orada aynen kald›. ‹ﬂte benim Anadolu’dan biriktirdi¤im aletler
bunlar. Mazileri 3 bin sene önceye gider.
Bat›’da örnekleri çok azd›r, çünkü yeni
alet gelince eskileri atm›ﬂlar. Ama bizimkiler topra¤a gömülü kald›¤› için orijinal
ﬂekillerini korumuﬂ.
Koleksiyondaki en eski alet hangisi?
Yontma taﬂ devrinden, 3-4 santim boyunda, balta ﬂeklinde yap›lm›ﬂ, uçlar›
sivri taﬂlar.
Peki bunlar›n t›p aleti oldu¤unu nas›l
anl›yorsunuz?
Arkeoloji, birtak›m ufak tefek somut ﬂeylerle hipotezler yaratma sanat› olarak bilinir. Benim avantaj›m ﬂu: cerrah›m. Elinize ald›¤›n›z bir aletin ne iﬂe yarad›¤›n›
az çok hissedersiniz. Çünkü insan eli son

me¤in hiçbir zevki yok”
100 bin senede de¤iﬂmedi¤ine göre ve insanlar bu aletleri elleriyle kullanmak için
yapt›klar›na göre, 100 bin sene önceki elin
içindeki alet de ayn›yd›. Her ﬂey ayn›
olunca kullanma ﬂekli de ayn› olmal›. Do¤a, beyin denilen cevheri muhafaza etmek
için en kal›n ﬂekli vermiﬂtir kafatas› kemiklerine. Bütün kemikler erir, kafatas›
kal›r. Ve mezarlardaki bu kafataslar›n›n
yan›ndan ç›kan aletlerle kafatas›na yap›lan
birtak›m ﬂeyler görüyoruz; k›rm›ﬂlar, delmiﬂler veya kesmiﬂler. Bir bak›yorsunuz
mezara, o kafatas›yla beraber bu aletler ç›k›yor.
‹lk aletler yontma taﬂtan cilal› taﬂtan, milattan önce 4 binde bronz ve bak›rdan,
milattan 2 bin sene önce çelikten yap›l›yor. Ama çelikten zaman›m›za kadar gelen
alet pek yok. Çünkü çelik okside oluyor.
Onun için elimizdeki bütün aletler bronz.
Koleksiyonunuzdaki aletler en çok hangi bölgelerden topland›?
250 civar›nda t›p aleti var. Birkaç› neolitik
devre ait, birkaç› Helenistik, geri kalanlar
Roma döneminden. Bölge olarak da Orta
Anadolu’dan. Çünkü Bat› Anadolu’da tar›m yap›ld›¤› ve çok kalabal›k oldu¤u için
ziyan olmuﬂ gitmiﬂ. Orta Anadolu’da
Amasya, Tokat ve Kayseri ile Güneydo¤u
Anadolu bölgeleri bakir yerler.

Burada hiçbir de¤eri yok gibi gözüken ﬂeyler, Bat› dünyas›nda çok büyük de¤er kazan›yor. Bizim aletlerin antik de¤erinin
bozulmadan kalmas›, de¤erlerini daha da
art›r›yor. Onun için herkesin gözü burada.

Peki aletleri nas›l buluyor ve koleksiyonunuza kat›yorsunuz?
Maalesef kaçakç›l›k çok fazla. Zaman içinde kaçakç›larla arkadaﬂ oluyorsunuz mecburen. Müze yetkilileri, “Aleti nereden
buldu¤unu söylemeye mecbur de¤ilsin,
ama bulur bulmaz bana deklare edeceksin” diyor. Biz de aleti, bulandan al›yoruz,
bir hafta içinde götürüp resmini çekip
deklare ediyoruz. Envanter defterine geçiriyoruz. Maalesef “tezgâh alt›” tabir etti¤imiz olaylar da oluyor. Fakat bunlar art›k
bizim eriﬂece¤imiz ﬂeyler olmaktan ç›kt›.

Bir antik t›bbi aleti koleksiyona katt›¤›n›zda ya da görüp de alamad›¤›n›zda
neler hissediyorsunuz?
Çok zor onu ifade etmek. Çünkü bir nevi
ba¤›ml› bir hastas›n›z. Aletin elinize geçmedi¤i durumdaki üzüntünüzü unutmaya imkân yok. Bir zamanlar müzeye gitti¤imde çok rahats›z olur, onlar› kucaklamak isterdim. Çok ﬂükür kendimi tedavi
ettim. ﬁimdi aksine, ürünlerimi sergilemeye, bir de baﬂkalar›na vermeye yöneldim.
Eskiden gayem onlara sahip olmakt›; sahip olduktan sonra onlar› hazmetmiﬂ olman›n manevi zevkiyle yetinmeyi ö¤rendim. ﬁu an beni en fazla meﬂgul eden taraf, bilgimi art›rarak bu aletlerin üzerinde
bugüne kadar görmedi¤im, hissetmedi¤im ﬂeyleri bulmak, çözmek ve onlar› bir
ﬂekilde de¤erlendirmek.
Koleksiyoncular›n geldi¤i son aﬂama
bu mu?
Son aﬂama bu. Onun için müzeler kuruluyor, paylaﬂma hissi baﬂl›yor. Çünkü tek baﬂ›na yedi¤iniz yeme¤in hiçbir zevki yok.
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Habere göre f›kra

D

am üstünden gözüm genellikle gözden kaçan baz›
ilginç haberlere tak›l›yor…
Efendim ‹sveç kaynakl› bir
habere göre “Aptallarla çal›ﬂmak kalp krizi geçirtiyormuﬂ!” ‹sveçli bilim adamlar› yememiﬂ içmemiﬂ ve
aptallarla ayn› ortamda çal›ﬂman›n yaratt›¤› stresin çay ve sigaradan çok daha zararl› oldu¤unu ortaya ç›karm›ﬂlar.
Bu sonucun ülkemiz için pek fazla bir
ﬂey ifade etti¤ini söylemek zor. Zira ülkemizde iﬂ bulmak öyle zor bir hale
geldi ki, insanlar as›l ummad›¤› bir anda iﬂ buldu¤unda heyecandan kalp krizi geçirebilirler. Bu arada dikkati çekecek düzeyde “tembel” bir toplum oluﬂumuzun, metrekareye düﬂen “aptal”
say›s›yla herhangi bir iliﬂkisi olup olmad›¤›n› çözecek yerli bilim adamlar›na ihtiyac›m›z var... ﬁimdi gelelim bu
haberden ç›kard›¤›m f›kraya...
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Temel kahvede boﬂ boﬂ pineklerken
eline ald›¤› gazetedeki “Aptallarla çal›ﬂmak kalp krizi geçirtiyor” haberini
okuyunca yüzü gülmüﬂ ve kahveciye
keyifle seslenmiﬂ: “Ula Hüsnü, haçan
pen bu sa¤l›¤›m› iﬂsiz olmama borçluymuﬂum da, haberim yokmuﬂ daaaa!..”
ﬁimdiki haber May›s ay›na yak›ﬂ›r bir
haber… Her çiçe¤in bir anlam› var malumunuz. Sevgilinize, eﬂinize, dostunuza, arkadaﬂ›n›za çiçek al›rken aman
dikkat! Bak›n pembe gül arkadaﬂ›z, anlam›na gelirken, k›rm›z› gül seni çok
seviyorum, koyu k›rm›z› karanfil kalbimi k›rd›n, pembe karanfil seni unutmayaca¤›m, sar› karanfil, beni hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt›n, orkide sen çok özelsin, papatya kalbim sana karﬂ› tertemiz
hislerle dolu, yasemin çok güzel ve çekicisin, beyaz leylak çok hoﬂ birisin,
mor leylak; sana ilk görüﬂte âﬂ›k oldum, nergis; sana sayg›m sonsuz, me-

nekﬂe akl›mda hep sen vars›n, k›rm›z›
lale aﬂk›m› itiraf ediyorum, sar› lale,
umutsuz aﬂk, petunya umudunu yitirme anlam›na geliyormuﬂ. Hadi gel de
bunlar›n hepsini akl›nda tut bakal›m.
Hem sonra herkes bu anlamlar› farkl›
farkl› da bilebilir, epey kar›ﬂ›k bir durum anlayaca¤›n›z. Gelelim bu çiçek gibi haberden ç›kard›¤›m›z f›kraya...
Temel mosmor gözleriyle sabah sabah
mahalle çiçekçisinin karﬂ›s›na sinirli bir
ﬂekilde dikilmiﬂ: “Ula Niyazi, haçan
dün akﬂam senden kar›m›n penu affetmesi için çiçek alm›ﬂtum. Sen de ba¤a
sar› lale vermiﬂtun. Me¤erse pizumki
bunlar›n manas›n› da pileymuﬂ, sar› lale umutsuz aﬂk demekmuﬂ, çiçekleri
önce vazoya sonra da o vazoyu kafama
geçirdu. Eee ﬂimdi s›ra bende, densiz
bir çiçekçi anlam›na celmesu için, ﬂimdi sana hangi çiçekleri yedireyum söyle
bana daaa?..”
Çin mallar›yla rekabet edemeyen kimi
Türk üretici art›k kendi mallar›n›n üretimini de Çin’de yapmaya baﬂlad›.
Çin’de üretip buraya getirerek Çin mallar›yla rekabet etmek tam bize göre bir
hareket olsa gerek! Art›k elinizi att›¤›n›z çok ucuz bir ürün genellikle Çin
mal› ç›k›yor. Bu Çin istilas›, Çin gribi
her tarafa yay›lm›ﬂ bir halde yerli üreticiyi an›nda yata¤a düﬂürüyor. Ald›¤›n
ﬂey k›sa sürede elinde kal›yor ama olsun, sonuçta bir lira ya da beﬂ lira ya,
hemen al›yorsun, k›r›ld›¤›nda da fazla
para vermemiﬂtim diye pek önemsemiyorsun, Çin usulü zekice bir iﬂkence bu
asl›nda!..
ﬁimdi gelelim bu haberden ç›kard›¤›m›z f›kraya... Oldukça fakir bir genç,
yolda buldu¤u Aleaaddin’in sihirli lambas›n› ovuﬂturunca, lamban›n içinden
sar› renkli bir dev ç›km›ﬂ... Sar› renkli
bu dev hemen dile gelmiﬂ: “Dile benden ne dilerseeeeeen... Yaln›z ﬂunu
unutma ne dilersen dile bende sadece
bir yetele...” Fakir genç ﬂans›na söylenmiﬂ: “ﬁu ﬂansa bak beee, bizim lambadan da ç›ka ç›ka Çinli bir dev ç›kt› iyi
miiiii?..”
O da neee?.. Bulundu¤um dam›n kiremitleri k›r›l›yor, yoksa bunlar da m›
Çin mal›, neyse gelecek aya dek kal›n
henüz Çin’den gelmemiﬂ ak›l sa¤l›¤›n›zla!..

