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ilgiye yat›r›m ve yenilikçilik, uluslararas› rekabette
baﬂar›n›n tart›ﬂmas›z anahtar› say›lan “teknolojik
kapasite”nin temel unsurlar›... Bu çerçevede, ArGe harcamalar›na iliﬂkin temel politikalara deste¤ini art›ran birçok ülke, bilgiye yat›r›m› özendirmek için birbiriyle yar›ﬂ›yor. Türkiye’de ise, son y›llarda hissedilir
bir art›ﬂ gözlenmesine karﬂ›n Ar-Ge faaliyetleri ve genel çerçevede bilgiye yat›r›m e¤iliminin tatmin edici düzeyde olmad›¤› aç›k… Toplulu¤umuz ﬂirketlerinin birçok alanda oldu¤u gibi, Ar-Ge harcamalar›nda da dünya s›ralamas›nda yer almas› ülkemiz ad›na da önemli bir baﬂar›d›r. Koç Toplu¤u olarak,
gelece¤in rekabetçi dünyas›nda sadece belirli say›daki markalarla de¤il, ülke ölçe¤inde bir aktör olman›n gere¤ine inanc›m›z› bu vesileyle dile getirmek, bu konuda kamu-özel tüm taraflara büyük görevler düﬂtü¤ünü bir kez daha vurgulamak isterim.
Bilgi ve teknolojiyi ülkeye çekmenin önemli araçlar›ndan biri de do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›d›r. T.C. Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›, bu konuda misyon üstlenmiﬂ kuruluﬂ olarak
önemli bir iﬂlev yürütüyor. Dergimizin bu say›s›nda konuk etti¤imiz Alpaslan Korkmaz, yabanc› sermaye yat›r›mlar›nda biliﬂim, elektronik, yaz›l›m, makine sanayii gibi Türkiye’yi bilgi ekonomisine götürecek dinamikleri yakalamak arzusunda olduklar›na vurgu yap›yor.
Sanata ve e¤itime verdi¤i de¤eri bir tutku boyutunda yaﬂayan Sevgi Gönül’ü, ad›na yak›ﬂ›r etkinlikle
ve bir kez daha özlemle and›k. VKV Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi taraf›ndan bu y›l beﬂincisi düzenlenen “Sevgi Gönül Sanat Gecesi”nde ö¤rencilerin sergiledi¤i beceriler ve yaﬂatt›¤› anlar görülmeye de¤erdi. Sevgi Gönül’ün sanata, sanatç›ya ve e¤itime deste¤ini dile getiren dostlar›, onun gönüllerde b›rakt›¤› derin izlerden o geceye esintiler taﬂ›d›lar.
Vergi konusu, devlet aç›s›ndan adalet ve ülke savunmas› kadar önemli, birey aç›s›ndan ise kutsal bir
vatandaﬂl›k görevidir. Vehbi Koç’un “Ülkem varsa ben de var›m” ilkesinin çizdi¤i çerçeve, Koç Toplulu¤u’nun vergi konusundaki yaklaﬂ›m›na da ›ﬂ›k tutmaktad›r. Bu çerçevede Koç Ailesi’nin üyeleri, her
y›l oldu¤u gibi bu y›l da vergi rekortmenleri listelerindeki yerlerini ald›lar. Koç Holding ﬁeref Baﬂkan›
Rahmi M. Koç Ankara’da, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Semahat Arsel ile Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer M. Koç ‹stanbul’da aç›klanan ﬂeref listelerinde üst s›ralara adlar›n› yazd›rd›lar.
Opet, Çanakkale’de iki y›ldan bu yana sürdürdü¤ü “Tarihe Sayg› Projesi” kapsam›nda övgüye de¤er
bir çal›ﬂma gerçekleﬂtirdi. Tarihe Sayg› Park› ile noktalanan proje kapsam›nda, ba¤›ms›zl›¤›m›za giden yolun geçti¤i topraklar, taﬂ›d›¤› anlama yak›ﬂ›r bir çehreye kavuﬂturuldu. Bu önemli projede baﬂta
Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk olmak üzere, eme¤i geçen herkesi kutluyorum ve hayata
geçirdikleri bu kurumsal-sosyal duyarl›l›k için Toplulu¤umuz ad›na teﬂekkürlerimizi sunuyorum.
Ali Y. Koç
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k üresel vizyon
Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› Baﬂkan› Alpaslan Korkmaz:

“Hedefimiz,

en fazla yat›r›m çeken

ilk beﬂ
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aﬂbakanl›k Yat›r›m Destek
ve Tan›t›m Ajans› Baﬂkan›
Alpaslan Korkmaz, dünyada ﬂu an bir global s›k›nt›
olmas›na ra¤men, Türkiye’nin yabanc› yat›r›mlar aç›s›ndan büyük çapta etkilenmeyece¤ini düﬂünüyor. Yabanc› yat›r›mc›larla sürekli görüﬂtüklerini ve bu görüﬂmelerde Türkiye’ye
karﬂ› yat›r›m konusundaki s›cak ilginin
ayn› yo¤unlukla devam etti¤ini gözlemlediklerini belirten Korkmaz, potansiyeldeki olas› yavaﬂlamalara karﬂ› da
Ajans olarak stratejilerini revize ettiklerini söylüyor. Korkmaz, Bizden Haberler’e yabanc› yat›r›mc›lar›n Türkiye’ye ilgisinin nedenlerini, ülkenin ekonomik
cazibesini anlatt›.
Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›’n›n
kuruluﬂ amac› ve görevlerine iliﬂkin
bilgi verebilir misiniz? Ajans ne tür
bir yap› ile yerli ya da uluslararas› yat›r›mc›lar›n hangi beklentilerini karﬂ›l›yor, ne tür hizmetler veriyor?
Türkiye Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve
Tan›t›m Ajans›, 5523 say›l› Türkiye Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› Kurulmas› Hakk›nda Kanun’un 3’üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
5/3/2007 tarihinde al›nan kararla kuruldu. Türkiye’nin kalk›nmas›nda gereksinim duyulan do¤rudan yabanc› yat›r›mlar› özendiren ve strateji belirleyen Türkiye Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›’n›n temel amac›, ülkemize katma de¤er katacak, istihdam yaratacak ve viz-
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içinde
ülke konumlanmak”
“Ajans›n temel amac›
ülkemize katma de¤er
katacak, istihdam
yaratacak ve vizyon
katacak yat›r›mlar›
Türkiye’ye
kazand›rmak.
Hedefimiz Türkiye’yi
dünya genelinde en
fazla yabanc› yat›r›m
çeken ilk beﬂ ülke
içerisinde
konumlamak”
yon katacak yat›r›mlar› Türkiye’ye kazand›rmak. Önümüzdeki 10-15 senelik
süreçte, stratejik olarak tan›mlanan sektörleri de ön plana ç›kararak, bu alanlara yat›r›m çekmek için tüm Ajans ekibi
olarak çal›ﬂmaktay›z.
Türkiye’ye istihdam art›r›c› yat›r›mlar›n
gelmesini sa¤lamakla yükümlü Ajans›m›zda, toplamda 10 ayr› dili konuﬂan,
birço¤u en az üç y›l yurtd›ﬂ› deneyimli
30 kiﬂilik bir ekiple, yat›r›mc›lar›n ülkemize yat›r›m yapmalar› için Türkiye’nin
neden onlar için en iyi yat›r›m ortam› oldu¤unu anlatmaya, bürokratik iﬂlemleri
de dahil tek bir noktadan tüm ihtiyaçla-

r›n› karﬂ›layacak ﬂekilde kendilerine yard›mc› olmaya çal›ﬂ›yoruz. Türkiye’de
bulunan bu 30 kiﬂilik ekibin yan› s›ra
ABD, ‹ngiltere, Fransa, Almanya, ‹talya,
Rusya, ‹srail, Körfez Ülkeleri, Kazakistan, Çin, Hindistan, Japonya’da iki kiﬂiden oluﬂan uluslararas› temsilciler a¤›
kurduk. Bu temsilcilikler yurtd›ﬂ›ndan
ﬂirketleri, bizim belirledi¤imiz stratejik
eksen ve sektörler do¤rultusunda Türkiye’ye getirmek için faaliyet gösteriyor.
Stratejik çal›ﬂmalar›m›z› yapmak amac›yla Türkiye’deki bütün bakanl›klarla,
sivil toplum örgütleriyle görüﬂüp, illerimizi teker teker ziyaret ediyoruz. Türkiye’nin orta ve uzun vadede yat›r›m çekme stratejisi çerçevesinde, ne olmas› veya en az›ndan nereye yönelmesi gerekti¤ini ortaya ç›kar›yoruz. Bunun yan› s›ra
Türkiye’deki yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar›n sorunlar›n› çözmek için yard›mc›
oluyoruz. Onlar› Türkiye’nin dünyadaki
elçileri olarak görüyoruz.
Türkiye yabanc› yat›r›mc› aç›s›ndan,
avantajlar› ve dezavantajlar› itibar›yla
nas›l bir görünüm arz ediyor? Yat›r›mc›ya rakip ülkelere göre art› olabilecek ne tür avantajlar sunuyor?
Kamu, finans, sosyal güvenlik ve vergi
alan›ndaki yap›sal reformlar, yürürlü¤e
girmiﬂ olan yeni Ar-Ge ve ‹novasyon
Destek Kanunu ile düﬂük vergilendirmenin yan› s›ra serbest bölgeler, öncelik
tan›nan alanlar ve teknoparklarda yat›r›m ortam› ﬂartlar›n›n elveriﬂlili¤i, giriﬂimcilere önemli avantajlar sa¤lamakta-

d›r. Türkiye’de 49 il teﬂvik kapsam›ndad›r.
Teﬂvikli illerde gerçekleﬂtirilen yat›r›mlarda giriﬂimciler; sigorta teﬂvikleri, enerji
deste¤i ve arazi tahsisi konusunda avantajlar elde etmektedir. Yine Türkiye genelinde 28 ayr› bölgede Teknopark bulunmaktad›r. Bu Teknopark’larda yat›r›m gerçekleﬂtiren giriﬂimcilere; altyap› deste¤i, software ve Ar-Ge çal›ﬂmalar›ndan elde edilen
kârdan gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti, araﬂt›rmac›, software ve Ar-Ge personelinin ücretlerinin tüm vergilerden muaf olmas› gibi avantajlar sunulmaktad›r. Türkiye’de faaliyette olan toplamda 21 serbest
bölgede de üretici firmalar yüzde 100 kurumlar ve gelir vergisi muafiyeti, serbest
kâr transferi ve yüzde 100 gümrük muafiyeti gibi kolayl›klara sahip olmaktad›r. Biz
tan›t›mlar›m›z› da yaparken, her türlü platformda bilgiler paylaﬂ›rken asla ülkemiz
için “düﬂük maliyetli” ibaresini kullanm›yoruz. Türkiye bu arenada düﬂük maliyetli de¤il “rekabetçi” konumda bulunan bir
pazard›r. Taviz verme odakl› de¤iliz... Türkiye’nin genç, dinamik ve e¤itimli nüfusu
bizi Do¤u Avrupa ülkelerinden ay›r›yor.
Yeni bir yat›r›m›n en önemli ihtiyac› olan
nitelikli ve dinamik insan gücü Türkiye’de
fazlas›yla var. Nüfusunun yaﬂ ortalamas›
28 olan bir ülke olarak ad› geçen ülkelere
göre oldukça avantajl› duruma geliyoruz.
Türkiye’nin jeopolitik konumu da çok
önemli. Bulundu¤u co¤rafya itibar›yla Türkiye tüm ticari geçiﬂ noktalar›n›n merkezinde yer al›yor. Geliﬂmekte olan pazarlara
ulaﬂman›n en h›zl› ve kolay yolu, Türkiye
merkezli bir yap›lanmadan geçiyor. Ayn›
zamanda h›zla geliﬂen iç pazar, yabanc› yat›r›mc›n›n Türkiye’de var olmas› için
önemli bir sebep.
“Neden Türkiye” dedi¤imiz noktada alt alta s›ralad›¤›m›z o kadar çok fazla veri var
ki; örne¤in yat›r›mc›ya verdi¤imiz mesajlar›n baﬂ›nda ﬂunlar var:
Son alt› y›lda;
• 231 milyardan 663 milyar dolara gelmiﬂ
GSMH, • 1 milyar dolardan 22 milyar dolar seviyesine yükselen do¤rudan yabanc›
yat›r›m giriﬂi, • 36 milyar dolardan 107
milyar dolara ç›kan ihracat rakam›, • 70
milyon nüfus (yaﬂ ortalamas› 28), • geliﬂen iç pazar, • planl› ve programl› ekonomi, • liberal ve reformist yat›r›m ortam›, •
dinamik ve olgun özel sektör, • kalifiye ve
maliyet-etkin iﬂgücü, • merkezi konum,
• Avrupa’n›n enerji koridoru ve terminali
olma özelli¤imiz, • geliﬂmiﬂ altyap›m›z,
• AB sürecindeki istikrarl›l›¤›m›z vs. çok
art›lar›m›z mevcut.

Türkiye’nin rakamlar›
• Türkiye bugün geldi¤i nokta itibar›yla
dünyan›n 17’nci s›ras›nda. • AB ülkeleri
ile k›yasland›¤›nda bölgesel anlamda alt›nc› büyük ekonomi. • Do¤rudan yabanc›
yat›r›m s›ralamas›nda dünyada 13. s›rada.
• Türkiye dünyan›n en büyük ikinci düz
cam üreticisi, • Avrupa’n›n yedinci büyük
demir-çelik üreticisi, • 2006’da 17 global
marka için üretilen 1 milyon adedin üzerindeki motorlu araç ile dünyan›n en büyük 17. otomotiv üreticisi, • 20.3 milyon
adet turist ile dünyan›n en çok ziyaret edilen dokuzuncu ülkesi.
‹nan›lmaz potansiyeller var Türkiye’de;
bugün bakt›¤›n›zda ülkemiz Avrupa’n›n
orant›l› olarak en fazla kad›n akademisyenine sahip ülkelerinden biri.
• Her y›l 400 bin üniversite mezunu,
• 63 milyonu aﬂk›n GSM kullan›c›s›,
• 22 milyonu aﬂk›n internet kullan›c›s›...
Bunlar çok önemli ve kendi kendilerini
ifade eden rakamlar.

“Ekonomik ve kültürel
boyutlar›yla hayat›
zenginleﬂtirmekte
giriﬂimcilerimizin önemi
büyük. Bu noktada Koç
Toplulu¤u son derece baﬂar›l›
bir performans sergiliyor”

D›ﬂ yat›r›mdan daha fazla pay alma konusunda Türkiye’nin orta ve uzun vadeli hedefi nedir? Örne¤in stratejik
önemi olabilecek spesifik bir alanda özel bir teﬂvik unsuru sunulmas›na nas›l yaklaﬂ›yorsunuz?
Türkiye’nin özellikle yat›r›mlar›n türü konusunda sektörel
öncelikleri olmal› m›; neler olmal›?
Ülkemizde yap›lacak yerli-yabanc› her türlü yat›r›m›n ülke
ekonomisine katk›s› büyük.
Bir yat›r›m›n o bölgeye ve ülkeye katt›¤› katma de¤er, yaratt›¤› iﬂ istihdam› ve getirdi¤i vizyon en büyük de¤erler. Türkiye 2006’da dünyada en çok yabanc› yat›r›m çeken 13’üncü ülke
oldu. 2001’da 57’nci s›rada iken 2006’da 13’üncü
s›raya ç›km›ﬂ olmas› ülkemizin son y›llarda istikrarl›
ekonomisiyle de yat›r›m
için ne kadar cazip oldu¤unu belgeleyen bir tablo. Ajans›n temel amac› ülkemize katma de¤er katacak, istihdam
yaratacak ve vizyon katacak
yat›r›mlar› Türkiye’ye kazand›rmak. Biliﬂim ve telekomünikasyon teknolojileri, elektronik, otomotiv, yaz›l›m, ilaç,
makine sanayii, Ar-Ge gibi
5
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Türkiye’yi bilgi ekonomisine götürecek
dinamikleri yakalamak istiyoruz. Önümüzdeki 10-15 senede, stratejik olarak tan›mlanan sektörleri de ön plana ç›kararak,
bu alanlara yat›r›m çekmek için tüm Ajans
olarak çal›ﬂmaktay›z. Hedefimiz Türkiye’yi dünya genelinde en fazla yabanc› yat›r›m çeken ilk beﬂ ülke içinde konumlamak. Yine Mart sonunda ‹ngiliz Financial
Times ve The Banker yay›nlar›nca yap›lan
ortak aç›klamada ülkemiz, uluslararas› yat›r›mc›lar taraf›ndan en çok tercih edilen
Yükselen Piyasalar aras›nda yerini korumaya, Do¤rudan Yabanc› Yat›r›m çekmeye devam ediyor.
D›ﬂ sermaye giriﬂi aç›s›ndan 2008’e iliﬂkin beklentiniz nedir? Türkiye yat›r›m
ortam› nas›l bir görünüm sergileyecek?
Yat›r›mc› Türkiye’nin yakalad›¤› istikrar
ortam›ndan, Türkiye’nin art›k geri dönmesi mümkün olmayan AB sürecinden
çok memnun. Bu onlar› rahatlatan, orta ve
uzun vadede vizyon veren bir ortam. Yat›r›mc›lara destek olmak için elimizden geleni yapmaktay›z. Yat›r›m Ajans›’n›n kurulmas›, yat›r›mc›ya verilmek istenen deste¤in sonucudur. Dünyada ﬂu an bir global s›k›nt› olmas›na ra¤men, yabanc› yat›r›mc› anlam›nda ülkemizin bundan büyük çapta etkilenece¤ini düﬂünmüyorum.
Sürekli yapt›¤›m›z yabanc› yat›r›mc› görüﬂmelerinde ülkemize karﬂ› yat›r›m konusundaki s›cak ilgi ayn› yo¤unlukla devam etmekte. Tabi ki bizlere de yans›yabilecek potansiyel yavaﬂlamalara yönelik,
Ajans olarak stratejimizi revize edebiliyoruz. Amerika ve Avrupa’da yaﬂanan, yaﬂanabilecek bir likidite sorunu sürecinde,
ülkemizle ilgilenen Körfez ve Asya ülkelerine biz de ayn› ﬂekilde a¤›rl›k verebiliriz.
2008 y›l›nda mevcut göstergeler itibar› ile
uluslararas› yat›r›mc›lar›n yüzde 53’ü yeni
yat›r›m planlad›¤›n› belirtirken, yüzde 70’i
Türkiye’de ekonomik büyümenin yüksek
kalaca¤›n› öngörüyor. Ekonomik istikrar,
e¤itim, yasal çerçeve ve uygulanmas›, fikri mülkiyet haklar›, yat›r›mc›lar›n sürekli
takip ettikleri noktalard›r.
Örnek vermem gerekirse, Ajans’›n 2007
ortas›nda baﬂlay›p 10 ay süren çal›ﬂmalar›
kapsam›nda 2008 baﬂ›nda aç›klad›¤› yat›r›m. Kanadal› otomotiv devi Magna, Türkiye'ye hem önemli bir rakamda yat›r›m
gerçekleﬂtirecek hem de ciddi say›da istihdam yaratacakt›r. Magna ülkemize s›f›rdan yat›r›mla geliyor. Bu yat›r›m›nda Do¤u Avrupa rakibimizdi. Ama çok h›zl› hareket etmemiz, proaktif olmam›z ve onla6

Alpaslan Korkmaz kimdir?
1970 do¤umlu Alpaslan Korkmaz, ‹sviçre’deki Neuchatel Üniversitesi’nde iﬂ yönetimi
okuduktan sonra mast›r ve Do¤rudan Yabanc› Yat›r›m ‹kna ve Müzakere Süreçleri konusunda
doktora çal›ﬂmas› yapt›. Uluslararas› müzakere, özel sektör-devlet iliﬂkisi, do¤rudan yabanc›
yat›r›m gibi konularda ö¤retim üyeli¤i görevinde bulundu. Halen Neuchatel Üniversitesi’nde
kültürleraras› müzakere teknikleri dersleri veriyor. Korkmaz, Baﬂbakanl›k Türkiye Yat›r›m
Destek ve Tan›t›m Ajans›’ndaki görevine baﬂlamadan önce ‹sviçre – Neuchatel Yat›r›m
Promosyon Ajans›’n›n Baﬂkanl›¤›n› ve ayn› zamanda Bat› ‹sviçre Ekonomik Kalk›nma
Ajans›’n›n Baﬂkan Vekilli¤ini yapt›. Finans Müdürü olarak baﬂlad›¤› kariyerine yat›r›mlar›n
küreselleﬂme süreci üzerine 21 ülkede faaliyet gösteren uluslararas› bir dan›ﬂmanl›k firmas›nda
Genel Müdür olarak devam etti. Beﬂ dil biliyor, iki çocu¤u var.

r› Türkiye’de istedi¤imizi göstermemiz
onlara güven verdi. Gerekli tüm haz›rl›klar› kendileri talep etmeden önce yerine
getirdik. Say›n Baﬂbakan›m›z ile de görüﬂtürdük. Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an'›n “Biz Türkiye'de bu konuda çok iddial›y›z. Türkiye size uygun ülkedir” demeleri de Magna’ya çok büyük cesaret
verdi. Yine demir-çelik sektöründe ülkemize bir Türk ortakla gelen en büyük, s›f›rdan Rus yat›r›mlar›ndan MMK, katk›da
bulundu¤umuz di¤er bir baﬂar›l› yat›r›md›r. Yeni y›la güzel yat›r›m örnekleri ile
baﬂlad›k, devam›n› da getirece¤iz.
Yak›n zamanda yapt›¤›n›z ABD seyahatinde özellikle biliﬂim teknolojileri
ve otomotiv sektörünün önde gelen
temsilcileriyle görüﬂtünüz. ‹zlenimleriniz nedir ve neler bekliyorsunuz?
25-28 ﬁubat 2008 tarihleri aras›nda Amerika Birleﬂik Devletleri’nin Chicago ve
Detroit ﬂehirlerinde biliﬂim teknolojileri
ve otomotiv sektörlerinin önde gelen temsilcileri ile temaslarda bulunduk. A¤›rl›kl›
olarak iletiﬂim teknolojileri ve otomotiv

sektörlerine iliﬂkin olarak yürütülen temaslar sonucunda, Amerikal› yat›r›mc›lar›n her iki sektörde de gerek kaliteli insan
gücü gerekse tedarik zinciri uzant›lar›ndan ötürü, Türkiye’yi Avrupa, Orta Asya
ve Ortado¤u gibi bölgelere aç›lmak için
tam anlam›yla stratejik bir üs olarak benimsediklerini bir kez daha kendilerinden
duyduk. Ülkemize henüz yat›r›m yapmam›ﬂ olan ve Türkiye pazar› ile ilgilenen
ABD’li yat›r›mc›lar, özellikle ülkemizin AB
vizyonu paralelinde bölgesel anlamda bir
güç olaca¤›n›n bilinci ile yat›r›m rotalar›n›
bu co¤rafyaya çevirdiklerini ifade ettiler.
Detroit’te otomotiv sektörüne ve Chicago’da biliﬂim sektörüne yönelik olarak düzenlenen seminerlerin her ikisine de 180
civar›nda iﬂadam› kat›ld›. Medya taraf›ndan da ilgi ile izlenen seminerlerde, özellikle son y›llarda Türkiye'de otomotiv sektörünün büyüme h›z›, inovasyon, tasar›m
ve mühendislik faaliyetlerinin artt›¤› ve
birçok firman›n bu konuda özellikle yat›r›m yapmaya gelmeyi planlad›¤› konular›
da dikkat çekti.
Koç Toplulu¤u’nun özellikle yeni teknolojilere dayal›, dünya pazarlar›na yönelik üretimi hedefleyen yat›r›mlar›n›
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Ülkelerin ürün, hizmet ve bilgi üretmelerindeki baﬂar›lar›, giriﬂimcilerin risk alma
ustal›klar›ndan kaynaklan›r. Türkiye'nin
üretim gücünü Avrupa ve hatta dünya ülkelerinin seviyesine ç›karacak olanlar,
do¤ru iﬂler yapan giriﬂimcilerdir. ‹ﬂsizli¤i
ve yoksullu¤u ortadan kald›rmak, göçü
tersine çevirmek, ekonomik ve kültürel
boyutlar›yla hayat› zenginleﬂtirmek ad›na
ülkemiz giriﬂimcilerinin önemi büyüktür.
Bu noktada Koç Toplulu¤u son derece baﬂar›l› bir performans ve duruﬂ sergilemektedir. Bizler, Türk ad›n› ve bayra¤›n› yücelten her giriﬂimin alk›ﬂlanmaya lay›k oldu¤unu düﬂünüyoruz.

Ar-Ge’nin
Türkiye’deki
Türkiye’nin Ar-Ge karnesi pek
parlak de¤il. Üniversiteler
ve kamu yat›r›mlar› olmasa
s›n›fta kalaca¤›z. Yüzümüzü
a¤artan istisnalar d›ﬂ›nda... Koç
Holding, Arçelik ve Ford Otosan
dünya Ar-Ge ligindeler

öncüleri
Koç’tan

K

üreselleﬂme olgusu her ne kadar
s›n›rlar› h›zla ortadan kald›r›yor
olsa da, günümüz dünyas›nda
ülkeleri bir di¤erinden ay›ran
önemli bir s›n›r çizgisi var: Bu
çizginin ad› Ar-Ge... Araﬂt›rma-Geliﬂtirme
(Ar-Ge) çizgisi, günümüzün rekabetçi dünyas›n› “teknolojiyi üreten ülkeler” ve “teknolojiyi sat›n alan ülkeler” olarak iki temel gruba ay›r›yor.
Ar-Ge’ye yat›r›m yapmayan ülkelerin ekonomide gelece¤inin olmad›¤› art›k tart›ﬂmas›z
bir gerçek... Rakamla ifade etmek gerekirse,
dünyada Ar-Ge harcamalar› gayri safi yurtiçi
has›las›n›n (GSY‹H) yüzde 2’sinden daha az
olan ülkeler “geliﬂmiﬂ ülke” s›n›fland›rmas›na giremiyorlar. Türkiye’de bu rakam yüzde
0.67. Türk özel sektörünün genel olarak ArGe harcamalar› konusunda yeterli bir performans ortaya koydu¤unu söylemek zor.
Bunun elbette ki ülkenin içinde bulundu¤u
koﬂullardan kaynaklanan nedenleri var. Ancak, giriﬂimcilerimizin bu konuda yaklaﬂ›m
7

k üresel vizyon
eksiklikleri bulundu¤unu da belirtmek
gerek. Dolay›s›yla Türkiye toplam rakamlar›, Ar-Ge harcamalar›m›z›n büyük
k›sm›n›n hâlâ üniversiteler ve kamu kuruluﬂlar› taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤ine
iﬂaret ediyor. ‹ki istisna d›ﬂ›nda; Arçelik
ve Ford Otosan, Türkiye ölçe¤inin üzerinde, dünyada Ar-Ge s›ralamas›nda ilk
bine giriyorlar.
Bu tablo, Koç Toplulu¤u’nun, hemen her
alanda oldu¤u gibi, rekabetçili¤in günümüz dünyas›nda dayatt›¤› olmazsa olmaz
gereklerinden Ar-Ge konusunda da öncülük etti¤inin aç›k bir göstergesi niteli¤inde... Bu çerçeveden bak›ld›¤›nda, ArGe konusunda dünyada ve Türkiye’de
öne ç›kan sat›rbaﬂlar›n› ﬂöyle özetlemek
mümkün:
Geliﬂmiﬂlik için alt s›n›r yüzde 2: Ülkelerin geliﬂmiﬂlik göstergesi art›k sadece kiﬂi baﬂ›na gelir seviyesi veya
d›ﬂ ticaret büyüklü¤ü ile de¤il, ayn› zamanda Ar-Ge’nin GSY‹H içindeki pay› ile
ölçülüyor. Ar-Ge harcamas› yüzde 2’nin
alt›nda kalan o ülkeler “geliﬂmiﬂ ülke” s›n›f›na girmiyor.
Uluslararas› siyaset ve ticarette daha güçlü ve söz sahibi olman›n yolu güçlü bir
ekonomiden, bu da güçlü bir sanayi oluﬂumundan geçiyor. Bunun anlam› ise
teknolojiye dayal› yüksek katma de¤er
yaratan bir sanayi sektörüne kavuﬂmak.
Teknolojinin en temel girdisini oluﬂturan
bilginin temelinde de bilimsel araﬂt›rmalar yat›yor.
Ar-Ge’nin yüzde 95’i 15-20 ülkede:
Dünyadaki toplam Ar-Ge harcamalar›n›n yüzde 95’ini 15-20 ülke yap›yor. Dünya nüfusunun yaklaﬂ›k yüzde
70’ini oluﬂturan geliﬂmekte olan ülkelerde ise bu oran yüzde 5 civar›nda kal›yor.
Japonya’y› ABD izliyor: OECD ülkelerinden ABD’nin Ar-Ge harcamalar›n›n GSY‹H içindeki pay› yüzde
2.67, Japonya’n›nki yüzde 3.12 seviyesinde. Ancak OECD ülkelerinin ortalamas› yüzde 2.26. AB ülkelerinde ise bu
oran yaklaﬂ›k yüzde 1.83 düzeyinde.
Türkiye’nin Ar-Ge harcamas› yüzde
0.67: Türkiye’de ise Ar-Ge harcamalar›n›n GSY‹H içindeki pay› yüzde
0.67 seviyesinde. Bu harcamalarda aslan
pay› üniversitelerin. Ar-Ge harcamalar›n›n yüzde 64.3’ü yüksekö¤retimde yap›l›yor. Bu yöndeki harcamalar›n yüzde
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28.7’si üretici kamu kesimi ve özel sektörü kapsayan ticari kesim, yüzde 7’si ise
kamu kesimi taraf›ndan hayata geçiriliyor. Dünya nüfusunun yüzde 1.1’ini
oluﬂturan Türkiye, zenginlikte dünyan›n
binde 6’s›n›, bilimsel bilgi üretiminde ise
yaklaﬂ›k binde 9’unu temsil ediyor.
Türk özel sektörü Ar-Ge’ye az harc›yor: Teknoloji üretme, katma de¤eri yüksek ürünler geliﬂtirme konusunda yetersiz kalan özel sektör, Ar-Ge'ye yeterince önem vermiyor. Türkiye’de kamu,
Ar-Ge harcamalar›n›n yüzde 75’ini üstlenmiﬂ durumda. 2006 y›l›nda do¤rudan
ayr›lan Ar-Ge fonlar›, 797 milyon Euro
seviyesinde bulunuyor. TÜB‹TAK, 2006
y›l›nda Ar-Ge çal›ﬂmalar›na 113 milyon
dolarl›k destek verdi. Ancak bu tablo, ArGe Teﬂviki Yasa Tasar›s› ile de¤iﬂebilir.
Ar-Ge Yasas›’n›n hedefi: Araﬂt›rma
ve Geliﬂtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk›nda Yasa, Türkiye ekonomisinin büyüme performans› ile rekabet gücünü art›rmay› ve cari aç›k sorununu gidermeyi amaçl›yor. Ar-Ge Yasas›
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi ve
Cumhurbaﬂkanl›’¤›nda onay bekleyen
kanunlar aras›nda yerini ald›.

Koç Holding dünya
Ar-Ge liginde 736'nc›
Koç Holding, dünyada Ar-Ge'ye en
fazla kaynak ay›ran ilk bin ﬂirket aras›nda 736'nc› s›rada yer ald›. AB Komisyonu'nun Ar-Ge Yat›r›mlar› 2007
Araﬂt›rmas›’na göre Koç Holding,
2006 y›l›nda Ar-Ge yat›r›mlar›n› bir
önceki y›la göre yüzde 15.9 art›rarak
62.51 milyon Euro’ya yükseltti. Türkiye'den yine Koç Holding'in iﬂtiraklerinden Ford Otomotiv, AB ﬂirketleri hariç
tutuldu¤unda 28.81 milyon Euro’yla
dünyada Ar-Ge’ye en fazla yat›r›m yapan 892'nci ﬂirket oldu.

Yasa ne getirecek? Ar-Ge destek ve
teﬂvik sisteminde yap›lacak baz›
iyileﬂtirmeleri içeren yasa, belirli kriterleri
sa¤layan iﬂletmelerin Ar-Ge harcamalar›n›n tamam›n›n Kurumlar Vergisi ve Gelir
Vergisi matrahlar›ndan düﬂülebilmesini
öngörüyor. Di¤er taraftan kanun, 500’den
fazla Ar-Ge personeli çal›ﬂt›ran iﬂletmelere
ek vergi teﬂviki getirilmesini, belirli kriterleri sa¤layan iﬂletmelerde çal›ﬂan Ar-Ge
personelinin sigorta primi iﬂveren hissesinin yar›s›n›n Hazine taraf›ndan karﬂ›lanmas›n›, rekabet öncesi iﬂbirli¤i projesi tan›m› getirilerek, proje kapsam›nda yap›lacak teknolojik yenilik faaliyetleri için vergi indiriminin getirilmesini ve belirli ﬂartlar› sa¤layan kiﬂilere yönelik “teknogiriﬂim” sermayesi verilmesini sa¤l›yor.

Türkiye Ar-Ge ligi
Koç Toplulu¤u önde: Türkiye’de ArGe’ye en çok kaynak ay›ran ﬂirketlerin baﬂ›nda Koç Toplulu¤u geliyor.
Arçelik ve Ford, dünya ve küresel Ar-Ge
liginde ilk bin ﬂirket aras›nda yer al›yor.
Halka aç›k ﬂirketlerin finansal tablolar›na
göre oluﬂturulan Ar-Ge listesine bak›ld›¤›nda, Türkiye’nin 2006 y›l›nda Ar-Ge’ye
en çok yat›r›m yapan ﬂirketinnin 76 milyon YTL ile Arçelik oldu¤u görülüyor.
ﬁirketin net sat›ﬂ gelirlerinden araﬂt›rma
geliﬂtirme faaliyetleri için ay›rd›¤› pay ise
yüzde 1.09.
Patent listesinin tek Türk’ü Arçelik:
Bu yat›r›m›n sonucu Arçelik,
2007 y›l›nda yapt›¤› 143 uluslararas›
baﬂvuruyla, dünya çap›nda en çok patent
baﬂvurusunda bulunan ilk 500 ﬂirket
aras›nda 35 basamak yükselip 101. s›raya yerleﬂti ve listedeki tek Türk ﬂirketi oldu. ‹lk 100’de dev global ﬂirketlerin aç›kland›¤› listede Arçelik, birçok önemli
uluslararas› ﬂirketi geride b›rakarak Google’›n hemen ard›nda yer ald›.

Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinin Ar-Ge s›ralamas›ndaki yeri
KURUM

SEKTÖR

2006 AR-GE HARCAMASI (YTL)

1. Arçelik

Dayan›kl› Tüketim

76.038.000

4. Ford Otomotiv

Otomotiv

41.831.695

7. Beko Elektronik

Dayan›kl› Tüketim

20.555.000

10. Tofaﬂ

Otomotiv

9.160.000

14. Otokar

Otomotiv

6.669.929

37. Aygaz

Enerji

2.174.151

Halka aç›k ﬂirketlerin finansal tablolar›na göre oluﬂturulan Ar-Ge listesi.

Türkiye 30. s›rada: ﬁirketin bu baﬂar›s›n› de¤erlendiren Arçelik Genel
Müdürü Aka Gündüz Özdemir, Dünya Fikri Haklar Örgütü verilerine göre 2007’de
dünya genelinde 156 bin 100 adedi bulan
patent baﬂvurusunun, 2006’ya göre yüzde
4.7 artarak rekor düzeye ç›kt›¤›n› söyledi.
Türkiye ise yüzde 10’luk bir art›ﬂ ve 296
baﬂvuruyla dünyada en çok uluslararas› patent baﬂvurusu yapan ülkeler s›ralamas›nda
30. s›rada yer ald›. Özdemir, yapt›klar› baﬂvurularla Türkiye’nin dünya ligindeki bu
konumuna katk›da bulunmaktan duyduklar› gururu dile getirdi.

Özdemir: “Türkiye’den Dünya Fikri Haklar
Örgütü’ne yap›lan patent baﬂvurular›n›n yüzde
45’inin sahibi olan Arçelik bu baﬂar›s›n›, patent ve
s›nai mülkiyet haklar›na verdi¤i önemden ve ayn›
zamanda 1990’l› y›llardan beri Ar-Ge’ye ve
teknolojiye yapt›¤› yat›r›mlarla sa¤lad›”
Arçelik Ar-Ge ile dünyada bir ilki yaratt›

Arçelik nas›l baﬂard›? Özdemir, Türkiye’den Dünya Fikri Haklar Örgütü’ne yap›lan patent baﬂvurular›n›n yüzde
45’inin sahibi olan Arçelik’in bu baﬂar›s›n›n, patent ve s›nai mülkiyet haklar›na verdi¤i önemden ve ayn› zamanda 1990’l› y›llardan beri Ar-Ge’ye ve teknolojiye yapt›¤›
yat›r›mlardan kaynakland›¤›n› söyledi. Özdemir, “Arçelik’in baﬂar›s›ndaki en önemli
faktörlerden biri, teknoloji ve yenilik yaratabilme gücüdür. Sahip oldu¤umuz teknoloji ve geliﬂtirdi¤imiz ürünlerle standartlar›
takip eden de¤il, standartlar› oluﬂturan bir
ﬂirketiz. Türkiye’nin en yarat›c› ve seçkin
mühendislerinden oluﬂan 550 kiﬂilik ArGe ekibimiz var” dedi.
En çok Ar-Ge biliﬂim sektöründe: Halka
aç›k ﬂirketlerin finansal tablo verilerine göre 2006’de en çok Ar-Ge harcamas›n› biliﬂim firmalar› yapt›. Biliﬂim ﬂirketlerinin toplamda yapt›¤› Ar-Ge harcamas› 31
milyon YTL. Biliﬂimcileri ise tekstilciler takip ediyor. Tekstilcilerin zirvesinde, 3 milyon YTL’ye yaklaﬂan Ar-Ge harcamas› ile
Ak›n Tekstil bulunuyor. Tekstilcilerin toplamda yapt›¤› Ar-Ge harcamas›, biliﬂimcilerin üçte birine karﬂ›l›k geliyor. Tekstilcilerin hemen ard›ndan dokuz ﬂirket ile metal eﬂya sanayi geliyor.
Metal eﬂya üreticileri, Ar-Ge’ye en fazla para harcayan sektörler aras›nda. Sektörün
listedeki temsilcilerinin 2006 y›l›nda toplamda 180 milyon YTL’lik Ar-Ge harcamas› yapt›¤› görülüyor. Bu kategoride de¤erlendirilen Arçelik 76 milyon YTL, Beko
Elektronik 20.5 YTL Ar-Ge harcamas› yap›yor. Otomotivde Ford, 41.8 milyon
YTL’lik Ar-Ge harcamas› ile sektörün liderlerinden. Tofaﬂ 9.1 milyon, Otokar ise 6.6
milyon YTL Ar-Ge çal›ﬂmalar›na kaynak
ay›r›yor. Enerji sektöründe ise Aygaz 2.1
milyon YTL ile Ar-Ge’ye en fazla kaynak
ay›ran ﬂirketler aras›nda.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) en çok patent baﬂvurusunda bulunan ﬂirket
s›ralamas›n› dünyaya duyurdu¤u listesi, ilk kez bir Türk ﬂirketini, Arçelik’i a¤›rlad›.
Arçelik, Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE) ilk kez gerçekleﬂtirdi¤i “Türkiye Patent Ligi
Ödülleri” kapsam›nda 2005’te 136 patent baﬂvurusu yaparak, 2006’da Türkiye’nin
“Patent ﬁampiyonu” oldu. 2007’de de 192 baﬂvuruyla bu ödülü ikinci kez ald›. Arçelik, bugüne kadar patenti al›nm›ﬂ 300 buluﬂuyla uluslararas› platformda verilen
40’a yak›n ödülün sahibi.
Arçelik’in patentini alarak kullan›ma sundu¤u ev cihazlar› aras›nda, daha az hacim
kaplayan ﬂiﬂelikler içeren buzdolab›, tencerelerin rahat yerleﬂtirilmesi amac›yla raf ve
tabak tutucular›n yat›r›labilir/kald›r›labilir olmas›n› sa¤layan mekanizmaya sahip bulaﬂ›k makinesi, Türk kahvesini geleneksel tada uygun piﬂiren kahve makinesi, dünyan›n en h›zl› bulaﬂ›k ve çamaﬂ›r makinesi unvan›na sahip ürünleri var.
Ancak bu kez ﬂirketin duyurusunu yapt›¤› ürün, dünyada bir ilkti; Divide&Cool
(DAC). Bu buzdolab›n›n özelli¤i, tek kompresöre ba¤l› birden fazla so¤utma ünitesi
bulunmas›. Buzdolab›yla birlikte mutfaktaki bir çekmece dondurucuya, bir dolap kapa¤› da so¤utucuya aç›l›yor. Çünkü tek bir d›ﬂ üniteye dört so¤utma kabini ba¤lanabiliyor. Koç Holding Dayan›kl› Tüketim Grubu Baﬂkan› ve Arçelik Genel Müdürü Aka
Gündüz Özdemir de DAC’› tan›t›rken, Arçelik’in Türkiye ve dünyada geldi¤i noktaya dikkat çekti: “Dünyada Ar-Ge’ye en çok yat›r›m yapan ilk bin ﬂirketten biri olan
Koç Holding’den ald›¤› sinerji ve kendi teknolojisini yaratmadaki kararl›l›¤›yla hareket eden Arçelik A.ﬁ., bugüne kadar dünyada ve Türkiye’de birçok ilki gerçekleﬂtirdi. ﬁirketimizin güçlü Ar-Ge ve teknoloji çal›ﬂmalar› ile sektöre getirdi¤i ilkler ve yenilikler, gerek Türkiye’de gerekse dünyada teknolojinin geliﬂmesine katk›da bulundu.
Divide&Cool ile de dünya so¤utma teknolojisinde yepyeni bir dönem baﬂlatt›k.”
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k üresel vizyon

RAHM‹ M. KOÇ’TAN
ADIM ADIM DÜNYA ANAL‹Z‹:

Amerika gripten yat›yor!
Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç, sekiz sene aradan sonra
davetli olarak gitti¤i Adapazar› Sanayi Odas›’nda bir konuﬂma yapt›. Koç,
siyasal, çevresel ve ekonomik olarak dünyan›n geçirdi¤i de¤iﬂimleri
esprili bir dille anlatt›. “‹çinde yaﬂad›¤›m›z ﬂu dünyada, son zamanlarda
neler oluyor, neler…” diye konuﬂmas›na baﬂlayan Koç’un, verdi¤i
örneklerden bir k›sm›n› Bizden Haberler okurlar›yla paylaﬂ›yoruz

Dolar, 50 senenin en düﬂük noktas›nda.
Amerikan Hava Kuvvetleri’nin havada yak›t ikmali yapan, 35
milyar dolarl›k 179 adet uçan tanker ihalesini Airbus kazand›,
Boeing aç›kta kald›; Amerikan Kongresi hop kalk›p hop oturuyor.
BMW ve VW de¤erli Euro ile araba satamad›klar›ndan Amerika’ya yat›r›m yapma karar› ald›lar; dolar ile imal edip dolar ile satmay› planl›yorlar.
Ford’un vaktiyle sat›n ald›¤› ‹ngiltere’nin iki de¤erli markas› Jaguar ve Land Rover’›, Hintli Tata Motors 2 milyar dolara sat›n al›yor.
Oysa Ford, 19 sene evvel sadece Jaguar’a 2.5 milyar dolar ödemiﬂti. ﬁimdi Ford bu markalar›n ‹ngiltere’de kalmas›n› istiyor. Tata da
Ford’dan beﬂ sene süreyle motor tedarik garantisi talep ediyor. Tata, dünyan›n en ucuz, 2500 dolarl›k arabas› Nano’yu Cenevre
Fuar›’nda görücüye ç›kard›. Toyota, dünya sat›ﬂlar›nda Ford’u geçerek iki numaraya oturdu ve geçti¤imiz sene Amerika’da GM’den
daha fazla araba satt›. ﬁimdi hiybrid arabalar, hem dizel, hem ben10

zin hem elektrik ile çal›ﬂ›yor. Ayr›ca do¤rudan elektrik ile çal›ﬂan
arabalar üzerine yo¤un teknolojik araﬂt›rmalar yap›l›yor. Burada
maksat, hava kirlili¤ini önlemek.
Küresel ›s›nma dünyam›z›n iklimini altüst etti. Da¤lara kar geç
ya¤›yor ve erken kalk›yor. Bundan dolay› kayak sezonlar› k›sal›yor. 100 milyar dolardan fazla geliri olan kar sporlar› yat›r›mc›lar› ciddi ﬂekilde endiﬂe ediyorlar. Suni kar, s›f›r alt› 5 derecede yap›labiliyormuﬂ, ﬂimdi yeni bir teknoloji ile s›f›r üstü 5 derecede de
suni kâr yapmay› keﬂfetmiﬂler. Bu sistem de hava kirlili¤i yarat›yormuﬂ; dolay›s› ile sektör bir ç›kmazda.
Alternatif enerji kaynaklar› son zamanlarda her zamankinden
fazla ra¤bet görmekte, ancak bunlar›n ihtiyaçlara katk›s› mahdut.
M›s›rdan üretilen etanol (etil alkol) yak›t› geliﬂtirdiler ama Amerika’daki bütün m›s›rlar› bu iﬂe kullansan›z dahi, ihtiyac›n sadece
yüzde 7’sine cevap verebiliyor; rüzgâr enerjisi keza öyle.
Mümkün olan her tarafa rüzgâr de¤irmeni dikseniz, verdi¤i elek-

trik, ihtiyac›n yüzde 15’ini karﬂ›layabiliyor. Buna ra¤men yat›r›m› a¤›r, geri dönüﬂün, en iyi ﬂartlarla beﬂ sene oldu¤unu hesap ediyorlar.
Dünyada 3 milyar kiﬂi günde 1 dolar›n
alt›nda geçiniyor. Bu senenin sonunda
dünya tarihinde ilk kez nüfusun yar›s›ndan fazlas› ﬂehirlerde yaﬂ›yor olacak.
Çin, 2007 senesinde enerji kullan›m›nda Amerika’y› geçmiﬂ, fakat hiçbir önlem
almad›klar›ndan büyük ﬂehirlerde hava
kirlili¤i had safhada. O kadar ki dünya maraton ﬂampiyonu Haile Gebrselassie, Pekin
Olimpiyatlar›’nda koﬂmamaya karar verdi.
Bu konuﬂmam› tamamlad›¤›m sürede,
Amerika’da 410, Avrupa Birli¤i’nde 480,
Çin’de 1660, hindistan’da 2580 bebek
dünyaya gelmiﬂ olacak.
Ortado¤u’nun, Arafat’›n ölümünden
sonra sulha kavuﬂaca¤›n› zannedenler büyük ölçüde yan›ld›klar›n› anl›yorlar. ‹srail
ve Filistin her zamankinden daha fazla birbirlerine düﬂmanlar.

madan ilk nasibini onlar ald›lar. Northern
Rock Bankas› iflas etti. ‹ngiltere Merkez
Bankas› hemen yard›m›na koﬂtu ve kurtard›.
Rusya’da enteresan geliﬂmeler oluyor.
Halk›n bir k›sm› komünist rejimdeki yaﬂam›ndan daha fakirleﬂirken, Putin yandaﬂ›
bir avuç “antreprenör” korkunç servetler
yapt› ve bunlar bütün dünyada deli gibi ve
görgüsüzce para harc›yorlar.
‹ngiltere’ye 250 bin Rus yerleﬂmiﬂ. Sempatik Tony Blair’den sonra gelen, Baﬂbakan Gordon Browne, ç›karaca¤› yeni bir
kanun ile ‹ngiltere’de oturma müsaadesi
olanlar›n tüm gelirlerinden vergi almay›
tasarl›yor. ﬁimdiden, Londra’da oturan 40
Yunanl› armatörden 7’si ‹ngiltere’yi terk
etmiﬂ, di¤erleri de terk edecek diye gazete
yaz›yor.
60’larda Arafat›n uçak kaç›rmas› ile
baﬂlatt›¤› Filistin direniﬂi ve 80’de Humeyni’nin radikal ‹slam ve Bat›’dan nefret etme
harekât› o zamandan bu zamana yüz bin-

Amerika için geçerli, dünya ekonomisinde
yapaca¤› tahribat›n miktar ve derecesi henüz hesap edilemiyor.
Ekonominin yavaﬂlamas›ndan endiﬂe
eden Amerikan Merkez Bankas› önce 160
milyar dolarl›k vergi iadesi yapt›, faiz indirimine gitti. Bu yetmedi, 200 milyar dolar,
nakit s›k›nt›s› çeken bankalara enjeksiyon
yapt›. Bir daha faiz indirdi; son olarak yüzde 2,25’e kadar faizleri düﬂürdü. Nakit s›k›nt›s› çeken bankalara yeniden 50 milyar
dolar daha aktard›. Enteresand›r, milyarlarca dolar zarar yazan bütün bankalar›n
baﬂkanlar› ve kilit idarecileri iﬂten ayr›l›rken, milyonlarca dolar tazminat ald›lar.
Citibank’tan vaktiyle hisse alan Suudi
Prensi El Walid, yat›r›m›ndan 7 milyar dolar kaybetti. Tabii di¤er banka ortaklar›n›n
neler kaybetti¤ini siz hesap ediniz.
Nereden bakarsan›z bak›n, Amerika,
dünyan›n en kuvvetli ülkesi: Dolar basma
hakk› onda, dolar›n faizini ayarlama hakk›
onda, en büyük teknoloji onda, dünyan›n

Afrika derseniz, karmakar›ﬂ›k. Oran›n
politikas›na hiçbir zaman ak›l erdiremedim. Onun için bir mütalaada bulunmak
istemiyorum.
Almanya’da vergi ödememek için Lichtenstein bankalar›nda hesap açan milyonerlerin isimlerini bir banka çal›ﬂan› 5 milyon Euro karﬂ›l›¤› maliyeye satt›.
Fransa’da Sarkozy’nin ilk aylar› bitti, yerel seçimleri kaybetti ve popülaritesi düﬂtü. Gerek yapt›¤› evlilikten, gerek ﬂuraya
buraya ani ziyaretlerinden, gerekse tutars›z
demeç ve hareketlerinden halk›n› hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt›.
‹ngiltere ekonomisi, Avrupa’dan ziyade
Amerika’ya endeksli oldu¤u için yavaﬂla-

lerce kiﬂinin ölümüne sebep oldu. Son senelerde baﬂ›n› al›p giden canl› bomba intiharlar› beraberinde alakal› alakas›z bir sürü masum insan› can›ndan etti. ‹kiz kulelere sald›r›, Amerika’n›n önce Afganistan,
sonra da ›rak’› iﬂgali ile neticelendi. ﬁimdi
terör o hale geldi ki, organize olan› var,
ﬂahsi ç›kar için yap›lan› var, devletleraras›nda cereyan edeni var, yap›lanlara misilleme olan› var. Bu olaylar›n ne zaman sona erece¤ini de kimse kestiremiyor.
Amerika’da baﬂlayan mortgage krizinin
geniﬂli¤i ve derinli¤inin henüz hesab› ç›kar›lamad›. Baz›lar›na göre 600 milyar dolar,
baz›lar›na göre 800 milyar dolar fatura ç›kaca¤› tahmin ediliyormuﬂ. Tabii bu yaln›z

internetini kapat›yorum dese, dünya durur, GSM, onun att›¤› uydular sayesinde
çal›ﬂ›yor, Avrupal›lar kendi internet ve
GSM a¤lar›n› kurmaya çal›ﬂt›lar ama muvaffak olamad›lar, dünyan›n en büyük ve
liberal piyasas› onlarda, dünyan›n en güçlü ve teknik ordusu onlarda.
Avrupal›lara gelince; birlik gibi gözüküyorlar, oysa daha anayasa yapamad›lar, ordular› yok, d›ﬂ politikalar› ayr›, bayraklar›
ayr›… Dolay›s› ile Avrupa Toplulu¤u’nun
tek ülke olarak hareket edebilmesi daha
çok sonra olacak. Tevekkeli de¤il, Amerika
hapﬂ›rsa, dünya nezle olur denir, boﬂuna
söylememiﬂler. Bugün Amerika gripten yat›yor, bakal›m dünyada neler olacak?
11

a y›n gündemi
“Babam› uzak ve mesafeli
bulurduk. Oysa bizleri çok
yak›ndan izler, her detay›
annemle paylaﬂ›rm›ﬂ. Seneler
geçip gençlik ça¤lar›m›za
ulaﬂt›¤›m›zda, babam›z›n bizlere
yak›nlaﬂt›¤›n› hissettik. Bazen
annemden daha uzak görüﬂlü ve
anlay›ﬂl› olabiliyordu”

Semahat Arsel’in gözünden Vehbi Koç:

“Onu ilerleyen
yaﬂlar›m›zda anlad›k”
ehbi Koç ölümünün 12’nci y›ldönümünde, ﬁubat ay›nda, hem kendisinin hem Koç Toplulu¤u’nun hem de genç Cumhuriyet’in geliﬂiminin
anlat›ld›¤› “Vehbi Koç: Bir Yüzy›l›n Hikâyesi”
sergisiyle, yine Türkiye’nin gündemindeydi.
Hakk›nda, bizzat tuttu¤u arﬂiv de dahil olmak üzere geniﬂ bilgi bulunan Vehbi Koç, buna ra¤men Türkiye’nin en çok merak
edilen isimlerinden. Bu meraka bir yan›t da, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Baﬂ-

V
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kan› Semahat Arsel’den geldi. Arsel, Capital dergisine çocuklu¤unu, babas›yla olan iliﬂkisini, babas›n›n hayat›nda b›rakt›¤› izleri anlatt›.
Capital dergisinin haberinden özetle sundu¤umuz söyleﬂide Semahat Arsel, “Vehbi Bey nas›l bir babayd›? Baban›zla iliﬂkiniz
nas›ld›?” sorusuna ﬂu yan›t› veriyor:
“Çocuklar›na düﬂkün bir babayd›, fakat Anadolu kültürüne göre düﬂkünlü¤ünü aç›kça göstermek zafiyetti. O nedenle bilhassa çocuklu¤umuzda daima araya mesafe koyar, uluorta sar›l-

maz, öpmez, ﬂ›martmazd›. Ufak tefek kabahatlerimizi, yaramazl›klar›m›z› annem
halleder, ‘Sak›n baban›z duymas›n, çok k›zar’ tehditleriyle durumu kapat›rd›.
Biz de sahiden babam›n haberi olmuyor
zanneder, babam› uzak ve mesafeli bulurduk. Zaten çok meﬂgul olup, durmadan
seyahat etti¤i için az görürdük ve inan›rd›k. Oysa babam bizleri çok yak›ndan izler, her detay› annemle paylaﬂ›rm›ﬂ. Seneler geçip, gençlik ça¤lar›m›za ulaﬂt›¤›m›zda babam›z›n bizlere yak›nlaﬂt›¤›n› hissettik. Bazen annemden daha uzak görüﬂlü
ve anlay›ﬂl› olabiliyordu.”
Peki Vebi Koç, çocuklar›na hangi noktalarda müdahale ediyordu? Arsel, babalar›n›n onlara yol gösterdi¤ini ancak karar› da
kendilerine b›rakt›¤›n› anlat›yor:
“Önemli konularda kararlar›m›z› do¤ru almam›z için konuyu analiz eder, yol gösterir, fakat son karara kar›ﬂmazd›. Nitekim,
dört kardeﬂ evlenirken son karar› bize b›rakt›. Her vesile ile nasihat eder, geçirdi¤i,
gördü¤ü tecrübelerden yararlanmam›z›
sa¤lamaya çal›ﬂ›rd›. Be¤enmedi¤i tutumumuzu veya hareketimizi düzeltmemiz için
eleﬂtiri mektuplar› yazard›. ‘Baba mektup

yazma, eleﬂtirilerini sözlü yap’ deyince de,
‘Sözler unutulur, yaz›l› evrak kal›r, o mektuplar› iyi saklay›n, s›k s›k ç›kar›n okuyun’
derdi. Nitekim öyle de oldu.
ﬁimdi babam›n o mektuplar›n› en k›ymetli arﬂivimiz olarak sakl›yoruz. 1973’te annem Sadberk Koç’un ölümünden sonra,
birbirimize daha çok ba¤land›k. En büyük
çocu¤u olmam sebebiyle birlikte daha çok
zaman geçirmeye baﬂlad›k. Tabii bu nedenle babama ve kardeﬂlerime karﬂ› sorumlulu¤um artt›. O günden itibaren bütün aile babam› mutlu etmeye, yaln›z b›rakmamaya büyük özen gösterdi. Vehbi
Koç ne istedi¤ini çok iyi bilirdi. Çünkü
müthiﬂ bir analiz kabiliyeti, azmi ve hayat
felsefesi vard›. Ölene kadar da disiplinini
b›rakmad›. ‹nand›¤› ve benimsedi¤i hayat
felsefesine göre sade bir ﬂekilde yaﬂad›.”
Arsel, iﬂ hayat›nda babalar›ndan ö¤rendiklerini de ﬂöyle s›ral›yor:
“Birlikte çal›ﬂanlar›n yakinen bildikleri gibi not tutmaya çok merakl›yd›. ‹ﬂ ile ilgili
gündemler, tutanaklar baﬂta olmak üzere
nasihatlerini, mesajlar›n›, takdirlerini,
eleﬂtirilerini ve uyar›lar›n› daima yaz›yla
yapar ve yaz›l› cevab›n› da beklerdi. Her

türlü iﬂ müzakeresinin zapt›n›, özel evrak›
ve yaz›ﬂmalar›n› çok muntazam dosyalat›r
ve kovalard›.
‹ﬂ hayat›nda çok disiplinliydi. Dürüst çal›ﬂ›r, vergisini muntazam öderdi. Her yapaca¤› giriﬂimin, yeni iﬂin Türkiye’ye katk›s›n› ölçerdi. Üreterek para kazan›lmas› gerekti¤ine inan›rd›. ‘‹stedi¤imiz kadar tedbir alal›m, aile birli¤i ve ba¤l›l›¤› devam etmezse müesseseler y›k›l›r’ derdi.”
Semahat Arsel, Capital’in “Türkiye tarihine
damgas›n› vuran bir baban›n çocu¤u olmak nas›ld›? Baban›z›n hayat›n›za etkilerini en çok hangi alanda gördünüz, hissettiniz?” sorusuna da ﬂu yan›t› veriyor:
“Vehbi Koç h›rsl›, çok çal›ﬂkan, zeki, prensip sahibi, disiplinli, baﬂkalar›n›n fikir ve
görüﬂlerine de¤er verip karﬂ›s›ndakileri
can kula¤›yla dinleyebilen, kendini yenileyebilen, gezerken sadece bak›nmay›p görebilen bir insand›. Annem ve babam harp
y›llar›n›, Cumhuriyet’in kuruluﬂunu yaﬂam›ﬂ insanlard›. Daima bize Atatürk’ün ve
Cumhuriyet’in k›ymetini anlat›rd›. Bizler
de hep bu çizgide yaﬂad›k, yaﬂamaya devam ediyoruz. Türkiye’yi çok sever, çok
dolaﬂ›rd›. Politik ve sosyal sorunlarla ya13

a y›n gündemi
k›ndan ilgilenir, kendi katk›lar›n› yapmaya
çal›ﬂ›r, ülkeyi yönetenlere s›k s›k raporlarla görüﬂlerini veya eleﬂtirilerini bildirirdi.
Gösteriﬂi hiç sevmez, israfa tahammül edemezdi. Onun için de Vehbi Koç hasis olarak bilinir, fakat o hiç ald›rmaz, prensiplerinden asla fedakârl›k etmezdi. Çocukken
baz› tutumlar›n› yad›rgasak da yaﬂ›m›z
ilerledikçe ondan ö¤rendiklerimizin ve
prensiplerinin ne kadar do¤ru oldu¤unu
anlad›k.
Anne ve babam›z gerek kiﬂisel hayat›m›zda, gerekse iﬂ hayat›m›zda bizlere genç
yaﬂta sorumluluklar verdiler. Bize s›n›rlar
çizdiler, ayn› zamanda dirayetli olmay› ö¤rettiler. ‹lkeli ve prensipli yaﬂamay›, sadece vaaz etmeyi de¤il, uygulamaya geçmemizi, ö¤renmemizi sa¤lad›lar.”
Semahat Arsel, kendi hayat›na iliﬂkin sorulara yan›t verirken, dolu dolu geçen bu hayatta hiç piﬂmanl›¤› olmad›¤›n› söylüyor;
“Ben insan›n hayat›ndaki avantajlardan yararlanmas› gerekti¤ine ve önüne gelenleri
yaﬂamak mecburiyetinde kald›¤›na inan›yorum. Piﬂmanl›k duydu¤um herhangi bir
ﬂey yok. Elimden geleni yapt›m.”
Peki Semahat Arsel’in en büyük ideali neydi ve bu idealinin ne kadar›n› hayata geçirebildi? Arsel, idealini nas›l gerçekleﬂtirdi¤ini ﬂöyle anlat›yor:
“Ben Amerikan K›z Koleji’ni bitirdim. Sonra üniversite imtihanlar›na haz›rlan›rken
çok önemli bir hastal›¤a yakaland›m. O da
köpeklerden geçen bir parazitin yol açt›¤›
bir hastal›kt›. Dokuz defa ameliyat olmak
mecburiyetinde kald›m. Japonya, Amerika, ‹sviçre, Almanya ve Türkiye’de çok de¤iﬂik hastaneler gördüm, çok de¤iﬂik yerlerde yatt›m. O vesileyle hemﬂirelik mesle-

“Annem ve babam harp
y›llar›n›, cumhuriyetin
kuruluﬂunu yaﬂam›ﬂ
insanlard›.
Daima bize Atatürk’ün
ve Cumhuriyet’in
k›ymetini anlat›rd›.
Bizler de hep bu çizgide
yaﬂad›k, yaﬂamaya devam
ediyoruz. Türkiye’yi çok
sever, çok dolaﬂ›rd›.
Politik ve sosyal
sorunlarla yak›ndan
ilgilenir, kendi
katk›lar›n› yapmaya
çal›ﬂ›r, ülkeyi
yönetenlere s›k s›k
raporlarla görüﬂlerini
veya eleﬂtirilerini
bildirirdi”
¤inin ne kadar önemli oldu¤unu anlad›m.
Demek ki, Allah bana bir ideal, bir görev
verdi, ‘Sen hemﬂirelerle u¤raﬂ’ dedi. 1974
y›l›nda Vehbi Koç Vakf›’nda bir fon kurdum, Vehbi Bey de bana destek oldu; o

“SA⁄LI⁄IM MÜSAADE EDENE KADAR ÇALIﬁACA⁄IM”
“SABAH 6:30’DA KALKARIM” Sabah 6:30’da kalkar›m. Biraz fazla dindar›m, namaz›m›
k›lar›m; ev halk› uyanana kadar o gün yapaca¤›m iﬂleri gözden geçiririm. Gazeteleri okurum, ondan sonra kahvalt›m›z› yapar›z.
“‹ﬁE 11.00’DE BAﬁLIYORUM” Evimi toplar›m, evdeki talimatlar› veririm, 11.00 gibi iﬂe gelirim. Randevum olmad›¤› takdirde zaten 11’den evvel randevu vermemeye çal›ﬂ›r›m. Benim bir Divan Otel’de bir de Koç Holding’de ofisim var.
“HER GÜN SUNA’YA G‹D‹YORUM” Gündeme göre günlük iﬂlerimi yap›yorum. Bazen toplant›lar oluyor bazen de özel randevu istiyorlar. ‹ﬂte günler böyle geçiyor. Her gün saat
17.30 gibi kardeﬂim Suna’y› (K›raç) ziyarete giderim. Saat 19.30’a kadar onun yan›nda
kal›r›m. Maalesef yemek yemem 20:30’u buluyor, bizim yaﬂlar için biraz geç oluyor. Ondan sonra evde televizyon izler, istirahat eder, vurur kafay› yatar›z.
“ANNEM‹N VE BABAMIN ÖLÜMÜNDEN SONRA” Daha genç yaﬂlar›mda daha baﬂka
bir tempoyla çal›ﬂ›yordum. Annemin ölümünden sonra o tempo baﬂka alanlara kayd›. Babam›n ölümünden sonra daha baﬂka ﬂeyler üstlenmek mecburiyetinde kald›m. Yaﬂlar geçtikçe de azaltmaya çal›ﬂarak devam ediyoruz. Herhalde iﬂ hayat›m› sa¤l›¤›m müsaade etti¤i müddetçe sürdürmeye devam edece¤im.
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günden beri hemﬂirelik mesle¤iyle çok yak›ndan ilgileniyorum. O benim için ideal
oldu.”
Semahat Arsel’i bugüne kadar en çok etkileyen, en çok gurur duydu¤u proje de yine e¤itim alan›nda:
“Asl›nda, bugüne kadar en gurur duydu¤um proje, Vehbi Koç Vakf›’n›n ta kendisi. Bunu kurmas›yla övündü¤üm kiﬂi de
Vehbi Koç’tur. 1969 y›l›nda Vehbi Koç
kendi hay›rlar›n› kurumsallaﬂt›rarak devaml›l›¤›n› sa¤lamak amac›yla, ilk özel
Türk vakf› olan Vehbi Koç Vakf›’n› kurarak di¤er hay›rseverlere örnek oldu. Babamla birlikte bir Londra seyahatinde Sak›p Sabanc› Bey’e rastlad›k. O beni, ben de
onu severdim. Uzun sohbet ve de¤erlendirmelerimiz s›ras›nda, vak›f kurmalar›n›
önerdim. Kafas›na yatt›. Türkiye’ye dönüﬂte Vehbi Koç Vakf›’n› inceledi ve Sabanc› Vakf›’n› kurdu. Di¤er hay›rseverler
de ayn› yoldan geldi. Bu vakf›n Türkiye’ye
maddi katk›s› ölçülemez derecede büyük.
Vakf›n icra komitesi baﬂkan› olarak Koç
Özel Lisesi, Koç Üniversitesi, 13 ilkö¤retim okulu gibi projelerimize en büyük katk› ve eme¤i Suna K›raç yapt›. Koç Üniversitesi yap›l›rken, ben projenin maddi heybetinden ve çekti¤imiz bürokratik engellerden b›karak korkuyor, de¤ecek mi diye
düﬂünüyordum. Nitekim, Suna’n›n sa¤l›¤›na mal oldu. Fakat, ﬂimdi o p›r›l p›r›l
gençleri gördükçe, her ﬂeye ra¤men övünüyorum. Amerikan Hastanesi maddi imkâns›zl›klardan dolay› kapanmak üzereyken, Rahmi’nin ›srar›yla hastaneyi devral›p
baﬂka bir yere taﬂ›d›k. Bugün uluslararas›
kriterlerde hizmet veren bir kuruluﬂ”.
Arsel, “Kültür sanata destek olmak için
projeler gerçekleﬂtiriyorsunuz; gerek Koç
Holding bünyesinde gerek ba¤›ms›z, bu
anlamda herhangi bir projeniz var m›?” sorusuna da ﬂu yan›t› veriyor:
“Uzun bir süredir üzerinde çal›ﬂt›¤›m›z ve
gerçekleﬂtirmeyi tüm Koç Ailesi olarak çok
istedi¤imiz projemiz yeni Sadberk Han›m
Müzesi. Müzemiz 1980 y›l›nda Türkiye’nin ilk özel müzesi olarak kuruldu, yurtiçi ve yurtd›ﬂ› birçok etkinli¤e önayak oldu, ödüller ald›. Kardeﬂim rahmetli Sevgi
Gönül’ün çabalar›yla geçen 28 sene zarf›nda Sadberk Han›m Müzesi küçük bir müzeden orta ölçekli bir müze haline geldi.
Dolay›s›yla bulundu¤u mekân yetersiz kal›yor. Çok kapsaml›, önümüzdeki 50 y›l›n
ihtiyac›n› karﬂ›layacak, dünya standartlar›nda bir proje haz›rlat›yoruz. Tek eksi¤imiz yer. Bu konuda da çal›ﬂmalar›m›z sürüyor.”

Koç Ailesi’nin

vergi gururu

K
Koç Ailesi, bu y›l da
yüksek düzeyde vergi
ödemenin gururunu
yaﬂ›yor... Türkiye’nin gelir
vergisi rekortmenleri
listesinin ilk 20 s›ras›nda
Koç Ailesi dört kiﬂiyle
temsil edildi. Semahat
Arsel listenin dördüncü,
Rahmi M. Koç beﬂinci,
Mustafa V. Koç
dokuzuncu, Ömer M. Koç
ise 19. s›ras›nda yer ald›.
Devletin en önemli gelir
kayna¤› verginin, ayn›
zamanda sosyal adaletin
sa¤lanmas›ndaki rolünü
de hat›rlatan Arsel, Koç
Ailesi, Holding ve
Topluluk ﬂirketlerinin
vergi konusunda örnek
olma amac›na vurgu yapt›

oç Ailesi, geleneksel oldu¤u
üzere 2007’de de ad›n›, Türkiye’nin siyasi baﬂkenti Ankara ve ekonomik baﬂkenti
‹stanbul ile ülke genelini
esas alan vergi rekortmenleri listesine
yazd›rd›. Koç Holding ﬁeref Baﬂkan›
Rahmi M. Koç Ankara’da 2007 y›l›nda
en çok gelir vergisi ödeyenler listesinin
ikinci s›ras›nda, Koç Holding Yönetim
Kurulu Üyesi ve Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Semahat Arsel de ‹stanbul’da 2007 vergilendirme dönemi
gelir vergi listesinin üçüncü s›ras›nda yer
ald›. Koç Ailesi “Türkiye Gelir Vergisi Rekortmenleri” listesinin ilk 20 s›ras›nda da
dört bireyi ile temsil edildi.
Ankara Vergi Dairesi Baﬂkan› ﬁinasi Candan ve ‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkan›
ﬁükrü Dilaver, 2007 y›l›nda ﬂehirlerinin
vergi rekortmenleri ve vergi gerçekleﬂmelerini birer bas›n toplant›s›yla duyurdu. ﬁinasi Candan, Rahmi M. Koç’un bu
y›l 7 milyon 72 bin 990 YTL tahakkuk
eden gelir vergisi ile Ankara'da ikinci oldu¤unu aç›klad›. ﬁükrü Dilaver de, ‹stanbul’un 2007 gelir vergisi üçüncüsünün, 7 milyon 235 bin YTL kazanç beyan eden Semahat Arsel oldu¤unu bildirdi. ‹stanbul vergi rekortmenleri listesinin
yedinci s›ras›nda da Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç yer
ald›.

Arsel: Örnek olmak istiyoruz
Uzun y›llard›r ‹stanbul vergi rekortmenleri aras›nda en üst s›ralarda yer alan,
2006’da da en çok vergi ödeyenler listesinde üçüncü s›rada bulunan Semahat
Arsel konuyla ilgili aç›klamas›nda, vergi
ödemenin kutsal bir vatandaﬂl›k görevi
oldu¤unu belirtti. En çok vergi ödeyenler aras›nda bulunmaktan gurur duydu¤unu ifade eden Arsel, vergilerin devletin
en önemli gelir kayna¤› olmas›n›n yan›

s›ra sosyal adaletin sa¤lanmas›nda da
önemli bir rol oynad›¤›n› vurgulad›.

A¤›rl›k ‹stanbul’da
Gelirler ‹daresi Baﬂkanl›¤›’n›n verilerine
göre, gelir vergisi rekortmenleri listesinin
ilk s›ras›ndaki mükelleflerin 27’si ‹stanbul’a kay›tl›. Bu y›l Türkiye gelir vergisi
rekortmenleri listesinin dördüncü s›ras›nda Semahat Arsel yer ald›. Bir sonraki
isim de Rahmi M. Koç oldu. Tahakkuk
eden 4 milyon 518 bin 575 YTL vergiyle
Mustafa V. Koç dokuzuncu s›rada yer ald›. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer M. Koç da 3 milyon 660 bin 97
YTL ile Türkiye vergi rekortmenleri listesinin 19. S›ras›ndayd›.

Üç kiﬂi, 40 ilin vergisini ödedi
Arsel’in de aralar›nda bulundu¤u, ‹stanbul gelir vergisi rekortmenleri listesinin
tepesindeki ilk üç ismin son beﬂ y›lda
ödedi¤i vergi toplam›, 98 milyon 292 bin
YTL oldu. Bu vergi, 40 ilin 2007 y›l› gelir vergisinden daha yüksek. Ankara’da
da gelir vergisinde ilk 100'e giren mükelleflerin beyan edilen genel matrah içindeki pay› 2006’da yüzde 15, 2007’de
yüzde 15 ve 2008’de yüzde 14 oldu. ‹lk
100 mükellefin tahakkuk eden gelir vergisi içindeki pay› da 2006’da yüzde 20,
2007’de yüzde 20 ve 2008’de yüzde 18
olarak gerçekleﬂti.
Ankara’da 2008 y›l›nda bir önceki y›la
göre yüzde 18, 2006’ya göre ise yüzde
54 oran›nda gelir vergisi matrah art›ﬂ› oldu. Gelir vergisi tahakkuku da 2007’ye
göre yüzde 18, 2006’ya göre yüzde 34
artt›. ‹stanbul’da ise ﬁubat 2008 sonu itibariyle vergi gelirleri yüzde 28, ‹stanbul
Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›’n›n vergi gelirleri de geçen seneki beyana göre yüzde 17
artt›. 2007 y›l›nda sicil kayd› olan mükellef say›s›, önceki y›la göre yüzde 5
yükseldi.
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k ültürel vizyon

Sanat ve e¤itim
tutkunu Sevgi Gönül,
ad›na yak›ﬂan bir
etkinlikle, “Sevgi
Gönül Sanat Gecesi”
ile an›ld›. VKV Koç
Özel ilkö¤retim
Okulu ve Lisesi
taraf›ndan
düzenlenen ve
geleneksel hale
getirilen etkinlik
beﬂinci kez
düzenlendi.
Ö¤rencilerin
hünerlerini
sergiledi¤i gecede
konuﬂmac›lar,
Gönül’ün, yaratt›¤›
dostluklarla yaﬂamaya
devam etti¤ine dikkat
çektiler
16

Sevgi Gönül, sanat dolu bir gecede an›ld›

“Sevgi” ve “Gönül”
dolu bir etkinlik…

28

Mart 2008 akﬂam›, Koç Allianz Genel Müdürlü¤ü Oditoryumu'nda çok özel
bir etkinlik vard›. 2003’te aram›zdan ayr›lan Sevgi Gönül, Vehbi Koç Vakf›
(VKV) Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi ö¤rencilerinin düzenledi¤i geleneksel etkinlikle an›ld›. Gecede bir araya gelen dostlar›, Sevgi Gönül’ü bir
kez daha, b›rakt›¤› sanat ve e¤itim miras›yla hat›rlatt›lar.
Beﬂincisi düzenlenen anma törenine Koç Holding Yönetim Kurulu ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M.
Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu
üyesi Semahat Arsel, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ömer M. Koç, Do¤an Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ayd›n Do¤an, merhum iﬂadam› Sak›p Sabanc›’n›n eﬂi Türkan Sabanc›'n›n da aralar›nda oldu¤u çok say›da konuk kat›ld›.
Sevgi Gönül ad›n›n her zaman sanat ve e¤itimle birlikte an›ld›¤›n› belirten VKV Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi Genel Müdürü John Anthony Paulus, ö¤rencilere sanatla bütünleﬂtirilmiﬂ bir e¤itim f›rsat› sunduklar›n› söyledi. Etkinli¤e destek olan Koç Ailesi’ne teﬂekkür

Ö¤renci görüﬂleri
Irmak Özçelik
“Her y›l bu etkinli¤e haz›rlanmak bizi çok heyecanland›r›yor. Bu etkinlikte Sevgi Gönül’ü anmak ve
sanat›n e¤lenceli yönünü öne ç›karmak istiyoruz.
Koç Ailesi’nin bu kadar güzel ﬂeyler yapmas›, e¤itimiyle bu okulun, sanat›yla bu etkinli¤in parças› olmak bizi çok mutlu ediyor. ‹ç mimarl›k okuyaca¤›m. Okulum, e¤itimin yan› s›ra, bana sanatsal ilgi
alan›m› da kazand›rd›.”

K›vanç Öztürel

sanatlara sevgi ve gönülle ba¤l› Sevgi Gönül’ü anma gecesinde olmaktan dolay› çok
mutlu” oldu¤unu belirten Akp›nar, “Gönül çifti sanata ve sevgiye verdikleri emekle, onlar›n açt›¤› yolda giderek yetiﬂen ö¤rencilerle hat›rlanacaklar” dedi. Meddah
gelene¤inin izlerini taﬂ›yan ve insano¤lunun geliﬂimini anlatt›¤› performans›n›
Gönül çiftine adayan Akp›nar, insanlar›n
sadece temel ihtiyaç peﬂinde koﬂtu¤u zamanlar› geride b›rakt›¤›n›, güzelliklerle tatmin olunan bir döneme girildi¤ini söyledi.

Cazdan tangoya…

eden Paulus, “Onlar›n destekleriyle okulumuzda önemli sanatç›lar ve ö¤retmenler
yetiﬂtirmeye devam ediyoruz. Sevgi Gönül’ü böyle bir etkinlikle anmak bizim için
büyük bir onur. O, bize bu e¤itim imkânlar›n› verenlerden biridir” dedi.
Zaman›n çok h›zl› geçti¤ini hat›rlatan Koç
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat
Arsel ise dugular›n› ﬂöyle ifade etti: “Sevgi
ve Do¤an aram›zdan ayr›lal› beﬂ koca y›l
geçmiﬂ. Dostlar›na ba¤l›, pozitif ve bulunduklar› topluma iz b›rakm›ﬂ bir çift olarak
hâlâ aram›zdalar, yaﬂ›yorlar. Ö¤rencilerinin yeteneklerini sergiledi¤i bu etkinlik,
güzel sanatlara düﬂkün Sevgi Gönül an›s›na yap›l›yor. VKV Koç Özel ‹lkö¤retim
Okulu ve Lisesi’nin en önemli özelliklerinden biri de ö¤rencilerin kiﬂiliklerini geliﬂtirmek, yeteneklerini ve becerilerini ortaya
ç›kart›p desteklemek. Okulun amac›, ö¤rencileri mutlu, baﬂar›l›, bilinçli, üretken
ve pozitif insanlar olarak topluma kazand›rmak. Aralar›ndan dünya çap›nda sanatç›lar ç›kaca¤›na inan›yorum.”
Gecede konuﬂanlardan biri de tiyatro ve sinema sanatç›s› Metin Akp›nar’d›. “Güzel

Konuﬂmalar›n ard›ndan ö¤rencilerin müzik ve dans gösterileri baﬂlad›. Piyano sonatlar›ndan caz parçalar›na, tangodan modern dans gösterilerine uzanan baﬂar›l› bir
sahne gösterisi sunan ö¤renciler ayakta alk›ﬂland›. Renan Öziskender’in Frederic
Chopin’den piyano sonat› performans›yla
aç›lan gösteri, oda orkestras› eﬂli¤inde sahneye ç›kan Irmak Özçelik ve K›vanç Öztürel’in tango gösterisiyle devam etti. “Caz
Orkestras›”n›n çald›¤› iki parça ve Melisa
Akkaya’n›n piyanoda çald›¤› bir balatla
renklenen gecede; “Pop Orkestras›”, “Ça¤daﬂ Bale Toplulu¤u” da sahne ald›.
Her y›l oldu¤u gibi, bu etkinlikte de sanatla u¤raﬂan bir Koç Özel Lisesi mezunu da
misafir edildi. 1999 mezunlar›ndan grafik
sanatç›s› Can Say›nl› hakk›nda bilgiler verilirken, konuklar sanatç›n›n eserlerini yak›ndan inceleme imkân› buldu.
Sahne gösterilerinin ard›ndan fuaye alan›na geçen misafirleri, ö¤rencilerin resim, foto¤raf ve seramik alanlar›nda ortaya koyduklar› yap›tlar bekliyordu. Koç Özel Lisesi Güzel Sanatlar Bölümü Baﬂkan› Can
Ayan’›n verdi¤i bilgilere göre, etkinlik 130
ö¤rencinin yo¤un çal›ﬂmas›yla ortaya ç›kt›.
Sanat› seven gençleri öne ç›karmak amac›n› da taﬂ›yan etkinlik, bundan sonraki senelerde de devam edecek.

“Daha önce dans yetene¤imi keﬂfetmemiﬂtim. Okulum sayesinde bu alandaki yetene¤imi keﬂfettim.
Kendimi farkl› danslar› denerken düﬂünemezken,
ﬂimdi sahnedeyim. Geriye bakt›¤›m›zda bu geceye
haz›rlanman›n bizi çok mutlu etti¤ini görüyorum.
Koç Ailesi’ni de bu etkinlik sayesinde tan›m›ﬂ oluyoruz. Sevgi Gönül’ü tan›ma imkân›m›z olmasa bile,
bu etkinlik sayesinde onun kiﬂili¤ine yak›ndan ﬂahit
olduk. Üstelik bu kadar çok seveninin olmas› bizleri mutlu etti.”

Sedef Gali
“11’inci s›n›fta okuyorum. Dört yaﬂ›mdan beri piyano çal›yorum. Geçen seneki etkinlikte de ﬂark› söyledim. Koç Lisesi’nde okumak çok güzel. Burada
kendimle ilgili pek çok ﬂey keﬂfettim. ABD’de sanat
okumay› düﬂünüyorum. Bu etkinli¤e de üçüncü kez
kat›ld›m. Sevgi Gönül’ü bu sayede tan›m›ﬂ olduk.”

Emre ‹lker
“Bu etkinli¤in hayat›m› de¤iﬂtirdi¤ini söyleyebilirim.
Geçen seneki müzikalin ard›ndan opera okumaya
karar verdim. Ö¤retmenlerimizin de yard›mlar›yla
kendimi oldukça iyi yetiﬂtirdi¤imi söyleyebilirim. Bu
etkinlikte görev almak bizi çok heyecanland›r›yor.
Çok küçük yaﬂlar›mdan beri müzikle ilgileniyorum,
ancak bu etkinlikte yaﬂad›¤›m heyecan› size anlatamam. Türkiye’deki en ﬂansl› ö¤renciler oldu¤umuzu düﬂünüyorum. Bu okulda, her türlü imkân›
de¤erlendirmek ö¤rencilerin elinde. Koç Lisesi, iyi
bir e¤itimi cana yak›n insanlarla alabilece¤iniz, üstelik sanatla ilgilenebilece¤iniz bir okul. Sevgi Han›m’›n hayat›n› çok iyi bilmiyorum. Beﬂ senedir
onun ad›na bir etkinlik düzenlenmesi, okulda ö¤rencilerin vakitlerini geçirdi¤i bölüme onun ad›n›n
verilmesi bile onun ne kadar sevgi dolu bir insan
oldu¤unu gösteriyor.”

Zeynep Gözde Köro¤lu
“Koç Liseli olmak çok güzel ve bir o kadar da zor.
Etkinlikte ﬂark› söylemek beni çok mutlu etti. Müzik
okumak istiyorum. Sevgi Gönül ad›na düzenlenen
bu etkinlikte iki senedir görev al›yorum. Umar›m seneye de görev al›r›m”

Cazc› Kardeﬂler
Etkinlikte büyük be¤eni toplayan gruplardan biri
de “Caz Orkestras›”yd›. Orkestra üyesi ö¤renciler,
genellikle sanat hayatlar›n› mesleki kariyerle birlikte yürütmeyi planl›yorlar. Kendilerini ünlü müzikal,
“Cazc› Kardeﬂler” filmindeki karakterlere benzeten
orkestra üyelerinden U¤ur Küpeli davul, Ya¤›z Özkan saksofon, Emre Günay ise gitar çal›yor.
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s tratejik sat›nalma yönetimi

“Sat›nalma”da yeni trendler
ve yeni trend

“sat›nalma”
Zer Genel Müdürü Murat Menemenli: “Art›k, ‘her ﬂey benim olsun,
konunun uzman› olmasam da ben kontrol edeyim, bu iﬂle ilgili risk
alamam’ gibi yaklaﬂ›mlar terk ediliyor”

iyasadaki rakip kuruluﬂlar›n art›k bugün, tedarik
zincirinin bir baﬂka noktas›nda ayn› ‘a¤’ içinden hizmet ald›klar›n› görüyoruz.
Yani ﬂirketler daha iyi bir maliyet sa¤l›yorsa rakibiyle de iﬂbirli¤i yapmaktan
çekinmiyor” diyen Murat Menemenli ile
tedarik zinciri yöntemlerini konuﬂtuk.

“P

Zer’in ”sat›nlama” konusunda dört
y›l› bulan faaliyetlerinde Koç Toplulu¤u içindeki rolünü nas›l tan›ml›yorsunuz?
Dünyada “sat›nalma” alan›nda ve esasen
daha geniﬂ bir perspektif ile ele al›nd›¤›nda tedarik zincirinin tüm alanlar›nda
bir süredir h›zl› bir de¤iﬂim yaﬂan›yor.
Zer’in Toplulu¤umuzdaki rolünü daha
iyi anlatabilmek için ﬂimdi size art arda
birkaç k›saltma sayaca¤›m ve büyük olas›l›kla birço¤unun ne anlama geldi¤ini
bulmakta zorlanacaks›n›z. P2P, SSON,
SSO, PSP, FSP. Maalesef bunlar›n hepsi
de ‹ngilizceden. Belki bu söyleﬂide
Türkçelerini de yaratm›ﬂ olaca¤›z. Yak›n
gelecekte bu k›saltmalar› günlük iﬂ hayatlar›nda kullanmayanlar, ça¤›n gerisinde kalm›ﬂ gibi gözükecekler.
Dünyada “sat›nalma” son 10 senedir büyük evrim geçiriyor. Zer’in de, bu evrimi bilen yöneticilerimizin, dünya reka18

betine aç›lan Toplulu¤umuzun geliﬂmesini sürdürebilmesi için buldu¤u çözümlerden biri oldu¤unu düﬂünüyorum. Koç Toplulu¤u’nda iki önemli geliﬂim sa¤land›. Bir yanda “sat›nalma”y›
her türlü etkiden ar›nd›ran e-ihaleleri
yapan Promena, di¤er yanda ﬂirketlerin
kritik iﬂ süreci d›ﬂ›nda kalan bireysel
“sat›nalma”lar›ndan vazgeçerek ölçeklerini bir araya getirdi¤i, proje baz›nda çal›ﬂmalar yaparak en iyi uygulamalar›
Topluluk ﬂirketlerinin tümüne taﬂ›ma
olana¤› sa¤layan Zer platformu. Bu süreçte, ﬂirketlerimizin de ayn› bak›ﬂ aç›s›na tam destek vermeleriyle, Toplulu¤umuz bu iki giriﬂimin meyvesini gördü ve
görecek.
Hayat›m›za girecek bu k›saltmalar›n
ne anlama geldi¤ini ö¤renebilir miyiz?
Terminolojiyi do¤ru kullanmak gerekirse, Zer esas›nda Koç Toplulu¤u’nun bir
“Shared Service Organization”udur
(SSO). Türkçede “Ortak Hizmet Organizasyonu” (OHO) diyebiliriz. Dünyadaki büyük ﬂirketlerin hemen hepsinin
OHO’lar› var. Zer h›zla bunun gereklerini yerine getirerek, ilk aﬂamada verimlilik art›rmaya ve maliyet düﬂürmeye
odaklan›yor. ‹kinci aﬂamada ise Zer, art›k inovasyona a¤›rl›k veren ve tedarikçilerinin sa¤lamakla yükümlü oldu¤u

hizmet seviyelerini belirlenmiﬂ performans kriterleri baz›nda takip eden bir
hizmet ﬂirketine dönüﬂüyor. Yani Zer
art›k geldi¤i noktada “SLA”lar›, yani
“Hizmet Seviyesi Sözleﬂmeleri”ni “Ana
Performans Kriterleri”ne (KPI) ba¤layan
ve bunlar› takip eden, raporlayan bir
kurum niteli¤i kazan›yor.
Bir baﬂka aç›dan bak›ld›¤›nda Zer, ayn›
zamanda ABD’de hayli yayg›n olan
“Shared Service and Outsoucing Networks (SSON)” olarak da tan›mlanabilir. Dilimizde bunu “Ortak Hizmet ve
D›ﬂ Kaynak Kullan›m A¤›” olarak kullanabiliriz. Bu isim de bir anlamda Zer’i
tan›ml›yor, çünkü bizim ilk yapt›¤›m›z
projelerin içinde d›ﬂ kaynak kullan›m›na yönelik ortak hizmetler çokça yer ald›. Genelleme yapacak olursak, art›k gelinen noktada, “Her ﬂey benim olsun,
konunun uzman› olmasam da ben
kontrol edeyim, bu iﬂ ile ilgili risk alamam” gibi yaklaﬂ›mlar terk ediliyor.
Bugün, eskinin aksine, d›ﬂ kaynak olarak kullanabilece¤imiz, konusunda gerçekten uzman, katma de¤er yaratabilecek firmalar›n oldu¤unu görmek heyecan veriyor. Ama sonuçta Türkiye genel
olarak d›ﬂ kaynak kullan›m›nda henüz
çok gerilerde. Toplulu¤umuz aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda bu alanda gidilecek çok yol
oldu¤unu düﬂünüyorum. Temizlik, gü-

önemli bir konu. “A¤” ölçe¤i sa¤l›yor.
Yurtd›ﬂ›nda gelinen noktada, kendi baﬂ›na
bir ölçek oluﬂturmayan ve tedarikçileri
üzerinde pazarl›k gücü elde edemeyen kuruluﬂlar, maliyetlerini indirmek veya verimlilik için, art›k bir “a¤” içinde yer alabiliyorlar. Sat›n al›nacak hizmet veya mal ne
ise birbiriyle iliﬂkisi olmayan birçok ﬂirket
biraraya gelerek tedarikçilerle olan iliﬂkiyi
iﬂin uzman› bir SSON’ye teslim ediyor.
Böylece maliyetlerini en iyi ﬂekilde kontrol
etmiﬂ oluyor. Bu noktada iﬂin daha ilginci,
piyasadaki rakip kuruluﬂlar›n art›k bugün,
tedarik zincirinin bir baﬂka noktas›nda ayn› “a¤” içinden hizmet ald›klar›n› görüyoruz. Yani ﬂirketler daha iyi bir maliyet sa¤l›yorsa, rakibiyle de iﬂbirli¤i yapmaktan
çekinmiyor. Yani bizim gibi bir Topluluk
çat›s› alt›nda buluﬂmayan kuruluﬂlar dahi
bir araya gelme becerisini gösterir oldular.

Murat Menemenli kimdir?
Bo¤aziçi Üniversitesi mezunu olan Murat Menemenli, 1975 y›l›nda Otomotiv Lastikleri Tevzi A.ﬁ. ﬂirketinde MT olarak Toplulu¤a kat›ld›. Burada 1982 y›l›nda Genel Müdür Yard›mc›s›, 1992 y›l›nda Genel Müdür oldu. Daha sonra TNT Lojistik (bugünkü Ceva) ﬂirketinin kurucu Genel Müdürlü¤ü görevini üstlendi. 2003 y›l›nda Zer ﬂirketinin Genel Müdürlü¤ü görevine atand›. Dr. Feryal Menemenli ile evli olan Murat Menemenli iki k›z çocu¤u babas›.

venlik gibi hizmetlerde d›ﬂ kaynak kullan›m› yerleﬂmiﬂ olsa da geliﬂmiﬂ ekonomilerde çok daha farkl› konularda d›ﬂ kaynak kullan›m› görüyoruz. ‹ﬂte yaz›n›n giriﬂinde yer alan k›saltmalardan, PSP veya
daha da k›sas› PS burada devreye giriyor.
Purchase Service Provider, Sat›nalma Hizmet Sa¤lay›c›s› (SHS) esas›nda büyük ﬂirketlerin “sat›nalma”y› merkezileﬂtirmeleri
ile ortaya ç›km›ﬂ. Yani büyük ﬂirketler esas›nda kendi “sat›nalma” departmanlar›n›n
iﬂini outsource ediyorlar. Bugün yine geliﬂmiﬂ ülkelerde çeﬂitli konularda uzmanlaﬂm›ﬂ “sat›nalma” hizmeti veren kuruluﬂlar var. Bu organizasyonlar P2P yani Procure to Pay Türkçede Sat›nalmadan Ödemeye (SÖ) ﬂeklinde bir fonksiyonu yerine
getiriyorlar. ‹ﬂin özünde tabii ki bizim bugün birçok ﬂirketimizde etkin biçimde çal›ﬂan ERP sistemleri ile entegre otomasyon

sistemleri yat›yor. “Sat›nalma” süreçlerinin
tek merkezden P2P sistem altyap›s› ile yönetilmesi otomasyonun operasyonel maliyetleri düﬂürmesi yan›nda, kontrolü art›r›yor. Her ödemeyi bir faturaya, her faturay› bir sözleﬂmeye ba¤l›yor. Sözleﬂme koﬂullar›na uyulup uyulmad›¤›n›n takibi ve
tedarikçi performans›n›n monitör edilmesi d›ﬂ›nda, raporlama kolayl›¤›, ﬂeffafl›k
sa¤l›yor. Daha önemlisi Dünya “sat›nalma” literatüründe “maverick spending”
yani ﬂirketlerde ERP sistemleri d›ﬂ›nda
kalmakla birlikte ilgili ﬂirketin iﬂini sürdürmesi için “sat›nal›nma”s› zorunlu olan,
daha basit veya geleneksel “sat›nalma” süreçleri ile yürütülen, iﬂleri veya giderleri
kontrol alt›na alma olana¤› sa¤lanm›ﬂ oluyor. SSON’den baﬂlad›k konuyu biraz da¤›tt›k. Tekrar SSON’ye dönersek, k›saltmada yer alan “N” Network, yani “A¤” çok

Birkaç k›saltma bizi nerelere getirdi.
Peki di¤er k›saltmalar neyi iﬂaret ediyor?
Esas›nda tüm k›saltmalarda yine ayn› kavram etraf›nda dönüyoruz. CC, Competence Center’›n k›salt›lm›ﬂ›; Uzmanl›k Merkezi diyebiliriz. Biliyorsunuz dünya literatüründe böyle daha çok k›saltma var. CS,
Corporate Sourcer, Kurum Tedarikçisi.
Sonuçta, ad› ne olursa olsun, tüm bu k›saltmalar “sat›nalma”da merkezi bir yap›lanmaya iﬂaret ediyor. Örne¤in SC, Service Center, Hizmet Merkezi. Esas›nda ﬂirketimizin Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.ﬁ. olan unvan›ndaki Merkezi Hizmetler biraz da dünya “sat›nalma” literatüründen esinlenmedir. Özet olarak, bugün
art›k bu kavramlar etraf›nda buluﬂmam›ﬂ
ﬂirket kalmad›. Yabanc› ortaklar›m›z›n da
tümünün benzer yap›lar› bulunuyor.
“Sat›nalma Yönetimindeki” bu geliﬂmeleri ve kavramlar› göz önüne ald›¤›m›zda Koç Toplulu¤u’nun bulundu¤u yer
nedir?
Sonuçta Koç Toplulu¤u, her konuda oldu¤u gibi, “sat›nalma” ve tedarik zinciri
yönetiminde de dünyada olup biteni en
yak›n ﬂekilde takip ederek, konuyu bir
yandan kendi ihtiyaç ve hedefleri do¤rultusunda yeniden yorumlarken, kendi kültürü ile de harmanl›yor. Di¤er yandan, Zer
ve Promena önderli¤inde geliﬂtiriyor ve
maliyetlerini en iyi ﬂekilde kontrol eden,
verimli iﬂletmelerden oluﬂmuﬂ bir ﬂirketler
ailesi olarak dünyadaki yerini al›yor.
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‹deal bir PR ﬂirketi

NASIL OLMALI?
IPRA Baﬂkan› Robert W. Grupp: “Halkla iliﬂkiler becerilerine sahip
olmas›, bir halkla iliﬂkiler ﬂirketi için gerekli asgari bedeldir. Ancak ayn›
zamanda halkla iliﬂkiler ﬂirketi ile müﬂteri ekibi aras›nda ‘iyi bir kimya’
oluﬂmas› gerekir. Karakterler ve çal›ﬂma biçimleri aras›nda uyum olup
olmad›¤›na bakmal›. Deneyimlerime göre bir iliﬂkide kimya varsa, bu,
baﬂar›y› mümkün k›lar”

H

alkla iliﬂkiler, bir uzmanl›k
dal› olarak uzun zamand›r iﬂ
dünyas›n›n vazgeçilmez bir
alan›. Peki bir ﬂirket, halka
iliﬂkiler ﬂirketini nas›l seçmeli, ideal bir
halkla iliﬂkiler ﬂirketi nas›l olmal›? Bu sorular›, Uluslararas› Halkla ‹liﬂkiler Derne¤i (IPRA) Baﬂkan› Robert W. Grupp,
Bizden Haberler için cevapland›rd›.
‹deal bir halkla iliﬂkiler firmas›n› nas›l
tan›mlars›n›z?
Bir müﬂteri ile bir halkla iliﬂkiler firmas›
aras›ndaki baﬂar›l› iliﬂki baz› temel ilkelere dayan›r: firman›n sunabilece¤i hizmetlerle müﬂterinin ihtiyaçlar›n›n en iyi ﬂekilde uyumu, hedefler konusunda mutlak
bir fikir birli¤i, sürekli eriﬂilebilirlik, tam
bilgi paylaﬂ›m›, kesintisiz etkileﬂim, program ve ilerleme konular›n›n düzenli olarak gözden geçirilmesi ve sözleﬂmenin getirdi¤i sorumluluklar›n aç›kça anlaﬂ›lmas›. Bütün bunlar›n temelinde de karﬂ›l›kl›
güven ve sayg› yatar. Tüm bu önemli ö¤elerin bir araya gelmesi ile güçlü, faydal› ve
uzun soluklu iﬂ ortakl›¤› inﬂa edilebilir.
Hedeflerinize uygun bir halkla iliﬂkiler firmas› seçmenin genel kurallar› ya
da ölçütleri var m›d›r?
Müﬂterilere, aﬂa¤›daki temel ad›mlar› iz-
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lemelerini öneriyorum:
1. Temel ihtiyaçlar›n›z› titizlikle belirleyin. ‹ﬂinizde baﬂar›l› olmak için hangi
konularda halkla iliﬂkiler deste¤ine ihtiyac›n›z oldu¤unu hesaplay›n. Bütçe parametrelerini erkenden oluﬂturun.
2. Uygun aday ajanslar› belirlemek için
çeﬂitli kaynaklar, teknikler ve temaslardan yararlanarak bir a¤ oluﬂturun. Aday
ajanslar› de¤erlendirme konusunda tutarl› bir yaklaﬂ›m› teﬂvik için belirli karar
verme ölçütleri geliﬂtirin.
3. Kabiliyet ve imkânlar›n› daha iyi görebilmek için ajanslar› ﬂahsen ziyaret edin.
Müﬂteri referanslar›n› kontrol edin. Ancak bu testi geçen ajanslar son karar› verecek gruba sunum yapma f›rsat›na sahip olmal›.
4. Aday ajanslara proje ﬂartnamesi ve sunumlar›na iliﬂkin parametreler sunun.
Bu konuda çal›ﬂacak kiﬂiler, mutlaka
ajans›n sunumuna kat›lmal›.
5. Sunumdan sonra her bir aday ajans›
de¤erlendirmek için puan çizelgeleri
kullan›n. Bütün sunumlar›n ard›ndan
müﬂteri ad›na karar verecek grup, puanlar› karﬂ›laﬂt›r›r ve bir karara var›r. Sonras›nda da iﬂ (ve e¤lence) baﬂlar!
“En iyi” seçimi yapabilmeleri için yöneticilere bu genel ölçütlere ek olarak

baﬂka ne gibi “ipuçlar›” önerirsiniz?
Burada bir iliﬂki sektöründen bahsediyoruz ve ben müﬂterilerle halkla iliﬂkiler
firmalar› aras›ndaki “kimyan›n” önemli
bir rolü oldu¤una inan›yorum. Temel
düzeyde, gözle görülür halkla iliﬂkiler
becerilerine sahip olmak, bir firman›n en
önemli “geçer akçesidir.” Di¤er bir ifadeyle, iﬂ için benimle temas kuran bir
halkla iliﬂkiler ajans›n›n benim sorunuma ya da yaﬂad›¤›m güçlü¤e dair temel
bir anlay›ﬂ sergilemesini ve ilgili becerilere sahip olmas›n› beklerim. (Bunlar yoksa, zaten benimle bir temas kurmalar›
söz konusu olamaz.) Bu bak›mdan yöneticiler, ajansa ba¤l› tak›m ile müﬂterinin
tak›m› aras›nda “iyi bir kimya” ve kiﬂilikler ile çal›ﬂma biçimleri aras›nda uyum
olup olmad›¤›na bakmal›. Deneyimlerime göre, bir iliﬂkide do¤ru kimya varsa,
baﬂar› da mümkün hale gelir.
Kimya özellikle önemli, çünkü ajansmüﬂteri iliﬂkileri uzun vadeli olmal›d›r.
Genellikle atamalar veya görev de¤iﬂikliklerinde iﬂler do¤ru yürümedi¤i zaman
müﬂteriler halkla iliﬂkiler firmalar›n› de¤iﬂtirirler. Bunun yerine, müﬂteriler bunun nedenlerini araﬂt›rmal› ve uygun
stratejik de¤iﬂiklikler ya da personel de¤iﬂiklikleri yapmal›. Halkla iliﬂkiler
ajanslar›ndan en iyi sonucu ﬂeffafl›k ve

güvene dayal› sa¤lam iliﬂkiler kuruldu¤unda al›r›m.
Son birkaç y›lda halkla iliﬂkiler firmalar›n›n çal›ﬂmalar›nda ne gibi de¤iﬂiklikler oldu?
‹nsanlar gerek halkla iliﬂkiler alan›nda, gerekse toplumdaki trendlerden bahsederken karanl›k tablolar çizme e¤iliminde
oluyor; barda¤›n yar›s›n› dolu görmek yerine di¤er yar›s›n› boﬂ görüyor. Belki belirli ölçüde bir kötümserlik yad›rganmayabilir, ancak ben iyimserim, muazzam f›rsatlar›m›za ve potansiyel çözümlere odaklan›yorum. Asl›na bak›l›rsa, bugünün ﬂartlar› göz önünde bulunduruldu¤unda, dünyan›n bizim becerilerimize modern ça¤›n
di¤er dönemlerinde oldu¤undan çok daha
fazla ihtiyac› var. Dünyan›n benim bu sonuca varmam› sa¤layan özelliklerinden biri, “birbirimize ba¤l›l›¤›m›z” ya da di¤er
bir ifadeyle “birbirimize ba¤›ml› olmam›z”. Küreselleﬂmenin de¤erine inanmayan insanlar bile modern dünyan›n hakim
özelliklerinden birinin birbirine ba¤›ml›l›k
oldu¤u fikrine kat›l›r görünüyor.
F›rsatlar›m›z›n sorunlar›m›zdan daha çok
oldu¤unu ve dünyan›n temel özelliklerinden birinin “birbirine ba¤›ml›l›k” oldu¤unu kabul ederseniz -olumlu ve olumsuz
unsurlar›n bilincinde olarak- bu durumda

halkla iliﬂkiler alan›nda bizim görevimizin, ﬂirketlerimize, kurumlar›m›za ve
müﬂterilerimize daha iyi ve entegre olmuﬂ
sosyal, ekonomik ve profesyonel topluluklar haline gelmeleri yolunda yard›m etme f›rsat› oldu¤una inan›yorum.
Halkla iliﬂkiler alan›ndaki yeni trendler
nelerdir?
Halkla iliﬂkiler alan›nda baﬂar›ya giden yolu iﬂaret eden ve devam etmekte olan birkaç geliﬂme akl›ma geliyor.
Birincisi, CEO’lar›m›z ve müﬂterilerimizle
stratejik ortak olmak. Bizler, halka iliﬂkiler
konusunda müﬂterilerimiz olan firmalar›n
veya kendi firmalar›m›z›n en üst yöneticilerine eriﬂmek istedi¤imizden bahsederiz.
Ve halkla iliﬂkiler sektörü de raporlar›n›,
giderek artan bir ﬂekilde do¤rudan üst düzey yöneticilere sunmaya baﬂlad›.
Ayr›ca ait oldu¤umuz toplumlarda iﬂin rolünü daha iyi aç›klamal›y›z. ‹ﬂin nas›l yürüdü¤ünü, ﬂirketlerin nas›l yönetildi¤ini
ve elbette, kâr etmenin neden iyi bir ﬂey
oldu¤unu aç›klamal›y›z; bütün bunlar,
iﬂin küresel ekonomimizi körüklemek için
neden önemli oldu¤una iliﬂkin daha iyi
bir anlay›ﬂ ve takdiri beraberinde getirecektir. Halkla iliﬂkiler profesyonelleri yeni
teknolojiyi benimsemeli. Bu, birbirine
ba¤l›l›kla iliﬂkilidir; bu oyunun efendileri

olmal›y›z ve teknolojiyi kullanma biçimimiz sürekli yeni bir ﬂeyler icat etme temelli olmal›. ‹ﬂimiz tüketicilerle, seçmenlerle,
üyelerle, yat›r›mc›larla iliﬂki kurmaksa,
onlarla bulunduklar› yerde temasa geçmeliyiz; onlar›n kulland›¤› araçlar ve teknolojiler arac›l›¤›yla. Etik halkla iliﬂkiler faaliyetleri yürütmeliyiz. Ne yaz›k ki karar verme sürecini yönetme konusunda de¤erlerden çok paraya yönelik sürekli bir e¤ilim
var. Mesle¤imizde güçlü etik kodlara duyulan ihtiyaç hiç bu kadar çok olmam›ﬂt›.
Halkla iliﬂkilerin stratejik olarak önemli bir iﬂ oldu¤u düﬂüncesini sürdürebilmek ve güçlendirmek için halkla iliﬂkiler firmalar› ve onlarla iliﬂkili kurumlar›n sorumluluklar› nelerdir?
Halkla iliﬂkiler profesyonellerinin kendilerini “stratejik düﬂünürler” olarak ortaya
koymalar› son derece önemli. Sonu gelmeyen bir bilgi ak›ﬂ›n› yönetme konusunda yo¤un bir bask›yla karﬂ› karﬂ›yay›z; bu
nedenle bizim e¤ilimimiz, iletiﬂim “mekanikerleri” olmakt›r. Muazzam miktarda
bilgiyi iﬂliyor olmam›z bizim sonuçlara
h›zla ulaﬂmam›z› gerektiriyor. Karar verme sürecine hakim olan, stratejik düﬂünmeden çok, anl›k iletiﬂim; bunun de¤iﬂmesi ﬂart. Müﬂterilerimizle ve CEO’larla
ortak olmal›y›z. Ben buna, “iﬂimizin iﬂi”
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diyorum. Halkla iliﬂkilerin, para kazanmak, müﬂterileri kendine çekmek, üyelik
oluﬂturmak, seçmenleri etkilemek gibi temel iﬂ hedefleri ve kurumsal hedefleri
do¤rudan iyileﬂtiren geliﬂtirme stratejileriyle iliﬂkili olmas› gerekir. Yaln›zca müﬂterilerimizle stratejik düzeyde iletiﬂim kurdu¤umuz zaman güvenilir olabilir ve dahil edilebiliriz.
Sizce artan s›radanlaﬂma tehlikesini ortadan kald›rmak ve dolay›s›yla halkla
iliﬂkilerin ‘de¤erli’ bir iﬂ oldu¤una dair
bilinci yaﬂatmak için neler yap›lmal›d›r?
Söyledi¤im gibi, dünyada bugüne kadar
hiç olmad›¤› kadar birbirine ba¤l›l›k var.
“Uluslararas›” halkla iliﬂkiler uzmanlar› olmak, iki veya daha fazla ulustan meslektaﬂlarla ve müﬂterilerle etkileﬂimde olmak
anlam›na geliyor; en az›ndan, bu söz “ülkemin d›ﬂ›nda” anlam› taﬂ›yor. “Küresel”
ise tek bir birim olarak “bir dünya” anlam›na geliyor. Ben, bizlerin, “küresel” halkla iliﬂkiler uzmanlar› olmam›z gerekti¤ine
inan›yorum.
Giderek kesintisiz hale gelen bir dünyada
halkla iliﬂkiler mesle¤i, ulus devletlerin s›n›rlar›yla tan›mlanamaz veya belirlenemez. “Küresel”, yaln›zca tüm dünyada en
iyi uygulamalar› paylaﬂan profesyonelleﬂtirilmiﬂ bir mesle¤i ifade etmekle kalmaz,
ayn› zamanda ortak profesyonel temel de¤erler ve inançlara sahip evrensel bir profesyonel ideoloji ihtiyac›n› da akla getirir.
Business Week’in yak›n zamanlarda yazd›¤› üzere, IBM, General Electric ve di¤er
ﬂirketler çok uluslu olman›n anlam›n› yeniden tan›ml›yor, “müﬂteriler için yap›lan
iﬂin, iﬂlerin en iyi yap›labildi¤i yerde yap›lmas›” ilkesi çerçevesinde yeniden organize
oluyorlar. Uluslararas› halkla iliﬂkiler alan›nda çal›ﬂt›¤›m›z› söyleyen bizler de, ayn›
küresel bak›ﬂ aç›s›n› benimsemeliyiz.

Halkla iliﬂkiler diplomat› olmal›y›z
‹leriye gidebilmek için halkla iliﬂkiler uzmanlar›n› geliﬂtirerek, disiplinler aras› faaliyet gösteren yarat›c› düﬂünürlere, yerel
tüketici kültürlerinin benzersizli¤ini ve
özgünlü¤ünü anlayan ve buna sayg› duyan, ayn› zamanda aralar›nda hiçbir kesinti olmadan çal›ﬂabilen insanlara dönüﬂtürmeliyiz. Küresel olarak “profesyonelleﬂtirilmiﬂ” di¤er mesleklerde oldu¤u gibi
halkla iliﬂkiler de, bütünleﬂerek tek bir evrensel alana dönüﬂebilir.
Birbirimizle, hatta fikir birli¤i içinde olmad›klar›m›zla bile konuﬂmaya baﬂlama ce22

“Genellikle müﬂteriler,
bir görev beklendi¤i
gibi gitmedi¤inde
halkla iliﬂkiler
ajanslar›n› de¤iﬂtirir.
Oysa bunun yerine
sebepler araﬂt›rmal› ve
uygun stratejik veya
personel
de¤iﬂikliklerine
gidilmeli
saretimiz olmal›. Bu, fikirleri, ortam› ve
davran›ﬂlar› etkilemenin ve biçimlendirmenin bir yolu olarak görülmeli. Bunu
yapabilmek için mesle¤imizi zaman›m›z›n ihtiyaçlar›na uyacak ﬂekilde “yeniden
donatmal›y›z”. Bu da bizim, yaln›zca
halkla iliﬂkiler uzmanlar› olmakla yetinmememizi, halkla iliﬂkiler diplomatlar›
olmam›z› -küresel bir iﬂbirli¤i kültürünü
teﬂvik ederek- gerektirir. Ayn› zamanda,
birçok güçlü¤ü ve bazen profesyonel ideallerimize göre yaﬂamak için mücadeleyi
göze almay› da gerektirir.
Halkla iliﬂkiler sektöründeki firmalar
için baﬂar› ölçütleri nelerdir?
Halkla iliﬂkiler firmalar› için önemli baﬂar›
faktörleri genel olarak iki kategoriye ayr›l›r: müﬂteri hizmetleri ve somut performans. Birçok halkla iliﬂkiler firmas› iyi niyetle müﬂterileri ile sözleﬂme yapar ve
müﬂterinin beklentilerinin veya niyetlerinin temsil ettikleriyle farkl› oldu¤unu görür. Benzer ﬂekilde, birçok ﬂirket de iﬂ baﬂlad›ktan sonra iﬂin sahibi müﬂteriyle hiç
çal›ﬂmamaya baﬂlam›ﬂ olmay› diler. Ciddi
bir zaman veya para harcand›ktan sonra
bu sonuca ulaﬂmak, kar kayb› ve önemli
bir hayal k›r›kl›¤›na yol açan kötü bir iﬂ
yapma biçimidir. Sunulan müﬂteri hizmetini ve halkla iliﬂkiler firmas›n›n performans›n› de¤erlendirmek için aﬂa¤›daki ölçütlerin kullan›lmas›n› öneriyorum.
Müﬂteri hizmetleri
• Halkla iliﬂkiler firmas›, inceleme sürecinde uyumludur.
• Yapt›¤› iﬂ konusunda heveslidir.

• Müﬂteri hizmetlerinde mükemmelli¤in
peﬂindedir.
• Yap›lan iﬂin nas›l ölçülece¤ine dair protokoller önerir.
• Çoklu mevcut müﬂteri referanslar› sunar.
• Mali hesap yönetimine iliﬂkin aç›k ve
sa¤lam bir yaklaﬂ›m sergiler.
• Sektörümü anlar.
• Halka iliﬂkiler firmas›, tüm ihtiyaçlar›m›z› karﬂ›layabilir.
Somut performans
• Halkla iliﬂkiler firmas›, daha önceki iﬂlerine dair vaka incelemeleri sunar.
• Hem sunumda hem de yap›lan iﬂin sonuçlar›nda yarat›c›l›k olmal›d›r.
• Halkla iliﬂkiler firmas›, sa¤lam bir stratejik düﬂünmeyle iﬂe baﬂlar.
• Sunulan fikirlerde yenilikçilik kendini
göstermelidir.
• Halkla iliﬂkiler firmas›, kendisine verilen
görevleri bütün paydaﬂlar› gözeten bir
yaklaﬂ›mla ele al›r.
• Halkla iliﬂkiler firmas›, sonuçlar için hesap verebilirli¤i kabul eder.
Yaratt›klar› katma de¤eri somut bir ﬂekilde takdir edebilir miyiz?
Genel olarak “halk›n dikkatini çekin”, “bir
ürünü hayata geçirin” ya da “bir broﬂür
yap›n” gibi süreç hedefleri, zay›f hedeflerdir. Böyle gevﬂek bir biçimde ortaya konan hedefler, daha geniﬂ çapl› kurumsal
ya da sektörel hedeflerle iliﬂkili de¤ildir ve
herhangi bir somut, özel ve gerçekten anlaml› bir yöntemle ölçülebilir de¤ildir.
“Süreç” hedeflerinin yerine baﬂka bir ﬂey
koyman›n faydal› bir yolu, kendinize "Bu
halkla iliﬂkiler çal›ﬂmas›n›n alt›nda yatan
amaç nedir?” diye sormakt›r. Bu soruya
verece¤iniz cevab›n sizi daha aç›k, eyleme
dökülebilir bir hedefe yaklaﬂt›rmas› daha
muhtemeldir.
Bir hedef:
1. Arzulanan bir sonucu (fark›ndal›¤› artt›rmak, iliﬂkileri iyileﬂtirmek, tercih oluﬂturmak, bir tutum benimsetmek, sat›ﬂlar›
artt›rmak, vb.) aç›kça ifade etmelidir.
2. Bir veya birkaç hedef kitleyi do¤rudan
belirlemelidir.
3. Hem kavramsal hem de pratik olarak
ölçülebilir olmal›d›r.
4. “Araçlardan” de¤il “amaçlardan” bahsetmelidir. E¤er kullan›lan ifade, bir ﬂey
yapman›n yolunu anlat›yorsa, bu bir hedef de¤il, stratejidir.
5. Buna ne kadar sürede ulaﬂ›labilece¤ine
dair bir zaman çizelgesi belirtmelidir.
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“‹ﬂe altyap›dan
baﬂlayaca¤›z”

n

Türkiye Futbol
Federasyonu’nun
yeni baﬂkan› Hasan
Do¤an, Türkiye’nin
bir “futbol fabrikas›”
haline getirilebilece¤i
görüﬂünde...

“TFF Baﬂkan Vekilli¤i dönemimde, ünlü uzmanlar›n
dan›ﬂmanl›¤›ndaki misyon, vizyon ve de¤er çal›ﬂmalar›m›z,
gelece¤i kurma çabalar›m›z›n baﬂlang›c›n› oluﬂturmuﬂtu.
Yönetim de¤iﬂince bu çal›ﬂmalar duraklad›. ﬁimdi yönetimimiz
bu çal›ﬂmalar› hayata geçirecek”

T

ürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Baﬂkanl›¤› koltu¤unda iki ayd›r eski bir “Koç”lu oturuyor. 1981-88
y›llar› aras›nda Beldesan’da çal›ﬂan Hasan Do¤an, yeni görevinde iddial›. Do¤an, Türkiye’yi “futbolcu fabrikas›” haline getirecek bir projenin peﬂinde: “Sadece günlük
baﬂar›lara odaklanm›yoruz. ‹ﬂe altyap›dan baﬂlayaca¤›z. ‹lk ve
ortaö¤retimde 16 milyon ö¤renci var. TFF ile AB’nin kaynaklar›, UEFA ve FIFA’n›n projeleriyle Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü'nün tesis ve imkânlar›n› tek bir proje haline getirece-

¤iz. Bu proje gerçekleﬂirse, Türkiye futbolcu fabrikas› olur.”
TFF’yi Türk futbolunda oyuncu de¤il, düzenleyici ve denetleyici otorite haline getirmeyi hedeflediklerini bildiren Do¤an’›n
di¤er hedefleri aras›nda statlar›n fiziki koﬂullar›n› yükseltmek,
bunun sonucu olarak futbol ekonomisini büyütmek, ﬂike,
operasyon, yolsuzluk kelimelerini ömür boyu Türk futbolundan ç›karmak, bahis oyunlar› önündeki engellerle mücadele
var. Hasan Do¤an Bizden Haberler’e, Türk futbolunun yeni
dönemini anlatt›.
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s por vizyon
Koç Holding geçmiﬂiniz var....
Evet. Liseyi bitirince Y›ld›z Teknik Üniversitesi’ne iyi bir puanla girdim ve makine mühendisi oldum. Mühendisli¤e girince de mühendisli¤i sevdim. Bana da uygundu. Okuldan mezun olduktan sonra
‹ngiltere’ye giderek bir sene lisan e¤itimi
ald›m. Daha sonra Türkiye’ye dönüﬂte,
1981 y›l›nda Koç Holding ﬂirketlerinden
Beldesan’a girdim ve 1988 y›l›nda Pazarlama Koordinatörlü¤ü görevini yürütürken
ayr›larak ticaret hayat›na at›ld›m. 1988’de
tekstil iﬂiyle u¤raﬂan Gürmen firmas›n›n
orta¤› ve genel müdürü oldum. Beldesan’da çal›ﬂt›¤›m yedi y›l, bana çok önemli geliﬂmeler katt›. O güne kadar “okuyarak” ö¤rendi¤im hayat›, bu tecrübe sayesinde “yaﬂayarak” ö¤renme f›rsat›na sahip
oldum. Bunun yan› s›ra kurumsal kimlik
kültürünü de Koç Holding’de ö¤rendim.
Bu kimlik bana iﬂ hayat›mda çok önemli
tecrübeler kazand›rd›. Ramsey ve Kip gibi
markalar›n yarat›lmas›na katk›lar› oldu.
Sizi Federasyon Baﬂkanl›¤›’na iten temel gerekçe neydi?
Türkiye’nin en popüler sporu futbolun çat› örgütü olan TFF, Türk futbol ailesinin
en itibarl› ve en objektif kurumu olmak
durumunda. TFF, popülizmden uzak, kararl› ve sürekli bir anlay›ﬂ› temsil etmeli.
Kulüpler Birli¤i’nin, TFF Baﬂkanl›¤› için
beni adaylar› olarak gösterme nezaketinde
bulunmas›n› takiben, Türk futbolunu daha geliﬂmiﬂ seviyeye ve en itibarl› noktaya
taﬂ›ma hedefindeyim. ‹ki senelik baﬂkanvekilli¤im döneminde her zaman kulüplerin yan›nda olmam ve federasyonun
önemli gelir kaynaklar› yaratmas›n› sa¤lamam kulüpler taraf›ndan da yeni dönemde Federasyon Baﬂkan› olarak önerilmemi
sa¤lad›. Asl›nda böyle bir adayl›k gündeme geldi¤inde ailemin ve yak›n dostlar›m›n r›zas›n› alamad›m. Federasyon Baﬂkanl›¤› kadar ﬂerefli ve onurlu bir görev
konusunda en yak›n›mdaki insanlar›n
tepkili yaklaﬂt›¤›n› görünce, en az›ndan bu
alg›n›n de¤iﬂmesi gerekti¤ini düﬂündüm
ve görev almay› kabul ettim.
14 ﬁubat’ta iﬂbaﬂ› yapan TFF yönetimi ﬂeffafl›¤›, aç›kl›¤›, hesap verilebilirli¤i kendisine ana öncelik edinen bir kurumsall›k
için yola ç›kan bir anlay›ﬂ› temsil ediyor.
Nas›l bir Federasyon Baﬂkan› olacaks›n›z?
2004-2006 y›llar› aras›nda TFF Baﬂkan
Vekilli¤i yapt›¤›m dönemde, dünya çap›nda tan›nm›ﬂ uzmanlar›n dan›ﬂmanl›¤›nda
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“Beldesan’da çal›ﬂt›¤›m yedi y›l, bana çok önemli geliﬂmeler katt›.
O güne kadar ‘okuyarak’ ö¤rendi¤im hayat›, bu tecrübe sayesinde
‘yaﬂayarak’ ö¤renme f›rsat›na sahip oldum. Bunun yan› s›ra
kurumsal kimlik kültürünü de Koç Holding’de ö¤rendim. Bu kimlik
bana iﬂ hayat›mda çok önemli tecrübeler kazand›rd›”
gerçekleﬂtirdi¤imiz misyon, vizyon ve de¤erler çal›ﬂmalar›m›z, gelece¤i kurma çabalar›m›z›n baﬂlang›c›n› oluﬂturmuﬂtu.
Federasyon tarihinde bir ilk olan bu çal›ﬂmalarda o dönemde önemli aﬂamalar kaydetmiﬂtik, ancak yönetim de¤iﬂikli¤i ile
birlikte bir duraklama oldu¤u aﬂikâr. Ancak bizim yönetimimiz bu çal›ﬂmalar› hayata geçirecek. Misyon, vizyon ve de¤erler
sadece yaz›l› kald›¤› sürece tozlu raflarda
kalmaya mahkûmdur. Hepsi kurumun
tüm üyelerince idrak edilmeli, benimsenmeli. Bizler, oluﬂturdu¤umuz misyonu,
vizyonu ve de¤erleri gerek kurumsal gerek bireysel konuma uyarlad›k.
Futbol herkesin uzman oldu¤u bir konu. Tüm kitlenin takdirini kazanabilecek projeleriniz neler?
Biz TFF’yi Türk futbolunda oyuncu de¤il,
düzenleyici ve denetleyici otorite haline
getirmeyi hedefliyoruz. Sadece günlük baﬂar›lara odaklanm›yoruz. ‹ﬂe altyap›dan
baﬂlayaca¤›z. D›ﬂiliﬂkiler ekibimiz, AB Komisyonu’nun Geniﬂlemeden Sorumlu

Üyesi Olli Rehn ile görüﬂtü. Onlar›n düﬂüncesi çok net. “Siz e¤itim projesini haz›rlay›n. Biz her türlü maddi deste¤i sa¤lar›z” yaklaﬂ›m›ndalar. Türkiye'de ilk ve ortaö¤retimde 16 milyon ö¤renci e¤itim görüyor. Futbol Federasyonu, AB'nin kaynaklar›, UEFA ve FIFA'n›n projeleri ile
Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü'nün tesis ve imkânlar›n› tek bir proje haline getirece¤iz. Futbola yap›lacak en büyük hizmet bu. Bu proje gerçekleﬂti¤i takdirde
Türkiye futbolcu fabrikas› olur.
Futbol günümüzde art›k bir endüstri.
Kulüpler de seyircilere “taraftar” yerine “müﬂteri” olarak bak›yor. Sizin görüﬂünüz nedir?
Göreve geldi¤imiz günden bu yana ﬂunun
alt›n› çiziyoruz: Ekonomik büyüme ile
sportif baﬂar› aras›nda do¤rudan bir iliﬂki
mevcut. Bu iliﬂki nedeniyle spor ekonomisinin büyümesine özel önem verece¤iz.
Biraz önce de belirtti¤im gibi en önemli
hedeflerimizden biri, stadlar›n fiziki koﬂullar›n› yükseltmek. Bunu yapamazsak,

2010 y›l›na kadar yay›n haklar›n› elinde
bulunduran Digitürk ile Mart sonunda
yapt›¤›m›z anlaﬂma ile Digitürk, 20082009 ve 2009-2010 sezonlar› için mali
ﬂartlarda iyileﬂtirme yapmay› kabul etti.
Kurum, 2008-2009 sezonu için 30 milyon YTL ve 2009-2010 sezonu için de 30
milyon YTL olmak üzere toplam 60 milyon YTL mevcut yay›n hakk› bedellerine
ilave bir imkan sa¤layacak. Biz de söz konusu bu ilave kayna¤› kulüplerimize aktaraca¤›z. Digitürk’ün katk›lar› ile sa¤lad›¤›m›z 60 milyon YTL ve yine Mart ay› içinde yapt›¤›m›z üç sponsorluk anlaﬂmas› ile
gerçekleﬂen 50 milyon YTL tutar›ndaki
gelir ile iki ay gibi k›sa bir sürede toplam
110 milyon YTL’lik ilave bir imkan Türk
futboluna kazand›r›ld›. Bu ata¤› NisanMay›s aylar›nda aç›klayaca¤›m›z yeni projeler takip edecek.

futbol ekonomisini büyütemeyiz. Madem
bir ekonomiden bahsediyoruz Burada taraftar müﬂteri. Müﬂteri, para ödeyerek bir
e¤lence hizmeti sat›n al›yor. En iyi hizmeti verirseniz, en kaliteli müﬂteriyi çekebilirsiniz. Türkiye’de futbol çok seviliyor.
Ama maddi imkanlar› yüksek olan insanlar›n pek ço¤u tribünlere gidemiyor. O fiziki koﬂullar onlara yetmiyor. Spordaki
ﬂiddetin önüne geçmenin de önemli bir
gereklili¤i stad kalitesinin yükseltilmesi.
Futbol Federasyonu özerk bir yap›. Ve
en önemli geliri sponsorlar. Siz göreve
geleli iki ay oldu. Bu süreçte yeni
sponsorlar oldu mu?
1980’li y›llardan itibaren sponsorluk gelirleri futbol ekonomisinde önemli yer almaya baﬂlad›. Bu de¤iﬂimle birlikte futbol gelirleri de büyüdü. Art›k firmalar güven duyulan itibarl› alanlara yat›r›m yap›yor,
markalaﬂm›ﬂ kiﬂi ve kurumlara sponsor
oluyor. Futbol Federasyonu’nun sponsorluk gelirleri ne yaz›k ki önceki dönemde
iki y›l içinde 2.5 milyon dolar azalarak 14
milyon dolara geriledi. Hedefimiz görev
süremiz boyunca sponsorluk gelirlerini 35
milyon dolara ç›karmak. Yeni sponsorluk
anlaﬂmalar› yapmak ve var olan anlaﬂmalarda iyileﬂtirmelere gitmek istiyoruz. Yaklaﬂ›k iki ay önce göreve gelmemizin ard›ndan güven ortam›n›n sa¤land›¤›n› büyük
bir mutlulukla görüyoruz. Yönetime geldi¤imizden bu yana çeﬂitli kurum ve kuruluﬂlardan sponsorluk talepleri geliyor.

Göreve geldikten sonra FIFA ve UEFA
baﬂkanlar› ile de görüﬂtünüz. Onlar›n
görüﬂ ve istekleri neler?
Her iki kurumun baﬂkan› bize tam destek
verdi. Uzun vadeli bir iﬂbirli¤i konusunda
gerekli görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunduk.
Her iki toplant›da statlar›n iyileﬂtirilmesi
konusu gündeme geldi. Bu konu bizim
ana önceliklerimizden. Dünya ﬂampiyonalar›na, Avrupa ﬂampiyonalar›na ev sahipli¤i yapmak istiyoruz. Ancak bunun için iﬂe
statlar›m›z›n iyileﬂtirilmesinden baﬂlamal›y›z. Bu konuda Baﬂbakan›m›z›n da büyük
deste¤i bulunuyor. Bu proje benim ana
önceliklerim aras›nda yer al›yor. TFF bünyesinde görev almad›¤›m son iki y›l içinde
de bu konudaki çal›ﬂmalar›m devam etti.
Antalya Stadyumu ve Galatasaray’›n Seyrantepe projelerinin hayata geçmesi için
bir futbol gönüllüsü olarak yo¤un bir mesai harcad›m. Bu anlay›ﬂ bizim dönemimizde daha faal olarak devam edecek.
ﬁehrin daha makul bölgelerindeki arazilerin üzerine yap›lacak yeni statlar Gençlik
ve Spor Genel Müdürlü¤ü’nce ﬂehrin içinde ve de¤erleri yüksek olan tesislerin sat›lmas›yla finanse edilebilir. Bu da Türkiye’deki statlarda üç-dört y›l içinde büyük
bir de¤iﬂim yaﬂanmas›n›n önünü açacakt›r. ‹nan›yorum ki, üç sene içinde mükemmel 10 stat yap›labilir. Bu da bizim
2016'daki Avrupa ﬁampiyonas›’n› almam›z› sa¤layacak bir projedir.
Ülkemiz liginin önümüzdeki dönemde
aç›l›mlar› sizce ne olacakt›r?
Ligin tüm kulüplerini içine alacak, süper
ligin toplam de¤erini art›racak çal›ﬂmalara

baﬂlay›p, de¤er artt›kça da merkezleﬂmeye
do¤ru gidilebilir. Türkiye liglerindeki saha
içi reklam panolar› ﬂu an kulüpler taraf›ndan ayr› ayr› sat›l›yor. Bu sistemde sadece
büyük kulüpler bunu iyi de¤erle satabiliyor. “Bütün Türkiye liginin saha içi reklam panolar›n› alarak, ﬁampiyonlar Ligi'nde oldu¤u gibi bir ana sponsor, dört
parkur gibi bir modelle bu saha içi panolar›n reklam de¤erlerini yukar› çekebilir
miyiz” diye bir çal›ﬂmam›z var. Elektronik
reklam panolar› TIR'lar ile maçlar›n oynanaca¤› stadlara taﬂ›nabilir. Saha içi reklam›n ﬂu anki toplam de¤eri 10 milyon dolar› geçmiyor. 20-25 milyon dolara çekebilirsek bunu uygulayabiliriz.
Federasyonun ve Türk futbolunun itibar›n›n art›r›lmas› için planlar›n›z var m›?
Türk futbolunda de¤iﬂimi gerçekleﬂtirmek için hummal› bir çal›ﬂma içerisindeyiz. Art›k Türk futbolunda ﬂike, operasyon, yolsuzluk kelimelerini ömür boyu
ç›karman›n zaman› geldi. Türk futbolunun çok önemli gelir kaynaklar›ndan biri
olan bahis oyunlar›n›n durumu ve onun
sorunlar›yla ilgili önemli bir proje baﬂlatt›k. Bahis oyunlar›n›n önündeki engellerle mücadele, en önemli görevlerimizden
biri. Ne yaz›k ki, ülkemizde sa¤l›kl› olmayan yap›da kurulmuﬂ illegal, yasal olmayan ﬂirketler de bu oyunu oynat›yor. Bunlar›n yüzde 25-30 gibi bir pay› var. Bu
oyunlardan hem kulüplerimiz hem de
devletimiz gelir olarak yararlanam›yor.
Oynayan kiﬂiler son derece sa¤l›ks›z ortamlarda oynuyorlar. ‹kramiyelerinin
ödenmesi konusunda bir garanti yok. Dolay›s›yla bununla mücadele bizim önemli
iﬂlerimizden bir tanesi. Bu konuda ‹ddaa
oyununu oynatan resmi kuruluﬂumuz Inteltek ile ortak bir çal›ﬂma yapt›k. “Futbolda Etik De¤erlerin Korunmas›” protokolü ile amac›m›z bu oyunda manipülasyon yapmak isteyen kötü kiﬂilere karﬂ›
tedbir almak. Bu tedbirde en etkili yöntem
bilgi paylaﬂ›m›. O yüzden de çok hassas
bir teknoloji ile “Nas›l oynand›, kimler
hangi maça ne kadar oynad›” gibi bilgileri
en k›sa sürede ‹ddaa, TFF’ye bildirecek.
Biz de bu bilgilerle gerekli incelemeleri
baﬂlat›p, kötü niyetli insanlara aman ve
f›rsat vermeden, etkili çal›ﬂmalar yapaca¤›z. Türk futbolu içerisindeki kirlili¤in ortadan kald›r›lmas›, kötü niyetli insanlar›n
futbol ortam›ndan uzaklaﬂt›r›lmas› federasyonumuzun temel prensipleri içerisinde. Bunu gerçekleﬂtirme konusunda her
türlü giriﬂimde bulunaca¤›z.
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Alt›n-Nance çifti, BisikleTEMA projesiyle dünya yollar›nda

“Önyarg›lar›n›z›
evinizde b›rak›n”
Gizem Alt›n ve eﬂi Bryan Nance, pek çok insan
gibi ev ve iﬂ aras›nda s›n›rlad›klar› hayatlar›n› bir
gün sorgulamaya baﬂlad›lar. Her ﬂeyi geride
b›rak›p ç›kt›klar› uzun yolculukta, küçük bir
mola verip sorular›m›z› cevapland›rd›lar
yi birer iﬂleri, iyi bir hayatlar› vard›. Bir gün durup ﬂöyle dediler:
“Hani bizim bir hayalimiz vard›?” Bir buçuk y›l boyunca tasarruf ettiler, evlerini, arabalar›n›, eﬂyalar›n› satt›lar ve hiçbir tecrübeleri olmaks›z›n dünyay› bisikletle dolaﬂmak üzere yola koyuldular. Yollarda karﬂ›laﬂt›klar› içtenlik, insanl›¤a güvenlerini günbegün pekiﬂtirdi.
Gizem Alt›n ve ABD’li eﬂi Bryan Nance, potansiyel takipçilerine,
“Önyarg›lar›n›z› evinizde b›rak›n. ‹nsanlar sizi ﬂaﬂ›rtacak” diyorlar.
1974 ‹stanbul do¤umlu Alt›n, birçok farkl› sektörde çal›ﬂt›. Bir gün iﬂinden
ç›kar›l›nca, derhal bir Interrail bileti ald› ve tazminat›yla beﬂ hafta Avrupa’y›
gezdi. Bu geziyi de “Bir Bilet Al” kitab›nda anlatt›. Yedi y›l önce Green Card
piyangosunu kazan›nca da solu¤u ABD’de ald›. Ruh eﬂini de yaﬂad›¤› kentte, Los Angeles’ta buldu. Plaj voleybolu oynarken att›¤› servis hedefi ﬂaﬂ›rd›,

‹
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ﬁehirlerdeki bisiklet altyap›s›n› bir kenara
b›rak›n, ﬂehirleri ve ülkeleri bile bisiklet
yoluyla birbirine ba¤lam›ﬂlar. Hayali bile
güçtü benim için!
BisikleTEMA projesi buradan m› do¤du?
Türkiye’ye vard›¤›m›zda bunlar› bir proje
haline getirmek istedik. Türkiye’de de bisikletin yayg›nlaﬂmas› fikriyle TEMA Vakf›’n›n kap›s›n› çald›m. TEMA bu fikri ulusal ve uluslararas› platformda ses getirecek
bir projeye dönüﬂtürdü. ‹ﬂte bundan BisikleTEMA do¤du.

yan sahadaki genç adam›n kafas›na çarpt›.
Daha tan›ﬂt›klar› ilk gün aralar›nda ﬂu konuﬂma geçti: “Ben dünyay› gezmek istiyorum.” “ﬁaka yap›yorsun, ben de!” Ve evlendiler. Bu andan küresel ›s›nmaya karﬂ›
bisiklet çevirecekleri “BisikleTEMA” projesine kadarki süreci, soluk solu¤a pedal
çevirdi¤i Bolu rotas›nda cep telefonuyla
yakalad›¤›m›z Alt›n ile konuﬂtuk.
Yolculu¤un öyküsünü anlat›r m›s›n›z?
Eﬂimle kendimizi iﬂlerimize kapt›rm›ﬂt›k.
Bir gün, “Hani biz dünyay› dolaﬂacakt›k?”
dedik ve yol için para biriktirmeye baﬂlad›k. ‹lk elden ç›kard›klar›m›z arabalar oldu. Hayat›m›z› basitleﬂtirdik. Asl›nda hayat›m›z› geri ald›k. Sonlara do¤ru ev eﬂyalar›n›, ard›ndan evi satt›k. Satt›kça rahatl›yorduk. “Sahip oldu¤unuzu zannetti¤iniz
ﬂeyler sonunda size sahip olur” diye bir laf
vard›r, gerçekten do¤ruymuﬂ. Sonunda
uçak biletimizi ald›k ve Hollanda’ya gittik.
“Eyvah kar! Ne yapaca¤›z ﬂimdi?”
S›f›r bisiklet turu tecrübesiyle Amsterdam
Havaalan›’na indik, kar ya¤›yordu, telaﬂland›k. Ama havaalan›ndan Amsterdam
merkezine kadar bisiklet yolu varm›ﬂ. 60
bin kilometre bisiklet yolu yapm›ﬂlar. Tura, Avrupa’n›n en bat›s›ndaki ülkelerden
olan Holanda’dan baﬂlama nedenlerimizden biri de acemi bisikletliler için en uygun co¤rafyaya sahip olmas›yd›.
10 bin kilometre ve 10 ülke kat ettiniz.
Avrupa etab› sizi zorlad› m›?

Yollarda nas›l karﬂ›land›n›z?
Avrupal›lar bisikleti çok sevdi¤i için, “çantal› turist” ile “bisikletli turist”i ay›r›yorlar,
sizi kendilerinden görüyorlar. Yolda durdu¤unuzda hemen onlarca insan çevrenize toplan›yor; “Nereye gidiyorsunuz?”,
“yard›mc› olal›m”, “arkadaﬂlarla bira içiyorduk ne olur bize kat›l›n”, “bu akﬂam
bizde kal›n”, “bahçeme kamp kurun”, inan›lmaz tepkiler al›yoruz… O zaman bisiklete bir kez daha âﬂ›k oluyorsunuz.
Alman Tom’un Türklere borcu!
Bir de Almanya’da hiç unutamad›¤›m›z bir
olay oldu. Bir önyarg›m vard› ve Almanya’dan geçmek istemiyordum, ama Fransa’dan ‹sviçre’ye geçerken Almanya’n›n
çok k›sa bir k›sm›nda pedal çevirmek zorunda kald›k. Bir panay›rda peynir kuyru¤unda beklerken biz yaﬂlarda bisikletli bir
adam yan›m›za geldi. Önce eﬂime sonra da
bana nereli oldu¤umuzu sordu. “Türk’üm”
dedi¤imde adam›n gözlerindeki parlamay›
anlatamam… Tom’un evinde üç gün kald›k. Bana ﬂöyle dedi: “Burada istedi¤iniz
kadar kalabilirsiniz. Ben de bisikletle dünyay› gezdim ve yolum Türkiye’den geçti.
‹nsanlar yemedi yedirdi, yataklar›n› bana
verdi, kendileri yerde yatt›. Size bu yard›m›, onlara gönül borcumu ödemek için yap›yorum. Senden tek bir iste¤im var, yard›m isteyen veya yard›ma ihtiyac› olan birisini gördü¤ünde ayn› ﬂeyi yap.”
Bu ortak dil Türkiye’de de geçerli mi?
Evet. Herkes, “Korkmuyor musun?” diye
soruyor. Korkmamam›z›n en büyük sebebi de bu. Dün bir amca yan›m›za yaklaﬂt›.
Her taraf›m›zda Türk bayra¤› var ama o

bizi yabanc› sand›. Bisikletle dünya turu
yapt›¤›m›z› anlatt›k. Hemen bize yiyecek
taﬂ›maya baﬂlad›. Arabalar korna çal›yor,
san›yorsunuz ki “Çekil” diyecek. Hay›r,
“Bir ﬂey laz›m m›? Sizi yokuﬂtan ç›karal›m
m›?” falan diyor. A¤›r vas›ta ﬂoförleri, bize
yol vermek için karﬂ› ﬂeride geçiyorlar.
Türkiye’de herhalde çok üzülüyorlar bizim için! Bunu yorucu, tehlikeli buluyor,
ﬂefkat gösteriyorlar. ‹nsan›n, insanl›¤a
olan inanc› tazeleniyor. ‹stanbul’dan ç›kt›¤›m›zdan beri bize gösterilen ilgi ve misafirperverli¤i anlatmam mümkün de¤il.
Önyarg›lar y›k›l›yor de¤il mi?
Evet. ‹nsanl›¤a yeniden inan›yorsunuz.
Çünkü gazete okuyup televizyon seyrettikçe dünyan›n tehlikeli bir yer oldu¤una
daha fazla inan›yor ve paranoyak oluyoruz… Asl›nda dünyan›n böyle bir yer olmad›¤›na inanmaya baﬂlad›m. Tom yola
ç›karken bize ﬂöyle dedi, “Bu turun sonunda inan›yorum ki, dünyan›n zannetmenizi istediklerinden daha güvenli, insanlar›n da zannetmenizi istediklerinden
daha iyi oldu¤unu göreceksiniz. Ben gördüm.” ‹nsanlarla aran›za mesafeler koymad›¤›n›zda, sizi bir ﬂekilde sahipleniyorlar. Ama hiç mi üzülmedik? Üzüldük.
Kamyon ve otobüslerin yaratt›¤› inan›lmaz hava kirlili¤ine, yol kenarlar›n› ve dereleri dolduran plastik torbalar ve pet ﬂiﬂelere, birinci derecede tar›m arazilerinin
fabrikalarla dolmas›na çok üzüldük.
Bu proje sizi nas›l de¤iﬂtirdi?
Hayat›m›n geri kalan›nda ald›¤›m e¤itimi
ve kazand›¤›m tecrübelerimi, sevdi¤im
ﬂeyler için kullanaca¤›m, do¤a için çal›ﬂaca¤›m, elimizde kalanlar› kaybetmemek
için çaba gösterece¤im. Bu proje bize,
bunlar›n hepsinin yap›labilece¤ini, sadece
yeterince istemenin ve biraz da cesaretin
yeterli olaca¤›n› gösterdi. Bir an bile geride b›rakt›klar›m için piﬂman olmad›m.
Umar›m herkes hayallerini gerçekleﬂtirir.
Dünyay› pedallamak isteyenlere de bütün
önyarg›lar›n› evde b›rakmalar›n› öneriyorum. Kendileri gidemeyip de kalpleri bizimle birlikte pedal basanlarsa bizi ve maceralar›m›z› tüm tur boyunca web sitemizden takip edebilirler:
www.tema.org.tr/bisiklet
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i letiﬂim
BAﬁARILI B‹R ‹LET‹ﬁ‹M ÖYKÜSÜ D‹NLEMEK ‹STER M‹S‹N‹Z?

Vadaaaa…
Worldcard marka tercihini art›ran, Yap› Kredi
markas›na kal›c› olumlu katk› sa¤layan, farkl›
pozlarda ve farkl› mesajlar taﬂ›yan sat›ﬂ noktas›
malzemeleri ve kumbaralar› kap›ﬂ›lan Vadaa
adamc›klar› nas›l yarat›ld›, seslerini nereden
ald›, Yap› Kredi’ye neler kazand›rd›?

orldpuan ödül biriminin tüketiciler taraf›ndan daha somut ﬂekilde alg›lanabilmesi için yarat›ld›lar. Böylece Worldpuan kazanma
ve harcama konusu, rakamsal bir hesap olmaktan ç›kar›lacakt›.
Ana mesaj, hayat›n keyiflerini ›skalamadan en kazançl› al›ﬂveriﬂi
teklif eden marka olmakt›. Nidas›n›, bir art direktörün kendine
özgü sesleniﬂinden ald›. Ve Worldcard’›n ayr›lmaz bir parças›na dönüﬂtü. Öyle
ki, Yap› Kredi’den ba¤›ms›z bir ticari ürün halinde dahi pazarland›. Vadaa karakterleri, tabii ki ilgi çekmesi amac›yla tasarland› ancak gördü¤ü ilginin boyutu, yarat›c›lar›n› bile ﬂaﬂ›rtt›. Worldcard marka tercihini ve promosyon bilinirli¤ini art›rd›, Yap› Kredi markas›na da kal›c› olumlu katk›s› oldu. Yap› Kredi Kurumsal
Kimlik ve ‹letiﬂim Yönetimi ekibi, “Bu boyutta bir ilgiyi tahmin etmek kolay de¤ildi” dedikleri “Vadaa”n›n yarat›m öyküsünü ve getirdi¤i katk›y› Bizden Haberler’e anlatt›.
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Vadaa karakterlerinin yarat›m öyküsünü ö¤renebilir miyiz? Fikir nas›l
oluﬂtu, nas›l geliﬂti?
Yap› Kredi’nin sadece kredi kart› kullan›m›nda de¤il bankac›l›k hizmetlerinde
de Worldpuan kazand›rma, tüm puanlar› tek bir havuzda toplama mant›¤› üzerine kurulu, “‹ﬂlempuan-Worldpuan Entegrasyonu” sistemi, 2003 y›l›n›n Ekim
ay›nda lanse edildi. Bu lansman Worldpuan’lar için de bir relansman f›rsat› olarak görülerek ajans›m›z rpm/radar taraf›ndan yepyeni bir Worldpuan karakteri yarat›ld›. Worldpuan’lar›n kendine özgü kiﬂili¤i ve hayat› olan animasyon bir
karakter ile canland›r›lmas› stratejisi, bu faydal› ödül biriminin, tüketiciler nezdinde daha somut bir biçimde alg›lanmas› amac›yla oluﬂturuldu. Worldpuan
kazanma ve harcama konusu, rakamsal bir hesap olmaktan ç›kar›ld›. Worldpuan’›, markaya s›cakl›k katan, de¤erlilik ve yararl›l›k sa¤layan anime karakterler
halinde sunmak, bu kampanyan›n en büyük yarat›c› ç›k›ﬂ noktas› oldu.
“Vadaa” sesine yüklenen anlam neydi? Neden “Vadaa”?
Ajans›m›zda çal›ﬂan bir art direktör arkadaﬂ›m›z›n bir sesleniﬂinden do¤an “Vadaa” nidas›, karakterini ç›karabildi¤i tek ses olarak belirlendi. Worldpuan karak28

teri, k›sa süre içinde Worldcard’›n ayr›lmaz bir parças› haline gelirken, herkesin
sempatik buldu¤u bu karakterler, talep
gören, aranan ve sevilen bir kiﬂilik oldu.
Art›k herkes onlar› “Vadalar” olarak an›yor, onlar›n nidalar›n› ve hareketlerini
günlük hayatlar›nda taklit ediyorlar.
Pozitif enerjiye sahip, yar› çocuksu, neﬂeyle dolu bir karakterle ana mesaj olarak hangi temaya vurgu yap›ld›?
Worldpuan’lar›n anime karakterler olarak
canland›r›lmas›n›n as›l amac›, bu faydal›
ödül biriminin, tüketiciler nezdinde daha
somut bir biçimde alg›lanmas›n› sa¤lamakt›. Worldpuan karakteri, Worldpuan’›n s›cak, sevimli, de¤erli ve yararl› varl›¤›n›n iletiﬂime yans›mas› hem ödül mekanizmas›n›n hem de World markas›n›n
tüketici aç›s›ndan farkl›laﬂmas›n› sa¤l›yor.
Ana mesaj, hayat›n keyiflerini ›skalamadan en kazançl› al›ﬂveriﬂi teklif eden marka olmak.
Yetiﬂkinlere yönelik bir reklamda çocuk animasyonu türü karakterlerin kullan›lmas› bir risk miydi?
Worldpuan animasyonu araﬂt›rma sonuçlar›n›n da gösterdi¤i gibi hem büyükleri
hem de küçükleri cezbeden bir karakter.
Bunu bir risk olarak görmedik. Zaten “Vadaa” da yetiﬂkinlerin be¤enisine uygun bir
mizah anlay›ﬂ›na sahip... Benzeri örnekleri yetiﬂkinleri hedefleyen farkl› sektörlerde
de görmek mümkün.
Reklam kampanyas› çok büyük bir ilgi
gördü ve öyle ki “Vadaa” karakteri Yap›
Kredi’den ba¤›ms›z bir ticari ürün halinde dahi pazarland›. Anahtarl›klar›,
ayran›, hatta badem ezmesi yap›ld›¤›
ﬂeklinde haberler ç›kt›. Kampanyan›n
baﬂ›nda böylesi bir ilgi tahmin ediliyor
muydu?
Worldpuan karakterinin bir di¤er baﬂar›s›
da sadece iletiﬂimle yetinmeyip gündelik
hayatta da talep görmesiydi. TV’de, reklam panolar›nda, gazetelerde bu karakteri
gören insanlar, kendilerinin de “Vadalar”›
olsun istediler. Üye iﬂyerleri bu karakteri o
kadar sevdiler ki, kendilerine gönderilen
tüm sat›ﬂ noktas› malzemelerini en etkin
ﬂekilde kulland›lar. Farkl› pozlarda ve
farkl› mesajlar taﬂ›yan bu malzemeler için
sat›ﬂ noktalar›ndan ek talepler gelmesi
Worldpuan’›n baﬂar›s›n›n baﬂka bir göstergesi oldu. World için promosyon malzemeleri de tahmin edilece¤i gibi büyük
bir taleple karﬂ›land›.

Çocuklar›n Worldpuan’a ilgisine karﬂ›l›k
verebilmek ve bu sevgilerini faydal› bir
amaca yöneltebilmek için de özel Worldpuan kumbaralar› haz›rland› ve bu kumbaralar Yap› Kredi Yay›nc›l›k ma¤azalar›ndan yap›lan al›ﬂveriﬂlerde hediye olarak
da¤›t›ld›. Sürecin baﬂ›nda ilgi bekliyorduk
tabii ancak bu boyutta olaca¤›n› tahmin etmek kolay de¤ildi...
“Vadaa”, Worldcart’›n marka farkl›laﬂmas›na ve imaj›n›n yükseltilmesine ciddi katk›lar sa¤lad›. Sonuçlara iliﬂkin neler söyleyebilirsiniz?
Sempatik Worldpuan karakterlerinin yard›m› ile hem istenilen mesajlar›n e¤lenceli
ve kolay bir biçimde tüketiciye iletilmesi
mümkün olmuﬂ hem de sadece televizyon
ve bas›nda de¤il, sat›ﬂ noktalar›nda da yarat›c› bas›l› malzemeleri ile Worldpuanlar
üye iﬂyerleri aras›nda da popülarite kazanm›ﬂlard›r. World markas›n›n be¤enilirli¤inde ciddi bir art›ﬂa neden olmuﬂtur.
Yapt›¤›m›z araﬂt›rmalar bize, “Vadaa”n›n
görünürlü¤üne paralel olarak Worldcard
marka tercihinin ve promosyon bilinirli¤inin de artt›¤›n› göstermektedir.
“Vadaa”n›n Yap› Kredi markas›na katk›s›na anlatabilir misiniz?
Yap› Kredi markas› için yap›lan araﬂt›rmalarda da benzer bir sonuç gözlemlenmektedir. Bu iletiﬂimi takiben Yap› Kredi marka be¤enilirli¤inde de anlaml› art›ﬂ gerçekleﬂmiﬂtir. ‹letiﬂim kendi amac›na ulaﬂt›¤›
gibi Yap› Kredi markas›na da kal›c› olumlu katk›s› olmuﬂtur.
Mor ﬂirin yarat›klar daha ne kadar bizlerle olacak?
“Vadaa”lar her gün hayat›m›zdalar. Zaman
içinde kendilerini yenileyip her defas›nda
ilgi çekmeyi bilirler. ‹letiﬂimde, mesaj› iletmede bize yard›m ettikleri müddetçe onlardan vazgeçmeyiz.
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ÇOCUKLARIN OKULDA ALDI⁄I B‹LG‹LER RMK MÜZES‹’NDE KALICI HALE GEL‹YOR

RMK MÜZES‹
“ilkö¤retim okulu”
2002-2003 ö¤retim
y›l›nda VKV Koç Özel
‹lkö¤retim Okulu ve
Lisesi ile Rahmi
M. Koç Müzesi’nin
iﬂbirli¤iyle
uygulamaya konulan
“Müzede E¤itim”
projesi Talim Terbiye
Kurulu’nun karar›yla
Türkiye’nin pek çok
yerinde uygulanmaya
baﬂlanacak
30

ahmi M. Koç Müzesi’nde alt›
y›ld›r çocuklar, okulda ald›klar› bilgileri çok farkl›
yöntemlerle kal›c› hale getiriyor ve sorular›na cevap buluyorlar. 2002-2003 ö¤retim y›l›nda VKV
Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi ile
Rahmi M. Koç Müzesi’nin iﬂbirli¤iyle uygulamaya konulan “Müzede E¤itim” projesinin alt›nda, Müze Müdürü Anthony Philipson’›n imzas› var. Philipson, teknik konulara “sadece vida ve somun” olarak bakman›n mümkün olmad›¤›n›, teknoloji ürünü
her objenin kendi sosyal ve tarihsel parametreleriyle birlikte incelenmesi gerekti¤ini
söylüyor. Nitekim müzede yap›lan da tam
anlam›yla bu. Zeytinya¤› fabrikas›n› inceleyen çocuklara E¤itim Dan›ﬂman› Emine Bayam bir yandan enerji, yo¤unluk, bas›nç gibi okulda ö¤rendikleri bilgileri uygulamal›
olarak gösterirken, bir yandan da Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda Türkiye’nin durumu,
Atatürk devrimleri, zeytincilik bölgeleri,
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mesai, ücret gibi pek çok ﬂeyi ö¤rencilere
soru-cevaplarla ö¤retiyor.
Müzede e¤itim projesi Talim Terbiye Kurulu’nun önerisiyle önümüzdeki dönemde
Türkiye’nin pek çok yerinde uygulanmaya
baﬂlanacak. Bu amaçla kurul, her okuldan
bir ö¤retmenin müze e¤itimcisi olmas› için
Mersin’de 7-11 Nisan tarihleri aras›nda 90
ö¤retmene hizmet içi e¤itim verecek. Düzenlenen seminere Rahmi M. Koç Müzesi’nden Emine Bayam, Cemal Candaﬂ ve
Handan Soylu da kat›lacak.
“Müzede E¤itim” projesi üç temel bölümden oluﬂuyor: Okulda haz›rl›k süreci, müzede e¤itim, müze gezisi sonras›nda bilginin okulda yeniden pekiﬂtirilmesi. Ancak
bu tür bilgiler kadar, belki daha da önemli
olan bir bilgi ve kültür daha veriliyor çocuklara; bir müze nas›l gezilir, müzede nas›l davran›l›r? 2004 y›l›ndan itibaren anaokulu düzeyinde de uygulanmaya baﬂlanan
proje, insanda “keﬂke ﬂimdi çocuk olsam!”
duygusunu uyand›r›yor.

“Dinamik bir müze”
Rahmi M. Koç Müzesi Müdürü Anthony Philipson, müze ve “Müzede E¤itim” projesi ile ilgili sorular›m›z› cevapland›rd›.
Vehbi Koç sergisinden sonra program›n›zda hangi sergiler var?
12 Nisan-30 Haziran tarihleri aras›ndan çok ilgi çekecek interaktif bir beyin sergimiz var. Daha sonra Rahmi Bey’in dünya turu ile ilgili bir sergimiz, ondan sonra da Atatürk’ün ölümüyle ilgili bir sergimiz olacak. Bu arada geçici bir sergi salonumuz var
ve orada da k›sa sürede haz›rlayabilece¤imiz sergilerimiz olacak. ‹lk sergimiz 23 Nisan’da Yalvaç Ural’›n oyuncaklarla ilgili
sergisi olacak.
Gezici sergi fikri nas›l do¤du?
Buraya müdür olarak geldi¤im zaman, müzenin etkinliklerini inceledi¤imde e¤itim konusunda boﬂluklar oldu¤unu gördüm. Bunun üzerine e¤itim paketimizi baﬂlatt›k. Buna ba¤l› olarak, müzeye gelemeyen ö¤rencilere müzeyi nas›l götürebiliriz, kaynaklar›m›zdan onlar› nas›l yararland›rabiliriz diye düﬂündük ve bunun sonucunda gezici müze projesini oluﬂturduk; asl›nda gezici
müzeden çok, gezici s›n›f demek daha do¤ru olur buna. Bir ö¤retmenimiz ve ﬂoförümüz gidiyor oraya, müze koleksiyonundaki
parçalar› araç olarak kullan›yorlar ders anlat›rken. ﬁu ana kadar
80 ildeki 730 okulda, müzelere ulaﬂamayacak 92 bin ö¤renciye
ulaﬂt›k. Projeye, Danimarkal› bir pompa firmas› olan Grundfos ile
baﬂlad›k sponsor olarak, ﬂimdi Migros’la devam ediyoruz.
Müze gezen bu kadar çocuk görmemiﬂtik, ortalama ziyaretçi say›n›z nedir?
Bugün itibariyle bini geçti ama bu çok normal bizim için, genelde okullar›n aç›k oldu¤u aylarda bu yo¤unluk hep oluyor. Göreve baﬂlad›¤›mda müzenin ziyaretçi say›s› çok düﬂüktü, 17 bin civar›ndayd›; daha sonra giriﬂimlerimizle bu say› 150 binin üzerine ç›kt›. Müzenin yeni aç›lan bölümleri kadar, dönemin Milli E¤itim Müdürü Ömer Bal›bey’in büyük katk›lar› oldu bunda; e¤itim

paketi için kendisiyle yapt›¤›m›z görüﬂmeler, kardeﬂ okul seçimindeki diyalo¤umuz ve bu iliﬂkiyi s›k› tutmam›z, bu sonuca ulaﬂmam›z› etkiledi.
Kardeﬂ okulla iliﬂkileriniz nas›l devam ediyor?
O dönem Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan yürütülen bir proje
kapsam›nda biz de bulundu¤umuz bölgedeki ilkö¤retim okullar›ndan Hasköy ‹lkö¤retim Okulu’nu kardeﬂ okul olarak seçtik.
Ö¤rencilerin müzeye serbest giriﬂ kartlar› var. Sadece ödevlerini
haz›rlayacaklar› bir kaynak olarak görmüyorlar buray›, randevu
alarak hepimizle görüﬂmeye de gelebiliyorlar. Haz›rlad›klar› bir
proje Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan ödüllendirilmiﬂ, bu da gurur verici tabii. Ama as›l önemlisi bu çocuklara, entelektüel bir ortamda nas›l davranacaklar›n›, böyle bir ortamdan nas›l yararlanacaklar›n› ö¤retiyoruz.
Talim Terbiye Kurulu’nun “Müzede E¤itim” projesini yayg›nlaﬂt›rma karar›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Tabii ki çok onur duyuyoruz bu konuyu baﬂlatt›¤›m›z için. En baﬂ›ndan itibaren bu projenin çok kolay uygulanabilece¤ini düﬂünmüﬂtüm. Sonuçta bir ö¤retmen ve küratör taraf›ndan oluﬂturulabilecek bir program. Bu konuda herkese yard›mc› olmaya da çal›ﬂ›yoruz. En önemlisi e¤itim paketimizi internet sitemize de yükledik ve ücretsiz olarak isteyen herkesin kullan›m›na da açt›k.

Koç Bilgi Grubu müzeyle tan›ﬂt›rd›: “‹lk defa gerçek bir uça¤a bindim!”
Koç Bilgi Grubu, “Ülkem ‹çin” projesi kapsam›nda yerel sorunlar›n çözülmesi ve yaﬂam koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesi için May›s
2007’de baﬂlatt›¤› çal›ﬂmalar›n›, 2007-2008 ö¤retim y›l›nda,
ö¤rencilerin sosyal geliﬂimlerini hedefleyerek planlad›. ‹lk ad›m
da bir müze gezisiyle at›ld›. Gezinin adresi RMK Müzesi, gezi
grubu ise Koç Bilgi Grubu’nun yönetim merkezinin bulundu¤u
Ünalan Mahallesi’ndeki Y›ld›r›m Beyaz›t ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileriydi. Gezinin içeri¤i, okul müdürü ve ö¤retmenleriyle
görüﬂülerek belirlenmiﬂti. Koç Bilgi Grubu Gönüllüleri, müzede
ö¤rencilere rehberlik edebilmek amac›yla, gezi öncesinde müze hakk›nda bilgi edindi. Özellikle “Ne Nas›l Çal›ﬂ›r?” bölümüne yo¤un ilgi gösteren ö¤renciler, gezi sonunda duygular›n›
ﬂöyle anlat›yordu:
5D s›n›f› ö¤rencilerinden Do¤uﬂ Ateﬂ: “‹lk defa bir müze gezisine kat›l›yorum. Çok mutluyum. Buras› tahmin etti¤imden çok daha
büyük… Televizyonlarda, kitaplarda gördü¤ümüz birçok aleti
yak›ndan gördük, yeni bilgiler ö¤rendik ve çok e¤lendik. Benim
en çok eski gemilerin oldu¤u bölümdeki hem karada hem de
denizde giden araç ilgimi çekti. Bir de sualt› malzemelerinin
bulundu¤u camdan bir oda vard›. Buradaki dalg›ç k›yafetleri
çok ilginçti.”
5B s›n›f›ndan Zeynep Esra Kaya: “Eski arabalar›, uçaklar› ve sürat tek-

nelerini yak›ndan görme f›rsat›m oldu. Özellikle Osmanl› padiﬂah› Abdülaziz’in saltanat kay›¤› ve seyahat etti¤im tren çok güzeldi. Trene bindik ve küçük bir gezi yapt›k. Bir de eskiden Kad›köyModa hatt›nda çal›ﬂan nostaljik tramvay›n içini gezdik. Bu geziye kat›ld›¤›m için çok mutluyum.”
5D s›n›f›ndan Mehmet Erdem: “Gerçek bir uça¤› ilk defa bu kadar yak›ndan gördüm ve ilk defa bindim. Bundan dolay› hem çok heyecanland›m hem de çok mutlu oldum. Ben de büyüyünce pilot
olmak istiyorum. Bize bu f›rsat› tan›yan Koç Bilgi Grubu’na çok
teﬂekkür ederim.”
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Kurumsal sosyal
sorumluluk notun kaç?
Ça¤daﬂ Yaﬂam›
Destekleme Derne¤i
Baﬂkan› Prof. Dr.
Türkan Saylan,
Bizden Haberler’e,
kurumsal sosyal
sorumluluk
projelerinde
Türkiye’nin nerede
oldu¤unu ve neler
yapmas› gerekti¤ini
de¤erlendirdi
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irketlerin karne notlar› art›k
yaln›zca kâr-zarar tablolar›ndan, bilançolardan ya da çal›ﬂanlar›na sa¤lad›klar› imkânlardan oluﬂmuyor. En az onlar kadar önemli bir kalem
daha var: Kurumsal sosyal sorumluluk. ﬁirketler ana faaliyet alanlar› d›ﬂ›nda sosyal sorumluluk projelerinde de
birbirleriyle yar›ﬂ içindeler; sürdürülebilir
kalk›nman›n olmazsa olmaz› say›lan kurumsal sosyal sorumluluk projelerini bazen kendi bünyelerindeki vak›flar bazen de
sivil toplum kuruluﬂlar› ile iﬂbirli¤i içinde
hayata geçiriyorlar.
Sivil toplum kuruluﬂu, gönüllülük, sosyal
sorumluluk denince Türkiye’de ilk akla gelen isim olan Prof. Dr. Türkan Saylan, özel
sektörün sosyal sorumluluk konusunda
fazlaca da¤›lmas›ndan yak›n›yor. Ça¤daﬂ
Yaﬂam› Destekleme Derne¤i (ÇYDD) Baﬂkan› Türkan Saylan, “Özel sektör e¤er Tür-

kiye’nin geliﬂmesini istiyorsa, önce bir s›ralama yapmal›” diyor ve e¤itim projelerinin
önemini vurguluyor. Prof. Dr. Saylan, sorular›m›z› yan›tlad›.
Son y›llarda iﬂ dünyas›n›n vazgeçilmez
kavramlar›ndan biri haline gelen kurumsal sosyal sorumlulu¤un geliﬂimine
iliﬂkin neler söylemek istersiniz?
Önce bir an›m› anlatay›m: 1976 y›l›yd›. O
zamanlar cüzzam ilac› üreten bir ilaç firmas›ndan her y›l belli miktarda ilaç al›yorduk. Bu ilaçlar›n paras›n› ‹sviçre’de bir vak›f ödüyordu. Tabii bu kuruluﬂ daha önce
Türkiye’ye gelip bizi denetlemiﬂ ve bize
sponsor olmuﬂtu. Biz bu parayla hem hastalara destek sa¤l›yor hem de ilaç al›yorduk. Bir gün Basel’den bir mektup ald›m.
Beni bir konuﬂma yapmak üzere fabrikaya
davet ediyorlard›: “Fabrikam›zda iﬂçiler,
mühendisler çal›ﬂt›r›yoruz. Hepsi emek veriyor, bir ﬂeyler üretiyor. Ama ürettikleri-

nin bir k›sm›n›n da hay›r iﬂlerine, hastalar›n sa¤l›¤› için yard›m iﬂlerine gitti¤ini ö¤rensinler istiyoruz. Bunu onlara kan›tlarsak daha mutlu ve verimli çal›ﬂ›rlar.” Bunun üstüne Basel’e gidip bir konuﬂma
yapt›m. ‹sviçrelilerin kafas›ndaki bir sosyal sorumluluk örne¤iydi. Bu konu gündeme geldi¤inde hep bunu anlat›r›m. Tabii sosyal sorumluluk çok geliﬂti. Baﬂlang›çta büyük-küçük kuruluﬂlar bunu lütfen
yap›yormuﬂ gibiydiler. Sanki ac›ma duygular›yla hareket ediyorlar ve küçük hedefler koyuyorlard›. Sonra sonra bu geliﬂti ve dünya çap›nda bir trend haline geldi.
Çünkü iﬂ dünyas› art›k sosyal sorumlulu¤uyla prim yap›yor, sosyal sorumlulu¤una
göre not al›yor. Kim kimden daha çok
katk›da bulunacak diye bir rekabet var.
Sosyal sorumluluk denince kamuoyunda ilk akla gelen sivil toplum örgütlerinden biri ÇYDD. Bunu nas›l sa¤lad›n›z?
Hesap verebilirlik ve aç›k olma sayesinde!
Biz bunu aln›m›z›n teriyle kazand›k. Bir
kere deprem zaman›nda müthiﬂ bir çal›ﬂma içine girdik. Baﬂlang›çta bu kadar gücümüzün olabilece¤ini düﬂünmemiﬂtik.
Deprem zaman›nda devlet zorland›, K›z›lay zorland›. O dönem hiç tan›mad›¤›m›z
insanlar buraya geliyordu. ﬁu odada bazen
bir günde beﬂ sponsor oluyordu; “Bizim
100 bin dolar›m›z var, ne yaparsan›z yap›n!” diyorlard›. Biz bu paralarla 27 tane
prefabrik okul, 17 tane rehabilitasyon
merkezi yapt›k. Baﬂta sponsorlar olmak
üzere gelen insanlar, hesap verebilirli¤imiz ve yapt›¤›m›z ﬂeyleri h›zla ve en iyi ﬂekilde yapt›¤›m›z için bize güvendiler.
Depremle ilgili çal›ﬂman›n sonunda bir kitap haz›rlad›k. Gün gün yap›lan çal›ﬂmalar› zaten not ediyordum. Bu çal›ﬂmalar›n
ard›ndan bütün sponsorlar›m›z› da ça¤›rarak bir toplant› yapt›k. Kitapta kimden ne
para geldi¤ini ve bizim neler yapt›¤›m›z›
ortaya koyduk.
Özel sektörle ortak yapt›¤›n›z sosyal sorumluluk projelerinde nelere dikkat
ediyorsunuz?
Derne¤imize sponsor olarak bir firma geldi¤inde, tan›yorsak zaten mesele yok. Tan›m›yorsak sponsoru tan›maya çal›ﬂ›yoruz; yanl›ﬂ bir ﬂey var m›, arkas›nda kim
var gibi... Tabii çok iyi anlaﬂt›¤›m›z, çok
iyi iletiﬂim kurdu¤umuz kuruluﬂlar var.
Projelerimizle çok ilgililer. Düzenli toplant›lar yap›yoruz, ö¤rencilerimizi görmeleri için onlar› Anadolu’ya götürüyoruz.
Bir iç içelik olursa sivil toplum örgütüyle

“Bizim ülkemizdeki
kuruluﬂlarda eleﬂtirdi¤im
bir ﬂey var: Çok da¤›n›k
para harcad›klar›n› ve
reklama çok fazla para
gitti¤ini düﬂünüyorum”
sponsorun birlikte çal›ﬂmas› çok keyifli
oluyor, onlara da motivasyon sa¤lanm›ﬂ
oluyor.
Özel sektör kuruluﬂlar›n›n sosyal sorumluluk anlay›ﬂ›n› nas›l buluyorsunuz?
Bizim ülkemizdeki kuruluﬂlarda eleﬂtirdi¤im bir ﬂey var: Çok da¤›n›k para harcad›klar›n› ve reklama çok fazla para gitti¤ini düﬂünüyorum. Bizim e¤itimle ilgili,
birtak›m hedeflerimiz var. Örne¤in 100
bin k›za ulaﬂmak istiyoruz. Bu gibi
projelerde bir özel sektör kuruluﬂu
destek veriyorsa, destek istedi¤imiz di¤er
özel sektör kuruluﬂlar›, “Bunu bir baﬂka
kuruluﬂ zaten yap›yor. Biz de baﬂka bir
proje içinde yer alal›m” diyor. Benim
derdim ise, belli bir hedefe odaklanmak.
Örne¤in bir iki y›l ﬂirketler yo¤un olarak
e¤itimle ilgili sosyal sorumluluk projelerinde yer alsalar, bu çok önemli bir geliﬂme olur. Tabii bunu bizim üzerimizden
yapmalar› da ﬂart de¤il.
Bir de büyük iﬂadamlar› çok yo¤un olduklar› için genelde bu tür iﬂler daha alt düzeyde çözümleniyor. O zaman da araya
bir rekabet giriyor: En güzel projede yer
alal›m da bizimki daha çok ses getirsin,
bas›nda daha çok yer alal›m gibi...

Bu anlamda kurumsal sosyal sorumlulu¤un gerçekte ne oldu¤una dair bir e¤itime mi ihtiyaç var?
Bu konuda e¤itim veren, projelerin nas›l
yürütüldü¤ünü ö¤retmeye kalkan o kadar
çok kuruluﬂ türedi ki... Onlar bize Avrupa
ya da Amerika’daki proje yöntemlerini ö¤retmeye çal›ﬂ›yorlar, ama buras› Türkiye.
Siz Avrupa’da bunu kâ¤›t üstünde haz›rlars›n›z ve her ﬂey yolunda gidebilir, ama
Türkiye’de bu iﬂler i¤neyle kuyu kazmaya
benzer. Yine de ö¤reniyoruz hepimiz. Örne¤in çok güzel kad›n projeleri var ülkemizde, ama önemli olan projelerin sürdürülebilir olmas›.
Koç Toplulu¤u da, Mesleki-Teknik E¤itimi Özendirme Program› ile 8 bin meslek
liseli gence burs, staj imkân› ve mezuniyet sonras› istihdam önceli¤i sa¤l›yor.
Bu da çok önemli bir projedir. 8 bin çocu¤a ulaﬂmalar› harika bir ﬂey olacak. Bu arada devletin de bence diplomas›z ara eleman al›nmamas› konusunda bir karar almas› laz›m. O zaman meslek lisesinden
yetiﬂen gençlerin iﬂ bulma ﬂanslar› daha da
artacak. Ancak bunun karﬂ›l›¤›nda meslek
liselilerin de iyi e¤itilmiﬂ olmas› gerekir.
Dünyada sosyal sorumluluk alan›nda
sizi çok fazla etkileyen projeler neler?
Özellikle Afrika’yla ilgili projeler çok ilgimi çekiyor, ama orada da iﬂin gösteri taraf› çok fazla ön plana ç›k›yor. Sonuç nedir,
oradaki halk ne kazand›, ben bilmiyorum.
Senaryolar güzel ama alt›n›n doldurulmas› laz›m. Çok iyi bir ekibin bütün bunlar›
denetlemesi laz›m.

ÇYDD’nin hayata geçirdi¤i projeler
• Örgün e¤itime destek projeleri: Okullar (Okul Yap›m› ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’na Teslim
Edilmesi)/Yurtlar/Burslar
• Yat›l› ilkö¤retim bölge okulu (Y‹BO) ve pansiyonlu ilkö¤retim okulu (P‹O) geliﬂtirme projeleri:
Y‹BO’lara Oyun Parklar›/Y‹BO’lara Laboratuvarlar, Spor Salonlar›, Kitapl›k, Bak›m ve
Onar›m/Y‹BO’lara Kültürel Destek
• Erken çocukluk geliﬂimini destekleme projeleri: Ana S›n›f› Açma/Yaz Ana Okullar›
• Yayg›n e¤itime destek projeleri: Toplum, Kültür ve Çocuk Merkezleri/Ulusal E¤itime Destek
Kampanyas› (Okuma Yazma, Bilgi-Beceri, Bilgisayar, Dikiﬂ-Nak›ﬂ, Aﬂç›l›k Kurslar›)
/Üretim Projeleri/Halk ve Okul Kitapl›klar› Açma ve Geliﬂtirme/‹nsan Haklar› E¤itimi
Projesi (Kad›n ve Çocuk Haklar›)/Sokak Çocuklar› Çal›ﬂmas›/Gençlere ‹ngilizce
Ö¤renim Deste¤i
• Strateji Projeleri: Mülki ‹dare Amirleri ve STÖ ‹ﬂbirli¤i/Bilgilendirme ve Bilinçlendirme
Toplant›lar›/Ö¤retmenlerin Coﬂkuland›r›lmas› Projesi/Deniz Y›ld›z› Projeleri/Kent Köy
Gençli¤i El Ele/Çocuk Kulübü Çal›ﬂmas›
• Sanata destek projeleri: “Bizim ‹dil” E¤itim, Kültür ve Sanat Festivali/Resim ve Yaz›
Yar›ﬂmalar›/Ça¤daﬂ Ressamlar Toplu Resim Sergileri/Tiyatro ve Müzik Gruplar›
Oluﬂturma Projesi/Anadolu Okullar›n› Müzik Aletleri ile Donatma Projesi
• Deprem projeleri
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Savaﬂ›n dostlu¤a
döndü¤ü tarihe
Opet’ten bir sayg›
Opet, tarihimizin dönüm
noktalar›ndan Çanakkale
Savaﬂ›’n›n yaﬂand›¤› bölgeyi
iki y›ld›r imar etti¤i projesine,
Tarihe Sayg› Park›’yla son
noktay› koydu

zak diyarlardan evlatlar›n›
bu savaﬂa gönderen analar,
gözyaﬂlar›n›z› dindiriniz.
Evlatlar›n›z, bizim ba¤r›m›zdad›r. Huzur içinde uyuyacaklard›r. Onlar bu topraklarda canlar›n›
verdikten sonra, art›k bizim çocuklar›m›z
olmuﬂlard›r.”
Mustafa Kemal’in savaﬂ› dostlu¤a çeviren
bu sözleri, “Çanakkale geçilmez” destan›n›n
yaz›ld›¤› topraklara her y›l yüz binlerce kiﬂiyi çekiyor. Gelibolu Yar›madas›’na, Çanakkale Savaﬂ›’na kat›lan Kanada, Fransa,
Almanya, Hindistan, ‹rlanda, ‹ngiltere, ama
özellikle dünyan›n bir ucundaki Avustralya, Yeni Zelanda ile Türkiye’nin dört bir yan›ndan ziyaretçiler ak›n ediyor. Ancak ne
yaz›k ki tarihi bir zenginli¤e sahip bölgenin
altyap›s›, bu ak›n› karﬂ›lamakta yetersiz kal›yordu. ‹ﬂte bu gözlemden yola ç›kan
Opet, bölge için bir proje haz›rlad›; “Tarihe
Sayg› Projesi”.
2006 y›l› ﬁubat ay›nda baﬂlayan proje, 18
Mart 2008’de “Tarihe Sayg› Park›”n›n aç›l›-

“U
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Tarihe Sayg› Park› aç›l›ﬂ›nda (soldan sa¤a): Opet Genel Müdürü
Cüneyt A¤ca, Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, Kültür
ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay, Çanakkale Valisi Orhan K›rl›.

ﬂ›yla sona erdi. Toplam maliyeti 7.5 milyon YTL olan proje kapsam›nda, Eceabat
ve köyleri, sahne olduklar› tarihe yak›ﬂ›r
bir çehreye kavuﬂtu. Ziyaretçilerin bir sorunla karﬂ›laﬂmadan bölgeyi gezebilece¤i
altyap› ve fiziki çal›ﬂma yap›ld›. Çanakkale ve çevresindeki tarihi yerleri ziyaret
eden gençlerin uygun koﬂullarda konaklamas› için Eceabat Gençlik Merkezi hizmete aç›ld›.
Projenin bölge halk›na ekonomik katk›lar
sa¤lanmas› da hedeflendi. Halk E¤itim
Merkezi ile birlikte bölge halk›na ‹ngilizce, pansiyonculuk, temizlik ve hijyen e¤itimleri verildi. Yenileme çal›ﬂmalar› kapsam›nda ça¤daﬂ bir görünüme kavuﬂan
köy meydanlar›, müzeler, modern tuvaletler, yenilenen sat›ﬂ reyonlar›, bölge turizmini canland›rarak köy muhtarl›klar›n›n gelirlerini art›rd›.

Savaﬂ› yeniden yaﬂ›yorsunuz
Projenin son aﬂamas› olarak da Eceabat’ta
deniz kenar›nda yer alan 2520 metrekarelik bir alan üzerinde “Tarihe Sayg› Park›” ve Aç›khava Müzesi kuruldu. Bölgede,
Çanakkale Savaﬂ›’n›n kesitlerini yans›tan
mevzilerin bütünsel olarak görülebilece¤i
bir nokta yoktu. Çanakkale Savaﬂ›’n›n yaﬂand›¤› noktalar›n birbirinden uzak ve geniﬂ bir co¤rafyaya yayg›n oldu¤unu dikkate alan Opet, Tarihe Sayg› Park›’n› da
bu dezavantaj› gidermek amac›yla tasarlad›. Bu nedenle Opet, bölgeyi gezmek için
aç›l›ﬂ kap›s› niteli¤indeki Eceabat’ta kurdu¤u parka, Gelibolu Tarihi Milli Park›’n›n dev maketini inﬂa etti. Gelibolu
maketi, turistler için bir rehber niteli¤inde. Hangi köye gitmek, hangi ﬂehitli¤i,
cepheyi gezmek, hangi an›t› görmek istiyorsan›z, yerini bu maket sayesinde görebiliyorsunuz.
Ayr›ca savaﬂ› dinlemek de mümkün. Maketin Seddülbahir ya da Conk Bay›r› bö-

lümünde misiniz? Hemen yan›n›zdaki kiosk’a giriyor, bu noktada yaﬂananlar› dört
dil seçene¤iyle dinliyorsunuz. Zaten park›n bir amac› da savaﬂ›n bir kesitini, görsel malzemelerle ve savaﬂ sesleri efektiyle
canland›rarak ziyaretçilerin savaﬂ› duygusal olarak da hissetmelerini de sa¤lamak.

Heykele Öktem’in k›zlar› devam etti
Tarihe Sayg› Park› 17 Mart Pazartesi günü Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul
Günay, Çanakkale Valisi Orhan K›rl›,
Eceabat Kaymakam› Muhterem ‹nce,
Eceabat Belediye Baﬂkan› Adem Ejder ve
Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk’ün kat›ld›¤› bir törenle aç›ld›. Üç bölümden oluﬂan park, denizden ve karadan kolayl›kla görülüyor. Savaﬂlar›n yaﬂand›¤› alanlar›n birbiri ile ba¤lant›s›n›
da kuﬂbak›ﬂ› gösteren parkta, k›sa bir süre önce trafik kazas›nda yaﬂam›n› yitiren
heykelt›raﬂ Tankut Öktem taraf›ndan
projelendirilen 12 metrelik Tarihe Sayg›

An›t Heykeli ile grafik sanatç›s› Ayd›n
Erkmen’in Çanakkale kara ve deniz savaﬂlar›n›n resmedildi¤i 44 metrekarelik
panosu da yer al›yor. Tarihe Sayg› An›t›,
heykeltraﬂ› Tankut Öktem’in vefat› nedeniyle yar›m kal›nca, yap›m›, k›zlar› Oylum Öktem ‹zözen ve P›nar Öktem Do¤an ile Tankut Öktem atölyesi çal›ﬂanlar›
taraf›ndan tamamland›. Temas› bar›ﬂ ve
özgürlük olan an›tta, kuca¤›nda yaral›
Anzak askerini taﬂ›yan bir Türk askeri,
di¤er milletlerden askerler, üzgün ama
metanetli kad›n figürleri de yer al›yor.

ﬁehitlerin an›s›na bir arma¤an
Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, Türkiye tarihinin dönüm noktas›
Çanakkale Savaﬂ›’n› gözler önüne seren
Tarihe Sayg› Park›’n›n, 2006 y›l›ndan bu
yana yar›madada sürdürülen projenin
son aﬂamas› olarak Çanakkale ﬂehitleri
an›s›na bir arma¤an niteli¤i taﬂ›d›¤›n› belirtiyor.

‹lk ad›m Nurten Öztürk’ten
Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, “Tarihe Sayg› Projesi” için at›lan ilk ad›m›n kökenini ve projenin Opet için taﬂ›d›¤› de¤eri ﬂöyle anlatt›:
“OPET’in sosyal sorumluluk projeleri, sonuç odakl› ve faydas› kitlesel olarak alg›lanabilecek
çal›ﬂmalar olarak planlan›p, uygulanmaktad›r.
Bildi¤iniz gibi ‘Temiz Tuvalet’, ‘Yeﬂil Yol’ ve ‘Örnek Köy’ projeleri hâlâ sürmektedir. Bu üç
projeyi de kapsayan ‘Tarihe Sayg› Projesi’ ise di¤erlerine ek olarak, ‘tarihimize sahip ç›k›p,
gelece¤imizi planlayan’ içeri¤i ile hayata geçirilmiﬂtir.
Bölgeye bir derne¤in konuﬂmac›s› olarak davet edildi¤imde, köyleri de gezdim. Bildi¤imiz
ﬂanl› tarihimiz ile, karﬂ›laﬂt›¤›m manzaray› örtüﬂtürmekte zorland›m. Bir dan›ﬂman ekiple en
k›sa sürede yeniden gittim. Yerel makamlarla da konuﬂarak, neler yapabilece¤imizi planlad›k ve yola ç›kt›k. ‹ki y›l gibi k›sa bir sürede alt› köy ve bir ilçenin çehresini, bilinç yaratma, rehabilite etme, e¤itme gibi önemli çal›ﬂmalarla de¤iﬂtirdik.
Eminim gelece¤imize yön veren, bize ça¤daﬂ Türkiye’yi hediye eden, cansiperane kazan›lm›ﬂ bir mücadeleye ﬂahitlik etmiﬂ topraklar›n üzerinde gezmiﬂ insanlar›m›z, bugünkü de¤iﬂimden mutlu olacaklard›r.
Gururla, hüzünle, sayg›yla and›¤›m›z atalar›m›z için ne yapsak azd›r. Gelibolu Yar›madas›, Eceabat ve köylerinde yapt›klar›m›zla gurur duyuyoruz.“
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s osyal sorumluluk

Tatilde bile
Ankara’n›n ﬁanl›k›ﬂla Köyü’nün çocuklar› New Holland Trakmak’› çok
seviyor. Çünkü, ﬁanl›k›ﬂla do¤umlu Emniyet Müdürü Mahir Ersöz’ün
önerisi üzerine ﬂirketin tamamen yeniledi¤i bina, bölgenin en modern
köy okullar›ndan biri oldu

A

nkara’n›n ﬁereflikoçhisar ilçesine ba¤l› ﬁanl›k›ﬂla
Köyü’nün çocuklar›, tatil günlerinde bile okuldalar.
Eskiden girmek istemedikleri okuldan ﬂimdi ç›kmak istemiyorlar. Çünkü ﬁanl›k›ﬂla ‹lkö¤retim
Okulu, bir sosyal sorumluluk projesi olarak New
Holland Trakmak taraf›ndan baﬂtan aﬂa¤› yenilendi. K›ﬂ›n tuvaletine su akmayan, ö¤retmenlerin lojman›nda kalmak istemedi¤i okul, yeni haliyle bölgenin en modern köy okullar›ndan biri; kütüphanesiyle, oyun park›yla ö¤renciler için adeta bir sosyal tesis haline getirildi.
Bu yenilenme öyküsünün ilk kahraman› bir emniyet müdürü.
ﬁanl›k›ﬂla’da dünyaya gelen Emniyet Müdürü Mahir Ersöz, bir
yaﬂ›nda ailesiyle birlikte köyünden ayr›lm›ﬂ ama köyünü unutmam›ﬂt›. Görev yapt›¤› Ankara’da üç y›l önce bir ﬂirketi ziyaret
etti¤inde, har›l har›l e¤itim araç gereçlerinin paketlendi¤ine tan›k oldu. Nedenini sordu. Ö¤rendi ki, ﬂirket yoksul yörelerdeki okullara yard›m ediyor, her y›l de¤iﬂik okullara ders araç gereçlerinden oluﬂan paketler gönderiyor.
Bu bilgi Ersöz’ü y›llar öncesine götürdü. Akl›na do¤du¤u köy
geldi; ﬁanl›k›ﬂla. Ankara’ya 130 kilometre uzakl›ktaki ﬁereflikoçhisar ilçesine ba¤l› bir köydü ﬁanl›k›ﬂla ama asl›nda ekonomik olarak, zihnimizde canland›raca¤›m›z bir Do¤u Anadolu
köyünden farks›zd›. Okul bak›ms›z oldu¤undan, ortaokul grubu çocuklar her gün bir baﬂka köye taﬂ›n›p duruyordu.
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ﬁirket yetkililerinden, köyündeki okula da yard›m edilmesini
istedi. ‹ste¤i sevinç yaratt›. Ersöz paketleri köye gönderirken
ö¤renciler için bir de mektup kaleme ald›; ayn› köyde do¤du¤unu anlat›p, köyü ve okulu ziyaret etmek istedi¤ini söylüyordu. ‹ﬂ yo¤unlu¤u bu sözü tutmas›na izin vermedi ama ö¤renciler, bu hemﬂeriyi unutmam›ﬂt›. Okulun tek ö¤retmeni Nermin
Demiro¤lu’na durmadan mektubu ve söz verilen ziyareti hat›rlat›yorlard›. Demiro¤lu da Ersöz’ü arayarak durumu anlatt›. Bu
giriﬂimle birlikte Ankara’da do¤up büyüyen ö¤rencilere, ilk kez
görecekleri Ankara’n›n yolu aç›ld›. Çünkü zaman› s›n›rl› oldu¤u için köye gidemeyen Ersöz, 32 ö¤renciyi birden baﬂkente
davet etti. Onlara rehberlik etti, kenti gezdirdi; An›tkabir, Milli Mücadele Müzesi, 1. Meclis, Kale ve TBMM…

Gazete haberi “Koç Holding” diyordu
Ziyaretin bu son dura¤›, ﬁanl›k›ﬂla ‹lkö¤retim Okulu’na yeni bir
çehre aray›ﬂ›nda New Holland Tarkmak’›n devreye girdi¤i aﬂama oldu. Ö¤renciler TBMM’de, kendileri gibi ﬁanl›k›ﬂla Köyü’nde do¤up büyüyen, ayn› okulda e¤itim gören ‹zmir Milletvekili Enver Öktem’i de ziyaret etti. Bu ziyaret s›ras›nda Ersöz
ö¤rencilere, “Say›n vekilimizden ne istersiniz?” diye sorunca,
bir k›z ö¤renci park istedi. Ö¤retmen Demiro¤lu söze girdi,
okulun periﬂan halde oldu¤unu, mümkünse park yap›lmas› yerine okulun yenilenmesi gerekti¤ini anlatt›. Ersöz de elinden

okuldalar...
geleni yapaca¤›n›n sözünü verdi. Söz vermek kolay, yapmak zordu. Ersöz kara kara düﬂünürken akl›na Koç Holding ﬂirketlerinin sosyal sorumluluk projelerine iliﬂkin gazete haberi geldi. Koç Holding’in tar›ma hizmet veren bir ﬂirketi vard›: New
Holland Trakmak. ‹ﬂi köylüyleydi. Dolay›s›yla bir köye de yard›m edebilirdi. New
Holland Trakmak ‹letiﬂim Müdürü Mehmet K›r’a bir elektronik posta mesaj› geçti.
Gelen yan›t olumluydu: “Biz zaten bu tür
sosyal sorumluluk projelerini uzun zamand›r yap›yoruz. Sizin köyünüzün okulunu da memnuniyetle yenileriz.”
Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa Koç da konudan haberdar olup,
yak›ndan ilgilenmiﬂti.
New Holland Trakmak önce köye teknik
elemanlar gönderdi. Ekip ihtiyaçlar› belirledi. Borulardaki sular dondu¤u için k›ﬂ
aylar›nda okul tuvaletinin sular›n›n hiç
akmad›¤›n› gördüler; ö¤retmenlerin köhne lojmanda kalmak istemedi¤ini ö¤rendiler. Bir ay içinde okul ve ö¤retmenevi baﬂtan aﬂa¤› yenilendi. Ayr›ca okulun çevresine tel örgü çekilerek bahçesi yeniden düzenlendi; Atatürk büstü, bir oyun park› ve
voleybol sahas› yap›ld›. Masalar, s›ralar,
dolaplar›n yerlerini de yenileri alm›ﬂt›. Ersöz de kiﬂisel olanaklar›yla küçük bir kütüphane kurdu. Böylece ﬁanl›k›ﬂla ‹lkö¤retim Okulu, bir anda bölgenin en modern okul binalar›ndan biri olup ç›kt›.
Aç›l›ﬂ törenine New Holland Trakmak’tan

tadilat talebinde bulunan Emniyet Müdürü Ersöz ile ‹lçe Milli E¤itim Müdürü, köy
muhtar›, köy halk› ve ö¤renciler kat›ld›.

“Söz ald›k, kad›nlar kursa gelecek”
New Holland Trakmak ‹letiﬂim Müdürü
K›r, okuldaki yenileme çal›ﬂmalar›n› ﬂöyle
s›ralad›: “Üç adet s›n›f odas›, müdür odas›
ve giriﬂ k›sm›ndan oluﬂan ana binan›n bir
s›n›f› kullan›l›yor. Di¤er iki boﬂ s›n›ftan birisi köydeki genç k›zlar›n ve ev han›mlar›n›n kendilerini geliﬂtirmeleri için aç›lacak e¤itim kurslar›na ev sahipli¤i yapacak.
Burada el sanatlar›ndan yemek piﬂirme
kurslar›na kadar pek çok de¤iﬂik alanda
e¤itim verilece¤i bilgisini ‹lçe Milli E¤itim
Müdürümüzden ö¤rendik. Köylülerden
eﬂlerini ve k›z çocuklar›n› bu kurslara
gönderecekleri konusunda da söz ald›k.
Aç›l›ﬂ an›nda boﬂ duran bir s›n›f da önümüzdeki e¤itim y›l›ndan itibaren 6, 7 ve 8.
s›n›flar›n e¤itimine aç›lacak. Zira okul bak›ms›z oldu¤u için ortaokul grubu, taﬂ›mal› e¤itim ile ilçeye yak›n olan bir ilkö¤retim okuluna gidiyormuﬂ. Bu çocuklar›m›z da köylerinde e¤itim almaya baﬂlayacak. Onlar gelince kadrolu ö¤retmen say›s› ikiye ç›kacak. Okulun temiz kalmas›
için bir müstahdem görevlendirilece¤i haberini ald›k. Art›k okul onlara emanet.”
Hedefe ulaﬂman›n mutlulu¤unu yaﬂayan,
okulun bekledi¤inden de iyi düzenlendi¤ini düﬂünen Emniyet Müdürü Ersöz de,
Koç Holding’e, Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Mustafa V. Koç’a, New Holland Trakmak
ve ba¤l› tedarikçilerine teﬂekkür ediyor.
Ersöz, ülkenin gelece¤inin e¤itimde oldu¤unu, herkesin do¤up büyüdü¤ü yöredeki sorunlar›n çözümü için görüﬂ ayr›m›
yapmadan, bütün Türkiye’yi saracak küçük çemberler oluﬂturmas› gerekti¤ini
söylüyor.

Minikler okulu daha çok seviyor
Okulun eskisi gibi harap olmas›na izin
vermeyeceklerini söyleyen Muhtar Hac›
Bektaﬂ Alp, memlekete büyük hizmetlerde
bulundu¤unu düﬂündü¤ü Koç Holding’e
minettar: “Kendilerine teﬂekkür ediyoruz.
Onlar olmasayd› bu okul yap›lamazd›.”
Ö¤retmenlerin iﬂ motivasyonu da, lojman
yenilendikten sonra artt›.
Okulun minik ö¤rencileri yeni binalar›ndan memnun. Yenilenen bu binayla okulu daha bir sevmeye baﬂlam›ﬂlar. Art›k iki
üç kiﬂilik s›ralar yerine tek kiﬂilik s›ralarda
oturmak onlar› adeta büyütmüﬂ. Oyun
park›n› çok seviyorlar. Okuldan o derece
memnunlar ki, boﬂ zamanlar›nda bile
okula geliyorlar. Hem okulun yenileme
iﬂini yapan New Holland Trakmak’›, hem
de kendilerini unutmayan Ersöz’ü sevgiyle an›yorlar.
Bir park talebiyle baﬂlayan çal›ﬂmalar›n
bekleneni aﬂt›¤›n› söyleyen Mehmet K›r,
“Oraya gitti¤imizde oyun park›nda oynayan çocuklar›n yüzlerini görmek tüm yorgunlu¤umuzu unutturdu” diyor.
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i çimizden biri

ARÇEL‹K BAY‹‹ ÖZCAN FAHR‹ ASLAN ANLATIYOR:

“De¤iﬂime ayak

uydurmal›y›z”
Adapazar›’nda Arçelik bayili¤i yapan Aslan Ailesi’nin üyesi Özcan Aslan,
üç kuﬂakt›r sürdürdükleri iﬂlerinin öyküsünü ve sektörle ilgili
de¤erlendirmelerini Bizden Haberler’e anlatt›

“R

ahmetli dedem 1940’l›
y›llarda aktariye ve züccaciye mallar›n› satt›¤›
bir dükkânla baﬂlam›ﬂ
iﬂ hayat›na. O dönemler
k›rsal nüfusun a¤›rl›kl› oldu¤u bölgemizde yaﬂayan halka hitap eden, basit
mal gruplar›n›n sat›ld›¤› bir dükkândan
bahsediyorum haliyle. Zaman ve ihtiyaçlar de¤iﬂtikçe dedemin ve babam›n satt›¤› mallar aras›na radyolar, bisikletler,
teypler giriyor. 1955 y›l›na gelindi¤inde
ise çok ciddi bir de¤iﬂiklik oluyor ve ailemiz, Arçelik bayili¤ini al›yor...” Arçelik
Bayii Aslano¤ullar›’n›n sahiplerinden
Özcan Fahri Aslan, ailesinin ticari hayat›n› böyle anlatarak baﬂl›yor söyleﬂimize.
Bölgeye birbiri ard›na aç›lan sanayi tesisleri ve üniversitesiyle, Türkiye’nin en
canl› merkezlerinden biri olan Adapazar›’ndaki de¤iﬂimi de¤erlendiren Aslan,
art›k kaliteliyi ve güzeli daha fazla arayan, daha bilinçli bir tüketiciyle karﬂ›
karﬂ›ya olduklar›n› söylüyor. Türkiye’nin en eski Arçelik bayilerinden olan
Aslano¤ullar›n›n üçüncü kuﬂak temsilcisi olan Aslan, sorular›m›z› yan›tlad›.
Sizi tan›yabilir miyiz, ticaret hayat›n›za nas›l baﬂlad›n›z?
1962 Adapazar› do¤umluyum. ‹lk ve or-
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taokul e¤itimimi Adapazar›’nda yapt›ktan sonra 1985 y›l›nda üniversite e¤itimim için ‹stanbul’a gittim. Marmara
Üniversitesi iﬂletme bölümünden mezun
oldum. Okuldan sonra hemen askerlik
görevimi yapt›m ve sonras›nda iﬂe baﬂlad›m. Evliyim ve üç çocu¤um var. Halen
Sakarya Beyaz Eﬂya Sat›c›lar› Derne¤i ile
Sakarya Genç ‹ﬂadamlar› Derne¤i
Yönetim Kurulu Üyesi’yim. Rahmetli dedem Ahmet Aslan’›n kurdu¤u iﬂimizi babam Y›lmaz Ali Aslan’dan sonra a¤abeyim Gürcan Murat Aslan ile birlikte yürütüyoruz. Yani, üç kuﬂakt›r ailemiz ayn› iﬂi sürdürüyor. Baﬂka bir deyiﬂle, biz
do¤uﬂtan Arçelik’liyiz ve Allah ne kadar
nasip ederse, böyle de devam etmek istiyoruz.

En eski Arçelik bayilerinden biri olarak, Vehbi Koç ile temas›n›z oldu mu?
Olduysa Vehbi Koç ile ilgili duygular›n›z›, düﬂüncelerinizi bizimle paylaﬂ›r m›s›n›z?
Rahmetli dedem Ahmet Aslan ve babam
Y›lmaz Ali Aslan anlat›rd›, rahmetli Vehbi Koç ile Arçelik bayilikleri nedeniyle
birkaç kez görüﬂmeleri olmuﬂ. Bu görüﬂmelerde Vehbi Bey’in engin görüﬂlerinden çok yararlanm›ﬂlar. Biz de ﬂimdi
Vehbi Bey’in kitaplar›ndan ve CD’lerinden yararlan›yoruz, dersler al›yoruz.
Böyle bir ailenin ferdi olmaktan gurur
duydu¤umu söylemeliyim.
1952 y›l›ndan bu yana Arçelik bayiisiniz, bu süre içinde ülkemizdeki ekonomik, toplumsal de¤iﬂimi nas›l görüyorsunuz? 50 y›lda bölgenizdeki ticaret yöntemlerinde ve yaklaﬂ›mlar›nda
de¤iﬂiklik yaﬂand› m›?
Dedemiz Ahmet Aslan çocuk yaﬂlarda,
Cumhuriyet’in kuruldu¤u y›llarda baﬂlam›ﬂ çal›ﬂmaya. Daha 12 yaﬂ›nda hem annesiz hem babas›z kald›¤› için yaﬂam savaﬂ› vermiﬂ, ilkokulu bitirince pazarlarda sergi açarak ticarete at›lm›ﬂ; uzak pazarlara bisikletiyle gitmiﬂ o yaﬂlar›nda.
1935 y›l›nda aktarl›k ve züccaciye malzemeleri satt›¤› dükkân›yla ilk ticari ﬂir-

“Yaﬂanan onca krize
ra¤men dayan›ﬂma ve
birlikteli¤in sonucu
olarak, arkam›zda
Arçelik gibi bir devin
varl›¤›n› hissetmek
bize her zaman güven
veriyor”

ketini kurmuﬂ. O dönemler k›rsal nüfusun a¤›rl›kl› oldu¤u bölgemizde yaﬂayan
halka hitap eden, basit mal gruplar›n›n
sat›ld›¤› bir dükkândan bahsediyorum
haliyle. Zaman ve ihtiyaçlar de¤iﬂtikçe sat›lan mallar aras›na radyolar, bisikletler,
teypler giriyor.
Dedemin ticari faaliyetlerine ileriki y›llarda o¤ullar› Y›lmaz ve Yalç›n da kat›l›yor.
Dedem, çeﬂitli iﬂ derneklerinde Adapazar›’n›n il olma heyetinde bulunmuﬂ,
1954’te Sakarya ilinin Adapazar› Merkez
Belediyesi’nde Meclis Üyeli¤i yapm›ﬂ. Bu
s›rada o¤ullar› Y›lmaz ve Yalç›n Aslan da
Yüksek Ticaret Okulu’nu bitirerek iﬂe vak›f olmay baﬂlam›ﬂlar. ‹lk ﬂirketimiz olan
Aslan Kollektif ﬁirketi de bu dönemde
kurulmuﬂ. 1955 y›l›na gelindi¤inde ise
çok ciddi bir de¤iﬂiklik oluyor ve ailemiz
Arçelik bayili¤ini al›yor. Art›k sat›lan
mallara buzdolab› ve merdaneli çamaﬂ›r
makineleri de kat›l›yor. Dedem iki o¤lunun katk›lar› ile beyaz eﬂya ve ev eﬂyalar›
sektöründe büyümeyi sürdürürken, bir
yandan da MKE’nin patlay›c› madde ve
av malzemeleri baﬂbayili¤ini alm›ﬂ. Sonras›nda bu sektörde de Adapazar›, Düzce, Bolu, Bilecik, ‹zmit gibi illere mal pazarlam›ﬂlar ve bayileri oluﬂmuﬂ. 70’li ve
80’li y›llarda ﬂirketimiz en parlak dönemlerini yaﬂad›. A¤abeyim Gürcan Aslan ve
ben büyüdü¤ümüzde babam amcam ile
olan ortakl›klar›na son vererek ayr› ﬂirket
kurdu. 1986’da kurdu¤umuz Aslan
A.ﬁ.’de a¤abeyim ve ben aktif biçimde çal›ﬂmaya baﬂlad›k. ﬁu anda aile ﬂirketimiz
olan Aslano¤ullar› Ltd. ﬁti.’de iﬂ hayat›na
hep beraber devam ediyoruz. Özellikle
90’lardan sonra ﬂehir nüfusunun yavaﬂ
yavaﬂ artmaya baﬂlamas›, yeni evlenen

çiftlerin art›k aileleriyle de¤il de kendi
baﬂlar›na oturmak istemesi, beyaz eﬂya
piyasas›n› son derece canland›rd›. Kentimizde bu tür de¤iﬂiklikler yaﬂan›rken bizim ma¤azac›l›k anlay›ﬂ›m›z da de¤iﬂti
do¤al olarak; mal teﬂhirine özel bir önem
vererek örnek bir ma¤azaya dönüﬂtürdük iﬂyerimizi.
Yaﬂanan de¤iﬂikliklerin sizin iﬂinize
yans›mas› nas›l oldu?
Biraz önce anlatt›¤›m gibi, bölgemizde
çok ciddi de¤iﬂiklikler yaﬂand› ve yaﬂan›yor. Üniversitenin ve sanayi kuruluﬂlar›n›n getirdi¤i canl›l›k sürekli art›yor. Adapazar›’nda var olan fabrikalar›n d›ﬂ›nda
Otokar, Toyota, Freuhauf gibi yeni sanayi tesislerinin yap›lmas› sadece istihdam
aç›s›ndan de¤il, tüketici tipinde de de¤iﬂiklik meydana getirdi. Art›k kaliteliyi ve
güzeli daha fazla arayan, daha bilinçli bir
tüketiciyle karﬂ› karﬂ›yay›z. Biz de bu de¤iﬂikliklere paralel olarak bünyemizde çal›ﬂt›rd›¤›m›z personelin e¤itimine ve biliﬂime a¤›rl›k vererek uyum sa¤lamaya çal›ﬂ›yoruz. 2000’li y›llar, gittikçe daha da
h›zlanan de¤iﬂime uyma ve kendini güçlendirme, yenileme günleri olmuﬂ ve olmaya devam ediyor. ﬁunu da aç›kça söylemem gerekir ki, yaﬂanan onca krize ra¤men dayan›ﬂma ve birlikteli¤in sonucu
olarak, arkam›zda Arçelik gibi bir devin
varl›¤›n› hissetmek bize her zaman güven
veriyor. Adapazar›, sevgi ve dayan›ﬂmaya
dayal› istihdam› olan bir bölge oldu¤undan, devaml› geliﬂme göstermektedir.
Bölgemizdeki üniversitenin sa¤lad›¤› dinamizme ek olarak, deprem sonras› baﬂlayan yeni yap›lanma ve konut edinme
ihtiyaçlar› devaml› art›yor, bu da biz Ada-

pazar› esnaf›n›n iﬂ potansiyelini olumlu
yönde etkileyen bir unsur olarak ortaya
ç›kmaktad›r.
Sizce sektörünüzün sorunlar› nelerdir?
Bu sorunlar›n çözümü için önerileriniz
var m›?
Bayi olarak birinci elde bizi olumsuz yönde en fazla etkileyen konu tabii ki, ödemelerini tam ve zaman›nda yapmayan ya
da yapamayan müﬂterilerimizden kaynaklanan sorunlar oluyor. Bu durumun
da kredi kart› ile yap›lan sat›ﬂlar ile yavaﬂ
yavaﬂ engellenece¤i kanaatindeyim.
Koç Toplulu¤u’nun sosyal sorumluluk
projelerine kat›l›yor musunuz?
Ne yaz›k ki, iﬂ yo¤unlu¤um nedeniyle
Toplulu¤umuzun sosyal sorumluluk projelerine fiili olarak kat›lam›yorum. Ancak,
bu tür projeleri takip ediyor, manen ve
madden destekliyorum. Özellikle çevre
ve do¤a ile ilgili aktiviteler kiﬂisel ilgi alan›mda ve bu tür aktivitelere mümkün oldu¤u kadar kat›lmaya çal›ﬂ›yorum.
Sizinle ayn› iﬂe giriﬂen gençlere, baﬂar›
yolunda neler öneriyorsunuz?
52 senedir süren Arçelik bayili¤imizin,
Arçelik durdukça devam etmesini diliyor
ve istiyorum. Bugünün gençlerine, hangi
iﬂi yaparlarsa yaps›nlar, öncelikle çal›ﬂmay› sevmeleri, sab›rl› ve azimli olmalar›
gerekti¤ini söylemek isterim. Tabi ki sab›r ve azmin ard›ndan, ilgilendikleri
alanda bilgili, donan›ml› ve programl› olmalar› gerekiyor. Piyasay› ve rakiplerini
iyi tan›malar› ve de¤iﬂiklikleri çok s›k› takip etmeleri baﬂar›n›n olmazsa olmaz›d›r
bana göre.
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ord ile yollarda

“ Yaﬂad›¤›m
ﬂehir nefes
al›p vermeli”
‹smi gezi programlar›yla özdeﬂleﬂen TV
yap›mc›s› Fatih Türkmeno¤lu ile kariyerini,
meraklar›n› ve ﬂehir hayat›n› konuﬂtuk

T

elevizyon için yapt›¤›n›z programlarda sokaklar,
stüdyonun d›ﬂ›ndaki hayatlar çok a¤›rl›kl›. Çok
mu seviyorsunuz gezmeyi?
Gezmeyi çok seviyorum, gezmek güzel. Bu hem benim kendi tercihim hem de insan biraz çevreyle ﬂekilleniyor ya, art›k bir ﬂekilde ben böyle oturtuldum mesle¤ime.
‹stanbul d›ﬂ›nda iﬂ yapmak kolay ve ortaya ç›kan iﬂ de daha iyi
oluyor. Bir ﬂey daha var, insan e¤er yaﬂamad›¤› bir yerdeyse daha
kolay konu ç›kar›yor. ‹stanbul d›ﬂ›nda herhangi bir yerde bir gün
içinde 40 dakikal›k program çekebiliyorum. ‹stanbul’da olsam,
bir günde nerde ne ç›karabilirim ki?
Gezmeyi bu kadar çok seven biri olarak Türkiye’de ve dünyada en çok nereler gönlünüzde yer etti?
Türkiye’de Çanakkale’den baﬂlay›p Ayval›k’a kadar, hatta Bergama’y› da içine alan bölge hiç vazgeçemedi¤im yerlerdir. Dünyada
da birçok yer akl›mda kald›; Londra’y›, New York’u, Paris’i çok seviyorum; mutlaka herkes seviyor, ama bendeki yerleri ayr›.
Ama ‹stanbul’dan, kalabal›k ve karmaﬂadan ﬂikâyet ederken
yine metropolleri sevdiniz? Buralarda yaﬂamak ister miydiniz?
Ben metropol insan›y›m ama yaﬂayaca¤›m yerin düzenli olmas›n›
beklerim. Viyana’y› çok seviyorum mesela. Son derece yaﬂamas›
kolay bir ﬂehir, ama metropol. Yaﬂayaca¤›m yerde tiyatro olmas›n› beklerim, ben gitmesem bile opera olmas›n› beklerim. Olsun da
orada, ben belki can›m isterse üç senede bir giderim. Ya da gitmeyeyim ama orada oldu¤unu bileyim. Mutlaka festivallerin, konserlerin olmas› laz›m. O kalp at›ﬂ›n› hissetmeliyim, ﬂehir canl› olacak,
nefes al›p verecek. Bunlar› bulabildi¤im yerlerden biri olarak Buenos Aires yaﬂamak isteyebilece¤im bir ﬂehir kimli¤inde.
Baﬂka nelerle u¤raﬂ›yorsunuz?
Kitap okumay› çok severim, spor yapmay› çok severim. Kireçburnu’ndaki evimden ç›k›p Bebek’e kadar yürüyüp Bebek Kahve’de
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oturmaya bay›l›yorum; ama geri dönmeye
can dayanm›yor, otobüse atl›yorum... K›z›m Talya do¤madan önce eﬂim ‹dil ile bazen Beﬂiktaﬂ’a kadar yürüyorduk. En çok
sevdi¤im ﬂeylerden biri yürümek. Onun
d›ﬂ›nda çok komplike hevesleri, hobileri
olan insanlara g›pta ediyorum, ben onlardan de¤ilim. Hayat› yaﬂamay› seviyorum,
sokakta olmay› seviyorum. Sakin herhangi bir insan gibi yaﬂamay› seviyorum. Ama
bir sürü insan gibi oradan oraya gitmeyi
sevmiyorum, ﬂehirde olay›m da kendi sükûnetimle yaﬂayay›m. Kendi kabu¤umda
yaﬂamay› seviyorum.
ﬁehir d›ﬂ›ndaki çekimlere giderken röportaj yapt›¤›n›z karakterleri orada m›
buluyorsunuz, yoksa belli bir ön haz›rl›kla m› gidiyorsunuz?
Haz›rl›kl› gitmiyorum ama ﬂöyle bir gerçek var ki, art›k Türkiye’nin yar›s›nda benim tan›d›klar›m var. Yani telefonu açt›¤›mda, gidece¤im yerde bulabilece¤im birileri mutlaka var, onlarla kuraca¤›m kontak, iﬂimi çok kolaylaﬂt›r›yor. Nas›ls›n diye
telefonu açt›¤›mda bana malzemeler de ç›k›yor, orada neler yaﬂand›¤›n› da ö¤renebiliyorum. Ama tabii tamamen de plans›z
de¤ilim, kafamda mutlaka bir ﬂeyler oluyor. Önceden bir sürü organizasyonla çekim yapmay› sevmiyorum. Denedim ama
öylesi güzel olmuyor, do¤all›¤›n› yans›tam›yor. Kafamda bir ön kurgu yap›yorum,
ama biliyorum ki bu asl›nda hiçbir ﬂey;
as›l kurguyu hayat yap›yor. Onun için,
“Yanl›ﬂ anlama do¤a, ben bir kurgu yap›yorum, ama bu kendimce, zavall› bir kurgu. Ak›ﬂ› rüzgârlara b›rak›yorum!” diyorum. Biri yoksa mesela, hiç üstelemem, asla ikinci kez aramam. Bulunamad›, hastayd›, meﬂguldü, hiçbir zaman zorlamam.
Çünkü do¤all›¤›n› yitirir o zaman.
Bu yo¤unlukta aile hayat› nas›l gidiyor?
Bütün hayat›m›z art›k k›z›m›z Talya. ‹ﬂ d›ﬂ›nda ne gezmemiz kald› ne tozmam›z...

Fatih Türkmeno¤lu kimdir?
1968’de ‹stanbul do¤du. Bo¤aziçi Üniversitesi Psikolojik Dan›ﬂmanl›k bölümünden mezun
oldu. New York Üniversitesi’nde insan kaynaklar› ve iﬂletme konusunda lisansüstü e¤itimi
ald›. 1992’de Türkiye’ye döndü ve de¤iﬂik iﬂlerde çal›ﬂt›. Askerli¤ini uzun dönem olarak
yapt›; bu sürede ileride seçece¤i mesle¤e, gazeteci olmaya karar verdi. 1994 y›l›nda ‹stanbul’da gazetecili¤e baﬂlad›. NR1 TV’de baﬂlad›¤› iﬂ hayat›na daha sonra Sabah Grubu’nda devam etti; Cosmopolitan, Yeni Yüzy›l ve Aktüel dergilerinde çal›ﬂt›. Ayn› anda Radio 2019’da haftal›k bir ﬂov program› yapt›. Kuruluﬂ aﬂamas›nda gelen teklif üzerine
NTV’ye geçti; sekiz ayl›k muhabirlik döneminden sonra program yapmaya baﬂlad›. 4.5 y›l
çal›ﬂt›¤› NTV’den sonra CNN Türk’e geçti. CNN International’›n Türkiye temsilcili¤ini yapt›. Halen CNN Türk’te program yap›yor ve Milliyet gazetesinde yaz›yor.

Geçen hafta uzun bir aradan sonra tiyatroya gittik, inan›lmaz zevk ald›k. Birbirimizin elini tutup mutlu olduk. Kastetti¤im
yetiﬂkinler için tiyatro. Çocuk tiyatrosuna
sürekli gidiyoruz, ben orada uyuyorum!
Yani, çocuktan sonra iki sevgili gibi yaﬂanam›yor. Onu yaﬂamak için iki üç ayda bir
‹dil benim gezilerime kat›l›yor. Ya da bunu yaﬂayabilmek için üç günlü¤üne geziler uyduruyoruz, Barcelona’ya gidiyoruz...
Kendi kendimize kaçamaklar yaﬂ›yoruz.
Ya ev hayat›?
Evde yaﬂamay› çok seviyorum. Evimizi
çok seviyoruz. Gitti¤im her yerden evimi
çok özleyerek geliyorum. Giderken çok
üzülerek gidiyorum, hiç b›rakmak istemiyorum. Ama iﬂte iﬂim bu, gidiyorum, nas›lsa geliyorum. Özlemek de güzel.
Otomobillerin mobil hayat›n›zdaki yeri
nedir?
Maalesef, ‹stanbul’da yaﬂayan herkes gibi
benim için de otomobilsiz hayat imkâns›z.
‹deal hayat›mda, örne¤in Viyana’da yaﬂasayd›m, ﬂehir merkezinde çal›ﬂsayd›m asla
otomobilim olmazd›. Otomobil sevgim sadece ilk gençlik y›llar›mda vard›. Otomobil beni bir yerden bir yere götürüyor.
Otomobil konusunda son derece kiﬂiliksizim. SUV tipi araçlar› seviyorum; dizel, az
tüketen ve ayn› zamanda çok büyük olmayan araçlar› seviyorum, rahat hissediyorum. Buna karﬂ›l›k küçük otomobilleri
de seviyorum ama en küçüklerini, 800 cc
motoru olsun, az yaks›n. O beni çok mutlu ediyor, sanki do¤aya iyilik yap›yormuﬂum gibi geliyor. ‹ki otomobilim olsa keﬂke, ufak bir SUV ve bir de küçük bir otomobil... Transit Connect’imiz var, onunla
çok seyahat ediyoruz; geniﬂ ve fonksiyonel
bir otomobil. O bizim çocuk arabam›z!
Yeni Ford Focus’u nas›l buldunuz?
Focus benim eskiden beri çok kulland›¤›m bir model. Bizim bütün gezilerde kiralarken ilk tercihimiz oluyor. Çünkü tasar›m› çok güzel, çok kiﬂilikli, kabini geniﬂ, kullan›ﬂl› ve bagaj› da büyük. Bu otomobil, içindeyken yolcular›na kendilerini
iyi hissettiriyor. Bence ciddi Amerikan unsurlar› bar›nd›ran bir otomobil, çok güvenli ve kesinlikle lüks. Donan›m zenginli¤i sahibini ﬂ›martabilecek kadar iyi. Bana
eski Amerikan tarz›n› hat›rlat›yor, insan
kendisini içinde zengin gibi hissediyor.
Ama yine de bir yerlere giderken otobüsle
ya da metroyla seyahat etmeyi daha çok
seviyorum.
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Dersten kaytarma bahaneleri!

D

am üstünden uzaklara dal›yorum ve gözüm geçmiﬂe
gidiyor… 70’li y›llar›n sonlar›nday›m… Belki de
80’lerin baﬂlar›nda… Ülkemizde elektrik kesintisinden geçilmeyen dönemler. Elektriklerin her gün
düzenli olarak kesildi¤i günler. ‹ﬂte o
dönemlerde dersine çal›ﬂamayan ö¤rencilerin bahanesi biraz da biz mizahç›lar›n yard›m›yla ﬂu cümleye dönüﬂmüﬂtü: “Dün gece gene elektrikler kesildi, çal›ﬂamad›m hocam!”
Aradan 30 y›la yak›n bir süre geçti... Bu
süre içersinde ö¤rencinin tahtaya kalk-
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t›¤›nda ö¤retmene uyduraca¤› çal›ﬂamama bahaneleri acaba ne noktaya geldi?.. Buna ﬂimdiye dek hiç kafa yoran
biri ç›kt› m›? Bahane zenginli¤inin ola¤anüstü ﬂekilde artt›¤› günümüzün
post biraz da höst-modern yaﬂam›nda
yoksa çocuklar›m›z hâlâ annelerininbabalar›n›n: “Dün gece elektrikler kesildi, çal›ﬂamad›m hocam” bahanesini
mi kullan›yor? ‹ﬂte bu duruma dam üstündeki araﬂt›rmac› bir mizah yazar›
olarak müdahale etme gere¤i duyan
bendeniz, oturdum ve ö¤rencilerimizin
kullanabilece¤i güncel çal›ﬂmama bahaneleri ç›kard›m...

‹ﬂte size 2000’li y›llara ve içinde bulundu¤umuz ﬂu hem post hem de höst-modern günlere uygun yepisyeni dersten
kaytarma yani çal›ﬂmama bahaneleri:
- Dün akﬂam ülkemiz barajlar›ndaki su
seviyesi biraz daha düﬂmüﬂ, o çal›ﬂamad›m hocam!..
- Dün gece evimize gelen baz› bilim
adamlar› genlerimle oynam›ﬂlar, bu oynama sonras›nda bende var olan çal›ﬂma genlerimi kaybetti¤im için o yüzden çal›ﬂamad›m hocam!..
- Dün akﬂam internetten üzerime “çal›ﬂmam› engelleyen” özel bir virüs bulaﬂt›, o yüzden çal›ﬂamad›m hocam!..
- Dün gece giriﬂ kat›ndaki evimize aniden freni patlayan bir kamyon girdi ve
ders kitaplar›m, çantam kamyonun alt›nda kald›, o yüzden çal›ﬂamad›m hocam!..
- Dün akﬂam bizim evde de aniden bir
yolsuzluk operasyonu baﬂlat›ld›¤› için
çal›ﬂamad›m hocam!..
- Dün gece okuldan eve do¤ru giderken kapkaçç› bir çocuk bütün ders notlar›m› çald›, bu nedenle çal›ﬂamad›m
hocam!..
- Dün akﬂam naylon kopya haz›rlarken
gözalt›na al›nd›¤›mdan çal›ﬂamad›m
hocam!..
- Dün gece babamdan ald›¤›m kredinin
usulsüz ç›kmas› yüzünden, bizzat kardeﬂim taraf›ndan ihbar edildi¤im için
çal›ﬂamad›m hocam!..
- Dün akﬂam do¤algaz kaça¤›ndan oluﬂan patlamada evimiz yand›¤› için çal›ﬂamad›m hocam!..
- Dün gece y›ll›k iznimin bir bölümünü
kulland›¤›mdan çal›ﬂamad›m hocam!..
- Dün akﬂam evimizin alt›ndan yeni bir
fay hatt› geçti¤ini ö¤rendik bu yüzden
çal›ﬂamad›m hocam!..
- Dün gece hakem hatalar› yüzünden
tuttu¤um tak›m yenilince motivasyonum bozuldu, çal›ﬂamad›m hocam!..
- Dün akﬂam Türksat-1 uydusuyla ba¤lant›m›z kesilmiﬂ, o yüzden çal›ﬂamad›m hocam!..
Veeee ﬂimdi de geldik final bahanesine:
- Dün gece sizin asl›nda sahte bir ö¤retmen oldu¤unuzu televizyon haberlerinden ö¤renince art›k ne gerek var o¤lum dedim kendi kendime, o yüzden
boﬂ yere ÇALIﬁMADIM HOCAM!..

