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oplulu¤umuzun kurucusu, de¤erli büyü¤ümüz
Vehbi Koç’u aram›zdan ayr›l›ﬂ›n›n 12. y›l›nda
bir kez daha sayg› ve minnetle an›yoruz. Yaﬂam› boyunca ülkesinin zenginli¤i ve refah›
için çal›ﬂan Vehbi Koç, vefat›ndan sonra bu
kez de an›lar› ve arﬂivi ile Türkiye ekonomisine ve ticari hayat›na ›ﬂ›k tutuyor. Rahmi M. Koç Müzesi’nde “Vehbi Koç: Bir Yüzy›l›n Hikâyesi” ad›yla aç›lan sergi, yeri kolay doldurulamayacak as›rl›k bir yaﬂamdan kesitler sunuyor. Türkiye'nin 1900'lü y›llardan baﬂlayarak geçirdi¤i politik, ekonomik ve sosyal dönüﬂümlerden Vehbi Koç’un tan›kl›k etti¤i izleri de geçmiﬂten bugüne taﬂ›yan sergi, özellikle genç kuﬂa¤a onu tan›mak için önemli bir
f›rsat yarat›yor.
Koç Toplulu¤u olarak, dört ana sektöre odaklanma stratejisinde yeni bir ad›m daha att›k ve bu
çerçevede, perakende sektörünün lider markas› olan Migros’un yüzde 50,83 oran›ndaki hissesinin sat›ﬂ›n› gerçekleﬂtirdik, resmi onaylar› bekliyoruz. Bu sat›ﬂtan elde edilen kaynak, Toplulu¤un mali bünyesinin çok daha sa¤lam bir yap›ya kavuﬂturulmas› ve “de¤iﬂim” paralelindeki yeni yat›r›mlar›n›n finansman›nda kullan›lacak.
Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos’taki liderler zirvesine bu y›l Türkiye damgas›n› vurdu. 88 ülkeden, 27'si devlet ve hükümet baﬂkan› olmak üzere 2500 kiﬂinin kat›ld›¤› zirvenin kapan›ﬂ galas›na Türk iﬂ dünyas› olarak ev sahipli¤i yapt›k ve ülkemizin ekonomik ve ticari potansiyelinin
yan› s›ra kültürel zenginli¤imizi de tan›tma f›rsat›n› bulduk. Geçti¤imiz ay küresel sorunlar›n ele
al›nd›¤› bir baﬂka platform da “Medeniyetler ‹ttifak›” oldu. Birleﬂmiﬂ Milletler’in himayesinde sürdürülen bu projenin Madrid’de yap›lan ilk forumuna, Türk iﬂ dünyas›n› temsilen Yönetim Kurulu
Baﬂkan›m›z Mustafa V. Koç kat›ld› ve yapt›¤› konuﬂmada küresel düzeyde ayr›l›klar›n de¤il ortak de¤erlerin savunulmas›na vurgu yapt›.
Dünyam›z›n ve dolay›s›yla ülkemizin öne ç›kan bir di¤er önemli sorunu “enerjinin güvenli¤i ve
verimlili¤inin art›r›lmas›” konusunda da Koç Toplulu¤u olarak etkin çabalar›n içindeyiz. “Enerji
Verimlili¤i Yılı” ilan edilen 2008'de, bu kapsamda düzenlenecek etkinliklere Arçelik ve Enerji
Grubu ﬂirketlerimizle ana sponsor olduk.
Ocak ay›nda Toplulu¤umuz bünyesindeki baz› ﬂirketlerin yönetimlerinde de¤iﬂiklikler oldu. Koç Holding Yönetim Kurulu’nda boﬂalan üyeliklere yeni atama yap›ld›. Bu kapsamda Prof. Dr. Heinrich
V. Pierer Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev ald›. Enerji sektöründeki öncü ﬂirketlerimizden Aygaz’da Genel Müdürlük görevine Say›n Müjdat Alt›ntaﬂ, Opet’te de Genel Müdürlük görevine Say›n Cüneyt A¤ca getirildiler. De¤erli yöneticilerimizi Koç Toplulu¤u ad›na yeni görevlerinden ötürü
kutluyor ve baﬂar›lar diliyoruz.
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Vehbi Koç özel

“Muhteﬂem” bir insana
“tarihi” bir anma
Vehbi Koç, Türkiye Cumhuriyeti
tarihinin daha net anlaﬂ›lmas›na
›ﬂ›k tutan an›lar› ve arﬂiviyle,
ülkesine bir kez daha hizmet etti.
Vehbi Koç’un 12. ölüm y›ldönümü
nedeniyle haz›rlanan sergi, hem
Vehbi Koç ve Koç Toplulu¤u’nun
tarihini hem de genç Cumhuriyet’in
geliﬂimini anlat›yor
4

ir yüzy›la damgas›n› vuran ve kendisi de o yüzy›l›n izlerini taﬂ›yan Vehbi Koç, ölüm y›ldönümünde an›lar› ve arﬂivindeki belgelerle düzenlenen sergiyle an›ld›. Koç Toplulu¤u tarihiyle birlikte, yeni kurulan bir ülkenin tarihini de
anlatan “Vehbi Koç: Bir Yüzy›l›n Hikâyesi” sergisini gezen
dostlar›n›n yorumu ortakt›: “O muhteﬂem bir insand›.”
25 ﬁubat Pazartesi gününün sabah› Vehbi Koç için ilk tören, Zincirlikuyu Mezarl›¤›’ndaki kabri baﬂ›nda yap›ld›. Koç Holding CEO’su Dr.
Bülent Bulgurlu, Toplulu¤a ve ülkeye b›rakt›klar› için Vehbi Koç’u
daima rahmet, minnet, ﬂükran ve sayg›yla and›klar›n› söyledi. Ailesi, yak›nlar› ve çal›ﬂma arkadaﬂlar› Vehbi Koç için akﬂam saatlerinde Rahmi
M. Koç Müzesi’nde ikinci kez bir araya geldi. Müzenin anma ve dua için
haz›rlanan toplant› salonu, Vehbi Koç’un çocuklar›, torunlar›, yak›nlar›
ve Vehbi Koç gibi genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nesli olan, yeni bir
ülke oluﬂturman›n tüm güçlüklerini çekmiﬂ arkadaﬂlar›yla doluydu. Tö-

B

Can Dündar

reni Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa V. Koç baﬂlatt›: “Vehbi Bey, kurdu¤u müesseseler, yaratt›¤› eserler ve savundu¤u de¤erlerle her gün aram›zda.
Üçüncü nesil olarak bizler de, ikinci nesil
gibi, ald›¤›m›z bayra¤› daha yükse¤e taﬂ›maya çal›ﬂ›yoruz, çal›ﬂaca¤›z.”

si’nde ziyarete aç›ld›. Vehbi Koç’un kiﬂisel
tarihi ile birlikte ülkenin sanayileﬂme tarihini de gösteren, ilginç siyasi ve sosyal geliﬂmelere ›ﬂ›k tutan sergi, Vehbi Koç Vakf›
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Semahat Arsel’in
davetiyle 25 ﬁubat Pazartesi günü ilk ziyaretçilerini a¤›rlad›.

‹kinci kitap ve ikinci sergi

Bu arﬂiv bir hazineydi

Mustafa V. Koç’un ard›ndan kürsüye, Vehbi Koç’un arﬂivini bir y›l› aﬂk›n süre inceleyen gazeteci-yazar Can Dündar ç›kt›. Dündar’›n bu çal›ﬂmas›n›n ürünü üç ciltlik bir
kitap ve iki sergi oldu. “Özel Arﬂivinden
Belgeler ve An›lar›yla Vehbi Koç” kitab›n›n
1901-1961 dönemine iliﬂkin yaz›ﬂma, an›
ve notlar› kapsayan ilk cildi 2006’da yay›mland›. Bu kitapla birlikte Ankara’da bir
de sergi aç›ld›. Kitab›n 1961-1976 dönemini kapsayan ikinci cildi de Mart 2008’de
yay›mland›. Bu kitab›n haz›rl›klar› paralelinde de ikinci bir sergi haz›rland›. Can
Dündar, ODTÜ Rektör Dan›ﬂman› Doç.
Dr. Ayﬂen Savaﬂ ve Doç. Dr. Güven Sarg›n’›n haz›rlarken Koç Toplulu¤u ﬂirketleri
yöneticilerinin katk›lar›n› da ald›¤› sergi,
bu kez ‹stanbul’da Rahmi M. Koç Müze-

Can Dündar toplant›daki konuﬂmas›nda
ziyaretçileri bu sergi için bilgilendirirken,
ayn› zamanda çal›ﬂmas› süresince Vehbi
Koç’tan nas›l etkilendi¤ini de anlatt›:
“Üç y›l önce Vehbi Bey’le ilgili bir belgesel
yapmam önerildi¤inde, aileden ‘Koç Arﬂivi’ni açmalar›n› rica ettim. Çünkü yüzy›l›n
baﬂ›nda, 15 yaﬂ›nda okuldan tasdiknamesini al›p küçük bir bakkal dükkân›nda iﬂ
hayat›na at›lan bir çocu¤un nas›l olup yüzy›l sonunda dünya çap›nda bir sanayici oldu¤unu merak ediyordum. Ona dair kulaktan dolma ﬂeyler biliyordum do¤rusu...
Sonra arﬂivin kap›s› aç›ld›. Bir araﬂt›rmac›
arkadaﬂ›mla, bunca y›l iki kilit alt›nda tutulan ‘s›rlar odas›’na girdik. ‹lk dosyan›n kapa¤›n› aç›nca nas›l bir ayr›cal›¤a kavuﬂtu¤umu anlad›m. Bir belgeselci için gerçek-

ten hazine bulmaya eﬂde¤er bir duyguydu
bu... Çünkü Vehbi Koç, di¤er tüm özelliklerinin ötesinde, Türkiye’de baﬂka örne¤ini
görmedi¤im bir belgeci... Bir defa her att›¤› ad›m› saati saatine ajandas›na kaydediyor. Görüﬂmeye mi gidecek, sekreteri Suzan Boray’› ça¤›r›p görüﬂece¤i konular›,
söyleyece¤i laflar› tek tek yazd›r›yor. Görüﬂme dönüﬂü neler görüﬂtüklerini de not
ettiriyor. Çocuklar›na nasihat m› edecek,
bunu yaz›l› yap›yor. Mesela torunu Mustafa Koç’un sünnetinde hediye edece¤i 50
bin liral›k hisse senedinin yaz›s› o arﬂivden
ç›kt›. O¤lu Rahmi Koç’a ‘‹ngilizce yetmez,
Almanca da ö¤ren’ tavsiyesi de... Ev halk›na yazd›¤› ‘Suyumuz azald›, idareli kullan›n’ talimat› da... Okudu¤u dualar, gördü¤ü rüyalar, yard›mlar› da... Yani günlü¤üyle birlikte bir tarih de yazm›ﬂt› Vehbi Koç...
Ve günü gününe yaz›lm›ﬂ bu arﬂiv, sonradan kaleme al›nm›ﬂ an›lara k›yasla kendisi
ve ülkesi hakk›nda çok daha gerçekçi bilgiler veriyordu. Tarad›¤›m›z 4 bin kadar belgeden as›l ortaya ç›kan, ülkesinde olup biten her ﬂeyle, ama her ﬂeyle son derece yak›ndan ilgilenen bir iﬂadam› portresiydi.
Tamamen arﬂivinden tan›d›¤›m bu portre5

Vehbi Koç özel
nin beni en çok etkileyen üç özelli¤ini baz› örneklerle anlatmak istiyorum. Bunlar:
• Türkiye’nin sorunlar›na aktif ilgisi ve
müdahalesi;
• Sosyal sorumluluk projelerine verdi¤i
önem;
• ‹lkeli, titiz ve inatç› kiﬂili¤i... Birinciden
baﬂlayay›m: Siyasete ilgisi neredeyse iﬂadaml›¤›yla yaﬂ›t. ‹ﬂ iliﬂkileri nedeniyle her
zaman Ankara’yla temas› olmuﬂ. Ama bu
temas, tipik bir ‘bürokraside iﬂ takibi’nden
ibaret de¤il. Görüyoruz ki, hemen her dönem, her çevreyle iliﬂkisi var: Siyasetçilerle,
askerlerle, devlet ricaliyle, diplomatlarla,
sokakla, üniversiteyle... Siyasetçiler de her
dönem onu kazanmak ya da yard›m alabilmek için rica, hatta bask›lar yap›yorlar.
Koç, CHP kökenli olmas›na ra¤men, partiler üstü kalmaya özen gösteriyor, inan›lmaz bir öngörüyle her dönem gidiﬂat› sezip ›srarla uyar› yap›yor, yol gösteriyor.
Mesela 1950’lerin sonunda Menderes’in
CHP’den ayr›l›p DP’ye girmesi ça¤r›s›na direniyor. 60’lar›n sonunda Cumhurbaﬂkan›’na ‘Akla hayale gelmedik hadiseler ç›kabilir’ diyor, yedi ay sonra 12 Mart patl›yor.
70’lerin sonunda AP ve CHP liderlerine
koalisyon ça¤r›s› yap›yor. 12 Eylül’den
sonra askerlere bir an önce iﬂleri toparlay›p
iktidar› sivillere b›rakmalar›n› tavsiye ediyor. Her dönem herkese uzlaﬂma öneriyor.

Bugün ne çok katk› yapard›
Do¤rusu, bugün hayatta olsa, Türkiye’nin
bu kadar kutuplaﬂt›¤› bir ortamda ne kadar
büyük katk› yapabilirdi diye düﬂünüyor
insan... Peki Koç her dönem gelen iktidarla flört mü ediyor? Arﬂivde öyle olmad›¤›n›
gösteren vefa örnekleri de var: 1971’de Kabataﬂ’tan Üsküdar’a geçmek için bir saat
arabayla s›ra beklemiﬂ. O s›rada köprünün
yükselen ayaklar›n› görüp Demirel’i hat›rlam›ﬂ, içinden gelmiﬂ, ‘Eserinizle iftihar
edebilirsiniz’ diye mektup yaz›yor.
Emekli olduktan sonra 12 Mart’›n kudretli
Genelkurmay Baﬂkan› Memduh Ta¤maç’a
yapt›¤› bir ziyaretin notu da var: Ülkeye
katk›lar› için otomobil hediye etmek istiyor. Ta¤maç teﬂekkür ediyor, diyor ki:
‘Eﬂim de ben de araba kullanmay› bilmiyoruz. ﬁoför tutacak param da yok. ‹htiyaç
olunca ordudan araba veriyorlar. Otobüse,
dolmuﬂa binince de tan›yanlar yer veriyor.
Hediyenizi alamayaca¤›m.’ Koç, bu notu
çocuklar›na yolluyor, ‘Bundan ders al›n.
Bu memleket, bu vatanperver insanlar sayesinde ayakta duruyor’ diye not düﬂüyor.
‹stisnas›z her lidere verdi¤i ortak bir ö¤üt
de, ‘Aman uykunuza, beslenmenize dikkat
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edin. Ö¤leden sonra k›sa bir süre uyuyun.’
Beni çok etkileyen ikinci özelli¤i sosyal sorumluluk projelerine önem vermesi... Yine
her dönem, her gelen yeni iktidara inatla
yapt›¤› bir uyar› da ﬂu: ‘Türkiye’nin iki sorunu vard›r: Biri nüfus, öbürü e¤itim... Bu
ikisi planlan›p hallolmadan Türkiye ilerleyemez’. Bunu hemen her iktidara, daha ilk
temasta söylüyor. Söylemekle kalm›yor, takip ediyor, yetinmiyor önayak oluyor. Vak›f kuruyor, yasal engel ç›karsa yasalar›n
de¤iﬂtirilmesine çabal›yor, toplumsal bilinç
oluﬂturabilmek için kampanyalar yap›yor.
Ve bu çabalar› kurumsallaﬂt›rarak Türk
E¤itim Vakf›, Türkiye Aile Sa¤l›¤› ve Planlamas› Vakf› gibi sivil toplum kuruluﬂlar›na öncülük ediyor, kaynak aktar›yor.

‹ﬂin peﬂini b›rakm›yor
Beni etkileyen üçüncü özelli¤i kurallara, il-

kelerine çok ba¤l›, ayr›nt›lara çok titizlenen
ve ele ald›¤› iﬂin peﬂini b›rakmayan kiﬂili¤i... Eski D›ﬂiﬂleri Bakan›, yak›n dostu ‹hsan Sabri Ça¤layangil’in bir mektubu var
arﬂivde... ﬁoförü Anadol almak istiyor. Uygun taksitlere bölünmesi için yard›m rica
ediyor. Koç’un cevab› ﬂu: ‘Bunun müessesenin prensiplerine ayk›r› olarak taraf›mdan bozulmuﬂ bir iﬂ olmas›n› istemiyorum.
Anadol’a talip olanlar paras›n› yat›r›p 4-5
ay s›ra bekliyorlar. Emrinizi yerine getiremeyece¤im için beni mazur görün. Yap›lmas› mümkün olan emirlerinizi beklerim.’
Kiﬂili¤ine ›ﬂ›k tutan bir baﬂka not: 1973’te
Tarabya’da yürürken 15-20 adam›n midyelerin içini al›p kabuklar›n› bir kenara
y›¤d›¤›n› görüyor. Denize at›ld›¤›n› ö¤rendi¤i kabuklardan iki numune al›yor. ﬁirket
yöneticilerine mektup yaz›p ‘‹srail’de domates kabuklar›n› kurutup hayvan yemi

“Türk toplumu çok benimsemiﬂti”
Muammer Güler (‹stanbul Valisi)
Vehbi Koç, döneme damgas›n› vuran, bugün de
hâlâ izleri, yapt›klar›, kurduklar›, yaﬂatt›¤› eserlerle
devam eden çok önemli
bir adam. Ayn› zamanda
bir bilge adam. Türkiye’nin ilk sanayicilerinden; örnek ﬂahsiyettir ama
beni en çok ilgilendiren,
e¤itime verdi¤i önemdir.
E¤itim hay›rseverli¤indeki
öncülü¤ü, Türk gençlerine inanc› çok
özellikli. Onun gibi insanlar›n ço¤almas› laz›m. “Vehbi Koç gibi insan” derlerdi. Zengin olmak yetmez. Hem zengin
olacaks›n›z hem örnek olacaks›n›z hem
sevilecekseniz. Zenginsinizdir örnek de¤ilsinizdir ya da zenginsinizdir örneksinizdir ama vatandaﬂ sizi sevmez. O,
Türk toplumunun çok benimsedi¤i bir
ﬂahsiyetti.

“Vehbi Bey bir sergiyle anlat›lamaz”

yap›yorlar. Japonlara ve ‹talyanlara da sorun bakal›m, baﬂka memleketlerde bu kabuklar› ne iﬂte kullan›yorlar’ diyor.

Yüce Tanr›’dan baﬂar›lar dilerim.’ Bu dikkat, hassasiyet, bu ›srarl› takip, bu sorumlu müdahale, bugün çok ihtiyaç duydu¤umuz, lakin az rastlad›¤›m›z bir haslet...

Tanr› m› diyorsunuz Allah m›?
Sevdi¤im bir örnek de Diyanet’le ilgili...
Vehbi Bey, dinine ba¤l› ama her akﬂam bir
kadeh viskisini de içen bir Anadolu figürüydü. Dolmabahçe Camii’ne cuma namaz›na gitmiﬂ. Hutbe okunurken hatip cemaate ‘Tanr› demeyin Allah deyin’ demiﬂ.
Hayret etmiﬂ... Bir arkadaﬂ›n›n gitti¤i camide de ‘Günayd›n demeyin, selamünaleyküm deyin’ dendi¤ini ö¤renmiﬂ. Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkan›’na mektup yazm›ﬂ: ‘Tanr› sözü çok güzel bir sözdür. Bunlar talimatla
m› oluyor, hatipler kendileri mi söylüyor?’
Baﬂkan›n cevab› harika: ‘Bizim böyle bir talimat›m›z yok, hatipler kendi anlay›ﬂlar›nca
hareket ediyor. Uyar›n›za teﬂekkür eder,

Bu hareketli hayat› b›rak›n
Mesela bir gün çocuklar›yla buluﬂuyor. Eve
gidip onlara mektup yaz›yor: ‘Yüzlerinizden yorgunluk ak›yordu. Misafir, gürültü,
masraf... Bu hareketli hayat› b›rak›n, sözümü dinleyin. Masraf›n›z› bir daha gözden
geçirin.. Bak›nca kendiniz utanacaks›n›z.’
1990’da o¤lu Rahmi Koç’a bir mektup göndermiﬂ. Okuyorum:
Mustafa RAM’da çal›ﬂ›yor. Ömer’i Alpay
Ba¤r›aç›k Bey’in yan›na vermiﬂsin. Ali’yi de
RAMER‹KA’ya verdin. Bu çocuklar›n iyi
yetiﬂmeleri ﬂart. Fakat onlara ‘Rahmi
Koç’un o¤lu’ muamelesi yap›ld›¤›n› görüyorum ve çok üzülüyorum. ‹stedikleri ye-

Güngör Uras (Gazeteci)
Çok güzel bir sergi ama bu sergiye
bakarak Vehbi Bey’in kiﬂili¤ini çok iyi
tan›maya imkân yok. Vehbi Bey bir
sergiyle anlat›lamayacak kadar çok
yönlü, çok geniﬂ bir ilgi ve bilgi alan›
olan, derin biriydi. Türkiye’de ilk kuﬂak
insanlar›n, bir ölçüde de Türkiye’nin
imkânlar›n› kullanarak böyle noktalara
geldi¤i san›l›r; bu do¤ru de¤il. Vehbi
Bey’i sadece ticari iﬂleri de¤il, de¤iﬂik
ilgi alanlar› bak›m›ndan gösteren en
güzel örnek, Divan Oteli aç›l›rken Ulvi
Cemal Erkin’e yazd›¤› mektuptur. Diyor ki “Bat› ülkelerinde bu tür aç›l›ﬂlarda sanatç›lar görev al›yor, bizde de
böyle bir imkan var m›? En iyi size sorman›n do¤ru oldu¤una karar verdim.”
Vehbi Bey’in de¤iﬂik yönü burada. Her
konunun uzman›n› buluyor, kendi bilmedi¤i konularda uzmanlardan yararlan›yor. Ayr›ca yenilikçi ve aray›ﬂ
içinde. Yani bunun ticari iﬂle ilgisi yok.
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Vehbi Koç özel
“Vehbi Bey üretimi severdi”
Güler Sabanc› (Sabanc› Holding
Yönetim Kurulu Baﬂkan›)
Vehbi Bey’in birikimlerini günümüze ulaﬂt›ran bir sergi olmuﬂ.
Sanayi bölümünü özellikle çok
sevdim. Üretim band› ve karﬂ›s›nda üretilenler... Sanayi ve üretimi
sevmek laz›m. Vehbi Bey severdi. Biraz
amcam› da an›yorum ﬂimdi. O da üretimi
çok severdi. O jenerasyon öyleydi. Onun
için de serginin sonuna böyle bir ﬂey eklenmiﬂ olmas› bence çok anlaml›. Sergi
boyunca Türkiye tarihinden geçiyoruz.

“Onu yeniden hissettim”
Güneri C›vao¤lu (Gazeteci)
Vehbi Bey, çok sevdi¤imiz, sayd›¤›m›z bir Türkiye büyü¤ü. Hatta küresel büyük. Müthiﬂ bir mükemmeliyetçiydi. Evlerimiz çok yak›nd›. Benim en “genç” dostumdu. Çünkü en
genç bilgeydi. Enerjisiyle, ça¤daﬂl›¤›yla en genç, fakat deneyimleriyle, derin
hukukuyla da en bilge. O kadar etkiliydi
ki, onu yak›ndan tan›y›p da âﬂ›k olmamak
mümkün de¤ildi. Muhteﬂem bir insand›.
Burada olsa, bu müthiﬂ sergiye, çok methetmezdi ama “güzel olmuﬂ” derdi.

“Normal üstü bir insand›”
Prof. ‹lhami Turan (Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Ö¤retim Üyesi)
Normal üstü bir insand›. Türkiye’nin gelmiﬂ geçmiﬂ en büyük
iﬂadamlar›ndan biri. Sosyal konularda da, baﬂta e¤itim, müthiﬂ
projeleri olan, onlara gönül veren
biriydi. ‹lgi alan› geniﬂti. Bana bir
gün mektup yazd›: “Turgut Iﬂ›k beni yeni yapt›klar› Reﬂit Paﬂa Köﬂkü’ne yeme¤e ça¤›rd›. Menü ve broﬂürleri güzel
yap›ya uygun de¤il. Geleneksel mimariye uygun menüler, kartlar yapman›z› rica ediyorum.”

“Yüzlerce Vehbi Koç olsayd›”
Göksel Kortay (Tiyatro Sanatç›s›)
Vehbi Bey muhteﬂem bir insand›.
Buradaki “Ülkem varsa ben de
var›m” sözleri gözlerimi yaﬂartt›.
Vehbi Koç’lar yüzlerce olsayd›,
biz de çok baﬂka bir yerde olurduk. Vehbi Koç’a ve Koç Ailesi’ne, bugüne kadar Türkiye için, kültür
ve sanat için yapt›klar› nedeniyle ve toplumun her alan›nda, her yönde var olduklar› ve her ﬂeye ellerini uzatt›klar› için
teﬂekkür ediyorum.
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re, diledikleri seyahati yapabiliyorlar. Kimse sesini ç›karam›yor. Müdürlerine mektup
yazman laz›m. Mesela Mustafa için, ‘O¤lum Mustafa Koç ﬂirketinizde çal›ﬂ›yor. ‹yi
yetiﬂmesi için di¤er memurlar gibi iﬂe muntazam gelmesi-gitmesi ve verilen vazifeyi
hakk›yla yapmas› laz›m. Kendilerine hiçbir
ﬂekilde Rahmi Koç’un o¤lu muamelesi yap›lmamas› ve Mustafa’ya da bu hissin verilmemesi icap eder. Mustafa hakk›nda her
üç ayda bir bana gizli olarak bilgi vermenizi rica edece¤im.’
Torunlar›na da mektup yaz›p, gazeteden
kesti¤i bir haberi yolluyor: Üniversite s›nav›n› kazanan bir gençle ilgili... ‘Sizlerin de
bu ﬂekilde gazeteye geçmenizi ne kadar isterim’ diyor ve ekliyor: ‘Bir baba o¤luna bir
apartman b›rakaca¤› yerde en iyi ﬂekilde
yetiﬂtirebilirse bu, üç apartman yerine geçer.’ ‹ﬂ için okulu b›rakm›ﬂ bir iﬂadam›n›n,
hem de ‘Okuyup da ne olacak, iﬂine bak’
denilen bir ça¤da bunu söylemesi ne kadar
önemli...
Sergide 100 y›l önce gaz lambas›yla ayd›nlanan, eﬂeklerle ulaﬂ›lan, manyetolu telefonla haberleﬂilen bir baﬂkentten bugünlere nas›l geldi¤imize eminim siz de bir kez
daha ﬂapka ç›karacaks›n›z ve bu de¤iﬂimi
yaratan insan gücünü ve Vehbi Koç’un bu
de¤iﬂime katk›s›n› takdir edeceksiniz.

Beni de de¤iﬂtirdi
Ben son olarak arﬂive girdi¤im günden itibaren hayat›mdaki birkaç de¤iﬂiklikten de
bahsedeyim: Ö¤leden sonralar› biraz kestirmeye baﬂlad›m. Her görüﬂmemi not edip,
ayr›nt›lar›n› bir kenara yazar oldum. Tutumlu olamad›ysam da biraz hesap kitaptan
anlamaya baﬂlad›m. Ve nihayet ﬂunu fark
ettim ki, bütün siyasi kulisleri, iktisadi yat›r›mlar› bir kenara b›rak›n, Vehbi Koç
1950’lerin baﬂ›nda ilk alarm zillerini çald›¤›nda Türkiye nüfus planlamas› ve e¤itime
ciddiyetle e¤ilseydi, bugün hepimiz çok
farkl› bir Türkiye’de yaﬂ›yor olurduk eminim... Kendisini sayg›yla an›yorum.”
Bu konuﬂman›n ard›ndan salonda duaya
geçilirken, müzenin Erdo¤an Gönül Galerisi’nde “Vehbi Koç: Bir Yüzy›l›n Hikâyesi”
sergisi için son haz›rl›klar yap›l›yordu. Serginin tekni¤i, Vehbi Koç’un detayc›l›¤›na
yak›ﬂ›r nitelikteydi. Anma toplant›s›ndan
ç›karak sergi salonuna gelen konuklar, karﬂ›lar›nda sadece Vehbi Koç’u de¤il, ülkenin
son 100 y›l›n›n öyküsünü buldu. Sergi, her
düzeyde bilgi sahibine hitap edebilecek ﬂekilde, son 10 y›ld›r çok popüler olan interaktif sergi yöntemiyle haz›rlanm›ﬂd›.
100 y›ll›k dönem, 12 periyotta ve toplam

48 posterle anlat›l›yor. Karﬂ›n›zda bir zaman tüneli uzan›yor. Sa¤ tarafta kayar panolar, sol tarafta odac›klar… Kayar panolar
dört katmanl›. En önde bulunan k›rm›z›
katmanda Vehbi Koç’un an›lar› var. ‹kinci
katman sosyal tarih, sar›. Üçüncüsü siyasi
tarih, mavi. Ve sonuncusu iktisadi tarih,
yeﬂil. Sol tarafta s›ralanm›ﬂ odac›klarda çok
özenle seçilmiﬂ nesneler bulunuyor. Bu
nesneler, karﬂ›lar›nda s›ralanan kayan panolardaki metinlere do¤rudan referans veriyor. Konuklar› hayran b›rakan serginin
yarat›c› ekibinden Doç. Dr. Ayﬂen Savaﬂ,
bu yöntemin mant›¤›n› ﬂöyle aç›kl›yor:
“Bu bir belge sergisi. Çok katmanl› tarihten
gittik. Çünkü Vehbi Bey, 100 y›l boyunca
Türkiye’nin bu ekonomik, siyasi, sosyal

alanlar›n› etkilemiﬂ ve ondan yüzde yüz etkilenmiﬂ birisi. Asl›nda serginin bütün
a¤›rl›¤› da bu. Karﬂ›lar›nda bulunan panolardaki tarihlere paralel giden odalardan
birincisinde bulunanlar, onu çok etkilemiﬂ. Çok istedi¤i halde babas› ona at almam›ﬂ, eﬂe¤i oldu¤u için boynu bükük kalm›ﬂ. Temsilen bir semer var. ‹kinci odada
dört lamba var. Çünkü elektri¤i olmayan
bir evde büyümüﬂ. Dört lambalar› varm›ﬂ.
Biri misafir, biri kitap okumak, en ekonomik olan› da ailece oturmak için. Bizden
kiﬂisel eﬂyalar›n› da sergilememiz istendi.
Önce bu kurgu içinde kiﬂisel eﬂyalar›n› sergileme yolu bulamam›ﬂt›k. Ama sonra bir
ﬂey keﬂfettik. Vehbi Bey her yolculu¤u öncesinde bir eﬂya listesi yaparm›ﬂ; eﬂyalar›
kaybolursa sigortadan talep edebilmek
için. Son odada onun bavul listesini yapt›k.” Bu zaman tünelinden geçtikten sonra,
paralelindeki bölüme giriyorsunuz. Buras›,
sanayileﬂmeyi do¤rudan yans›tan bir bölüm. Sol tarafta bir üretim band›, sa¤ tarafta ürünler. “Vehbi Bey seri üretimi ve üretim band›n› ülkeye getiren kiﬂi” diyor Doç.
Dr. Savaﬂ, “Biz de üretim band›n› soyutlad›k. Bunun için Arçelik fabrikas›n› seçtik.
Sergide bir otomobilin de seri üretiminin
parçalar›n› göstermek istedik. Üretim band›n› vermek mümkün de¤ildi, biz de otomobili parçalar›na ay›rd›k. ﬁirket yöneticileri bize destek verdi.”
Konuklar, posterler içine yerleﬂtirilmiﬂ ekranlarda Vehbi Koç’un röportajlar›, arﬂiv
görüntüleri eﬂli¤inde panolardan adeta ülke tarihini okuyorlar. Vehbi Koç’un, dönemin siyasetçileri, askerleri, iﬂ çevreleri, dip-

lomatlar›yla yak›n temas›n›, dolay›s›yla
olaylar›n içyüzünü, liderlerin karakterini
ve ülkenin bilinmeyen siyasi tarihini ö¤reniyorlar. Ülkenin hemen her siyasi geriliminde Vehbi Koç Ankara’da nab›z tutuyor.
Görüﬂmeler yap›yor, bu görüﬂmeleri kendisi için raporlar yazarak kal›c›laﬂt›r›yor.
Ancak Vehbi Koç için belge, neredeyse
kutsal. Eﬂi, çocuklar› ve torunlar›yla da sürekli yaz›ﬂ›yor. Sevgisini de, övgüsünü de,
yergisini de mektuplarla iletiyor. Bütün
bunlar için gösterdi¤i çaba, bir insan›n zaman›n› ve enerjisini aﬂacak cinsten.

“Huzurumu istiyorsan›z
devam ediniz”
Koç Holding’in kuruluﬂ öyküsünü de Vehbi Koç’un kaleminden izleyebiliyoruz.
1916’da Ankara’da Karao¤lan Çarﬂ›s›’ndaki
evinin alt›nda 120 lira sermaye ile kurdu¤u
bakkaliye dükkân›yla att›¤› ad›m, 12 Aral›k
1963'te Koç Holding’e var›yor. Ama bu iki
nokta aras›nda Vehbi Koç derin kayg›larla,
derin bir araﬂt›rma yap›yor. 1940’l› y›llarda
art›k farkl› sektörlerde iyice geniﬂlemiﬂ
olan ﬂirket yelpazesinin yönetimine yetiﬂme güçlü¤ü çekiyor. Ayr›ca bir baﬂka tedirginli¤i daha var: “Uzun ve yorucu bir çal›ﬂmayla kurdu¤um Koç Toplulu¤u’nun süreklili¤inin ölümümden sonra çocuklar›m
ve onlar›n çocuklar› taraf›ndan korunmamas› ihtimali, zihnimi daima iﬂgal eden bir
konu. Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinin ço¤u,
yurt ekonomisine katk›s› olan, ülke yönünden verimli ve yararl› ﬂirketler. Bunlar›n yaﬂamas› ve geliﬂmesi gerekli.”
Geliﬂmiﬂ ülkelerdeki köklü ﬂirketlerin par-

çalanmalar›n›n öykülerini izliyor, gücünü
koruyan ﬂirketlerin baﬂar›lar›n›n nedenini
araﬂt›r›yor ve sonunda yol gözüküyor; ﬂirketler anonim ﬂirket olacak, bir holding
çevresinde toplanacak ve holdingin bir k›s›m hisseleri, ailenin etkisinde kalmayacak
bir vakfa mal edilecek. Ancak henüz bir vak›f yasas› olmad›¤›ndan, bu düzenleme yap›lana kadar hay›r iﬂlerine Vehbi Koç’un
hisseleriyle devam edilecek. Koç Holding’in ilk hissedarlar toplant›s›, 24 ﬁubat
1964’te Beyo¤lu ‹stiklal Caddesi’ndeki
Merkez Han’da yap›l›yor. Vehbi Koç, o¤lu
Rahmi Koç, k›zlar› Semahat Arsel, Suna K›raç ve Sevgi Gönül ile damatlar›na ve di¤er
hissedarlara ﬂöyle sesleniyor: “17 yaﬂ›mdan
itibaren 46 sene geceli-gündüzlü çal›ﬂt›m.
Müesseseyi bu hale getirdim. ﬁimdi sizlere
teslim ediyorum. ‹lelebet huzur içinde kalmam› istiyorsan›z, bu müesseseyi devam
etirirsiniz. ﬁahsi düﬂüncelere, kaprislere
kap›larak beceriksiz adamlar› iﬂ baﬂ›na getirmeyiniz. Çal›ﬂt›¤›m›z Ford, Siemens, General Electric gibi müesseseler, en büyük
misaldir. Bu gibi müesseselerin gittikleri
yoldan gidiniz.”
Sevenleri sergiyi gezerken, birbirlerine onunla ilgili an›lar›n› aktar›rken, bu dünyay› hedeflerini birer birer gerçekleﬂtirerek terk
eden Vehbi Koç da aralar›nda gibiydi.
Rahmi M. Koç Müzesi’ndeki “Bir Yüzy›l›n Hikâyesi:
Vehbi Koç” sergisi 23 Mart’a kadar, pazartesi günleri
haricinde gezilebilir. www.vehbikocsergisi.gov.tr’den ayr›nt›l› bilgi edinilebilir. Yap› Kredi Yay›nlar› taraf›ndan
bas›lan “Özel Arﬂivinden Belgeler ve An›lar›yla Vehbi
Koç II (1961-1976)” kitab› da sat›ﬂa sunuldu.
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Vehbi Koç özel
US‹AD Bilim Kurulu Üyesi Nazmi Kal Vehbi Koç’u yazd›

Yurtsever iﬂadam›: Vehbi Koç
“Otomotiv sanayiine
büyük yat›r›mlar yapan
Vehbi Koç,
‘Demiryollar› ve deniz
yollar›na önem
verilmeli’ diyordu.
‘Ticari ç›karlar›n›zla
çeliﬂmiyor mu?’ diye
sorunca çok sevindi.
‘Vars›n benim
kamyonum, lasti¤im,
otomobilim daha az
sat›ls›n ama bunda
memleketin menfaati
var. Memleket menfaati
oldu¤u yerde benim
menfaatim susar’ dedi”

lusal Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (US‹AD) Bilim Kurulu Üyesi Nazmi
Kal, ölümünün 12. y›ldönümü nedeniyle kaleme
ald›¤› yaz›s›nda Vehbi Koç’u anlatt›, hayat› boyunca ona yöneltilen eleﬂtirileri
yan›tlad›. Kal, Vehbi Koç’un, “Benim
anayasam ﬂudur: Devletim ve ülkem
var oldukça ben de var›m. Kurdu¤um
müesseselerin ve kendi varl›¤›m›n
memleketin varl›¤› ile devam edece¤ine
inanarak hareket ettim. Demokrasi varsa hepimiz var›z” sözleriyle baﬂlad›¤›
yaz›s›nda özetle ﬂu sat›rlara yer verdi:
“Onunla ilgili bir yaz›ya baﬂlarken, baﬂl›k konusunda uzun uzun düﬂündüm.
‘Duayen iﬂadam›’, ‘Ticaretin ve sanayinin dâhisi’, ‘Özel giriﬂimin öncüsü’, ‘Örnek insan, örnek sanayici’... Bu baﬂl›klar›n hepsi ona yak›ﬂ›yordu. Ama ekonominin devlet yap›s›nda ön plana ç›kt›¤›, devlet gelene¤i, hukuku, sanat›n›n
unutulup her konuya ekonomi penceresinden bak›ld›¤› 1980 sonras› Türkiye’sinde bana da imzalamak lütfunda
bulundu¤u kitab›n›n baﬂlang›c›na koydu¤u yukar›daki sözünü düﬂünerek,
ona yak›ﬂacak en önemli baﬂl›¤›n ‘Yurtsever iﬂadam›’ olaca¤›na karar verdim.
‘Ticaret adam›n›n yurtseveri olur muymuﬂ, ticaret adam› para sever kiﬂidir’ diyenleriniz olabilir. Evet,
Özal kuﬂa¤› için maalesef do¤rudur. Günümüzde yurdunu seven
iﬂadam›ndan çok, ‘Nereden, nas›l olursa olsun, yeter ki para gelsin’ diyen iﬂadamlar› ço¤unlukta... Vehbi Koç gibi iﬂadamlar› günümüzde ne yaz›k ki çok azald›...
Vehbi Koç kitab›n›n baﬂ›nda yazd›¤›, yukar›ya ald›¤›m söze uygun hareket etti mi? Evet, etti. Günümüzün ‹ﬂadamlar› iktidar
partilerinin kap›lar›nda nöbet tutarken, dü¤ünlerine derneklerine paha biçilmez hediyeler sunup ihale veya özeleﬂtirmeden kelepir bir fabrika almak için el etek öperken, Vehbi Koç DP’nin en
h›zl› dönemlerinde bizzat Adnan Menderes’in yüzüne karﬂ›, bask›lar›na ra¤men DP’ye kayd›n› yapt›rmad›.
Atatürkçü bir iﬂadam›yd›. 1954 seçimlerinde yöneltilen ‘Kim kazan›r?’ sorusunu, ‘Atatürkçü bir hükümet olsun da, kim olursa
olsun’ diye cevaplam›ﬂt›.
Vehbi Koç’u daha çok, 1960 sonras›nda esen sosyalizm dalgas›
içinde s›n›f bilinci ve sermaye düﬂmanl›¤› yaratma görevini üstlenmiﬂ, bugün kapitalizmin en büyük savunucusu Çetin Altan’›n
kaleminden tan›d›k. ‘Komprador, iﬂbirlikçi, montaj sanayicisi…

U
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Kurtlu peyniri millete satarak, halktan
toplad›¤› kiremiti devlete satarak zengin olan iﬂadam›… Geri teknolojiyi ülkemize sokup araba üreten sanayici…
Otomobili sat›ls›n diye demiryolu yapt›rmayan adam…’ Bunlar›n hepsi yanl›ﬂt›...
Bu gibi yaz›lar› okurken hiç düﬂünmedik. Sanayi daima temsilcilikler ﬂeklinde yay›lm›ﬂt›r. S›f›rdan ampul fabrikas›, otomobil fabrikas› kuramazs›n›z.
Vehbi Koç önce General Electric ampullerinin, Ford otomobillerinin temsilciliklerini ald›, daha sonra fabrikalar›n› kurdu. Bu do¤ru. 1940’lar›n Türkiye’sinde, hangi teknolojiyle temelden
bir sanayi kurabilirdiniz.
1966’da üretti¤i Anadol otomobiller
için de çok eleﬂtirildi. Sadece Vehbi
Koç’un iyi otomobil üretme arzusu yetmezdi. Yüzlerce parçay› üreten yan sanayiinin de ayn› kalite bilincine eriﬂmesi gerekirdi.
Vehbi Koç kurtlu peynir satarak da
zengin olmad›. Gelece¤i iyi okuyan dehas› onu büyük iﬂadam› yapt›. Ankara’n›n baﬂkent oluﬂunu iyi de¤erlendiren 20 yaﬂ›ndaki genç iﬂadam›, rotas›n›
bakkall›ktan inﬂaat malzemesine çevirdi¤i için büyüdü. Devletten nemalanarak da büyümedi. Devletten ald›¤› iki
ihaleden biri Numune Hastanesi, di¤eri Elaz›¤’da bir demiryolu
zarar etti, bir daha da müteahhitlik yapmad›.

Demiryolu yapt›rmad› suçlamas› mesnetsiz
San›r›m 1987 idi. TRT’de ‘Ay›n Konusu’ program›n› haz›rl›yordum. Genel Müdür Tunca Toskay’d›. Elime bir dosya tutuﬂturup, ‘Ay›n konusu bu’ dedi. Dosya Vehbi Koç taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›, konusu trafikti. Yeniköy’deki apartman dairesine gittim. Dosyada, Milliyet’te yay›nlanm›ﬂ, ‘Trafik kazalar›n›n önlenmesi’ baﬂl›kl› makalesi vard›. Kazalar›n önlenebilmesi için s›ralad›¤› 12 maddeden ikincisi ilgimi çok çekti. Otomotiv sanayiine
büyük yat›r›mlar yapan Vehbi Koç, ‘Demiryollar› ve denizyollar›na önem verilmeli’ diyordu. ‘Bu madde ticari ç›karlar›n›zla çeliﬂmiyor mu?’ diye sorunca çok sevindi. ‘Vars›n benim kamyonum, lasti¤im, otomobilim biraz daha az sat›ls›n ama bunda
memleketin menfaati var, memleket menfaati oldu¤u yerde benim menfaatim susar’ dedi.
Bu ülke sana çok ﬂey borçlu. 2000’li y›larda senin gibi yurtsever
iﬂadamlar›n›n hasreti içindeyiz. Nur içinde yat Vehbi Koç.”

Tarihe tutulan ›ﬂ›k bas›n›n gündeminde
Vehbi Koç vefat›n›n 12. y›ldönümünde, gazeteci-yazar Can Dündar’›n “Özel Arﬂivinden Belge ve
An›lar›yla Vehbi Koç” kitab›n›n 1961-1976 dönemini kapsayan ikinci cildi ve paralelinde haz›rlanan
“Bir Yüzy›l›n Hikâyesi: Vehbi Koç” sergisiyle günlerce bas›n›n gündeminde kald›. Türk halk› Vehbi
Koç’u bir kez daha tan›d›, Türkiye’nin sanayileﬂme öyküsünü, siyasi gerilimlerini bir kez daha
ö¤rendi. Türk bas›n›n›n amiral gemileri, tarihe tutulan ›ﬂ›¤› sayfalar›na ﬂöyle yans›tt›.
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Vehbi Koç özel

Vehbi Koç Vakf›
Koç Özel ‹lkö¤retim
Okulu’nun
ö¤rencileri,
“Cumhuriyet
Ç›nar›” olarak
gördükleri Vehbi
Koç’tan “Bugün
yaﬂasayd› neler
beklediklerini”
s›ralarken, adeta bir
süper kahraman›
tarif ettiler
12

“Vehbi Dede”
süper kahraman gibi

V

ehbi Koç bugün aram›zda olsa ne
mi yapard›? Bu soruya VKV Koç
Özel ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerinin verdi¤i cevaplar, çocuklar›n
ondan beklentilerinin sonsuz oldu¤unu gösteriyor... Çocuklar Vehbi Koç’un,
anneler duygular›n› anlayabilsin diye hayal makinesi, felaketleri geri çevirebilmek için zaman
makinesi, küresel ›s›nmaya karﬂ› su bulma makinesi yapabilece¤ine inan›yordu. Trafik
sorunu için ise Koç’tan birden fazla beklentileri
vard›: Otobüslerin alt›na, insanlar›n girebilmesi

için birer delik, katlanabilen araba ya da insanlara kanat yapmas›.
Kurucusu oldu¤u VKV Koç Özel ‹lkö¤retim
Okulu ö¤rencileri, bir “Cumhuriyet Ç›nar›”
olarak gördükleri Vehbi Koç’u ölümünün 12.
y›ldönümünde, Türkiye’ye getirdi¤i “ilkler”le
and›. Ö¤renciler hummal› bir ﬂekilde bir haftad›r anma törenlerine haz›rlan›yordu. ‹ngilizce
bölümü ö¤rencileri törende izlenecek film gösterimi k›sm›n› üstlenmiﬂti. Di¤er s›n›flar›n ö¤rencileri de Vehbi Koç’u kendi gözlerinden anlatan metinler ve resimler haz›rlad›lar. Tüm ö¤-

Can Yeﬂilyurt 3/B

renciler ad›na yap›lacak konuﬂma için de
bir hafta öncesinden sekizinci s›n›flar aras›nda yar›ﬂma düzenlendi. Beklenen gün
geldi¤inde okulda bir Vehbi Koç köﬂesi
oluﬂturulmuﬂ, bir an› defteri aç›lm›ﬂ, ö¤rencilerin çal›ﬂmalar›na yer verilen bir sergi düzenlenmiﬂti. Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç’u a¤›rlayacaklard›.
Koç, tören salonuna girdi¤inde bir alk›ﬂ
tufan› koptu. Önce Vehbi Koç’u anlatan
film izlendi. Yaz› yar›ﬂmas›n›n birincisi
8/F s›n›f› ö¤rencisi Ece Zeynep Taﬂk›n ise
kürsüdeki sözlerine, “Bugün sizlere Vehbi
Koç’un Türkiye’ye getirdi¤i ilklerden söz
edece¤im” diye baﬂlay›p bu ilkleri s›ralad›ktan sonra ﬂöyle devam etti: “Türkiye
için bir ‘Cumhuriyet Ç›nar›’ olarak da tan›mlayabilece¤imiz Vehbi Koç’un bu ülkenin geliﬂmesine ve kalk›nmas›na çok
eme¤i geçmiﬂtir. Büyüklerine ve biz gençlere baﬂar›l› bir insan olman›n ne kadar
önemli oldu¤unu göstermiﬂtir. Birçok ilke
imza atarak biz gençlere bir yol çizmiﬂ ve
yeni nesil için e¤itimin ne kadar önemli
oldu¤unu herkese anlatmaya çabalam›ﬂt›r.
Her zaman ülkesi için çal›ﬂm›ﬂt›r. ‘Devle-

tim ve ülkem var oldukça, ben de var›m’
diyerek devletiyle birlikte geliﬂebilece¤ini
her zaman vurgulam›ﬂt›r. Biz gençler de
çizdi¤i bu yolda bu baﬂar›lar› daha da art›rarak yürümeye devam etmek istiyoruz.”
Rahmi M. Koç da Vehbi Koç’u onlara, çocuklar›n dilinden tan›tt›. Rahmi M Koç,
Vehbi Koç’un hayattaki ilk hedefini ﬂöyle
anlatt›: “1901 senesinde Ankara’n›n Kalaba semtinde dünyaya gelmiﬂ. Okula eﬂek
s›rt›nda gitmiﬂ. Kendi tarifi ile onun eﬂe¤i
uyuz, düﬂük kulakl› imiﬂ. Oysa komﬂular›
varl›kl› gayrimüslim ailenin çocu¤unun
eﬂe¤i diri, p›r›l p›r›l dik kulakl› ve de h›zl›
gidermiﬂ. O eﬂe¤e bakarak, bir gün ben de
zengin olaca¤›m ve böyle bir dik kulakl›,
diri, k›vrak, p›r›l p›r›l bir eﬂek alaca¤›m diye akl›na koymuﬂ. Hayattaki ilk hedefi bu
ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂ.” Vehbi Koç’un iﬂ hayat›nda güçlüklere karﬂ›n t›rman›ﬂ›n› özetleyen Rahmi M Koç, ö¤rencilere örnek
olabilecek anekdotlar da anlatt›.

“E¤er Vehbi Koç yaﬂasayd›...”
Daha sonra haz›rlanan sergi gezildi. “Vehbi Koç yaﬂasayd› ülkemize yararl› olacak
neler üretirdi?” sorusuna verilmiﬂ cevaplar
panolardan ﬂöyle okunuyordu:
2/A Hüner Erdinç: “Biri ayakkab›y› giyince
onun aya¤›na tam uyacak bir ayakkab› yapard›. Çünkü her zaman bulunam›yor.
Otobüslerin alt›na insanlar›n geçebilece¤i
bir delik açabilirdi. Çünkü bazen insanlar
trafikte geçecek bir yer bulam›yor.”

2/A Erel Moﬂe ﬁaul: “Elektronik kalem yapard›. Çocuklar yazmaktan s›k›lmas›n diye. Katlanan araba yapard›. Park yeri bulamay›nca arabas› katlan›rd›.
2/E Do¤a Turanl›: “Evde anahtarlar›m›z›
unuttu¤umuzda uçarak gelen anahtarl›k
yapabilirdi. ‹nsanlar için kanat, hayvanlar
için de elektronik tasma yapabilirdi.”
2/D Beliz ‹mge Bayülgen: “‹lk hayal makinesini üretirdi. Çünkü annelerin çocuklar›n
duygular›n› bilmesi, babalar›n da çocuklar›n korkular›n› bilmesi gerekir.”
2/A Tar Gürerhan: “Zaman makinesi icat
ederdi. Böylece ﬂiddetli olacak do¤al afetleri biraz olsun engelleyebilirdi.”
2/A Defne Oruç: “Uçan araba yapabilirdi.
Ayr›ca bir de su bulucu bir alet yapabilir.
Çünkü küresel ›s›nma olsa bile su bulabilirdik ve barajlar› da doldurabilirdik. Böylece küresel ›s›nma olmazd›.”
2/A Aytek Korkmaz: “‹stanbul’un trafi¤i için
uçan ve yüzen bir araba yapmas›n› isterdim. Deprem olmas›n diye sa¤lam konutlar yapmas›n› isterdim. ‹stedi¤im bir ﬂeyi
baﬂka bir ﬂeye dönüﬂtürebilen bir kumanda yapmas›n› istedim.”
2/E ‹pek Gökmeral: “Bizi uyand›racak, kahvalt›m›z› getirecek robot icat edebilirdi.
Dört mevsime göre de¤iﬂen k›yafet icat
edebilirdi. Geceleri tek baﬂ›na yatmaktan
korkan çocuklara korumal› yatak yapabilirdi. Fakirlere para almadan ev yapt›rabilirdi. Yüzmeden korkanlar için batmayan
mayo icat edebilirdi.”
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Vehbi Koç özel
Bayiler Vehbi Koç’u anlat›yor

“Bir baba, bir dost,
bir rehber”
oç Toplulu¤u bayileri, büyük bir ailenin parças› olmaktan duyduklar› özgüven ve gururu her
f›rsatta dile getirir. Vehbi Koç’u tan›m›ﬂ olanlar
ise yak›nl›klar›n› bir baba, bir dost gibi tan›ml›yor.
Selçuklar Ticaret, Band›rma’da 53 y›ld›r Arçelik yetkili sat›c›s›.
‹kinci kuﬂak yetkili sat›c› A. Nedim Selçuk, babas› vas›tas›yla tan›d›¤› Vehbi Koç’u ﬂöyle anlat›yor:
“Babam Nurettin Selçuk’un Vehbi Koç Beyefendi ve Koç camias›yla dostane iliﬂkileri, çocuklu¤umun en de¤erli an›lar›d›r.
Vehbi Koç’un yazl›k tatil için Erdek’i seçmesi, bizlere eﬂsiz varl›¤›n› yak›ndan tan›mak f›rsat› verdi. Evimize ilk geldi¤inde 810 yaﬂlar›ndayd›m. Nas›l biri oldu¤unu merak ediyordum. Çok
s›cak, sevecen, samimiydi. Babam›n ‘Bu iﬂi yapmasayd›n›z ne
yapard›n›z?’ sorusuna, ‘Para kazanmak için emlakç›l›k yapard›m. Ama ülkeme faydal› olabilmek, insanlara iﬂ imkân› yaratabilmek için bu iﬂi seçtim’ cevab› verdi¤inde, ne kadar de¤erli bir
insan oldu¤unu anlad›m.
‹ﬂinde çok ciddiydi. Ma¤azam›z› bir ziyaretinde iﬂlerle ilgili detayl› bilgi alm›ﬂt›. Dönüﬂünden bir süre sonra Koç Holding’den
bir zarf geldi. Konuﬂtuklar›m›zla ilgili araﬂt›rmalar yapt›rm›ﬂ ve
tüm dokümanlar› bana göndermiﬂti. Çok dikkatliydi. Bir gün
onu otomobilimle Erdek’ten Band›rma’ya götürüyordum. Birden sa¤a girmemi söyledi. Girdi¤imiz yer maden depolama alan›yd›. Madenlerle ilgili geniﬂ bilgi ald›, nereden ve ne amaçla
geldi¤ini sordu. Halbuki oras› benim hiç dikkatimi çekmemiﬂti. Maceray› sevmez, “Birikimlerinizi ayr› yat›r›m araçlar›nda de¤erlendirin” derdi. Her ﬂeyi programl› ve karar›ncayd›. ‘Ülkem
varsa ben var›m’ çok sevdi¤i ve çok tekrarlad›¤› bir sözdü. Hayata ayakta veda etmek istedi¤ini çok söylerdi, arzu etti¤i gibi
de oldu. Onu çok özlüyoruz. Keﬂke bu ülkede onlarca Vehbi
Koç olsayd›.”

K

‹kinci kuﬂak Arçelik bayii A. Nedim
Selçuk: “Babam Vehbi Bey’e ‘Bu iﬂi
yapmasayd›n›z ne yapard›n›z?’ diye
sordu¤unda, ‘Para kazanmak için
emlakç›l›k yapard›m. Ama ülkeme
faydal› olabilmek, insanlara iﬂ imkân›
yaratabilmek için bu iﬂi seçtim’ dedi”
latt›k. Dinlerken gözlerinden sevgi ve iﬂimizle ilgili övgüler akt›¤›n› hissettik. Zaman›m›z›n ve ülkemizin sanayi önderi, lideri
oldu¤unu biliyorduk. Onu tan›d›ktan sonra, sadece bir sanayi
önderi ve sadece üstün bir iﬂadam› de¤il, ayn› zamanda ülkesini, insan›n› yürekten seven bir büyümüz oldu¤unu gördük. Ayn› zamanda ‘baﬂö¤retmen’ bir iﬂ adam›yd›. Tatl›su'daki mütevaz› evimize her y›l teﬂrif ettiklerinde, gelecek y›l›n yemek mönüsünü -ki vazgeçilmezleri sütlü kabak tatl›s› idi- eﬂime tembihlemeden edemezlerdi.
Vehbi Koç’un öneri ve ö¤ütleri, çal›ﬂma heyecan›m›z›, ﬂevkimizi, iﬂimizi sevmemizi, tasarruflu, ak›ll› hareket etmemizi sa¤lad›. Bir Tofaﬂ bayii olarak çal›ﬂman›n, kazanman›n, ilerlemenin,
hizmet sektöründe insan unsurunun ne anlama geldi¤ini ö¤retti. Yeni yat›r›mlara girerken ö¤ütlerine harfiyen riayet etmenin,
baﬂar›ya ulaﬂman›n temel yolu oldu¤unu gördük. Bizleri gün be
gün izledi. Baﬂar›m›zda pay› büyüktür. Ona dan›ﬂt›¤›m›z her
iﬂkolunda önerileri, uyar›lar›, baﬂarmam›z›n anahtar› oldu. Biz
bayi de¤il Koç Ailesi’nin bir ferdi gördük kendimizi.
Vehbi Bey bir büyük memleketsever, iﬂ dünyas›n›n duayeni,
memleketimizdeki her büyük yat›r›m›n baﬂmühendisidir.
Onun ö¤rettiklerine, yol göstericili¤ine minnet borcumuzu ifade ediyor, lay›k olma gayretimizi sürdürüyoruz. Sevgisi yüre¤imizde bir büyük dü¤üm olarak kalacakt›r.”

“Arkas›nda ticaretin ana kurallar›n› b›rakt›”
“Bizleri gün be gün izlerdi”
Erdek’te Tofaﬂ bayii olan Kad›o¤lu Oto Tic. Aﬁ. Yönetim Kurulu Baﬂkan› Selçuk Erkal ise Vehbi Koç ile tesadüfen karﬂ›laﬂm›ﬂ,
sonra da onu yak›ndan tan›m›ﬂ. ﬁöyle anlat›yor: “Rahmetli Vehbi Koç ile 1968’de Türk Hava Yollar›’n›n Band›rma Terminali’nden Band›rma 6. Ana Jet Hava Üssü’ne sivil yolcu taﬂ›mam›z s›ras›nda tan›ﬂt›k. ‹ki kardeﬂ çal›ﬂ›yorduk. ‹kinci el oto galerimiz ve terminal servis taﬂ›mac›l›¤›m›z vard›. Bir uçak rötar›
sonras›, o zamanlar çok mütevaz›, Band›rma deniz kenar›ndaki
çay bahçelerinin birinde çay ikram etme iste¤imizi memnuniyetle karﬂ›lad›lar. Bu vesileyle kendimizi ve çal›ﬂmalar›m›z› an14

Karabük’te Aygaz bayii olan Likit Petrol Gaz› Ticaret A.ﬁ. Yönetim Kurulu ad›na Osman Nat›ro¤lu da Vehbi Koç için ﬂunlar›
söyledi: “Vehbi Koç deyince ilk akla gelen, Türkiye Cumhuriyeti’nde ticari gelene¤in örnek temsilcisi ve özel teﬂebbüsün ﬂeref abidesi olmas›d›r. Arkas›nda b›rakt›¤› ticari örf, âdet, gelenek ve etik de¤erler, bugün ticari hayat›n ve özel teﬂebbüsün
ana kurallar›d›r. Vehbi Koç bize de, kamuda üstün kredili ve
güven veren kurumsallaﬂm›ﬂ firmalar›yla çal›ﬂmak ve onlar›
temsil etmek prestijini verdi. Bu firmalardan ve sayg›n yöneticileri sayesinde, ticari usül ve ticari etik anlam›nda güzel ve üstün
de¤erlerle donand›k.”

küresel vizyo
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Dört ana sektöre yo¤unlaﬂan Koç Holding Migros’u BC Partners’a satt›

“De¤iﬂim Y›l›”na
radikal bir ad›m
Koç Toplulu¤u global oyunculuk
hedefinde büyük bir ad›m daha
att›. Topluluk ve Türkiye için bir
baﬂar› öyküsü olan, Türkiye’ye
al›ﬂveriﬂ kültürü kazand›ran, yüzde
22’lik pazar pay›yla sektörünün
lideri Migros, Koç Toplulu¤u’nun
dört ana sektöre odaklanma
stratejisi çerçevesinde ‹ngiliz
BC Partners’a sat›ld›

oç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu,
2008’i “De¤iﬂim Y›l›” ilan ettikleri 21. Üst Düzey Yönetiler Toplant›s›’nda, olas› f›rsat ve tehditlere daha güçlü ve h›zl› reaksiyon verebilmek için dört ana sektöre odaklanma stratejilerini anlatm›ﬂt›; otomotiv, dayan›kl› tüketim, enerji ve finans.
Koç Toplulu¤u iﬂte bu “de¤iﬂim” ve “strateji” do¤rultusunda
büyük bir ad›m att›. Bu ad›m› yine, “De¤iﬂim sürüyor” diyerek Bulgurlu aç›klad›. 1959’dan bu yana Koç Holding ﬂemsiyesi alt›nda Türk halk›na al›ﬂveriﬂ kültürü kazand›ran, Türkiye ekonomisi için de¤er yaratan Migros sat›ld›. ‹mzalanan sat›ﬂ sözleﬂmesine göre, ‹ngiliz BC Partners’›n kontrolündeki
Moonlight Capital S.A., Koç Holding’in Migros’ta bulunan
yüzde 50.83 hissesini ald›. Koç Holding 1.977 milyon
YTL’lik bu kayna¤›, aç›k pozisyonunu kapatmak ve dört ana
sektöre yat›r›m için kullanacak.

K
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k üresel vizyon
Bir baﬂar› öyküsü: Migros
Migros Türk, ‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan ç›km›ﬂ yorgun dünyadaki de¤iﬂimlerin aksetti¤i ‹stanbul’da do¤du.
1954’te, ‹stanbul Belediyesi ve
‹sviçre Migros Kooperatifler Birli¤i’nin giriﬂimleriyle kuruldu.
Amaç, g›da ve tüketim maddelerini belediye kontrolü alt›nda
üreticiden sa¤lamak ve bu
ürünleri sa¤l›¤a uygun koﬂullarda ve ekonomik fiyatlarla ‹stanbullulara ulaﬂt›rmakt›. ‹lk sat›ﬂ mekân› arabalard›. Tüketicilere 45 sat›ﬂ arabas›yla
ulaﬂ›l›yordu. Üç y›l sonra, ilki Bal›k Pazar›’nda Beyo¤lu ma¤azas› olmak
üzere çeﬂitli semtlerde ma¤azalar aç›lmaya baﬂland›. 1975 Migros için yeni
bir dönemin baﬂlang›c›yd›. Ço¤unluk
hisseleri Koç’a devredildi. Art›k yeni
bir anlay›ﬂla çal›ﬂmaya baﬂlayan Migros, ‹stanbul içinde ma¤aza say›s›n›
h›zla art›rd›. 1988 ise Migros’un ‹stanbul s›n›rlar›n› aﬂt›¤› y›l oldu. ‹zmir’de
dört ma¤aza aç›ld›, Ege için altyap›
çal›ﬂmas›na baﬂland›. 1989 sonunda
iki büyük kentte 34 ma¤azas› vard›.
1990’lar, yaﬂam biçimleri ve al›ﬂkanl›klar›yla Türkiye için yeni bir dönemdi.
Bu yeni dönemde, 1991’de Migros,
halka aç›ld›. Art›k büyük ma¤aza devri baﬂlam›ﬂt›. “‹lklere” imza at›lan bu
dönemde ilk ça¤daﬂ büyük ma¤azac›l›k örne¤i MMM Migros Atrium ile sunuldu... 1995’te farkl› formatlarda da
büyüme karar› al›nd›. Ucuzluk marketleri ﬁok’lar, Migros Sanal Market faaliyete geçti. 1999’da, art›k haftada
iki ma¤aza aç›l›yordu. 2005’te Migros
Tansaﬂ’› alarak büyük bir birleﬂmeye
imza att›. 2007 sonunda Migros’un
yurtiçi ma¤aza say›s› 938’e ç›km›ﬂt›.
220 Migros, 247 Tansaﬂ, 460 ﬁok, üç
5M, sekiz Macrocenter hizmet veriyordu. Yurtd›ﬂ›nda da Azerbaycan’da üç,
Kazakistan’da dokuz, K›rg›zistan’da
bir, Makedonya’da iki olmak üzere 15
Ramstore’ vard›. Koç Holding Rusya'daki Ramstore'lar› Enka'ya satarak, baﬂar› ile Rusya operasyonundan
ç›km›ﬂt›.
Migros Türk, Deloitte’in her y›l haz›rlanan, “Perakendenin Küresel Güçleri
2008” raporunda dünyan›n en büyük
250 perakende ﬂirketi listesine 236. s›radan girdi. 2001-2006 y›llar› aras›nda en h›zl› büyüyen 50 ﬂirket aras›nda
12. s›rada yer ald›.
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“Operasyon baﬂar›yla tamamland›”
Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu,
Migros sat›ﬂ›n› kamuoyuna duyurmak için
bas›n mensuplar›yla bir araya geldi¤inde
sözlerine, “Koç Holding ve Türk ekonomisi
ad›na, bugün sizlerle önemli bir geliﬂmeyi
paylaﬂmak üzere bir arada bulunuyoruz” diyerek baﬂlad› ve ﬂu bilgileri verdi:
“Hat›rlayaca¤›n›z gibi, 2007 Haziran ay›nda
yapt›¤›m›z kamuoyu bilgilendirme toplant›m›zda, Migros’taki hissemizi satma karar›m›z›, sizlerle bütün aç›kl›¤› ile paylaﬂm›ﬂ
idim. O günden, bu yana, adil ve herkese
eﬂit mesafede bir sat›ﬂ süreci izledik. Her
aﬂamada önemli geliﬂmeleri kamuoyu ile
paylaﬂt›k. Bu süreçte global piyasalarda geliﬂen olumsuzluklar› ve bunun Türkiye’ye
olan yans›malar›n› hissetik. Bütün bu olumsuz geliﬂmelere ra¤men, hem Migros markas›na hem de Türkiye ekonomisine olan güven sayesinde, hedefimizi gerçekleﬂtirdik.
Süreci dokuz ayda bitirmeyi hedeflemiﬂ
iken, planlad›¤›m›zdan da önce tamamlad›k. Migros’ta bulunan yüzde 50.83 nispetindeki hissemizi, hisse baﬂ›na 21.85 YTL fiyat ile toplam 1.98 milyar YTL bedelle, BC
Partners taraf›ndan kontrol edilen Moonlight Capital ﬂirketine satmak üzere sözleﬂme imzalad›k.”

“Al›ﬂveriﬂ kültüründe
devrim yaratt›”
Bülent Bulgurlu “Bir baﬂar› öyküsü” dedi¤i
Migros’un Topluluk ve ülke için önemini anlatt›:
“1959’dan bu yana, Koç Holding ﬂemsiyesi
alt›nda faaliyet gösteren Migros ﬂirketimiz,
Türk insan›n›n yaﬂam kalitesine katk›da bu-

lundu, bir al›ﬂkanl›k ve al›ﬂveriﬂ kültürü
devrimi yaratt›. Koç Holding bu markay›
ulusallaﬂt›rd› ve dünya yat›r›mc›lar›n›n ilgi
gösterdi¤i bir ﬂirkete dönüﬂtürdü, Türk ekonomisi için de¤er yaratt›. Yüzde 22’lik pazar
pay›yla Türkiye’de organize perakende sektörünün lideri olan Migros, Koç Toplulu¤u
ve Türkiye için bir baﬂar› hikâyesidir. Migros ﬂirketimizin kuruluﬂundan bugüne kadar, baﬂta kurucumuz merhum Vehbi Koç
olmak üzere emek vermiﬂ ve vermekte olan
herkesi, bu vesileyle minnet ve ﬂükranla an›yor, hepsine teﬂekkür ediyorum. Migros’u
milli bir ﬂirket olarak benimseyen tüm müﬂterilerimiz, sat›ﬂ sürecinde ﬂirketi sahiplenerek hassasiyet gösterdiler. Bu hassasiyet,
müﬂterilerimizin Migros markas›na gösterdi¤i teveccühün bir yans›mas›d›r. Bundan gurur duyuyor, kendilerine teﬂekkür ve ﬂükranlar›m›z› sunuyorum.”

Migros yeni strateji gere¤i sat›ld›
Bülent Bulgurlu Topluluk için bu kadar
önemli olan Migros’un neden sat›ld›¤›n› da
ﬂöyle anlatt›: “Son y›llarda Koç Holding yönetimi olarak önemli de¤iﬂim kararlar› ald›k.
Dünyadaki de¤iﬂimi, küresel rekabet ve f›rsat ortam›n› de¤erlendirdik, bunlar için ne
boyutta kaynak gerekti¤ini planlad›k. ﬁirketlerimizi etkileyen, tüm alanlardaki geliﬂ-

meleri izledik ve buna kendi vizyonumuzu
da katarak yeni stratejilerimizi belirledik.
Yeni stratejilerimiz; faaliyet gösterdi¤imiz
dört ana sektöre odaklanmak, organik büyümenin yan› s›ra f›rsatlar› takip etmek,
yurtd›ﬂ› gelirlerimizi art›rmak, liderlik
özellikleri daha güçlü bir ﬂirketler portföyü
oluﬂturmakt›r. Stratejik plan›m›z do¤rultusunda, Toplulu¤umuzu ciro, kâr ve ﬂirket
de¤eri olarak bir üst boyuta taﬂ›yoruz.
Koç Holding, 2007 y›l›nda Fortune Global
500 listesinin 190. s›ras›nda ve Avrupa’n›n
50 büyük ﬂirketi aras›nda yer ald›. Bundan
sonraki hedefimiz, ç›tay› daha da yukar›
koymakt›r. Bu hedefe ulaﬂmak için, bildi¤iniz gibi otomotiv, dayan›kl› tüketim,
enerji ve finans olmak üzere dört ana sektöre odaklanm›ﬂ bulunuyoruz. 2007 y›l›nda ciromuzun yüzde 87’sini, faaliyet kâr›m›z›n yüzde 91’ini, son beﬂ y›ldaki büyümemizin yüzde 88’ini bu dört sektörden
sa¤lad›k. Bu sektörlerdeki hemen hemen
tüm ﬂirketlerimiz, alanlar›nda Türkiye’de
lider konumdad›r. Hedefimiz, odakland›¤›m›z sektörlerdeki tüm ﬂirketlerimizi,
dünya ölçe¤inde, ﬂirketler haline getirmek.
Birço¤u ﬂimdiden önemli mesafe kaydetti.
Odakland›¤›m›z sektörlerde, önümüzdeki
dönemde sektör ve ﬂirket baz›nda, yurtiçi
ve yurtd›ﬂ› büyüme potansiyelleri, rekabet
güçleri, Topluluk neticelerine sa¤layaca¤›
katk› ve yarataca¤› hissedar de¤erleri gibi

kriterleri göz önüne alarak yeni yat›r›mlara
haz›rlan›yoruz.”

Gelen kaynak yeni yat›r›mlara
Bülent Bulgurlu Migros’un sat›ﬂ›n›n getirilerini de ﬂöyle s›ralad›: “Koç Holding, Migros
hisse sat›ﬂ›yla, aç›k pozisyonunu kapatm›ﬂ,
mali yap›s›n› daha da güçlendirmiﬂ olacak.
Ayr›ca yeni yat›r›mlar› için önemli bir kaynak elde etmektedir. Koç Holding, Migros
sat›ﬂ›na ra¤men 2007’de kombine 74.5 milyar YTL olarak gerçekleﬂmesi beklenen cirosunu 2008’de sadece organik büyümeyle,
81 milyar YTL’ye ç›karmay› planlad›.
2007’de 5.6 milyar YTL beklenen kombine
faaliyet kâr› 2008’de 6.5 milyar YTL olarak
bütçelendi. Önümüzdeki dönemde Topluluk neticelerinde en büyük paya sahip dört
ana sektöre odaklanacak, at›l›mlar›m›z› h›z
kesmeden sürdürecek ve dünya ﬂirketi olma yolunda daha güçlü ad›mlarla ilerleyece¤iz. Kaynaklar›, odakland›¤›m›z sektörlerdeki yeni projeler için kullanaca¤›z.

“Radikal ad›mlar atabiliriz”
Yeni projelerimiz, dayan›kl› tüketim ve
otomotiv sektörlerinde iç pazarda sürekli
büyümenin sa¤lanmas›n›n yan›nda yeni
pazarlara aç›lmay› içeriyor. Enerji sektöründe, ülkemizin büyüyen enerji ihtiyac›
nedeniye do¤acak yeni yat›r›m projeleri
için haz›rlan›yoruz. Bankac›l›k sektöründe,

iddial› büyüme projelerimiz sürüyor. Baz›
özelleﬂtirme projeleriyle ilgileniyoruz. Yeni
yat›r›mlarda ana ilkemiz, sürdürülebilir
kârl›l›k, verimlilik, ﬂirket de¤eri art›ﬂ› ve
büyüme olacak. Stratejilerimizi sürekli
gözden geçirip, gerekince bundan sonra da
radikal ad›mlar atmaktan çekinmeyece¤iz.
Stratejilerimizi baﬂar›yla hayata geçirdi¤imizde, sadece ana iﬂ hedefimiz olan hissedar de¤erini artt›rmak veya ilave de¤er yaratmakla kalmayaca¤›z. Koç Holding’in gelecek nesillerde, küresel anlamda güçlenerek büyümesini ve ülkemiz için de¤er üretmeye devam etmesini sa¤layaca¤›z.
Belirledi¤imiz strateji ve koydu¤umuz hedeflere ulaﬂmak için, kurucumuz merhum
Vehbi Koç’un ‘Ülkem varsa ben de var›m’
ilkesine olan inanc›m›z ile çal›ﬂ›yoruz. Bu
inanç ile bugüne kadar elde etti¤imiz baﬂar›lar› sürdürebilmek için, dünyadaki heyecan verici de¤iﬂime ayak uydurmaktay›z.”

Migroslulara “de¤iﬂim sürekli” mesaj›
Migros çal›ﬂanlar› da özel olarak bilgilendirildi. Bülent Bulgurlu “Migroslulara” yapt›¤› yaz›l› aç›klamada ﬂöyle dedi: “Stratejik
plan›m›z do¤rultusunda ça¤›m›z›n gereklerine uyarak belirli sektörlere odaklanmak,
belirli sektörlerden de ç›kmak durumunday›z. Bu süreçte, Toplulu¤umuza bir yandan yeni ﬂirketler kat›l›rken, di¤er yandan
birçok ﬂirketimiz de ayr›ld›. Ancak de¤iﬂim
sürekli. Koç Holding olarak dünyadaki de¤iﬂimi, küresel rekabet ve f›rsatlar ortam›n›
de¤erlendirdik, bunlar için ne boyutta kaynak gerekti¤ini ve en çok hangi alanlarda
rekabet avantaj› ve kârl› büyüme potansiyeline sahip oldu¤umuzu gördük. Perakende sektöründen ç›kmaya karar verdi¤imizi 2007’nin Haziran’›nda paylaﬂt›k. Bu
hisse devir iﬂlemiyle Migros Türk T.A.ﬁ.’yi,
emin ellere teslim ettik. Türkiye’de süpermarket al›ﬂkanl›¤›n›n öncüsü Migros’un
baﬂar›s›ndaki en büyük pay, onu bugünlere getiren siz de¤erli çal›ﬂanlar›m›z›n.“
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“Enerji Verimlili¤i”nin
enerjisi Koç ﬂirketleri
Arçelik, Aygaz, Opet ve Tüpraﬂ; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’n›n
enerji verimlili¤i bilincini yerleﬂtirmek ve verim elde etmek amac›yla
düzenledi¤i projelerin sponsorlu¤unu üstlendi

2

008 Enerji Verimlili¤i Y›l› oldu. Sokaklar afiﬂlerle donanacak, uluslararas› ﬂark› yar›ﬂmalar› düzenlenecek, verimlilik projeleri ödüllendirilecek, tasarruf e¤itim müfredat›na girecek, evini yal›tana al›ﬂveriﬂ indirim kart› verilecek… Elbirli¤i istenen bir
dizi enerji projesine en büyük enerji de, bu sektörü dört ana
iﬂ alan›ndan biri olarak belirleyen Koç Toplulu¤u’nun ﬂirketlerinden gelecek. Arçelik, Aygaz, Opet ve Tüpraﬂ; Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’n›n kamuoyunda ve fikir önderleri
nezdinde enerji verimlili¤i konusunu gündeme getirmek, kurumlar› ve bireyleri tasarrufa yönlendirmek, çözümler üretmek için düzenledi¤i projelere kurumsal sponsor olarak destek verecek. Kamu ve özel sektör ile sivil topluma kat›l›m
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ça¤r›s› yap›lacak “Ulusal Enerji Verimlili¤i
Hareketi”nin bir di¤er ad› da “En-Ver”.
Enerji Bakanl›¤› ile Türkiye’nin gelece¤ine yat›r›m niteli¤i taﬂ›yan bu konuda bire
bir çal›ﬂacak olan Koç Toplulu¤u ﬂirketleri,
sloganlar›n› bir çizgi kahraman olan En-Ver’den
duyaca¤›m›z projeye destekte ilk ad›m›, bakanl›¤›n düzenledi¤i 27. Enerji Verimlili¤i Haftas› Konferans› ve Fuar›’na
sponsor olarak att›. Dört Koç ﬂirketi yöneticisine destekleri
nedeniyle plaket verildi.

Öncülü¤ümüzün bilincindeyiz
En-Ver’e destek veren Koç ﬂirketlerinin yöneticileri, kampanyan›n önemini ve “gönülden” kat›l›mlar›n›n nedenlerini
ﬂöyle anlatt›.

Enerji Bakan› Hilmi Güler anlatt›:
“Bu destek sosyal refleksi geliﬂtirecek”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi Güler, Koç Toplulu¤u
ﬂirketlerinin En-Ver Projesi kapsam›nda ortaya koyaca¤›
sponsorluklar ve sosyal sorumluluk projelerinin, bu konudaki sosyal
reflekslerin geliﬂmesi aç›s›ndan büyük de¤er taﬂ›d›¤› görüﬂünde

Koç Holding Dayan›kl› Tüketim Grubu
Baﬂkan› ve Arçelik Genel Müdürü
A. Gündüz Özdemir: “Bu sadece baﬂlang›ç”
“Tükenen do¤al kaynaklar›n, tüm insanl›¤›n hayat standartlar›n› tehdit etti¤i günümüzde, Arçelik ﬂirketi, ‘Sürdürülebilir Geliﬂim’ yaklaﬂ›m›n› çok uzun
y›llar önce sahiplenerek, faaliyetlerini
bu do¤rultuda gerçekleﬂtirmeyi ilke
edinmiﬂtir. Bu anlay›ﬂ do¤rultusunda
temel hedefimiz, ‘sadece bugünün de¤il, gelece¤in standartlar›na da uyumlu
ürünler geliﬂtirmek ve tüketicilere sunmakt›r. Biz Arçelik olarak, kendi sektörümüz için çevre dostu, enerji ve su tasarrufunda lider ürünler geliﬂtirip tüketicilere sunman›n, görevimizin sadece
baﬂlang›c› oldu¤una inan›yoruz. Bu
inançla; bu y›l Enerji Bakanl›¤› ve Türkiye’nin en büyük Toplulu¤u olan Koç
Holding’in sektöründeki lider ﬂirketlerinin iﬂbirli¤i ile baﬂlat›lan ‘En-Ver Projesi’ne tam deste¤imizi sunaca¤›z.”
Aygaz Genel Müdürü Müjdat Alt›ntaﬂ:
“Öncü olmam›z gerekiyor”
Koç Holding Enerji Grubu Baﬂkanl›¤›’n›n en k›demli ﬂirketi olarak üstlendi¤imiz misyon gere¤i, her alanda bilinçli
bir toplum yaratma projelerinde öncü
olmam›z gerekti¤ine inan›yoruz. Bu nedenle, ülkemiz ve dünya koﬂullar›n› etkileyecek enerji verimlili¤i sosyal sorumluluk projesinde yer almaya özen
gösterdik. 15-20 y›l önceki sosyoekonomik koﬂullar›n› hat›rlarsak, kaynaklar›n k›s›tl› oldu¤u, gelecekte darbo¤azlar yaﬂanabilece¤i gibi konular, o y›llarda bugünlerdeki gibi önemli de¤ildi.

Enerji verimlili¤i kampanyas›nda sa¤lanacak baﬂar›n›n, toplumun tüm kesimlerinin
güç birli¤inden geçti¤ine inanan Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi Güler, Koç
Toplulu¤u ﬂirketlerinin En-Ver Projesi kapsam›nda ortaya koyaca¤› sponsorluklar ve
sosyal sorumluluk projelerinin, bu konudaki sosyal reflekslerin geliﬂmesi aç›s›ndan
büyük de¤er taﬂ›d›¤› görüﬂünde. Bakan
Güler proje paydaﬂlar›n›n görüﬂüyle netleﬂecek eylem stratejisinin detaylar›n› Bizden
Haberler’e s›ralad›:
2008’i “Enerji Verimlili¤i Y›l›” ilan ettiniz? Hedefiniz ve hayata geçirece¤iniz projeler hakk›nda bilgi verir misiniz?
Amac›m›z, ülkemizin enerji arz güvenli¤inin en üst düzeyde korunmas› ve sera gazlar› emisyonlar›n›n azalt›lmas› bak›m›ndan, elektrik enerjisi öncelikli olmak üzere,
enerjinin her noktada verimli, etkin kullan›m› ve israf›n önlenmesi. Bu amaçla
2008’in “Enerji Verimlili¤i Y›l›” ilan edilmesini ve kamu, özel, sivil toplum kesimlerinin kat›l›m›yla “Ulusal Enerji Verimlili¤i
Hareketi”nin (En-Ver Projesi’nin) bütünlü¤ü içinde baﬂlat›lmas›n› planlad›k. Bu do¤rultuda haz›rlad›¤›m›z Baﬂbakanl›k genelgesi yay›nland›ktan sonra, “Ortak Hareket
Bildirisine” imza koyacak ve sosyal sorumluluk projeleri ile “En-Ver Projesi”ne kat›lacak ﬂirketlerimizi ve sivil toplum kuruluﬂlar›m›z› belirlemek ve müﬂtereken yürütece¤imiz bu projeye start vermek için geniﬂ
kat›l›ml› bir toplant› yapaca¤›z; ard›ndan
da “Ortak Hareket Bildirisini” duyuraca¤›z. Bildiride, sürdürülebilir kalk›nma
hamlelerini yetersiz enerji kaynaklar› ile
beslemek durumunda olan ülkemizde, bireyler ve kuruluﬂlar olarak; enerjinin her
damlas›n› yerli yerince kullanmam›z, ayn›
enerjiyle daha fazla üretmemiz gerekti¤i
ve baﬂar›n›n bu yolda at›lacak müﬂterek
ad›mlardan geçti¤i vurgulanacak.
Kampanyay›, kamu projelerinde al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›nda
bir tan›t›mla, çizgi film karakteriyle duyurdunuz.
En-Ver ve Ateﬂ Böce¤i ikilisini, kolay alg›lanan mesajlar ve grafiklerle, toplumun

be¤enisini kazanarak fark›ndal›¤› uyand›rabilmek için oluﬂturduk. Geliﬂtirme sürecinde saha anketlerinden yararland›k. Bu
ikiliyi, de¤iﬂik ortamlarda uygun kompozisyonlar ve sloganlarla kullanaca¤›z.
Koç Toplulu¤u ﬂirketleri Arçelik, Aygaz, Opet ve
Tüpraﬂ, Enerji Verimlili¤i Y›l› projelerine kurumsal
sponsor olarak destek veriyor. Bu deste¤in proje
aç›s›ndan önemini de¤erlendirir misiniz?
Enerji verimlili¤i konusundaki baﬂar›n›n
toplumun tüm kesimlerinin güç birliklerinden geçti¤ine inan›yoruz; En-Ver Projesi
kapsam›nda toplumdaki enerji kültürü ve
verimlilik bilincinin geliﬂmesi amac›yla yürütülecek sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinin bugüne kadar sa¤lad›¤› destekler
ile birlikte En-Ver Projesi kapsam›nda ortaya koyaca¤› sponsorluklar ve sosyal sorumluluk projeleri, hem toplulu¤un enerji
verimli ürünlerinin yayg›nlaﬂmas› hem de
sosyal reflekslerin geliﬂmesi bak›m›ndan
büyük de¤ere sahiptir. Bu öncü, örnek uygulamalar›n› kararl›l›kla sürdürecekleri
inanc›yla ﬂimdiden teﬂekkür ediyoruz.
Özel sektörün enerji verimlili¤i konusundaki çal›ﬂmalar›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Birincil enerji kullan›m› bak›m›ndan, sanayi genelimizde en az yüzde 15 oran›nda
bir tasarruf potansiyeli var. Enerjiyi yo¤un
kullanan sektörlerimizdeki proses iyileﬂtirmeleri ve KOB‹’lerin verimlilik art›r›c› uygulamalar› ile bu potansiyelin önemli k›sm›
geri kazan›labilir.
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Geçen zaman diliminde, bilgi ve iletiﬂim
dünyas›ndaki geliﬂmeler herkesi bilinçlendirmiﬂ ve gelecek için ciddi önlemler
al›nmas›na yönlendirmiﬂtir. Günümüzde
parçalan›p denize kar›ﬂan kocaman buzul
parças›n› canl› yay›nla izlemek bile mümkün. En-Ver Projesi, kamu-özel sektör
STK birlikteli¤iyle toplumda enerjiyi verimli kullanma bilincini uyand›rmak ve
buna yönelik uygulamalar› gerçekleﬂtirmek amaçl› önemli bir organizasyon. Bu
çal›ﬂmalar bütününü destekleyece¤iz. Yapaca¤›m›z ciddi kaynak tasarruflar›, sonraki nesillerin yaﬂamsal gereksinimleri ve
devaml›l›klar› için gerekli olacakt›r.”

Tüpraﬂ Genel Müdürü Yavuz Erkut:
“Bu kat›l›mdan mutluyuz”
“Türkiyenin tek rafineri ﬂirketi olan ve
ülkemizin enerji girdilerini üreten Tüpraﬂ’›n enerji verimlili¤i ile yap›lacak iyileﬂtirmelerde farkl› bir yeri ve sorumlulu¤u oldu¤unun bilincindeyiz. Hedefimiz, üretim gücümüzü, enerji kaynakla-

r›m›z› daha verimli kullanarak geliﬂtirmektir. Bu bilinçle Tüpraﬂ, rafinerilerinde de enerji yönetimi birim ve kadrolar›n› kurarak 2008 y›l› ﬂirket hedeflerine
önemli sonuçlar›n al›nmas›n›n beklendi¤i enerji verimlili¤i projeleri koymuﬂtur.
Ülke kaynaklar›m›z›n s›n›rl› olmas› nedeniyle enerji ihtiyac›m›z çok büyük
bütçelerle ve önemli ölçüde ithalat ile
karﬂ›lanmaktad›r. Bu nedenle sürdürülebilir ve kal›c› bir enerji güvenli¤i ancak
enerjinin verimli kullan›ld›¤› bir toplum
bilincinin yerleﬂmesi ile mümkündür.
Kalk›nma h›z›m›z, artan nüfus ve ﬂehirleﬂme oran›m›za paralel olarak de¤iﬂecek
toplumsal taleplerimizi karﬂ›lamak için
bu bilinci yayma görevi öncelikle bizlere
düﬂüyor. Tüpraﬂ, En-Ver etkinliklerine
kat›lmaktan mutluluk duyuyor.”

Opet Genel Müdürü Cüneyt A¤ca:
“Hem bireye hem özel sektöre iﬂ düﬂüyor”
Ekonomik ve sosyal kalk›nman›n önemli
girdilerinden biri olan enerji, toplumun

yaﬂam standartlar›n›n yükseltilmesinde
de büyük rol oynuyor. Yar›nlara güvenle
bakmak, gelecek nesillere yaﬂanabilir bir
dünya b›rakmak ve sürdürülebilir kalk›nma için enerji verimlili¤i ve tasarrufu konusunda toplumsal bilinç oluﬂmas› laz›m.
Enerji kaynaklar›n›n bilinçsizce kullan›lmas› sonucunda ne yaz›k ki do¤al kaynaklar h›zla tükeniyor ve çevre kirlili¤i
oluﬂuyor. Enerji kullan›m›ndan vazgeçemeyece¤imize göre onu verimli kullanmak, tasarruf etmek zorunday›z. Bu konuda hem bireylere hem özel sektöre çok
iﬂ düﬂüyor. Biz de enerji sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluﬂ olarak sorumluluklar›m›z›n fark›nda ve bilincindeyiz.
Türkiye’de enerji tasarrufu sa¤lamak ve
enerji verimlili¤ini art›rmak amac›yla baﬂlat›lm›ﬂ olan 27. Enerji Verimlili¤i Konferans›’na, hafta boyunca devam eden etkinliklere ve Türkiye’nin gelece¤ine yat›r›m niteli¤i taﬂ›yan En-Ver Projesi’ne,
Opet Petrolcülük A.ﬁ. olarak destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz.

ENERJ‹ VER‹ML‹L‹⁄‹ ‹Ç‹N YOL HAR‹TASI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi
Güler, En-Ver Projesi ile yerleﬂmesi
beklenen tüketim kal›plar›n›n kal›c›laﬂmas› için izleyecekleri stratejiyi Bizden
Haberler’e anlatt›. ‹ﬂte Güler’den enerji
verimlili¤inde yol haritas›:
“En-Ver Projesi’ne kat›lacak paydaﬂlar›n görüﬂleriyle netleﬂtirilmesini düﬂündü¤ümüz stratejiler ve uygulamalar›
dört baﬂl›k alt›nda s›ralayabiliriz.
Birincisi ve önceliklisi, çocuklar, gençler
ve ev han›mlar›n› bilinçlendirme etkinlikleri.
• En-Ver ve Ateﬂ Böce¤i, al›ﬂveriﬂ
merkezi, toplu taﬂ›m arac›,
okul, bilboard, yaz›l› ve
görsel medya, internet gibi
ortamlarda poster, afiﬂ, spot
film ve kiosk gibi araçlarla
mesajlar vermesi.
• Be¤enilen sanatç›lar›n yorumlar›yla uluslararas› ﬂark›
yar›ﬂmas› düzenlemek.
• Bu içerikte çocuk oyunlar›n›
internette yay›nlamak.
• TV’lerde para ödüllü yar›ﬂmalar.
• Elektrik ve do¤algaz
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abonelerinin tüketim geliﬂimlerinin her
ay bilgi gizlili¤ini koruyarak yay›nlanmas›.
• Enerji kullanan araçlar›n kullan›m k›lavuzunda verimlilik bilgisi verilmesi.
• Konunun ilk ve orta ö¤renim müfredat›na girmesi.
• En-Ver portal›ndan gerçek zamanl›
dan›ﬂmanl›k sunulmas›.
• Kamu ve özel kesim çal›ﬂanlar›na
hizmet içi e¤itim.
• ﬁans oyunlar›nda ve posta iﬂlemlerinde “En-Ver” grafikleri ve mesajlar› kullan›lmas›.

Evini yal›tana
indirimli al›ﬂveriﬂ
‹kinci baﬂl›k, toplumun tüm kesimlerini özendirme etkinlikleri. Bunlar da ﬂöyle.
• Enerji yo¤un sektörler ve
KOB‹’lerde enerji yo¤unlu¤unu azaltanlar aras›nda
yar›ﬂmalar düzenlenmesi.
• Binalarda ›s› yal›t›m› ve enerji verimli elektrikli ev aletlerinin
yayg›nlaﬂmas› için, düﬂük
faizli, uzun vadeli sat›ﬂlarla

birlikte, evini yal›tana
veya verimli alet alana
En-Ver kart› vererek, market
al›ﬂveriﬂlerinde s›n›rl› indirim
sa¤lanmas›.
• Sanayide, bina, ulaﬂ›m veya enerji
çevrim sektöründeki verimlilik art›r›c›
projelerin ödüllendirilmesi.
• Resmi ve dini bayramlarla, ayda bir
gün ücretsiz toplu taﬂ›ma.
• Küçük En-Ver otomobili, cazip fiyatl›
En-Ver buzdolab› gibi En-Ver ürünlerinin üretimi ve kampanyal› sat›ﬂ›.
Üçüncü baﬂl›k, kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n tasarruf önlemleri. Bu önlemler
de haz›rlanan Baﬂbakanl›k genelgesiyle yay›nlanacak.

Halk›n nabz› tutulacak
Son olarak ölçme ve de¤erlendirme yap›lacak. Sanayi kesimi, Bay›nd›rl›k ve
‹skan Bakanl›¤›na ba¤l› Yap› ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü portal›, ‹ZODER ve Beyaz Eﬂya Üreticileri Birli¤i’nden En-Ver
portal›na iletilecek bilgiler ve her y›l ülke genelinde yap›lacak anketlerle uygulamanlar›n geliﬂimi izlenecek, halk›n
nabz› tutulacak.

Medeniyetler ‹ttifak›

“Önemli olan farklar
de¤il ortakl›klard›r”
Mustafa V. Koç, ilk forumu
Madrid’de yap›lan
Medeniyetler ‹ttifak›
buluﬂmas›nda Türk iﬂ dünyas›n›
temsil etti: “Köprüler inﬂa
etmek, ortak de¤er ve paylaﬂ›lan
gayeleri öne ç›karan bir
diyalo¤a girmek için ortak bir
anlay›ﬂa acilen ihtiyaç var”

ünyam›z tehlikeli boyutlara varan bir dengesizlik içerisindedir.” 11 Eylül’ün ard›ndan t›rmanan
gerilimin çat›ﬂmaya dönmeden önlenmesini hedefleyen ‹spanya Baﬂbakan› Jöse Luis Rodriguez
Zapatero ve Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n giriﬂimleriyle oluﬂturulan Medeniyetler ‹ttifak›’n›n raporu, bu giriﬂ cümlesiyle baﬂl›yor. 2005’te gündeme getirilen Medeniyetler ‹ttifak›, beﬂ haz›rl›k toplant›s›n›n ard›ndan, bölücü de¤il,
ortak de¤erin ön plana ç›kar›lmas› yolunda ilk y›ll›k toplant›s›n› ‹spanya’n›n baﬂkenti Madrid’de yapt›. Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç, Türk iﬂ dünyas›n› temsil
eden tek konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› toplant›da, “Köprüler inﬂa etmek, ortak de¤er ve paylaﬂ›lan gayeleri öne ç›karan bir diyalo¤a girmek için ortak bir anlay›ﬂa acilen ihtiyaç var” dedi ve
kimlere ne görev düﬂtü¤ünü s›ralad›.

“D
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baz› de¤erli ders ve örnekler sunuyor.
Kurucumuz Vehbi Koç, ‹stanbul’un Musevi ve H›ristiyan topluluklar›n› ﬂirketlerine ortak seçerken veya Amerikan, ‹talyan, Japon, ‹ngiliz veya Alman ﬂirketleriyle ittifak oluﬂtururken, di¤erlerinin bilgi ve kültürünü çekmenin de¤erini içgüdüsel olarak biliyordu. Ayr›ca vas›fl› iﬂgücüne ihtiyac› olaca¤›n› da biliyordu. Kendisini ülkenin e¤itim kaynaklar›n› iyileﬂtirme ve geliﬂtirmeye adad›. Türkiye’yi de
d›ﬂ dünyaya tan›tma çabalar› vard›. Kurucumuzun bu miraslar›n› devam ettiriyoruz. ‹letiﬂim ve ortak anlay›ﬂ›n büyümesi
ve derinleﬂmesi için bu uygulamalar›n
daha yayg›n kabul edilmesi esast›r.
Kurumsal sosyal sorumluluk ve ticari faaliyetler aras›ndaki iliﬂkiden söz etmek istiyorum. Ticari de¤er katmak, kurumsal
sosyal sorumlulu¤un esas de¤il ikinci

Hollywood ile film
anlaﬂmas›
Daha iyi bir dünya yaratmay›
siyasi ve ahlaki bir sorumluluk
olarak gören özel sektör ve sivil
toplum örgütleri temsilcileri ile siyasi liderleri buluﬂturan toplant› iki gün sürdü.
Medeniyetler ‹ttifak› Yüksek Temsilcisi
Jorge Sampaio ikinci günün sonunda, geniﬂ kat›l›m nedeniyle “kilit bir görüﬂme
oldu" dedi¤i toplant›da öncelikli olarak
ele al›nan e¤itim, gençlik, medya ve göçmen konular›ndan 12 somut sonuç ç›kt›¤›n› duyurdu. Bu sonuçlar aras›nda gençlik için dayan›ﬂma fonu oluﬂturulmas›,
okuma-yazma ö¤retimi için yat›r›mlar yap›lmas›, Hollywood yap›mc›lar›yla yanl›ﬂ
imajlar› ortadan kald›racak sinema projeleri imzalanmas›, medyan›n uluslararas›
krizlerde h›zla bilgilendirilmesi, farkl›
dinlerden temsilcilerle dayan›ﬂma ve iﬂbirli¤i belgeleri imzalanmas›, sorunlu
bölgelerde kültürleraras› diyalo¤u teﬂvik
edecek bir belge yay›nlanmas› da vard›.

“Ortak paydadan yoksunuz”
Mustafa V. Koç, ikinci randevusunu
2009’da ‹stanbul’da veren Medeniyetler
‹ttifak› Forumu’nun “‹ﬂ dünyas› ve kültürleraras› anlay›ﬂ›n geliﬂtirilmesi” konulu
panelinde, kendisi ve Koç Toplulu¤u için
toplant›n›n anlam›n› ﬂöyle aç›klad›:
“Bugün burada olmak benim için iki nedenden dolay› ayr›cal›k. ‹lk olarak,
2006’da Koç Holding ad›na, kurumsal
sosyal sorumlulu¤a ba¤l›l›¤›m›z›n resmi
ifadesi olarak Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’ni imzalad›m. ‹kinci olarak, baz› ayr›mlar›n ortadan kalkt›¤› bir dönemde, di¤erlerinin ortaya ç›kt›¤›n› düﬂünüyorum. Fikir, iﬂ, din ve siyaset liderlerince gerçekleﬂtirilecek bilinçli bir çaba olmaks›z›n
topluluklar ve uluslar aras›ndaki ayr›m
var olmaya devam edecek. Medeniyetler
‹ttifak› giriﬂimi, daha büyük bir çaban›n
kurulaca¤› sa¤lam bir temel sa¤l›yor.
Köprüler inﬂa etmek, ortak de¤er ve paylaﬂ›lan gayeleri öne ç›karan bir diyalo¤a
girmek için ortak bir anlay›ﬂa acilen ihtiyaç var.”
Mustafa V. Koç, topluluklar›n ortak de¤erlerle birbirine ba¤l› oldu¤unu ancak
bugün bunun aksi bir durum yaﬂand›¤›n›
anlatt›:
“Dünyan›n tüm büyük dinleri özünde ayn› inanç ve idealleri paylaﬂ›r: merhamet,
dayan›ﬂma, yaﬂama sayg›, inayet ve di¤erlerine karﬂ› hoﬂgörü. Din, ço¤u zaman
yönetiﬂimin çerçevesini oluﬂturdu ve ka22

Mustafa V. Koç: “Fikir, iﬂ, din ve siyaset
liderlerince gerçekleﬂtirilecek bilinçli bir
çaba olmaks›z›n topluluklar ve uluslar
aras›ndaki ayr›m var olmaya devam
edecek. Medeniyetler ‹ttifak› giriﬂimi,
daha büyük bir çaban›n kurulaca¤› sa¤lam
bir temel sa¤l›yor”
pal› toplumlarda bu çerçeve eﬂit ﬂartlar
getirilmesine yard›mc› oldu. Durum art›k
farkl›; aksine, günümüzde geniﬂleyen bir
ayr›m› yans›tan olaylara tan›k oluyoruz.
Art›k toplumlar teknoloji ve küreselleﬂmeyle daha yak›ndan ba¤land›; fakat birbirine ba¤l› yaﬂam ﬂeklini yönetecek ortak paydadan yoksun.”

Koç kültürünü örnek gösterdi
Mustafa V. Koç ortak payda oluﬂturmak
için at›lmas› gereken ad›mlar› da ﬂöyle s›ralad›: “E¤itim; bar›ﬂ, ortak anlay›ﬂ ve küresel yurttaﬂl›k tohumlar›n› genç nesillere
ekmek için kritik bir unsurdur. Hükümetler bu de¤erlerin ulusal müfredatlara yerleﬂtirilmesi için iﬂbirli¤i yapmal›. Aksi halde aﬂ›r› ulusalc›l›k gibi e¤ilimler, küresel
bar›ﬂa ihtiyac›m›z varken s›n›rlar› aﬂabilir.
‹ﬂ dünyas› bu konulara yönelmek için gittikçe daha çok yard›ma ça¤r›l›yor. Fikrimce, ailemin ﬂirketinin tarihi, kültürleraras› iletiﬂim ve yararlar› konusunda

amac› olmal›d›r. Ne yaz›k ki, altyap› ve
çevre anlam›nda tüm pazarlar ayn› seviyede olgunlu¤a sahip de¤il. Geliﬂmekte
olan pazarlarda, ticarette daha yüksek
standartlar› uygulamak çok daha zordur;
çünkü minimum yasal zorunluluklar uygulat›lmaz ve ihlaller cezaland›r›lmaz;
de¤iﬂim için hemen hiç kamu bask›s›
yoktur; iyi kurumsal yurttaﬂl›k uygulayanlar yeterince tan›nmaz. Bu nedenle
hükümetler bu sürece daha fazla kat›lmal› ve etkileﬂimde bulunmal›. Etkin yürütme mekanizmalar› sa¤lamak için hükümetlerin tam ortakl›¤› ve liderli¤i olmadan iﬂletmelerin yapabilece¤i ﬂeyler
s›n›rl›d›r. Bilhassa yolsuzluk ve kay›t d›ﬂ›
ekonomiye yönelik ba¤lamda söz konusudur bu.” Mustafa V. Koç sözlerini ﬂöyle tamamlad›: “Edison’un dedi¤i gibi,
‘Deha yüzde 1 ilham ve yüzde 99 s›k› çal›ﬂmad›r’. Yeterince ilhamla dolarsak, gelecek nesiller için bir araya gelme çabas›nda bulunabiliriz.”

“Boyun mu e¤ece¤iz
birlikte mi yürüyece¤iz?”
Devlet Bakan› Mehmet Ayd›n, Bizden
Haberler’e Medeniyetler ‹ttifak›’n›
de¤erlendirdi: “Dünyam›z tehlikeli
boyutlara varan bir dengesizlik içinde.
Ya tehditlere boyun e¤ece¤iz ya da ortak
hedeflerle birlikte yürüyece¤iz.
En büyük görev dini ve siyasi liderlerde”
edeniyetler ‹ttifak› buluﬂmas›n› de¤erlendiren
Devlet Bakan› Prof. Dr. Mehmet Ayd›n, insanl›¤›n ya tehditlere boyun e¤ece¤ini ya da ak›l ve
vicdan gibi melekelerini kullanarak birlikte ortak
hedeflere yürüyece¤ini söylüyor. Ayd›n’a göre ittifak için en büyük rol, önyarg›lar dini alg›lamalara dayand›¤› için
dini liderlerin. Ancak siyasi liderlerin de dikkatli davranmas› gerekti¤ini belirten Ayd›n, sorular›m›z› yan›tlad›.
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Medeniyetler ‹ttifak› nas›l bir ihtiyac›n gere¤i olarak gündeme geldi?
Medeniyetler ‹ttifak› kültürel, siyasi ve ekonomik pek çok ﬂart›n
neticesinde ortaya ç›kt›. Medeniyetler ‹ttifak› Raporu’nun giriﬂ
cümlesinde de belirtildi¤i gibi “Dünyam›z tehlikeli boyutlara varan bir dengesizlik içerisindedir.” Eﬂitsizlikler, çeliﬂkiler, hastal›klar, iﬂgaller, çat›ﬂmalar, k›saca güven ve refah› tehdit eden pek çok
sorun karﬂ›s›nda ya içe kapan›p boyun e¤ecek ya da ak›l ve vicdan gibi melekelerimizi kullanarak insanl›¤›n ortak hedefleri do¤rultusunda birlikte yürüyece¤iz. Medeniyetler ‹ttifak›, sorunlar›n
mayalanarak çat›ﬂmalara dönüﬂmesini önlemek için somut ad›mlar atmak üzere, Türkiye ve ‹spanya hükümetleri öncülü¤ünde
baﬂlat›lan bir giriﬂim.

“Sorunun temeli 50 y›l önceden”
So¤uk savaﬂ sonras› ortaya ç›kan yeni dönemi anlama ve idare etmede ciddi hatalar iﬂlendi. Bu hatalar›n üzerine dayand›¤› teorik
arka plan, asl›nda ‹kinci Dünya Savaﬂ› sonras› 50’li ve 60’l› y›llarda oluﬂturuldu. Baz› Bat›l› tarihçiler ve ‹slam araﬂt›rmac›lar›n›n
eserlerinde, Bat› ile ‹slam aras›ndaki farklar›n bizi bir çat›ﬂmaya
götürece¤i tezi iﬂlendi. Bazen bu tez çok derinde yatabilir. Mesela bir Bat›l› yazar, Musevili¤in ve H›ristiyanl›¤›n ‹slam ile mukayese edildi¤inde co¤rafi anlamda s›n›rl› kald›¤›n› söyler. Ona göre ilk küresel din ‹slam’d›r. Bu tez daha sonra Bat› ile ‹slam’› iki
“ezeli rakip” olarak gösterdi. 90’lar›n büyük bölümünün medeniyetler çat›ﬂmas› tezine yo¤unlaﬂmas› ve bu tez üzerinden uluslararas› siyaset üretilmesi tesadüfi de¤il. 2000’lerde ise Bat›’daki demografik sorunlar neticesinde 2050’lerde Avrupa’n›n Eurabia olaca¤› tehdidi dillendirildi. Gerilimi gündemde tutarak bu tür görüﬂlerden nemalanan çevreler var. Medeniyetler ‹ttifak› giriﬂimi,

özelde Müslümanlarla Bat›l›lar, genelde tüm kültür ve medeniyetler aras›ndaki iliﬂkilerin ortak de¤erlere dayal› bir zeminde ilerlemesinin en az›ndan mümkün oldu¤unu ilan ediyor; somut projelerle de bu imkân› gerçe¤e dönüﬂtürüyor.
Özellikle 11 Eylül sald›r›lar› ard›ndan dinsel temelde önyarg›lar güçlendi. Bu koﬂullarda medeniyetlerin ittifak›ndan söz
edebilmek için hangi aktörlere ne görev düﬂüyor?
Önyarg›lar›n dini alg›lamalara dayanmas› sebebiyle öncelikle dini
liderlerin oynayaca¤› rol büyük, fakat siyasi liderler de dikkatli
davranmal›. Dini ve siyasi liderler toplum üzerinde daha etkili; bu
sebeple toplumsal tahrike yol açabilecek beyanlardan kaç›nmal›.
Bunun örne¤ini karikatür krizinde ve ‹slamâ yak›ﬂt›r›lan mesnetsiz ve çirkin iddialarda gördük. Türkiye iki durumda da siyasi ve
dini liderlik ad›na önemli ve olumlu roller oynad›.
Bu projede Türkiye’nin durumu ve rolü nedir?
Medeniyetler ‹ttifak› her ne kadar Türkiye ve ‹spanya hükümetlerinin eﬂgüdümünde baﬂlat›lsa da, bir Birleﬂmiﬂ Milletler projesi.
Destekleri süren Türkiye ve ‹spanya, Medeniyetler ‹ttifak› Yüksek
Temsilcisi Say›n Jorge Sampaio ve New York’taki Sekreterya, ayr›ca ‹ttifaka Üye Dostlar Grubu sürekli istiﬂare halinde. Y›ll›k ilk
forum 15-16 Ocak’ta Madrid’de yap›ld›. ‹kinci Forum Türkiye’de
olacak. Ayr›ca Türkiye; 2008-2009 y›llar›nda Orta Asya, Ortado¤u, Afrika ve Balkanlar’da bölgesel ittifak toplant›lar› düzenlenmesini planl›yor.
Projenin, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne tam üyelikle iliﬂkisine dair neler söyleyebilirsiniz?
San›r›m Türkiye’nin AB üyeli¤i, Medeniyetler ‹ttifak›’n›n somut
örne¤ini oluﬂturacak. Bu sebeple süreç Müslüman toplumlarca
yak›ndan izleniyor. Olumsuz bir karar sadece Türkiye-Avrupa
iliﬂkilerine de¤il, ayn› zamanda Avrupa’n›n ‹slam dünyas› ile iliﬂkilerine, hatta uluslararas› konjonktüre olumsuz yans›r.
Toplant›daki atmosferi de¤erlendirir misiniz?
‹lgi büyüktü. ‹spanya kat›l›m aç›s›ndan ç›tay› yüksek koydu ve
kapsaml› eylem plan›n› paylaﬂt›. Bizim somut projeler içeren Ulusal Plan›m›z da haz›r, çok yak›nda ilan edece¤iz.
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Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç Bizden Haberler’e Davos’u anlatt›

Davos yeni
aç›l›mlar›n kap›s›
“‹ﬂ dünyas›n›n devletler ve sivil toplumla
birlikte sorumluluk üstlenmesi art›k her
yerde zorunluluk. Art›k uzlaﬂma bir dünya
gerçe¤i. Buna da ﬂirketler, siyasiler, sivil
toplum, kanaat önderleri öncülük edecek.
Yeni aç›l›mlara var›lan Davos, daha
yaﬂanabilir bir dünya için katk›da bulunuyor”
sviçre’nin küçük da¤ kasabas› Davos, bu y›l da dünyan›n kaderindeki rolünü oynad›. Davos’un ev sahipli¤ini yapt›¤› Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-DEF/WEF), dünya fikir önderlerini
dört gün için buluﬂturdu. DEF’i yak›ndan izleyen Koç
Holding Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç,
dünyan›n daha yaﬂanabilir bir yer haline gelmesini hedef alan bu
forumun ülkenin do¤ru tan›t›m› aç›s›ndan da iyi de¤erlendirilebilece¤ini söylüyor. Dünyan›n buluﬂtu¤u bu platform, Türkiye’ye
kendini anlatma ve yeni ba¤lant›lar kurma f›rsat› veriyor.
23-27 Ocak tarihlerinde toplanan DEF’in bu y›lki ana temas› “‹ﬂbirli¤ine Dayal› Yenilikçilik” olmakla birlikte, çok say›da alt baﬂl›kta tart›ﬂmalar yap›ld›. ‹ﬂ dünyas›, hükümet ve sivil toplum örgülerinin temsilcileri, din adamlar›, gazeteciler, akademisyenler,
oyuncular, yazarlar, 37 yaﬂ›ndaki DEF’te dünya sorunlar› ve ekonomisini konuﬂtu. Türkiye aç›s›ndan ise toplant›n›n önemi,
1980’li y›llarda tan›ﬂt›¤› DEF’in bu y›l iki gala gecesinden birini
düzenleyebilmesiydi; “360 Derece Türkiye”. Bu gala gecesi için
Türkiye’nin önde gelen dört holdinginin tepe yöneticileri iﬂbirli¤i yapt›; Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu Baﬂkan›
Ali Y. Koç, Akbank Yönetim Kurulu Murahhas Azas› Suzan Sabanc› Dinçer, Do¤uﬂ Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ferit ﬁahenk, Do¤an Yay›n Holding CEO’su Mehmet Ali Yalç›nda¤.

‹

“AB’ye en haz›r kurum TSK”
Haber dergisi Newsweek, "Türk Gecesi"nin mimar› "Dört Arkadaﬂ Konsorsiyumu" ile özel bir röportaj yay›nlad›. Ali Y. Koç,
Türk Silahl› Kuvvetleri’nin Avrupa Birli¤i’ne karﬂ› oldu¤u, demokrasiyi zay›flatt›¤› görüﬂlerini saçma buldu¤unu söyledi, “AB
üyeli¤ine en haz›r kurum TSK’d›r” dedi. Ali Y. Koç, baz› Türk firmalar›n›n iﬂlerini maliyetler nedeniyle yurt d›ﬂ›na taﬂ›malar›n›n
tam üyelik aç›s›ndan sorun yarataca¤› sorusuna da ﬂu yan›t› verdi: "AB de dünyan›n en rekabetçi insanlar›ndan oluﬂan bir grup
de¤il. Bu asl›nda insanlar›n zihinlerindeki ’k›smi mi yoksa potan24

WEF Ajans› objektifinden “360 Derece Türkiye”.

siyel üye mi’ sorusuyla çok ilgili. Türkiye’de k›smi üyelik gibi yaklaﬂ›mlar ’ikinci s›n›f vatandaﬂ’ hissi uyand›r›yor ve hoﬂ karﬂ›lanm›yor.” Türkiye güçlü büyümesi ve ekonomik istikrar›yla AB d›ﬂ›nda kalsa daha iyi olmaz m›" sorusunu üzerine Ali Y. Koç, “Dünyadaki ekonomik büyümenin önemli bir k›sm›n›n Türkiye’nin
çevresindeki ülkeler ile do¤usundan gelmesi bekleniyor. Bu bölgenin lideri olmak için gerekli harca sahibiz. Öte yandan Bat›l› ülkelerin servetlerine katk›larda bulunan, ﬂeffafl›k, insan haklar› ve
adil rekabet ortam›n› sa¤lamak için gerekli yasalar› ç›karmak ve
uygulamak zorundas›n›z. Türkiye olarak bunu da AB üyeli¤inin
gereklerini yerine getirerek baﬂarabiliriz. AB üyeli¤i gündeminde
olmasayd› da bu ad›mlar› atmak zorundayd›k” dedi.
Ali Y. Koç, Bizden Haberler’e de DEF’in dünyaya katk›lar› ve “360
Derece Türkiye” organizasyonu ile ilgili bilgi verdi.
DEF’in küresel çaptaki iﬂlevini ve Türkiye aç›s›ndan Davos’a
kat›lman›n önemini de¤erlendirir misiniz?
DEF’te dünyan›n çeﬂitli ülkelerinden siyasetçiler, iﬂadamlar›, kanaat önderleri, baﬂbakanlar, devlet baﬂkanlar› bir araya gelerek
küresel ekonomi ve politikalar konusunda fikir al›ﬂveriﬂinde bulunuyor, bu konularda yeni aç›l›mlar›n önünü aç›yorlar. Ayr›ca
Davos’ta çok çeﬂitli platformlarda dünyadaki sosyal sorunlar›n
çözümüne katk› sa¤layacak bir atmosfer yarat›l›yor. Bu toplant›lar, dünyan›n daha yaﬂanabilir bir yer haline gelebilmesi için katk› sa¤lamay› amaçl›yor. Buradaki toplant›lar›n özellikle ülke itibar›n›n yükselmesinde rolü çok büyük. Dünyan›n buluﬂtu¤u bu
platform bize kendimizi en iyi ﬂekilde anlatma f›rsat› sa¤l›yor.
Türkiye’nin ekonomik büyümesi ve geliﬂtirilen politikalar›n, yat›r›m ortam›n›n yaratt›¤› iyileﬂmeleri dünyaya aktar›yoruz. Böylelikle yeni imkânlar do¤uyor.

Soldan sa¤a: Muhtar Kent, Burhan Öçal, Hilmi Güler, Ali Y. Koç.

Soldan sa¤a: Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim Direktörü Oya Ünlü
K›z›l, Boston Filarmoni Orkestras› ﬁefi Benjamin Zander ve eﬂi.

Davos “Türkiye markas›”
çal›ﬂmalar›na örnek olmal›

Zirvenin y›llar itibar›yla sorunlar›n çözümünde etkinli¤i art›yor mu?
Dünya bir yandan geliﬂip ilerliyor, bir
yandan da bir dizi sorunla bo¤uﬂuyor.
Çevresel sorunlar sürdürülebilir büyümeyi tehdit eden unsurlar›n baﬂ›nda geliyor.
Dünyada hala yoksulluklar, hak ihlalleri,
yolsuzluklar var. Bu sorunlarla tek baﬂ›na
devletlerin ya da kurumlar›n baﬂa ç›kmas›
çok zor ve gerçekçi de¤il. Davos ve benzeri zirveler, dünyan›n dört bir yan›ndan
birçok karar vericinin, kanaat önderinin
bir araya gelip sorunlar› konuﬂabildi¤i ve
global çözümler için beyin f›rt›nalar› estirdi¤i buluﬂmalar olduklar› için çok önemli. Kararlar ç›kmas› gerekmiyor ama sorgulamalar yapmak, yeni ufuklara yelkenler açmay› tetiklemek bile çok önemli.
Böyle zirvelerde bunun çok iyi yap›ld›¤›n›, daha da iyi yap›laca¤›n› düﬂünüyorum.
Global sorunlar›n çözümünde etkili
formül DEF gibi yap›lar m›?
‹ﬂ dünyas›n›n devletler ve sivil toplum kurum ve kuruluﬂlar›yla birlikte sorumluluk
üstlenmesi art›k her yerde bir zorunluluk.
Bundan kimse kaçamaz. Belli sorunlar etraf›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz görüﬂ birlikleri, sözleﬂmeye dönüﬂen mutabakatlar, bu
sözleﬂmeleri imzalayan iﬂ insanlar›n›n

kendi ﬂirketlerinden baﬂlay›p iç içe halkalar gibi giderek büyüyen etki alanlar›na
yönelik sorumluluk taﬂ›malar› demek. Art›k uzlaﬂma bir dünya gerçe¤i. Buna da
ﬂirketler, siyasiler, sivil toplum, kanaat
önderleri öncülük edecek. Davos gibi zirveler, iﬂte bu global sorunlar›n çözümü
için bir ortak akla varmakta ihtiyaç duydu¤umuz yerler oldu ve olacak.
Davos’ta Türkiye için bu y›l› özel k›lan
nedir?
Bu y›l DEF taraf›ndan bize gelen gala gecesi ev sahipli¤i teklifi sonras›nda, Türkiye’nin Davos’taki etkisini art›racak bir iletiﬂim kampanyas› haz›rland›. Gerek Zürih
Havaalan›’ndan baﬂlayan reklamlar gerek
Türkiye konulu panel gerekse de iﬂ dünyas›n›n yo¤un kat›l›m› sayesinde Türkiye’nin
ismini daha çok duyurabildik. Bu baﬂar›ya
imza atmak Türkiye’nin tan›t›m› ve itibar›
için de çok önemliydi. Türkiye’nin ele
al›nd›¤› panelde, ülkenin yeni iﬂbirliklerine haz›r oldu¤u mesaj› verildi. Koç Toplulu¤u olarak bizler de gala gecesinin ev sahipli¤ini üstlenen konsorsiyumda bulunmaktan gurur duyduk. Temas› “360 Derece Türkiye” olan gecede Do¤u-Bat› aras›nda köprü olan ülkemizin de¤erlerini dünyan›n gözleri önüne serdik.

Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim Direktörü Oya
Ünlü K›z›l, “360 Derece Türkiye”nin organizasyon çal›ﬂmalar›nda yer ald›. Oya Ünlü K›z›l’a, Davos’ta bu y›l Türk iﬂ dünyas›nca yürütülen iletiﬂim projesinin “Türkiye” markas› için
ne ifade etti¤ini sorduk. K›z›l, Türkiye’nin “marka” olarak tan›t›m ihtiyac›na de¤inerek, Davos’u ortak bir çal›ﬂmaya örnek gösterdi:
“Art›k dünyada ülke markalar› da aynen ticari
markalar gibi kapsaml› bir strateji paralelinde
yönetiliyor. TÜS‹AD’›n ‘yurtd›ﬂ› iletiﬂim komitesi’ dahilinde iﬂ dünyas› olarak baz› ortak çal›ﬂmalar yapsak da, henüz bu konuda devletin ilgili birimleri, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin gereken iﬂbirli¤i içinde bulundu¤unu
söyleyemeyiz. Pek çok farkl› kurum ve kuruluﬂ
bireysel olarak bambaﬂka projelere kaynak
harc›yor. Bu çal›ﬂmalar›n en az›ndan çat›s›n›
oluﬂturabilecek bir vizyon ve ‘hedeflenen alg›’
tarifi yok. AB ülkelerinde TÜS‹AD taraf›ndan
yapt›r›lan araﬂt›rmada da gördük ki, her ülkede ve hedef kitlede, sahip oldu¤umuz alg› ve
problemler de fark gösteriyor. Bu araﬂt›rmalar
neticesinde bir koordinasyon biriminin mutlaka
bir Türkiye marka yönetimi stratejisi geliﬂtirmesi gerekti¤ine inan›yorum.
Türkiye’nin yurtd›ﬂ›nda do¤ru tan›t›m› hepimizin ortak ç›kar›na oldu¤u için, çok güzel iﬂbirlikleri ve sinerjilerin yarat›labilece¤i bir alan.
Zaten çok k›t kaynaklar ayr›ld›¤› düﬂünülürse,
bu kayna¤›n en do¤ru projelere, en do¤ru zamanlama ve stratejiyle harcanmas›n›n önemi
daha da net ortaya ç›k›yor. Bugün Türkiye pek
çok tezini do¤ru biçimde dünya kamuoyuyla
ve fikir önderleriyle paylaﬂmad›¤› için büyük
bir imaj sorunu yaﬂ›yoruz. Umar›m ki Türk iﬂ
dünyas› olarak Davos’ta gösterilen verimli çal›ﬂma örne¤ini gelecekte di¤er projelere de taﬂ›yabilir, ülkemize dair yanl›ﬂ alg›lamalar› de¤iﬂtirebiliriz.”
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Otomotivde
baﬂar› nas›l
yakalan›r?
Koç Holding Otomotiv Grubu Baﬂkan›
Turgay Durak, Toplulu¤un sektördeki gücünü
anlat›rken, dünyadaki f›rsatlar›n yakalanabilmesi
için Türk otomotiv sektörüne ve hükümete
düﬂen görevleri s›ralad›
oç Holding Otomotiv Grubu Baﬂkan› Turgay Durak,
Toplulu¤un sektördeki gücünü ﬂöyle özetliyor: “Ford
Otosan, Tofaﬂ, Otokar,
Türk Traktör ve Otoyol, üretimin yar›s›n›, ihracat›n yar›s›n›, iç piyasa sat›ﬂlar›n›n
üçte birini gerçekleﬂtiriyor.” Türk otomotiv sektörünün baﬂar›s› için ise katma
de¤eri art›racak Ar-Ge ürün geliﬂtirme faaliyetlerine a¤›rl›k verilmesi ve rekabetçi
bir yap› geliﬂtirilmesi gerekti¤ini belirten,
hükümetten de talepleri olan Durak sorular›m›z› yan›tlad›.

K

Koç Holding, odakland›¤› dört ana sektörden biri olan otomotiv sektöründe
temel vizyonunu nas›l tan›ml›yor? Bu
çerçevede orta ve uzun vadede nas›l bir
stratejik yaklaﬂ›m hedefliyor?
Otomotiv sektöründeki temel vizyonumuz, ulaﬂt›¤›m›z liderlik konumumuzu
pekiﬂtirerek devam ettirmek. Otomotiv
ﬂirketlerimiz Ford Otosan, Tofaﬂ, Otokar, Türk Traktör ve Otoyol’un Türkiye
otomotivindeki liderli¤i ﬂöyle özetlenebilir; üretimin yar›s›n›, ihracat›n yar›s›n›, iç
piyasa sat›ﬂlar›n›n üçte birini biz gerçekleﬂtiriyoruz. Vizyonumuz yeni araç projelerini, Ar-Ge ürün geliﬂtirme sorumlulu¤unu da üstlenerek, yüksek katma de¤erle fabrikalar›m›zda gerçekleﬂtirmek ve
26

otomotivdeki liderli¤imizi ihracat a¤›rl›kl› kapasite art›ﬂlar›yla pekiﬂtirmek.
2007, Koç Toplulu¤u otomotiv sektörü için nas›l bir y›l oldu? Özellikle ihracat ve üretim bak›m›ndan sektörün
genel performans› ile k›yaslad›¤›n›zda
nas›l bir tablodan söz edebilirsiniz?
2007 y›l›nda, otomotivde genelde iç piyasa yüzde 5 kadar darald›, üretim ise
yüzde 17 artan ihracat sayesinde, yüzde
11 artt›. Koç Toplulu¤u otomotiv ﬂirketleri olarak; iç piyasa pazar pay›n› yüzde 2
art›rarak yüzde 30’a ulaﬂt›k. Üretimi yüzde 13, ihracat› yüzde 19 art›rd›k. Görüldü¤ü üzere otomotiv sanayi ortalamas›n›n üzerinde bir büyüme sa¤lad›k.
Koç Toplulu¤u’nun otomotiv sektöründe 2008 y›l› hedefleri nelerdir? Küresel durgunluk beklentileri ve tüketim harcamalar›n›n gerileyece¤ine iliﬂkin öngörüler 2008 hedeflerinizde ne
ölçüde etkili oldu?
2008 y›l› hedeflerini Ekim-Kas›m aylar›nda belirlemiﬂ, iﬂ program›m›z› ﬂu esaslara göre yapm›ﬂt›k:
• ‹ç piyasa talebi 2007’nin yüzde 7 kadar
üzerine ç›karak 2006 mertebesinde gerçekleﬂecek.
• Özellikle Tofaﬂ’ta MiniCargo tüm y›l
boyunca üretimi nedeniyle Tofaﬂ’›n üre-

tim ve ihracat›n› yar› yar›ya art›racak, iç
pazar pay› artacak.
• Ford Otosan’da özellikle Do¤u Avrupa
ülkelerinin Transit talep art›ﬂ› nedeniyle
Kocaeli Fabrikas›’n›n üretimi yüzde 15
artacak; Rusya’ya Cargo Kamyon ihracat› ikiye katlanacak; iç pazar pay› yüzde
17’yi geçerek yedinci y›l üst üste en çok
satan marka olacak.
Aral›k-Ocak aylar›nda ABD finans piyasas›ndaki sorunlar›n küresel yavaﬂlama/durgunluk ile sonuçlanabilece¤i konuﬂulmaya baﬂland›.
Otomotiv ﬂirketlerimizin 2008 iﬂ program›n›n yüzde 75’i Avrupa Birli¤i’ne ihracat üzerine kurulmuﬂtur.
Avrupa Birli¤i’ndeki beﬂ büyük pazar Almanya, ‹ngiltere, Fransa, ‹talya, ‹spanya’dan yavaﬂlama e¤ilimi sinyallerinin
henüz ç›kmam›ﬂ olmas›; büyüyen pazarlar Do¤u Avrupa ülkelerinin özellikle ticari araç taleplerini art›rma e¤ilimi içinde
olmas› bizim için olumlu.
‹ﬂimizin yüzde 25’ini oluﬂturan iç piyasa-

üretimi ve ihracat›n›n yar›s›n›, iç piyasa sat›ﬂlar›n›n üçte birini Koç Toplulu¤u otomotiv ﬂirketleri gerçekleﬂtiriyor.
Sadece Ford Otosan’›n üretti¤i Transit
Connect, Chicago Otomobil Fuar›’nda
ABD’lilere tan›t›l›yor. Transit Connect’in ABD’ye ihracat›n›n Koç Holding
ve Ford Otosan için ticari kâr d›ﬂ›ndaki
kazan›mlar› neler olur?
Transit Connect’in Amerika’ya ihracat› çok
önemli bir baﬂar›. 2000 y›l›nda mühendislerimizi Amerika’ya e¤itime ve Transit Connect geliﬂtirme çal›ﬂmalar›na kat›lmaya yollam›ﬂt›k. Bu ekip, Türkiye’ye döndü; son
yedi y›lda Connect’in yeni modellerinin geliﬂtirilmesine katk›da bulundu. ﬁimdi ise
ayn› ekip, otomotivin anavatan› Amerika
için yeni Connect geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n›
yürütüyor ve 2009 y›l› sonbahar›nda Amerika’ya Connect ihracat› baﬂlayacak.
Amerikan tüketicisi beklentileri en yüksek
müﬂteri grubu, ABD teknik normlar› özellikle emisyon ve sürüﬂ emniyetinde çok s›k›. Bu nedenle ürün geliﬂtirme ekibimiz
için çok önemli bir deneyim olacak. Bu deneyim sonucunda, bir sonraki komple yeni araç dizayn› için haz›rl›klar›m›z› tamamlamay› hedefliyoruz.

daki olas› bir daralma karﬂ›s›nda; üretimin
bir k›sm›n› daha ihracata kayd›rma ve verimlilik art›r›c›, maliyet azalt›c› tasarruf tedbirleri uygulama çal›ﬂmalar›m›za devam
ediyoruz.
Sonuçta Ford Otosan’da 330 bin, Tofaﬂ’ta
350 bin üretim hedefliyoruz.
Koç Toplulu¤u’nun otomotiv ﬂirketleri
Tofaﬂ ve Ford Otosan’› sektördeki di¤er
üreticilerden farkl› k›lan bir iﬂ anlay›ﬂlar› var m›?
Otomotiv ﬂirketlerinin iﬂ süreçleri, pazarlama yöntemleri birbirine benzer. Bizim
Ford Otosan ve Tofaﬂ’› di¤erlerinden ay›ran özellikleri ise ﬂöyle s›ralayabiliriz:
• Fikri ve s›nai mülkiyet haklar› ﬂirketlerimize ait özgün dizayn yeni araçlar, yeni
motorlar yaratmak için Ar-Ge’ye, ürün geliﬂtirmeye önem vermemiz,
• ‹ﬂimizin yüzde 75’ini ihracat üzerine kurarak, iç piyasadaki olas› dalgalanmalar›n
etkisini asgariye indirecek iﬂ modelini yabanc› ortaklar›m›zla yap›c› iﬂbirli¤i felsefesi

sayesinde kurmam›z,
• ‹ç pazar müﬂterilerimizin taleplerine yayg›n sat›ﬂ, servis ve yedek parça teﬂkilat›m›z
ile an›nda cevap vermemiz.
Ford Otosan’›n ihracatta süregelen liderli¤ininin, alt› y›l üst üste en çok sat›lan
marka olmas›n›n, “en iyi üretim tesisi” unvan›n›n, Tofaﬂ’›n World Class Manufactoring denetlemeleri sonucu “dünya çap›nda
üretim tesisi” seviyesine gelme baﬂar›lar›n›n nedenlerini ö¤renebilir miyiz?
Koç Toplulu¤u’nun otomotiv tarihi 80 y›l
öncesinden baﬂl›yor. 50 y›ll›k üretim ve
yüksek kalite gelene¤ine sahip otomotiv
kültürünün yetiﬂtirdi¤i iﬂgücümüzün
önemli art›lar› var: ‹ﬂgücümüz kalifiye, e¤itimli, motive, yüksek verimli ve rekabet
edebilir maliyette. Sermayedarlar›m›z, Koç
Holding ve yabanc› ortaklar›m›z, otomotiv
iﬂinin geliﬂmesi için vizyoner hedefler koyuyor ve yeni araç projelerinin geliﬂtirilmesi için gerekli kaynaklar› ay›r›yor. Bütün
bunlar›n sonucunda da Türkiye otomotiv

Dünyadaki genel tabloya potansiyel f›rsatlar› ile olanaklar› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda Türk otomotiv sektörünün temel
stratejisi ne olmal›? Sektöre ve karar mekanizmalar›na düﬂen görevler nelerdir?
Otomotiv Sanayii Derne¤i olarak kamuoyu
ile paylaﬂt›¤›m›z ve hükümetimiz yetkilileriyle görüﬂmelerimizde aktard›¤›m›z hedefimiz, 2012 y›l›nda 2 milyon üretim, 1.5
milyon ihracat, 40 milyar dolar ihracat geliri, 600 bin nitelikli teknik eleman istihdam›d›r. Koç Grubu olarak da yüzde 45 pay›m›z› art›rarak liderli¤imizi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaﬂmak için
üretimi yaklaﬂ›k ikiye katlamam›z gerekli:
Otomotiv sektörü, ana ve yan sanayi beraber, katma de¤eri art›racak Ar-Ge ürün geliﬂtirme faaliyetlerine a¤›rl›k vermeli ve yeni araç projelerini alacak rekabetçi yap›m›z› geliﬂtirerek devam ettirmeliyiz.
Hükümetimizden isteklerimiz ise ﬂöyle:
Ar-Ge Teﬂvik Yasas›’n›n bir an önce Meclis’ten geçirilerek ürün geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n özendirilmesi; büyük yat›r›m, ihracat ve istihdam taahhüdü veren projelerde
ana ve yan sanayi için proje baz›nda, yüzde 20 kurumlar vergisinin yüzde 2’ye indirilerek yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar›n özendirilmesi.
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“LPG sektöründe yabanc›
ülkelere girmek ve orada
büyümek zor. Türkiye’de de
ülke firmalar› hakim rol
oynuyor. Büyük sermaye
yat›r›mlar› yerine, yurtd›ﬂ›
pazarlarda finans
gücümüzle, ürün ihracat›yla
var olaca¤›z. 2008’de
finansal yat›r›mlar›m›z
a¤›rl›kl› olarak yurtiçi
pazarlarda oluﬂacak”

T

ürkiye LPG sektörünün amiral gemisi Aygaz’›n dümeninde art›k
Müjdat Alt›ntaﬂ var. 1986 y›l›ndan
bu yana “Koç”lu olan Alt›ntaﬂ,
2008’de ﬂirketin finansal yat›r›mlar›n›n a¤›rl›kl› olarak yurtiçi pazarlarda oluﬂaca¤›n›
anlatt›. Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu’nun aktif olarak sektörde düzenleme ve denetleme faaliyetine baﬂlad›¤›n› hat›rlatan Alt›ntaﬂ, küçük firmalar›n zorlanaca¤› bu süreçte, ﬂirket olarak daha
fazla ön plana ç›kacaklar›n› söyledi. “Sektörde çok
fazla firma var. Pazardan çekilmek zorunda kalacak küçük firmalar›n yerini, kaliteli ürünümüzle
biz almak istiyoruz” hedeflerini ortaya koyan Alt›ntaﬂ, sorular›m›z› ﬂöyle cevapland›rd›.

Aygaz’›n yeni Genel Müdürü Müjdat Alt›ntaﬂ:

“Sektörde
denetim
artt›kça biz
büyüyece¤iz”
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Türkiye LPG sektörünün lider kuruluﬂu Aygaz’›n yönetimini devrald›n›z. Aygaz’a ve Koç
Toplulu¤u’na yabanc› de¤ilsiniz. Sizi tan›yabilir miyiz?
1986 y›l›ndan beri Koç Toplulu¤u bünyesinde çal›ﬂ›yorum. ‹lk 14 y›l›m Holding’te geçti, Denetim
ve Mali Grup Koordinatörü idim. Bu sürecin
önemli bölümünde Enerji Grubu ﬂirketlerinin
mali ve iﬂ süreçlerinin denetimleri yan›s›ra bu ﬂirketlerin kanuni murak›b› olarak da görev yapt›m.
Son 8 y›l Aygaz Mali-‹dari Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevini yürüttüm ve 14 Ocak 2008 tarihi
itibariyle Aygaz’a Genel Müdür olarak atand›m.
ﬁirket bünyesinden atanmak, benim en büyük
avantaj›m olacak. Son 30 y›ll›k dönemde ilk kez
Aygaz’›n kendi bünyesinden bir yöneticinin “Genel Müdürlük” görevine getirilmesinin özel sorumluluklar› oldu¤unun her zaman bilincinde
olaca¤›m.

Y›llar›n› enerji sektörüne vermiﬂ bir
yönetici olarak, dünyan›n karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤u enerji sorununu tan›mlar m›s›n›z?
Enerji kavram›, Tüpraﬂ’›n grubumuza
kat›lmas›ndan sonra, idari ve yap›sal anlamda çok daha önemli hale geldi. Enerji Grubu’nun, Koç genelindeki ciro ve
karl›l›ktaki pay›, benim göreve ilk baﬂlad›¤›m y›llarda % 8’lerde kal›yordu. Son
dönemde bu oran oldukça yükseldi.
Enerji çok boyutlu bir kavram: Do¤algazdan akaryak›ta, elektrikten nükleer enerjiye kadar uzan›yor..
Genel enerji politikalar›yla ilgili stratejiler
ve aç›klamalar, makro anlamda bizim üzerimizdeki Enerji Grup Baﬂkanl›¤› ve CEO’muzun yetki alan›ndaki önemli konulard›r. Bu nedenle benim önceli¤im, ana
faaliyetimiz olan LPG ve LPG’nin enerji
sektöründeki önemi üzerinde durmak
olacak. Aygaz’›n ana faaliyeti; grubumuza
çok önemli iﬂtiraklerin kazand›r›lmas›na
imkan verdi. Opet ve Tüpraﬂ’›n kat›l›m›nda Aygaz’›n finansal imkanlar› büyük rol
üstlendi. Aygaz, LPG faaliyetinin yan› s›ra,
bir ﬂemsiye ﬂirket kimli¤iyle grubumuzun
enerji alan›ndaki firmalara iﬂtirak yat›r›m›
yapan özelli¤iyle de önem kazan›yor.
Aygaz’›n hedefi, Türkiye LPG sektörü
liderli¤inin yan› s›ra, Avrupa’n›n da lider kuruluﬂu olmakt›. Bu hedefi koruyor musunuz?
Ürün sat›ﬂlar› hedeflerimiz aras›nda yurtd›ﬂ›ndaki pazarlar var ve hali haz›rda
LPG ihracat› yap›yoruz. LPG sektöründe,
her ülkenin kendi firmalar›n›n hakim oldu¤u bir pazar yap›s› ortaya ç›k›yor. Türkiye’de Aygaz, ‹spanya’da Repsol, Brezilya’da Ultragaz, Avustralya’da Elgas ülke
sermayelerine ait en önemli örneklerdir.
Yurt d›ﬂ›nda büyük sermaye yat›r›mlar›
yapmak yerine, yurtd›ﬂ› pazarlarda finans
gücümüzle, LPG ihracat›yla var olmaya
devam edece¤iz.
2008 hedefleri içinde neler var?
2008’de finansal yat›r›mlar›m›z a¤›rl›kl›
olarak yurtiçi pazarlarda oluﬂacak. Faaliyet kar›m›z›n büyük bir k›sm›n›, pazar lideri oldu¤umuz LPG’den elde ediyoruz.
2008 y›l›nda LPG’de daha yay›lmac› bir
politika izleyece¤iz. Bizim d›ﬂ›m›zdaki
yüzde 65’lik pazardan daha fazla pay almak istiyoruz. Hedefimiz, piyasada bilinen markam›z›n farkl›l›¤›n› ön plana ç›kartarak sat›ﬂ art›ﬂ› sa¤lamak, bu sayede
biraz daha öne ç›kmak.

Önümüzdeki dönemde sektörü en çok
etkileyecek konu nedir?
Önümüzdeki dönemde en önemli konu,
Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu’nun
aktif olarak sektörde düzenleme ve denetleme faaliyetlerine baﬂlayacak olmas›d›r. Bu denetimler, geçti¤imiz 4–5 y›lda
piyasada yo¤un olarak karﬂ›laﬂt›¤›m›z kaçakç›l›k uygulamalar›n› azaltacakt›r. Denetim faaliyetlerinin artmas›yla piyasadaki önemli ve kurumsal firmalar bir ad›m
öne ç›kacak. Bunu biz de bir f›rsat olarak
görüyoruz. Pazardan çekilmek zorunda
kalacak firmalar›n yerini, kaliteli ürünümüzle biz almak istiyoruz. Sektörümüzde çok fazla yerel ve büyüyememiﬂ firma
var. Bu firmalar› takip ediyor ve mümkün oldu¤unca sisteme kazand›rmak istiyoruz.
Sektördeki sorunlar› biraz daha açabilir misiniz?
LPG sektörü do¤algaza karﬂ› haks›z rekabet içinde. 2002 y›l›nda yürürlük kazanan Özel Tüketim Vergisi’nin en fazla
uyguland›¤› alan, bilindi¤i gibi akaryak›t
ve LPG sektörü. Yarat›lan haks›z rekabet
ortam›; do¤al gaz ve elektrik gibi alternatif ürünlerin daha ucuz olmas›na, dolay›s›yla da LPG pazar›n›n daralmas›na neden oluyor. Vergilerin biraz daha mukayese edilebilir ve ölçülebilir bir orana inmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde
bu sorunu kamu nezdinde biraz daha
fazla iﬂleyerek sektörümüzü rekabet edebilir duruma getirmek istiyoruz.
Bir de sektöre özgü bir sorun var. Baz›
otogaz istasyonlar›nda hala tüplügaz dolumu yap›ld›¤›n› duyuyoruz. Bu çok sak›ncal› ve tehlikeli olan uygulaman›n sona ermesi için her platformda mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu konuda kamu denetimlerinin de artt›r›lmas› gerekiyor.
Aygaz, her gün 150 bin eve giriyor, Bu
kadar geniﬂ kapsaml› bir markan›n sorumluluklar› nelerdir? Sektördeki güvenlik sorununu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Aygaz, kendi sektörünün jenerik markas›d›r. Sat›lan tüpler, halk aras›nda genellikle markas›na bak›lmaks›z›n “Aygaz”
olarak an›l›yor. Farkl› bir markan›n neden oldu¤u kaza da “Aygaz patlad›” ﬂeklinde alg›lanabiliyor. Kurumsal olarak
markam›za zarar gelmemesi için tüm çal›ﬂanlar›m›z gereken özeni gösteriyor.
Güvenlik yat›r›mlar› her zaman önceli¤imizdir, küçük firmalar›n gerekli güvenlik

yat›r›mlar›n› yapt›klar›n› söylemek mümkün de¤il.
Aygaz, sosyal sorumluluk gönüllüsü
olarak da an›l›yor. Bu anlamda Aygaz’›
nas›l tan›mlars›n›z?
Aygaz, Koç Grubu’nun di¤er önemli firmalar› gibi sosyal sorumluluk projelerine
gönülden katk› yap›yor.
E¤itim alan›ndaki ba¤›ﬂlar›m›z›n yan›nda, markan›n tan›nmas› için sektöre özgü
sorumluluk projeleri de geliﬂtiriyoruz.
Mümkün oldu¤u kadar, e¤itim seviyesinin düﬂük oldu¤u bölgelerdeki tüketicileri bilinçlendirmeye çal›ﬂ›yoruz. Ev kazalar›na karﬂ›, önceki y›llarda kampanyalar›m›z oldu. Özellikle geri kalm›ﬂ bölgelerde, kültür sanata imkan bulunamayan
yörelere de mümkün oldu¤unca destek
oluyoruz. Bu yat›r›mlar, kar›nca karar›nca o bölgedeki insanlar› mutlu ediyor.
Bu yo¤unlukta stresle baﬂa ç›kabiliyor
musunuz?
Çal›ﬂma hayat›mda; gerek taltif gerektiren konularda, gerek yap›c› eleﬂtirilerde
duygular›m› an›nda karﬂ›mdaki kiﬂiye
aktar›r›m. Düﬂüncelerimi an›nda yans›tt›¤›m ve paylaﬂt›¤›m için en zor ve problemli anlar›mda dahi stresten etkilenmedi¤ime inan›yorum.

Müjdat Alt›ntaﬂ kimdir?
1983 y›l›nda ODTÜ ‹dari Bilimler Fakültesi Uluslararas› ‹liﬂkiler bölümünden
mezun oldu. Hazine ve D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›-‹hracat ile Ziraat Bankas› Teftiﬂ
Kurulu Baﬂkanl›¤› bünyesinde üç y›l çal›ﬂt›. 1986’dan itibaren 14 y›l Koç Holding Denetim ve Mali Grup Baﬂkanl›¤›’nda görev ald› ve Mali Koordinatör
olarak farkl› iﬂ birimlerinin mali ve iﬂ
plan› koordinasyonunda ve Topluluk
ﬂirketlerinin yönetim kurullar›nda kanuni murak›pl›k yapt›. 2000’den itibaren
yönetim kademelerinde çal›ﬂmaya baﬂlad› ve sekiz y›l Aygaz A.ﬁ. Mali-‹dari
Genel Müdür Yard›mc›l›¤›’n› yürüttü.
1993’te yap›lan, o dönemde Mobil
Oil’e ait olan Aygaz, Gazal ve Mogaz
hisse paylar›n›n sat›n al›nmas› ve
2001’deki Aygaz-Gazal füzyonu gibi
önemli projelerde görev ald›. Opet,
Tüpraﬂ, Mogaz, Entek, Akpa gibi grup
ﬂirketlerine yap›lan iﬂtiraklerle ilgili ödemelerde de Mali-‹dari Genel Müdür
Yard›mc›s› olarak imzas› var.
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a y›n gündemi

Tofaﬂ gençlere
bir ›ﬂ›k yakt›
Tofaﬂ, otomotiv sektörüne nitelikli insan gücü yetiﬂtirmeye yönelen “Fiat
Teknik E¤itim Program›” için Milli E¤itim Bakanl›¤› ile protokol
imzalad›. Protokol kapsam›nda, dokuz ilde bulunan 11 meslek lisesinde
Fiat laboratuvarlar› kurulacak. Ayr›ca Tofaﬂ taraf›ndan her
Fiat Laboratuvar›’na bir adet Fiat Linea tahsis edilecek

K

oç Holding’in sanayide nitelikli eleman yetiﬂtirilmesi ve e¤itime katk› için
“Meslek Lisesi Memleket
Meselesi” slogan›yla 2006
y›l›nda baﬂlatt›¤› sosyal sorumluluk projesine Tofaﬂ’tan destek geldi: “Fiat Teknik E¤itim Program›.” Tofaﬂ’›n Milli E¤itim Bakanl›¤› ile geliﬂtirdi¤i, otomotiv
sektörüne yönelik mesleki geliﬂimin
desteklenmesini amaçlayan program›n
2008’de hayata geçirilmesini öngören
protokol, 22 Ocak’ta imzaland›. Milli
E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik, Koç Holding ve Tofaﬂ Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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Mustafa V. Koç, Tofaﬂ CEO’su Ali Pand›r
ve Tofaﬂ Sat›ﬂ Sonras› ve Yedek Parça Direktörü Turhan Çeltikçio¤lu’nun kat›ld›¤› törende imzalanan protokole göre,
dokuz ildeki 11 endüstri meslek lisesinde Fiat laboratuvarlar› kurulacak.
Projenin 1 milyon dolar olan maliyetini
Tofaﬂ ve servis teﬂkilat› karﬂ›layacak. Fiat sat›ﬂ sonras› yöneticileri, Servis Konseyi bölge temsilcileri ve bölge sorumlular› da okullarda gönüllü usta ö¤retici ve
uzman olarak görev alacak, ö¤rencileri iﬂ
hayat›na haz›rlayacak.
2008-2010 y›llar› aras›nda bu proje kapsam›nda ö¤renim görecek 1300 ö¤renci,

önce stajyer olarak Fiat servis teﬂkilat›nda istihdam edilecek. Bu ö¤renciler mezun olduklar›nda, dereceye girenler Fiat
teknisyeni olabilme hakk› kazanacak. Fiat laboratuvarlar›nda görev alacak ﬂef ve
ö¤retmenlere de, Fiat E¤itim Merkezi’nde hizmet içi e¤itimler verilmeye baﬂland›. Bugüne kadar 120 e¤iticiye bu
kapsamda hizmet içi e¤itim imkân› sa¤land›.

Genç yetenekler f›rsat bekliyor
Tofaﬂ CEO’su Ali Pand›r, imza töreninde
öncelikle projenin amac›n› anlatt›:
“Tofaﬂ’›n Otomotiv sektörüne eleman

kân› sa¤layaca¤›z. Laboratuvar kurma fikri iﬂte bu nedenle ortaya ç›kt›. Pilot uygulamay› ﬁiﬂli Endüstri Meslek Lisesi’nde
kurduk. 2008’de 11 meslek lisesinde kuraca¤›z. Laboratuvarlarda servislerimiz ve
bayilerimizin katk›lar› olacak. Program›n
yönetiminde, sat›ﬂ sonras› yöneticilerimiz
ve servis kontrolü temsilcileri ile bölge sorumlular› ekip olarak çal›ﬂacak. Laboratuvarlara birer de Fiat Linea tahsis edece¤iz.
Amac›m›z servis ve bak›m hizmetlerinde
ihtiyaç duyulan yeni teknolojileri bilen kalifiye eleman kayna¤› oluﬂturmak. Baﬂar›l›
olacak ö¤renciler, servis teﬂkilat›nda stajyer olma, mezuniyet ard›ndan da Fiat teknisyeni olma hakk› kazanacak. Bu sayede
üç y›lda yaklaﬂ›k 1300 ö¤renciye çok daha
kaliteli e¤itim sunacak, servislerimiz için
ihtiyaç duydu¤umuz nitelikli personeli de
yetiﬂtirmiﬂ olaca¤›z.”

“Milli e¤itim sadece Milli E¤itim’e
b›rak›lamaz”
yetiﬂtirme ve ihraç etme gelene¤inden hareketle, Türk e¤itimine katk› yapmay›
boynumuzun borcu görüyoruz. Gençlere
güzel bir gelecek yaratmak istiyoruz. Otomotiv sektörüne yeni gençler yetiﬂtirmenin en önemli aya¤›n› meslek liseleri oluﬂturuyor. Bu nedenle Tofaﬂ, Koç Holding’in
kampanyas› baﬂlad›¤› andan itibaren h›zla
çal›ﬂmaya giriﬂti. Destek verilen gençlerin
bilimde, sanatta ve ekonomide önemli
yerlere gelece¤ine inan›yoruz. Türk gençli¤ine inanc›m›z sonsuz. Pek çok genç, yetene¤ini ortaya koyabilmek için f›rsat bekliyor.”
Pand›r daha sonra proje hakk›nda bilgi
verdi: “2007-2008 döneminde 21 meslek
lisesindeki bursiyere toplam 250 staj im-

Bakan Hüseyin Çelik de, e¤itimin sadece
Milli E¤itim Bakanl›¤›’na b›rak›lamayacak
kadar önemli bir iﬂ oldu¤unu, bu nedenle
iyi niyetle uzat›lan bütün elleri tutacaklar›n› söyledi. Pek çok ortak proje geliﬂtirdikleri Koç Holding’e deste¤i nedeniyle teﬂekkür eden Çelik ﬂöyle devam etti:
“Türkiye daha fazla üretmek ve daha fazla
satmak zorunda. Bunun için daha fazla nitelikli eleman gerekiyor. Bu da ancak e¤itimle temin edilir. Hükümet olarak e¤itimin a¤›rl›¤›n› yüzde 50 oran›nda mesleki
e¤itime kayd›rmak istiyoruz. ﬁüphesiz ki
e¤itimin önünde pek çok engel var. Bunlar aﬂ›lacakt›r. Koç Grubu’nun ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’ slogan› da durumu özetlemektedir.”

Mustafa V. Koç: “Mutlu ve gururluyum”
Mustafa V. Koç da, “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesinin bugünlere gelmesinde as›l kahramanlar›n Koç Toplulu¤u ﬂirketleri oldu¤unu söyledi. 2007 itibariyle 250
meslek lisesinde 4 bin bursiyer bulundu¤una de¤inen Koç, “Projenin ikinci y›l›ndaki 2
bin bursiyerin seçilmesi görevini üstlenen Meslek Lisesi Koçlar›’na ﬂükranlar›m› sunuyorum” dedi. Bakan Çelik’e de deste¤i nedeniyle teﬂekkür eden Koç, ﬂöyle devam etti:
“Proje Türk otomotiv sektörü için örnek teﬂkil edecek. 8 bin çal›ﬂan› ve 360 bine ulaﬂan
üretim kapasitesiyle dünya devi haline gelen Tofaﬂ’›n bu projede yer almas› gurur verici. Laboratuvarlarda e¤itim alacak gençler, Tofaﬂ taraf›ndan yetiﬂtirilmiﬂ olman›n gururunu taﬂ›yacak. Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›’n› yürüttü¤üm Tofaﬂ’›n projeye gösterdi¤i ilgi beni çok mutlu ediyor. Proje, y›llard›r verdikleri e¤itimlerle otomotiv mühendisi yetiﬂtiren, gençlerin geliﬂimine büyük katk› yapan Tofaﬂ bayileri için de oldukça önemli. Projenin beni en çok heyecanland›ran k›sm›, bayilerimizin elini taﬂ›n alt›na sokmalar›. ‘Ülkem varsa ben de var›m’ diyerek sürdürdü¤ümüz sosyal sorumluluk kampanyalar›nda
ülkemizin gelece¤ine duydu¤umuz güveni ortaya koyuyoruz. E¤itim projelerine uzun
vadeli bak›yor ve gençlerimize güveniyoruz.”

Meslek Lisesi Koç’undan dinleyelim
Bitlis Arçelik Bayii Fehmi Kaleli:

“Ö¤renciler
Koç’a inan›yor”
“Meslek Lisesi Memleket Meselesi”
projesinin gönüllüleri olan “Meslek
Lisesi Koçlar›”, bu çal›ﬂmadaki deneyimlerini Bizden Haberler ile
paylaﬂmaya, ö¤rencilerin heyecan›, sevinci, umutlar›n› aktarmaya
devam ediyorlar. Projenin ö¤renciler için önemini ve verdi¤i katk›dan
duydu¤u mutluluk dile getiren
Meslek Lisesi koçlar›ndan biri de
Bitlis’te Arçelik Bayii olan Fehmi
Kaleli... Fehmi Kaleli proje deneyimini ﬂöyle aktard›:
“Projesi kapsam›nda gitti¤imiz Bitlis Ticaret Meslek Lisesi’nde okul
müdürü, s›n›f ö¤retmenleri ve rehber ö¤retmenler eﬂli¤inde dört s›n›f
haline e¤itim verilen 9. s›n›flardaki
120 ö¤renciyle bire bir temas kurduk. Bir Arçelik bayii olarak çok
önem verdi¤imiz projenin amac›n›
anlatt›k. Onlardan da tek tek düﬂüncelerini anlatmalar›n› istedik.
Projenin bu ö¤rencilere çok faydal› olaca¤› aç›kt›. Kriterlerimize
uyan ö¤rencilerimizin baﬂvuru
yapmas›n› sa¤lad›k. Mülakata kat›lan çocuklardan, ayr›m gözetmeksizin baﬂar›l›, disiplin cezas›
almam›ﬂ, birazc›k destekle daha
baﬂar›l› olacaklar› seçtik. Projemiz
bursiyeri olmaya hak kazanan ö¤rencilerimizin baﬂar› durumlar›n›
yak›ndan takip ettik. Ö¤rencilerimizin daha baﬂar›l› olabilmesi için
çal›ﬂma koﬂullar›n› iyileﬂtirmek için
giriﬂimlerde bulunduk. Örne¤in hiç
yakaca¤›, tenceresinde aﬂ› ekme¤i
olmayan ailenin 7-8 bireyinin ayn›
oday› paylaﬂmas›, ders çal›ﬂmay›
engelliyor. Bu durumdaki bir k›z
ö¤renciyi okul pansiyonuna yerleﬂtirmem esnas›nda bursiyerimizin
duydu¤u memnuniyet ve heyecan
beni çok duyguland›rd›. Böylece
Bitlis’te de Koç Toplulu¤u’nun e¤itim alan›ndaki giriﬂimlerine ve
gençlere katk›da bulunman›n gururunu yaﬂ›yoruz.”
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s tratejik sat›nalma yönetimi

Global oyuncunun bir
silah› da “sat›nalma”
“Toplulu¤umuzun ‘sat›nalma’ya yaklaﬂ›m› h›zla geliﬂiyor.
Bugün art›k ‘sat›nalma’ya gereken önemi en üst düzeyde
veriyoruz. Ama iﬂi yerine getirenlerin de amaçlanan sonuçlara
ulaﬂmak için iﬂe gönüllerini koymalar› gerekiyor”
oç Holding Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç, “sat›nalma”n›n Topluluk için önemini anlat›rken, dünya ligindeki tüm oyuncular›n
verimli iﬂletmeler olmas› gerekti¤ini hat›rlatt›:
“E¤er sizin bir ﬂirketinize hizmet veya malzemeyi
sa¤layan firma verimsiz çal›ﬂ›yorsa, sizin art›k bu verimsizli¤i
kald›rma gücünüz bulunmuyor. ‹ﬂte bu noktada sadece sizin
de¤il, tedarikçinizin ölçe¤i de çok önemli bir hale geliyor. ﬁirketlerimizin benzer konulardaki al›mlar›n›n konsolide edilmesi,
tedarikçilerimizin de do¤ru ölçe¤e ulaﬂmas› bak›m›ndan önemli oluyor.” Toplulu¤umuzun toplam “sat›nalma” hacmi içinde
Zer önderli¤inde yapt›¤› “sat›nalma”lar›n arzulanan seviyeden
henüz uzakta oldu¤unu belirten Ali Y. Koç, sürecin sorgulanmas› ve de¤iﬂimden kaç›lmamas› önerisinde bulundu.
Ali Y. Koç, Türkiye için henüz yeni olan “stratejik sat›nalma” ile ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.

K

Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinin endirekt ve direkt malzeme ve hizmet sat›n al›mlar› konusunda son y›llarda yaﬂanan geliﬂmeleri nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
Üç y›l› aﬂan bir süredir Toplulu¤umuzda özellikle Zer ﬂirketimizin önderli¤inde toplu “sat›nalma”
projeleri yap›yoruz. Di¤er yandan “sat›nalma” sürecinin son aﬂamas›nda al›m› ﬂeffaf hale getiren ve
pazarl›k sürecini çok daha etkin k›lan
ﬂirketimiz Promena var. Bugüne
kadar gerek toplu al›m gerekse
online ile “sat›nalma” projelerinin tümünde hiç de küçümsenmeyecek sonuçlar elde ettik. ﬁirketlerimizde “sat›nalma” iﬂlerinden sorumlu olan arkadaﬂlar Zer
yetkilileri ile birlikte proje gruplar›nda bir araya geldiler ve ﬂirketten ﬂirkete çok büyük farkl›l›klar gösteren uygulamalar›n›
konsolide etmeyi ve ard›ndan da
projeleri bir bir uygulamaya almay› baﬂard›lar. Bugüne kadar
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bu proje gruplar›nda çal›ﬂ›p bu neticelerin al›nmas›nda katk›da
bulunanlara teﬂekkür ederim.
Peki ﬂirketler için “sat›nalma”y› stratejik k›lan nedir?
ﬁirketlerimiz uzun süre global rekabetin s›n›rl› oldu¤u ortamlarda iﬂ yapmaya al›ﬂm›ﬂlar. Ciro oldu¤u sürece kâr da beraberinde
gelmiﬂ. Global rekabet alt›nda bu durumun nas›l tam tersine
döndü¤ünü ﬂirketlerimizin özellikle 2000 senesinden sonraki
sonuçlar›ndan anlamak mümkün. HP, Cisco ve Ford Motor
Company gibi ﬂirketlerin “sat›nalma” ﬂekillerini de¤iﬂtirme çabalar›, global rekabetten kimsenin kaçamad›¤›n› gösteriyor. Pazarlaman›z, sat›ﬂ a¤›n›z ya da ürününüz ne kadar güçlü olursa olsun, al›rken kazanm›yorsan›z rekabetin önünde durman›z art›k
mümkün de¤il. Bu nedenle “sat›nalma” bir ﬂirketin en
stratejik kabiliyetlerinden biri durumuna geldi.
Bu de¤iﬂim süreci sizin için nas›l iﬂledi?
Bu konuya iki noktadan sald›r›yoruz. ‹lk silah›m›z bilgi paylaﬂ›m› ve toplu “sat›nalma”. Toplu al›m projelerinde, bildi¤im kadar› ile ﬂirketlerimizin “sat›nalma” yetkilileri ilk defa bir
araya gelerek faaliyetlerini nas›l sürdürdüklerini paylaﬂt›lar. Daha önce sat›nalma bilgileri paylaﬂ›lmam›ﬂ. Bu toplant›larda bilgi saklama al›ﬂkanl›¤› k›sa sürede paylaﬂ›ma dönüﬂtü ve
ortaya standardizasyon, koordinasyon ve toplu al›m ç›kt›. Artan
al›m hacminden sonuna kadar yararland›k. Di¤er silah›m›z elektronik ortam ve yine
bilgi paylaﬂ›m›. Promena taraf›ndan baﬂlat›lan elektronik
katalog ve online ihale projeleri yedinci senesine giriyor.
Bugüne kadar tüm ﬂirketlerimizde say›s›z al›m konusu
baﬂar› ile elektronik ortamda
gerçekleﬂtirildi. Proje sonuçlar›n› gerçek zamanl› olarak
takip ediyorum ve her sefe-

rinde online ortam›n sundu¤u h›z ve ﬂefaffl›¤›n ne kadar yüksek bir tasarrufa yol açt›¤›n› bire bir gözlemliyorum.
Promena’ya yükledi¤imiz ikinci görev de
“best practice” paylaﬂ›m›d›r. Her kategoride toplu al›m mümkün de¤ildir. Promena
bir ﬂirkette gerçekleﬂtirilen baﬂar›l› bir projeyi gizlilik kurallar› çerçevesinde di¤er ﬂirketlerimize de tan›t›yor ve ayn› getirinin
sa¤lanmas›n› amaçl›yor.
Ortak/merkezi “sat›nalma” hizmetinin
Koç Toplulu¤u için stratejik önemi nedir?
Koç Toplulu¤u art›k gelirinin önemli bir
k›sm›n› yurtd›ﬂ›nda yarat›yor. Bunun anlam› Toplulu¤umuzun art›k dünya liginde
rekabet içinde oldu¤u. Ayr›ca, art›k yurtiçi
pazar› da tamamen dünya rekabetine aç›lm›ﬂ durumda. Böyle bir ortamda de¤er zincirinin tüm oyuncular›n›n verimli iﬂletmeler olmas› gerekiyor. Yani e¤er sizin bir ﬂirketinize hizmet veya malzemeyi sa¤layan
firma verimsiz çal›ﬂ›yorsa sizin art›k bu verimsizli¤i kald›rma gücünüz bulunmuyor.
‹ﬂte bu noktada sadece sizin ölçe¤iniz de¤il
tedarikçinizin ölçe¤i de çok önemli bir hale geliyor. Koç Toplulu¤u’nun tüm tedarikçilerinin ölçek itibariyle verimli boyuta sahip olmalar› gerekiyor. ﬁirketlerimizin
benzer konulardaki al›mlar›n›n konsolide
edilmesi tedarikçilerimizin de do¤ru ölçe¤e
ulaﬂmas› bak›m›ndan önemli oluyor.
“Sat›nalma”da da de¤iﬂim y›l›
“Sat›nalma”da di¤er bir stratejik boyut ise
“de¤iﬂim” baﬂl›¤› alt›nda incelenebilir.
Biliyorsunuz CEO’muz Say›n Bülent Bulgurlu 2008’i “de¤iﬂim” y›l› ilan etti. “Sat›nalma” konusunda bugüne kadar birlikte
hareket ederek yapt›klar›m›z›n ›ﬂ›¤›nda
2008 y›l›n›n “sat›nalma” konusunda da
gerçekten bir “de¤iﬂim y›l›” olabilece¤ini
görüyoruz. Önümüzde sonsuz f›rsatlar var,
yeter ki bugüne kadar bize iyi kötü hizmet
etmiﬂ olan “sat›nalma” ve bunu takip eden
uygulama süreçlerimizi sorgulamay›, gerekti¤inde de¤iﬂiklikler yapmay› ve konuyu bugüne kadar yapt›¤›m›zdan daha farkl› yaklaﬂ›mlarla ele almay› becerebilelim.
ﬁirketlerimizde “sat›nalma” görevini yapanlar bugün art›k de¤iﬂimin elçisi olma
potansiyeline sahipler. ‹ﬂ bununla bitmiyor
elbette. Uygulaman›n ne denli önemli oldu¤unun hepimiz fark›nday›z. Dolay›s›yla
“sat›nalma”da de¤iﬂimi yönetirken uygulaman›n daima göz önünde bulundurulmas›
gerekti¤i ve iﬂi bir bütünsellik içinde ele almam›z gerekti¤i de bilinen bir gerçek.

Koç Toplulu¤u’nun “sat›nalma”ya bak›ﬂ
aç›s› de¤iﬂiyor mu?
Toplulu¤umuzun “sat›nalma”ya yaklaﬂ›m›
h›zla geliﬂiyor. Bugün art›k “sat›nalma”ya
gereken önemi en üst düzeyde veriyoruz.
Ama iﬂi yerine getirenlerin de amaçlanan
sonuçlara ulaﬂmak için iﬂe gönüllerini koymalar›, defans mekanizmalar›n› indirmeleri gerekiyor. Toplulu¤umuzun toplam “sat›nalma” hacmi içinde Zer önderli¤inde
yapt›¤›m›z “sat›nalma”lar henüz arzulad›¤›m›z seviyeden uzakta. Bu aﬂamada, toplu
al›m kapsam›na al›narak önemli katk› sa¤lanabilecek projeleri herhangi bir kategorik
s›n›rlama yapmaks›z›n h›zla adreslemek
zorunday›z. Türkiye’de bizim “sat›nalma”
iﬂ modelimize benzer uygulamalar az ol-

yurtd›ﬂ›nda ﬂirketlerin yaklaﬂ›k yüzde 25’inde “sat›nalma” fonksiyonu yönetim kurulu
seviyesinde temsil edilir hale gelmiﬂ. Di¤er
yandan, bizim gibi bugün büyük kuruluﬂlar›n içinde al›mlar›n›n yüzde 80’den fazlas›n›
merkezi bir sistemde toplamay› baﬂarm›ﬂ
Yap›lan bir araﬂt›rma, ﬂirketlerin
“sat›nalma” süreçlerinin etkin olmas›
halinde bunun ayn› ﬂirketin genel finansal
performans›na da do¤rudan yans›d›¤›n›
gösteriyor. Ayn› ﬂekilde “sat›nalma”
performans› düﬂük olan ﬂirketlerin finansal
performanslar› da di¤erlerine göre düﬂük
kal›yor. Bir ﬂirketin finansal performans›n›
etkileyebilecek tüm unsurlar›
düﬂündü¤ünüzde, böylesine do¤rudan bir
ba¤lant›n›n kurulmuﬂ olmas›, etkin
“sat›nalma”n›n önemine iﬂaret ediyor.

Sat›nalma ve Tedarik Yönetiminde
En ‹yi Uygulamalara Göre Performans
Ortalama performans
puan›

ﬁirketlerin finansal performans› %

1-5 ölçe¤inde,
5 en yüksek

Sat›nalma tedarik
yönetiminden y›ll›k
tasarruf

Sat›lan mal›n
maaliyetindeki
(SMM) y›ll›k azal›ﬂ

Ortalama
EBITDA marj›

McKinsey Supply Management Institute-2006

“Sizin bir ﬂirketinize hizmet veya ürün sa¤layan
firma verimsiz çal›ﬂ›yorsa, sizin art›k bu
verimsizli¤i kald›rma gücünüz yok.
ﬁirketlerimizin benzer al›mlar›n›n konsolide
edilmesi, tedarikçilerimizin de do¤ru ölçe¤e
ulaﬂmas› bak›m›ndan önemli oluyor”
makla birlikte h›zla yurtd›ﬂ› gelirlerimizi
art›rmay› hedeflemiﬂ olan Toplulu¤umuzun mücadele etti¤i d›ﬂ pazarlarda neredeyse tüm rakiplerimizin benzer iﬂ modelleri ile maliyetlerini kontrol etmeye çal›ﬂt›¤›n› görüyoruz. Bu ﬂirketlerde “sat›nalma”
ile görevlendirilmiﬂ bulunan kadrolar, organizasyonlar› içinde eskiye göre daha
önemli yerler iﬂgal eder olmuﬂlar. Bugün

olanlar oldu¤unu görüyoruz. Önümüzdeki
dönemde bizim en önemli misyonumuz,
Koç Toplulu¤u’nun “sat›nalma”s›n›n da tüm
di¤er fonksiyonlarla birlikte dünya standartlar›nda olmas› için çaba sarf etmeliyiz.
Koç’un “sat›nalma”s›n›n kendisi benchmark
olmal›, parmakla gösterilmeli ve ﬂirket de¤erimizi yükselten de¤erlerimiz içinde kendi
baﬂ›na bir “de¤er” olmal›d›r.
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a y›n gündemi
Divan ‹stanbul Otel Müdürü Murat Gün:

“Alt›n Performans

ödülünü do¤ru
stratejilerle kazand›k”
Elde etti¤i baﬂar›yla Divan yönetimi
taraf›ndan 2007 y›l› “Alt›n Performans”
ödülüne lay›k bulunan Divan ‹stanbul
Oteli, mali performans› ve
müﬂteri-çal›ﬂan memnuniyeti
aç›s›ndan en yüksek notlar› ald›
oç Holding bünyesinde 52
y›ld›r otelcilik ve yiyecekiçecek sektöründe hizmet
veren Divan’›n amiral gemisi Divan ‹stanbul Oteli,
2007 y›l› içinde gerek müﬂteri ve çal›ﬂan
memnuniyeti gerekse kârl›l›k aç›s›ndan
sergiledi¤i üstün performans dolay›s›yla
Divan yönetimi taraf›ndan “Alt›n Performans” ödülüne lay›k görüldü. Divan ‹stanbul ve Divan Bodrum Palmira Otel
Müdürü Murat Gün, tüm Divan iﬂletmeleri aras›nda yap›lan de¤erlendirme
sonucunda bu y›l Divan ‹stanbul’a verilen “Alt›n Performans” ödülü ile Divan
‹stanbul’un yeni stratejilerini Bizden
Haberler’e anlatt›.

K

Biraz kendinizden bahseder misiniz?
Sizin Divan’da çok fazla fiziksel de¤iﬂiklikler yapmadan mali performans›nda önemli s›çramalar sa¤lad›¤›n›z›
biliyoruz. Bunu nas›l yapt›n›z?
17 y›l ABD’de yaﬂad›m. 2005 senesinde
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Türkiye’ye döndüm. Önce Divan Antalya Talya’da Otel Müdürü olarak görev
ald›m. 2006’da Divan ‹stanbul’un baﬂ›na geçtim. Biz bu süreç içinde otellerimizde fiziksel olarak de¤iﬂiklikler yapmad›k ancak ondan daha önemli bir ﬂey
yapt›k; ekibe taze kan, yeni bir enerji getirdik. Ekipteki kiﬂilerin güçlü yönleri
ve becerilerinden en üst düzeyde yararlanmak için onlar› do¤ru pozisyonlara
koymaya özen gösterdik, standartlar›m›z›, rekabet içinde oldu¤umuz di¤er
uluslararas› zincirlerin seviyesine getirmeye çal›ﬂt›k. Yurtd›ﬂ›nda tecrübesi
olan kiﬂileri istihdam ederek, mevcut
ekip içinde farkl› bir hareket yaratt›k.
Ayr›ca, yönetimsel ve gelirler yönetimi
bak›m›ndan yaklaﬂ›k üç y›l önce baﬂlayan bir süreç vard›; bunu baﬂar›yla uygulad›k. Bu otel Türkiye’nin en iyi lokasyonlar›ndan birine sahip ve verimlili¤inde ciddi iyileﬂme potansiyeli mevcuttu. Bunun en etkin yolu ise a¤›rlad›¤›m›z misafirlerinin profilinin de¤iﬂmesi

idi. Rekabet içinde oldu¤umuz otellerin
müﬂterileri daha çok kurumsald›. Kurumsal müﬂteriler daha yüksek verim
sa¤layan, daha yüksek ücret ödeyen,
beklentileri ve standartlar› da o oranda
yüksek olan müﬂteri grubu. Otelimiz ise
daha çok turistlere hitap ediyordu. Misafir profilini de¤iﬂtirmek zamana yay›lan bir süreç. Bunun sonunda da memnuniyetle gördük ki, misafir profilimiz
istedi¤imiz yönde de¤iﬂti. Otelin standartlar› de¤iﬂtikçe, bu, otelin finansal
performans›na da olumlu yans›d›. ﬁu an
misafirlerimizin yüzde 80’i kurumsal
müﬂteri.
“Do¤ru insanlar› do¤ru yere koymak”
süreci nas›l iﬂledi?
Güvendi¤imiz, tan›d›¤›m›z, tecrübesine
inand›¤›m›z kiﬂi ve kurumlar›n tavsiye
ettikleri kiﬂilerle irtibata geçtik. Bu kiﬂileri ve mevcut ekipte bulunan arkadaﬂlar›m›z›n profillerini, yatk›nl›k ve becerilerini inceleyip de¤erlendirdik. Bu sü-

Murat Gün kimdir?
1966’da do¤an Murat Gün, ‹sviçre’deki Hosta Ecole Hoteliere’den otel idaresi diplomas› ald›. 1988’de Bo¤aziçi Üniversitesi Otel ve Restoran Yönetimi’nde ön lisans,
1991’de ABD’deki University of Houston’da otel ve restoran yönetiminde lisans derecesi ald›. ABD’nin Houston kentinde Crowne Plaza Galleria Hotel’in Restoran Müdürlü¤ü, Sheraton Hotel’de G›da ve ‹çecek Sat›ﬂ Müdürlü¤ü, Wyndham Greenspoint Hotel Restoranlar Müdürlü¤ü, Crowne Plaza Hotel’de G›da ve ‹çecek Müdürlü¤ü yapt›.
2005’te Divan Talya Otel’in Genel Müdürü oldu. Ekim 2006’dan bu yana da Divan
‹stanbul ve Divan Bodrum Palmira’n›n Genel müdürü. Amerikan Otel ve Konaklama
Derne¤i E¤itim Kurumu’ndan, konaklama endüstrisinin g›da ve içecek meslek sahipleri için verdi¤i en yüksek paye olan CFBE (Sertifikal› G›da ve ‹çecek Yöneticisi) unvan›n› kazanan Gün, hem ABD hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ›.

reçte ekibe dahil olan tüm personel Koç
Holding'in uygulad›¤› tüm insan kaynaklar› seçim süreçlerinden geçti ve bu ﬂekilde yeni ekibi oluﬂturmuﬂ olduk.
Müﬂteri profilini nas›l de¤iﬂtirdiniz?
Fiyatlar›m›z› önümüze koyduk ve bir hedef belirledik. Her y›l fiyatlar›m›z›, hedefler do¤rultusunda ve kalite-fiyat dengesi
baz›nda art›rd›k. Fiyatlar ve beraberinde
hizmet standartlar› yükseldikçe, hizmet
verdi¤imiz kitle de de¤iﬂti. Fiziki olarak
de¤iﬂiklik yapmasak da özellikle uluslararas› standartlar ve servis bak›m›ndan
önemli de¤iﬂiklikler yapt›k. Do¤ru insanlara do¤ru fiyattan, do¤ru zamanlarda sat›ﬂ stratejisi belirledik. Bu servisin, bu ürünün ve bu lokasyonun hak etti¤i fiyatlar›

alabilir hale geldik. Biz bunu standartlar›
ve servisi de¤iﬂtirmeden, dikkatsiz bir ﬂekilde, s›rf “Biz burday›z, bu fiyat› alabiliriz” diye görseydik belki de baﬂar›s›z olurduk. Altyap›s›n› haz›rlad›ktan sonra bunu
yapt›¤›m›z için sonuç gayet baﬂar›l› oldu.
Bütün bu de¤iﬂim iﬂletmenin mali performans›na nas›l yans›d›?
Divan çat›s› alt›nda bu y›l ilk kez verilen
“Alt›n Performans” ödülünü ald›¤›m›z› y›l
sonu kutlamalar› s›ras›nda ö¤rendik.
Ödülün baz› kriterleri vard›; bu ödül bütün Divan iﬂletmeleri dikkate al›narak veriliyor. Vergi öncesi en yüksek kâr› getiren
iﬂletme olduk, yani kârl›l›kta birinci olduk. Oteller aras›nda ortalama oda fiyat›na bak›ld›¤›nda, en yüksek oda fiyat›n›

sa¤layan oteldik. Üçüncü kriter ise müﬂteri memnuniyeti ve müﬂteri sadakatiydi. Bu
konuda da otelimiz en yüksek notu ald›.
Bunun d›ﬂ›nda çal›ﬂan memnuniyetinde
de en büyük s›çramay› yapt›k. Çal›ﬂan
memnuniyetinde geçen seneye göre en
yüksek art›ﬂ› sa¤layan otel olduk.
Çal›ﬂan memnuniyeti nas›l sa¤land›?
Daha önce de belirtti¤im üzere ekibin tüm
üyelerini tan›y›p, onlar› bilgi, tecrübe, ilgi
alan› ve becerilerine göre çeﬂitli görev ve
sorumluluk seviyelerinde konumland›rd›¤›n›zda, performanslar›n› aç›k bir ﬂekilde
ölçebiliyor ve adil bir yönetim sergiliyorsunuz. Kiﬂiler iﬂlerini benimseyip severek,
yetki ve sorumlulu¤unu alarak yap›yor.
Biz Divan ‹stanbul’da her ﬂeyi ﬂeffaf bir ﬂekilde yap›yoruz, kimse bir sürprizle karﬂ›laﬂm›yor. Herkes ne yapmas› gerekti¤ini
biliyor, reaktif de¤il proaktif bir yönetim
var. Beklentilerimiz belli, iﬂini iyi yapanlar› daha çok motive ediyor; yapamayanlar›
yapabilecekleri seviyeye getirmeye çal›ﬂ›yoruz. Her ay ay›n çal›ﬂan›n› seçiyor, her
ay do¤um günü olan personele do¤um
günü kutlamas› yap›yoruz. Otelin performans›n› onlarla paylaﬂ›yoruz. Çal›ﬂanlar›m›z yönetimi karﬂ›lar›nda de¤il, yanlar›nda görüyor. Divan ‹stanbul’da bilgiyi paylaﬂan, aç›k, fikre ve insana de¤er veren,
bunu da tüm uygulamalar›na yans›tan bir
yönetim var.
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Uluç Ali
Reis için
el ele
Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç, Türk Deniz Kuvvetleri’ne
29 y›l hizmet eden, art›k Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenen
TCG ULUÇAL‹RE‹S (S338)’in tarihe kazand›r›lmas›na destek veren
kurum ve kuruluﬂlar› bir yemekte buluﬂturdu

“U

luç Ali Reis”in yolculu¤u, USS THORNBACK (SS 418) ad›yla, 13 Ekim 1944 y›l›nda ABD’nin Portsmouth Tersanesi’nde
baﬂlad›. ABD donanmas›nda birçok önemli görevi yerine getiren denizalt›, 2 Temmuz 1971 tarihinde Türk Deniz Kuvvetleri bünyesine kat›ld›.
Ad› art›k TCG ULUÇAL‹RE‹S (S338) olmuﬂtu. 29 y›l Türk
Deniz Kuvvetleri’ne hizmet etti. 56 yaﬂ›na geldi¤i 31 Temmuz
2000 tarihinde buradaki hayat› da noktaland›. Türk Deniz
Kuvvetleri’nden hizmet d›ﬂ› oldu¤u 2000 y›l›ndan itibaren denizalt› için yeni bir dönem baﬂlad› ve Rahmi M. Koç Müzesi’nin kanatlar› alt›na girdi. Rahmi M. Koç Müzesi TGC ULUÇAL‹RE‹S (S338)’i, tarihe hayat vermek ve gelecek nesillere
taﬂ›yabilmek için bak›m›n› yaparak ziyarete açt›. Halen Rahmi
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M. Koç Müzesi Kültür Vakf›’nda sergilenen TCG ULUÇAL‹RE‹S (S338), beﬂ y›lda bir bak›m, onar›m ve havuzlama iﬂlemlerinden geçiyor.
Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç, TCG ULUÇAL‹RE‹S (S338)’in tarihe kazand›r›lmas›nda maddi ve manevi yard›mda bulunan kurum ve kuruluﬂlar›n temsilcilerini bir yemekte
buluﬂturdu. Rahmi M. Koç Müzesi’nin takdir ve teﬂekkürleri,
Koç Holding‘deki ö¤le yeme¤inde Rahmi M. Koç taraf›ndan
destekçilere sunuldu. Destekçi kurum ve kuruluﬂ temsilcilerine
ayr›ca günün an›s›na ﬂilt ve müze kitab› hediye edildi.

Bir ﬂerden binlerce

hay›r do¤du
S

emahat Arsel, sa¤l›k alan›ndaki birçok deste¤in
yan› s›ra hemﬂireli¤e katk›s› nedeniyle Yeni Etiler Lions Kulübü’nce verilen
Melvin Jones Dostluk Ödülü’nü al›rken
yapt›¤› konuﬂmaya, “ﬁerden hay›r do¤ar” sözleriyle baﬂlad›. Ödülünü Yeni
Etiler Lions Kulübü dönem Baﬂkan› Nihal Atay’dan alan Arsel, bu sözlerinin
nedenini de ﬂöyle aç›klad›: “Ben bu deyimi yaﬂad›m. Amerikan K›z Koleji’nden
baﬂar› ve mutlulukla diploma ald›¤›m
yaz, tam üniversiteye girmek üzere imtihanlara haz›rland›¤›m günlerde, bir gece
korkunç bir a¤r›yla uyand›m. Nefes alam›yordum. Tetkikler sonunda karaci¤erimin ‘kist hidatik’ ile dolu oldu¤u ö¤renildi. ‹lk ameliyat›m London Clinic’te
maalesef hatal› yap›ld›¤› için, parazitler
tüm vücuduma da¤›ld› ve muhtelif y›llarda Türkiye baﬂta olmak üzere, de¤iﬂik
ülkelerde tam dokuz kez ameliyat oldum. Uzun y›llar›m› hastanelerde, yo¤un bak›mda, doktor ve hemﬂirelerle iç
içe geçirdim. Hemﬂirenin hasta için ne
kadar önemli oldu¤unu, hasta olarak
kendimde denedim. Deneyimli, kiﬂilikli,
klinik bilgi ve becerisi kuvvetli bir hemﬂirenin hastan›n iyileﬂmesinde büyük etkisi ve katk›s› oldu¤unu, bilgisiz, beceriksiz ve iyi yetiﬂmemiﬂ bir hemﬂirenin
ise hastay› büsbütün hastaland›rd›¤›n›
yaﬂayarak gördüm.” Arsel hastal›¤› s›ras›nda, 1950’lerde Türkiye’de hemﬂirelik
mesle¤inin ne kadar geri oldu¤unu ve
sorunu kendi baﬂ›na çözemeyece¤ini
fark etmiﬂ. Vehbi Koç Vakf›’nda bir
Hemﬂirelik Fonu ve bir de hemﬂirelerden oluﬂan komite kurarak iﬂe baﬂlam›ﬂ.

Lions kurucusu ad›na dünyada özenle seçilen
kiﬂilere uygun görülen uluslararas› Melvin Jones
Dostluk Ödülü, sa¤l›k ve özellikle hemﬂireli¤e
katk›lar› nedeniyle Semahat Arsel’e verildi

50 y›l› aﬂk›nd›r mesle¤i hak etti¤i noktaya getirebilmek için hemﬂirelerle el ele
çal›ﬂan, “Zor oldu ama de¤di” diyen Semahat Arsel, ﬂahsi katk›lar› yan›nda
Vehbi Koç Vakf› arac›l›¤› ile de mesle¤e
destek veriyor. Bu kapsamda 1974’te
kurulan ve Türkiye çap›nda hemﬂirelik
mesle¤inin geliﬂmesini sa¤lamay› amaçlayan Hemﬂirelik Fonu ile hemﬂirelere
burslar, ders kitaplar› bas›m›, e¤itim fa-

aliyetleri, proje destekleri gibi katk›lar
sa¤lan›yor. 1999’da Semahat Arsel taraf›ndan finanse edilerek kurulan Koç
Üniversitesi Hemﬂirelik Yüksek Okulu’nda da ö¤rencilerin yüzde 60’› burslu.
Okula ba¤l› “SANERC Araﬂt›rma Merkezi” de, sahada çal›ﬂan hemﬂirelere kendilerini yenileyebilmeleri için kurslar veriyor. Bugüne kadar 6 binin üzerinde
hemﬂire bu kurslardan yararland›.
37

h ayata dair
BEKO BAY‹L‹⁄‹NDEN MECL‹S KOR‹DORLARINA

Türkmeno¤lu art›k
çözümün adresinde
“Van’›n ve Vanl›n›n sorunlar›, bu sorunlara iliﬂkin çözüm yollar›, daima
akl›m›n bir köﬂesindeydi. Çözüm yolunda ad›m atmaya gayret ettim.
Hizmette daha da etkin olabilmek için çeﬂitli sivil toplum örgütlerinde
görev ald›m, yöneticilik yapt›m. Sonra yolum Ankara’ya düﬂtü”

K

ayhan Türkmeno¤lu Beko bayii iken memleketi
Van ve bölgenin sorunlar›n›n çözümü için sivil
toplum örgütlerinde çal›ﬂ›yor, raporlar haz›rl›yordu. Türkmeno¤lu art›k bu çal›ﬂmalar›n› Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde, bir milletvekili olarak sürdürüyor. Ak Parti Van
Milletvekili Türkmeno¤lu’nun kat›ld›¤›
Meclis çal›ﬂmalar› aras›nda, bölgeleraras› geliﬂmiﬂlik farklar›n›n giderilmesine yönelik araﬂt›rma komisyonu kurulmas›, Van Gölü’nün turizme kazand›r›lmas›, kullan›labilir bir bölgesel ve
sektörel teﬂvik öneri paketi, kalk›nma
ajans› kurulmas› haz›rl›klar› var. Türkmeno¤lu ile sohbetimizi Van’dan baﬂlay›p Ankara’da noktalad›k.
Sizi tan›yabilir miyiz?
Van’da do¤dum. ‹lk, orta ve lise tahsilimi Van’da tamamlad›m. Ticaretin
içindeki bir aileden geliyordum. Ailemin 200 y›ll›k bir ticaret geçmiﬂi var.
Tüm hayat›m› Van’da geçirdim. ﬁehrim
benim için çok önemlidir. Van’›n ve
Vanl›n›n sorunlar›, bu sorunlara iliﬂkin
çözüm yollar›, daima akl›m›n bir köﬂesindeydi. Çözüm yolunda ad›m atmaya
gayret ettim. Hizmette daha da etkin
olabilmek için çeﬂitli sivil toplum ör-
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gütlerinde görev ald›m, yöneticilik yapt›m. Sonra yolum Ankara’ya düﬂtü.
Sosyo ekonomik konularda raporlar
haz›rlad›n›z, “Avrupa Kap›s›nda Do¤u
Anadolu Gerçe¤i” kitab›n› yazd›n›z, sivil toplum kuruluﬂlar›nda çal›ﬂt›n›z,
Yerel Televizyonlar Birli¤i’nden “Halk
Kahraman› Ödülü” ald›n›z. Hayat›n›z›n sosyal sorunlarla iç içe bu gidiﬂine
bak›l›rsa, siyaset yolu size çok önceden görünmüﬂ...
Çeﬂitli sivil toplum kuruluﬂlar› ve meslek
odalar›nda çal›ﬂt›m. Bu kuruluﬂlarda hem
kurucu üyelik hem baﬂkanl›k yapt›m. Bu
kuruluﬂlarda yapt›¤›m çal›ﬂmalar nedeniyle, birçok takdir, taltif ve ödül ald›m.
Bölgemizin sosyo ekonomik yap›s›, hizmet anlay›ﬂ›mda hep ön plandayd›. Ana
hedefim, bölge illerini geliﬂmiﬂ illerimizin
seviyesine ç›karmakt›. Bu yönde 10’a yak›n rapor ve sizin de belirtti¤iniz gibi “Avrupa Kap›s›nda Do¤u Anadolu Gerçe¤i”
adl› bir kitap yazd›m. Bu çal›ﬂmalar s›ras›nda, akl›mda asla siyaset fikri yoktu.
ﬁehrime ve bölgeme hizmeti, bir yerlere
gelmenin haz›rl›¤› olarak yapmad›m.
Ama yaﬂam sürprizlerle, tesadüflerle doludur. Hemﬂerilerim bu çal›ﬂmalar›m›n,
çözümün merkezi olan Ankara’da,
TBMM’de sürmesi gerekti¤i konusunda
›srar etti. Ben de memleketime hizmet etme ›srar›mla bunun do¤rulu¤una inand›m. Böylece 23. Dönem’de Adalet ve
Kalk›nma Partisi’nden milletvekili oldum.
Bir milletvekili olarak, ekonomik, sosyal ve bölgesel sorunlara nas›l katk›da
bulunabilece¤inizi düﬂünüyorsunuz?
Bölgemiz y›llar›n ihmalini, yanl›ﬂ politikalarla yanl›ﬂ yönlendirmelerin s›k›nt›s›n› yaﬂad›; bir türlü istenilen kalk›nma
hamlesini gerçekleﬂtiremedi. Ancak Ak
Parti Hükümeti, e¤itimde, sa¤l›kta, sosyal adalette, bunun yan›nda KÖYDES ve
BELDES projeleriyle de ortaya somut icraatlar koydu. Birçok sorun mesele çözüldü. Benim de öncelik verdi¤im çal›ﬂmalar var. Bölgemizin kalk›nmas› için
bölgeleraras› geliﬂmiﬂlik farklar›n›n giderilmesine yönelik, Meclis çat›s› alt›nda
araﬂt›rma komisyonunun kurulmas›yla
ilgili çal›ﬂmalar baﬂlat›ld›.
Havzam›z›n do¤a, tarih ve ekonomik
zenginli¤i olan Van Gölü’nün kirlili¤i ve
turizme kazand›r›lmas› için araﬂt›rma komisyonu kurulacak. Sanayii en çok etkileyen enerjinin sa¤l›kl› bir yap›ya kavuﬂmas› için yo¤un çal›ﬂmalar var. Bölgemi-

ze uygun, kullan›labilir bir bölgesel ve
sektörel teﬂvikle ilgili öneri paketi haz›rl›yoruz. Kalk›nma ajans› kurulmas› için
de altyap› çal›ﬂmalar›m›za baﬂlad›k.

Ürün çeﬂitlili¤i ve kalitesi nedeniyle de
hiç sorun yaﬂamad›m. Beko benim için,
reklam sloganlar›nda da söylendi¤i gibi,
bir dünya markas›d›r.

Siz ayn› zamanda Beko bayiisiniz. Koç
Toplulu¤u ile yolunuz nas›l kesiﬂti?
Bu iﬂ paydaﬂl›¤› sizin için ne ifade ediyor?
1985 y›l›ndan bu yana beyaz eﬂya sektöründe bayilik yap›yorum. Bu süre zarf›nda Beko ailesi içinde bulunmaktan her
zaman onur duydum. Bir çok toplant›la-

Sivil toplum kuruluﬂlar›ndaki etkinli¤iniz halen sürüyor mu?
Sivil toplum içinden gelen biri olarak
birçok etkinlikte bulunmak, benim için
bir tutku oldu ve büyük mutluluk veriyor. Hizmet bilinciyle halk›n derdini dert
edinmekle birçok yaraya merhem olaca¤›ma inan›yorum. Bu nedenle sivil yap›n›n da hâlâ içindeyim.

“Koç Grubu ülkemizde
yapt›¤› sanayi
yat›r›mlar›n›n yan› s›ra
e¤itim, sa¤l›k ve kültür
alanlar›nda önemli
hizmetlerde bulundu.
Topluluk, daima
sosyal sorumluluk
bilinciyle hareket etti.
Bu yaklaﬂ›m, birçok
ﬂirkete, holdinge
örnek olmal›”

Sosyal sorumluluk sahibi bir vatandaﬂ
olarak, ﬂirketlerin sosyal sorumluluk
faaliyetleri hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz? Koç Toplulu¤u’nun bu kapsamdaki projelerini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Japonlar son 50 y›l içinde dünya ekonomisinde çok iddial› bir konuma geldiler.
Bunda, ilkeli ve çok çal›ﬂmalar›n›n pay›
büyük. Japon iﬂadamlar›n›n, iﬂadam›
kimli¤i d›ﬂ›nda iki önemli toplumsal sorumlulu¤unun da oldu¤u söylenir.
Birincisi, ülkelerini idare etmeye aday olmuﬂ kiﬂiler içinde, ehliyet ve liyakat sahibi olanlar›n iﬂbaﬂ›na gelmesi için gayret
göstermek. ‹kincisi de her ﬂeyi devletten
beklemek yerine topluma fayda sa¤layacak alanlarda katk› sa¤lamak.
Koç Grubu da ülkemizde yapt›¤› sanayi
yat›r›mlar›n›n yan› s›ra e¤itim, sa¤l›k ve
kültür alanlar›nda önemli hizmetlerde
bulundu. Ayr›ca Topluluk, daima sosyal
sorumluluk bilinciyle de hareket etti,
“Baki kalan bu kubbede hoﬂ bir sada” b›rakt›. Bu yaklaﬂ›m, birçok ﬂirkete, holdinge örnek olmal›.
Bizden Haberler dergisi bile bir kurumun
sosyal sorumluluk görevini yerine getiriyor, etki alan›na bilgi ak›ﬂ› sa¤l›yor.

r›na kat›ld›m. Yak›n bir aile s›cakl›¤› yaﬂad›m. Ticari birlikteli¤im ayn› duygularla sürüyor. Koç Grubu’nun bir markas›
olan Beko, istikrarl› bir çizgiye sahip ve
devaml› büyüme trendi içinde. Yönetim
ve personel disipliniyle birçok kurumsal
firmaya örnek olacak nitelikte. Beko bayili¤im süresince hep güven duydum.

Kayhan Türkmeno¤lu kimdir?
25 Eylül 1962'de Van’da do¤an Kayhan Türkmeno¤lu, lise e¤itiminin ard›ndan serbest ticarete baﬂlad›. Van Ticaret ve Sanayi Odas› Baﬂkan Yard›mc›l›¤› ve Baﬂkanl›¤›
görevinde bulunan Türkmeno¤lu, ayr›ca Van Belediye Meclis Üyeli¤i, Yüzüncü Y›l Üniversitesi Vakf› Yönetim Kurulu Üyeli¤i, Jandarma Genel Komutanl›¤› Asayiﬂ Vakf› Kurucu Üyeli¤i, Jan-Der Yönetim Kurulu Üyeli¤i, Van'a Hizmet Vakf› Üyeli¤i, VAS‹AD
Üyeli¤i, Emniyet Teﬂkilat›n›n Güçlendirilmesi Derne¤i Yönetim Kurulu Üyeli¤i, Van Tenis ve Yüzme ‹htisas Kulübü Derne¤i Kurucu Üyeli¤inde bulundu. Vanspor Kulübü yöneticili¤i yapan Türkmeno¤lu, Yerel Televizyonlar Birli¤i taraf›ndan 2001’de verilen
“Halk Kahraman› Ödülü”nün yan› s›ra pek çok kurum ve kuruluﬂtan ödül ald›. Sosyo
ekonomik konular› içeren 10’a yak›n rapor haz›rlayan Türkmeno¤lu’nun, ayr›ca “Avrupa Kap›s›nda Do¤u Anadolu Gerçe¤i” adl› yay›nlanm›ﬂ bir kitab› var.
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“istiyoruz ki her
bebek sevinç
getirsin”
Her y›l 300’ü aﬂk›n kad›n, önlenebilecek ölümlerle, gebelik, do¤um,
lohusal›kta aram›zdan ayr›l›yor. TAP Vakf›, bu ölümlerin önlenmesi
ve sa¤l›kl› bir nesil için bir dizi proje yürütüyor ve bu çabaya medya ile
iﬂ dünyas›ndan katk› bekliyor

“D

o¤an her çocu¤un, ailesine keder de¤il sevinç
getirmesini sa¤lamak istiyoruz.” Kendisi de
bir anne olan Caroline Koç, baﬂkanl›¤›n› üstlendi¤i TAP (Türkiye Aile Sa¤l›¤› ve Planlamas›) Vakf›’n›n amac›n› böyle aç›kl›yor. Vakf›n önceli¤i, “Güvenli Annelik” projesi. Caroline Koç, her y›l
400 kad›n›n gebelik ve sonras›nda can verdi¤ini hat›rlatt›¤› söyleﬂimizde, bu durumu önleme yolundaki çal›ﬂmalar›n› anlatt›
ve destek beklentilerini dile getirdi.
TAP Vakf›’n›n 2007 y›l› gündemi neydi?
“Güvenli Annelik”, 2007 y›l›nda vakf›n ana
faaliyetlerinin baﬂ›nda geliyordu. Gebe ve lohusalar›n sa¤l›¤›n› korumaya yönelik çal›ﬂmalar›n yan› s›ra gençlerin cinsel sa¤l›k konular›nda bilgilendirilmesi, aile planlamas›
yöntem kullan›m›n›n yayg›nlaﬂmas›, cinsel
yolla bulaﬂan enfeksiyonlar›n önlenmesi konular›nda da çal›ﬂmalar›m›z devam etti.
Bu çal›ﬂmalar›n›z› anlatmadan önce, ana
faaliyet konusu olarak seçti¤iniz “Güvenli
Annelik” ile ilgili bilgi verir misiniz?
Ülkemizde her y›l önlenebilir nedenlerle 400
kad›n, gebelik, do¤um ve lohusal›k s›ras›nda
yaﬂam›n› kaybediyor. Oysa anne ölümü nedenlerinin yüzde 75’i, önlenebilir olaylar. Ve
bu ölümlerin yar›ya yak›n› olan yüzde 47.5’i
de do¤um s›ras›nda yaﬂan›yor. Bu, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n da öncelik verdi¤i bir aland›. ‹ﬂte
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biz de bir sivil toplum kuruluﬂu olarak, bu konuda kendi sorumlulu¤umuzu yerine getirmeye çal›ﬂ›yor ve olanaklar›m›z ölçüsünde güvenli anneli¤e odaklan›yoruz.
Bu ölümlerin nedenleri nas›l s›ralanabilir?
Anne ölümlerinin sosyal koﬂullara ba¤l› nedenleri var; erken
yaﬂta evlilikler ve bunun sonucu 15-19 yaﬂ aras›ndaki do¤umlar, iki y›ldan s›k aral›klarla yap›lan do¤umlar, fazla say›da do¤umlar... Ancak ülkemizin kalk›nmas›yla birlikte bu nedenler azal›yor. Örne¤in evlenme
yaﬂ›n›n giderek yükselmesi, k›z çocuklar›n›n
daha uzun süreler e¤itim hayat›nda kalmas›,
erken yaﬂta anneli¤i azalt›yor. Gebelik döneminde sa¤l›k hizmeti kullan›m› ve düzenli
kontroller çok önemli. Sa¤l›k hizmet birimlerine yönlendirme ve hastanede do¤um, bu
ölümleri önemli ölçüde azaltacak.
Vak›f olarak konuya nas›l dikkat çektiniz?
2007 y›l›nda, güvenli annelik konusunda bir
iletiﬂim kampanyas› yapt›k. Anne ve anne
adaylar› için haz›rlanan bilgilendirici k›sa televizyon filmleri, radyo spotlar›, broﬂürler,
“Dikkat Bebek Var” araç ç›kartmalar› vard›.
Telefonla dan›ﬂmanl›k hizmeti de verdik.
Kampanyan›n 444 04 75 numaral› telefonunda dan›ﬂmanl›k hatt›n› arayanlar, gebelik ve
lohusal›k döneminde dikkat edilmesi gereken
konularda bilgi ald›. Ayr›ca özel sorunlar›n› da
dan›ﬂabilme imkân› buldular.

Anne ölümlerini önlemek için neler yap›l›yor?
Anne ölümleri, ülkemizde sa¤l›k politikalar› bak›m›ndan önem
verilen bir konu. Bu alanda bizim gibi sivil toplum kuruluﬂlar› da
pek çok çal›ﬂmalar yürütüyor; halk› bilinçlendirmek, hizmet kullan›m›n›n önemini vurgulamak, sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan yararlanma düzeyini art›rmak amaçlan›yor. Sa¤l›k Bakanl›¤› kendi hizmet
sunucular›na yönelik hizmet içi e¤itim programlar›n› düzenliyor,
hizmetlerini yayg›nlaﬂt›rarak kaliteyi yükseltmeye çal›ﬂ›yor.
Vak›f olarak siz bu konuda nas›l çal›ﬂmalar yap›yorsunuz?
Bu dönem çal›ﬂmalar›m›z›n ilki, ‹stanbul’da gebelik ve do¤um
hizmetlerinin çok yo¤un oldu¤u Bak›rköy Do¤um-Kad›n ve Çocuk Hastal›klar› E¤itim Hastanesi iﬂbirli¤iyle Ekim 2004-Ekim
2006 tarihleri aras›nda yürütülen çal›ﬂma. Hasta yo¤unlu¤u nedeniyle güvenli annelik konusunda halka yönelik düzenli ve planl›
e¤itime yeterince zaman ayr›lamad›¤› için projemizi bu konuda
geliﬂtirdik. Bak›rköy’de çal›ﬂmalar›m›z halen sürüyor. Daha sonra
faaliyetimizi Düzce ve Diyarbak›r’a taﬂ›d›k. Önümüzdeki y›llarda
da Sa¤l›k Bakanl›¤› ile iﬂbirli¤i yaparak, 2008 y›l›nda devam eden
‹stanbul, Düzce, Diyarbak›r projelerine ilaveten Trabzon ve Giresun’da baﬂlamay› planl›yoruz.

t›rmak için muhtelif politikalar sürdürmüﬂler. Fakat 1960’lardan
sonra planl› döneme geçildi¤inde, nüfus art›ﬂ h›z›n›n ekonomik
ve sosyal kalk›nmam›za paralel ﬂekilde artmas›n›n kalk›nmay›
h›zland›raca¤›n› düﬂünerek aile planlamas› programlar›n› benimsemiﬂ ve bu konuda bir kanun ç›karm›ﬂlar. Türkiye’de önceki y›llarda “aile planlamas›” denilince akla ne yaz›k ki “çocuk sahibi
olunmas›n›n engellenmesi” geliyordu. Oysa aile planlamas›, ailelerin istedikleri zaman ve istedikleri say›da çocuk yapabilmeleridir. Di¤er bir deyiﬂle, istemedi¤i çocu¤u yapmamas›. Dengeli
nüfus art›ﬂ›, ekonomik ve sosyal kalk›nmam›z bak›m›ndan çok önemli bir
faktör. Bizim vak›f olarak ana
hedefimiz, Türkiye’de

Bir kad›n bu merkezlere geldi¤inde nas›l karﬂ›lan›yor, ne tür
bilgiler veriliyor? Ard›ndan takibi yap›l›yor mu?
Bizim sa¤l›k hizmet birimlerindeki çal›ﬂmam›z, gebe ve lohusalara yönelik kapsaml› e¤itim çal›ﬂmalar›n›n sa¤l›k hizmetlerine entegrasyonuyla yürüyor. Gebelerin bu süreci daha bilinçli yaﬂamas› ve öz bak›m becerilerini geliﬂtirmeleri için haz›rlad›¤›m›z iki
e¤itim modülü var. Lohusal›k dönemi için de haz›rlanan bir bilgi
paketi mevcut. Dan›ﬂmanl›k hizmeti yan› s›ra bu bilgiler ebehemﬂireler taraf›ndan sa¤l›k kontrolü için gelen kad›nlara sunuluyor. E¤itim çal›ﬂmalar›m›z›n etkisini ölçmeye yönelik araﬂt›rmalar
yap›yor ve kal›c› davran›ﬂ de¤iﬂiklikleri konusundaki yaratt›¤›m›z
fark› görebiliyoruz.
Bu kapsamda halk e¤itim merkezlerinde de faaliyetiniz var...
Evet. Halk e¤itim merkezlerinde, Milli E¤itim Bakanl›¤› Ç›rakl›k
ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü ile vakf›m›z aras›nda imzalanan bir protokol uyar›nca, Eylül 1999’dan bu yana çal›ﬂma yürütüyoruz. Amaç, halk e¤itim merkezlerindeki kadrolu ve usta e¤iticilerin aile sa¤l›¤› konular›nda bilgilendirilmesi ve e¤iticilerin bu
konular›, oraya okuma yazma, biçki dikiﬂ ö¤renmeye gelen ev kad›nlar›na aktarmalar›. Bu faaliyet 2007’de de sürdü.
Gençlikle ilgili projeniz var m›?
Baz› özel okullarda, okullar›n talebi üzerine rehberlik dersleri
kapsam›nda ilkö¤retim ikinci düzeyi ve lise düzeylerinde cinsel
e¤itim programlar› uygulad›k. Özel Eyübo¤lu Lisesi, ﬁiﬂli Terakki
Vakf› ‹lkö¤retim Okulu, Robert Kolej, Üsküdar Amerikan Lisesi,
bu konuda çok duyarl› davrand›lar ve gençlerimize cinsel e¤itim
programlar› verilmesi için vakf›m›za talepte bulundular. Bu e¤itimler her y›l devam ediyor.
2002 y›l›ndan beri yönetim kurulu üyesi, 2005 y›l›ndan itibaren de yönetim kurulu baﬂkan› olarak TAP Vakf›’nda çal›ﬂ›yorsunuz. Sizce bu vakf›n önemi nedir?
Mensubu olmaktan gurur duydu¤um TAP Vakf›, bence çok
önemli bir sivil toplum kuruluﬂu. Ülkemizde Cumhuriyet’in ilk
kuruluﬂ y›llar›nda hükümetler, harp y›llar›nda k›r›lan nüfusu ar-

sa¤l›kl› anneler,
sa¤l›kl› çocuklar, sa¤l›kl› aileler ve de sa¤l›kl› bir
nesil yetiﬂmesine katk›da bulunmak ve do¤an her çocu¤un, ailesine keder
de¤il sevinç getirmesini sa¤lamak. Bu amaca ulaﬂmak için,
bu stratejik ve önemli görevi yapabilmek için destek bekliyoruz.
Kimlerden, ne tür destek bekliyorsunuz?
Öncelikle çal›ﬂmalar›m›z› iﬂbirli¤i içinde sürdürdü¤ümüz Sa¤l›k
Bakanl›’¤›ndan sa¤l›k hizmet birimlerine, il sa¤l›k müdürlüklerinden yerel yönetimlere tüm kurumlar›n bu sürece inanmas›, sahiplenmesi ve devam› konusunda deste¤i çok önemli. Medyan›n, kitle iletiﬂim araçlar›n›n ailelere bu konuda verece¤i mesajlar, hizmet
sunumuna ulaﬂma konusunda teﬂvik, çal›ﬂmalar›n etkisini art›r›r.
Ve bu çal›ﬂmalara kaynak yarat›lmas› konusunda da sosyal sorumluluk yaklaﬂ›m› kapsam›nda özel sektörün deste¤i tamamlay›c› olacakt›r.
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Statoil’in Güvenli Davran›ﬂ Program› uyar›yor:

”Sizin hatan›z bir
baﬂkas›n›n sonu olabilir”
‹ﬂ kazalar›na karﬂ› mizahi ve çarp›c› mesajlarla geliﬂtirilen Güvenli Davran›ﬂ
Program›’n›n yarat›c›lar› ﬂöyle diyor: Ofiste çal›ﬂan insanlar “Ofiste baﬂ›m›za ne
gelebilir ki? En fazla sandalyeden düﬂeriz” diyor. Biz “Hay›r” diyoruz, “Sizler baﬂka
yerlerde çal›ﬂan insanlar›n hayat›n› etkileyecek planlar yap›yor, tasar›mlar
yarat›yorsunuz. Hata yaparsan›z, bu hatalar o insanlar›n hayat›na mal olabilir”

“S

adece onun geri gelmesini
istiyordum. Umutsuzca
bunu istiyordum. Hat›rlayamad›¤›m saatler geçti.
Bu kazan›n yaﬂanmayabilece¤ini biliyordum.” ‹ki küçük k›z› bahçede oynarken, Norveçli genç kad›n, kameraya bunlar› anlat›yordu. Umutsuzca
geri dönmesini istedi¤i, bir iﬂ kazas›nda
baﬂ›n›n arkas›na ald›¤› darbeyle hayat›n›
kaybeden 32 yaﬂ›ndaki kocas›yd›. Koç
Statoil ve iﬂ ortaklar›n›n çal›ﬂanlar›, toplant› salonundaki küçük perdeye yans›yan bu ac›y› dikkatle izliyordu. Bu e¤itim
filmi, izleyicilerine ﬂunu söylüyordu:
“Birbirimizden sorumluyuz.”
‹ﬂ güvenli¤i e¤itimini klasik ders düzeni
d›ﬂ›na ç›karan, küçük bir aksakl›¤›n yol
açt›¤› sonuçlar› ya da bir insan kayb›n›n
geride kalanlar için ne ifade etti¤ini k›sa
filmlerle anlatan Safe Behavior Program›’n› (SBP-Güvenli Davran›ﬂ Program›) Türkiye’ye Koç Statoil taﬂ›d›. Bu ilginç sunumu haz›rlayan da, Koç Statoil’in orta¤›, Avrupa do¤algaz pazar›n›n
ana tedarikçisi ve dünyan›n en büyük
ham petrol sat›c›lar›ndan Norveçli Statoil idi. SBP’yi 2002’den bu yana dünyan›n
10 ülkesinde 29 bin kiﬂiye sunan Statoil’in SBP Proje Müdürü Jan Henry Larsen, ‹stanbul e¤itiminin ard›ndan
Bizden Haberler’e ilginç yöntemleriyle ne amaçlad›klar›n› anlatt›.
SBP nas›l geliﬂtirildi?
Program›n amac›, Statoil çal›ﬂanlar›n›n güvenlikle ilgili davran›ﬂlar›n›
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ve güvenlik kültürünü geliﬂtirmek. Bu
konularla ilgilenenler, de¤iﬂimlerin bir
anda olmayaca¤›n› iyi bilir. Ama yapt›¤›m›z araﬂt›rmalar gösteriyor ki, programa
baﬂlad›¤›m›z dönemden beri gerek yöneticilerimizin gerekse çal›ﬂanlar›m›z›n güvenli¤e bak›ﬂ aç›lar›nda büyük de¤iﬂiklikler oldu. Bu de¤iﬂiklikleri, iﬂ kazalar›ndaki azalmalarla da ispatlamak mümkün. Günlük yaﬂant›m›zda, insanlara
kendilerini riske atmadan, daha güvenli
bir ortamda çal›ﬂmalar›n› sa¤lamak için
önerilerde bulunuyoruz. Ama ne yaz›k
ki ço¤u bunlar› kabul etse de, her ﬂeye
ra¤men kendi yöntemlerini tercih ediyor. ‹ﬂte kazalar da tam bu aﬂamada
devreye giriyor. ‹ﬂyerlerindeki
ciddi kazalar›n çok büyük

bir bölümü insan hatas›ndan kaynaklan›r. Beklenmedik durumlarda, kazalar›
önlemek için bariyer diye adland›rd›¤›m›z, baz› güvenlik önlemlerine baﬂvuru-

Statoil’in SBP Proje Müdürü
Jan Henry Larsen

ruz. Ama bu önlemlerin en az birini atlad›¤›m›zda kazalar kaç›n›lmazd›r. Uzunca
bir süre için teknik bariyerler güvenlik anlam›nda önemli bir rol oynad›lar. Son birkaç y›ld›r bunlara, “yumuﬂak bariyerler”
olarak adland›rd›¤›m›z yeni baz› önlemler
eklendi. Biz de SBP’yi geliﬂtirirken, bu yumuﬂak bariyerlerden biri olan, “birbirimize karﬂ› sorumlu olmak”tan yola ç›kt›k.
Güvenlikle ilgili daha önceki çal›ﬂmalar›n›z SBP’den farkl› m›yd›?
SBP’den önce k›sa ya da uzun dönemli
kampanyalar düzenliyorduk. Kampanya
süresince insanlar ö¤retilenleri uyguluyor;
ama bir süre sonra hemen her ﬂeyi unutup
yine kendi yöntemlerini tercih ediyorlard›. Bizim böyle bir program yaratmaktaki
amac›m›z, süreklili¤i sa¤lamakt›. Bu
amaçla filmler haz›rl›yoruz; bu filmleri
toplant›lar›m›zda kat›l›mc›lar›m›za sunuyoruz; workshop’lar düzenliyoruz. Elde
etti¤imiz bulgular›, çeﬂitli departmanlara
bir paket halinde gönderiyoruz.
‹zledi¤imiz kadar›yla filmleriniz kat›l›mc›lar› duygusal aç›dan epey etkiliyor. Bu bilinçli bir tercih mi?
Gazetelerde s›kl›kla ölümcül kaza haberleri yer al›r. Hemen hepimiz bu haberleri
ﬂöyle bir okuyup geçeriz. Oysa biri öldü¤ünde, geride baz› insanlar kal›r. ‹ﬂte bunlar› da göstermek istiyoruz: Kaza sonucu
ölenlerin ard›ndan yak›nlar›n›n yaﬂad›¤›
ac›lar, s›k›nt›lar... ‹nsanlar böyle bir filmi
izlediklerinde daha fazla duyarl›l›k gösteriyor ve daha güvenli davranmaya çal›ﬂ›yor. Geçmiﬂte kampanyalar›m›z, daha çok power
point sunumlar›na
dayan›yordu. ‹statistikler, tablolar... ‹nsanlar
s›k›l›yordu.

SBP ise tart›ﬂmalar, filmler, mizah ve duygular›n birleﬂiminden oluﬂuyor.
SBP’yi uygularken de¤iﬂik tepkilerle
karﬂ›laﬂ›yor musunuz?
Bazen. Örne¤in ofis ortam›nda çal›ﬂanlar;
“Ofiste baﬂ›m›za ne gelebilir ki? En fazla
sandalyeden düﬂeriz” diyor. Biz ise “Hay›r” diyoruz, “Sizler baﬂka yerlerde çal›ﬂan
insanlar›n hayat›n› etkileyecek planlar yap›yor, tasar›mlar yarat›yorsunuz. Bunlar›
gergin, uygun olmayan koﬂullarda yarat›rsan›z hata yapars›n›z ve bu hatalar da o insanlar›n hayat›na mal olabilir. Bu program›n as›l mesaj›, birbirimize karﬂ› sorumluluk duymaya dayan›yor. Ben bir baﬂkas›na
karﬂ› sorumluluk duyup, onun daha güvenli, rahat bir ortamda çal›ﬂmas›n› sa¤layaca¤›m ki, o da bana ayn› ﬂeyleri yaps›n.
Statoil, SBP’yi yaln›zca Statoil çal›ﬂanlar›na m› uyguluyor?
Hay›r, dünyan›n çeﬂitli yerlerindeki iﬂ ortaklar›m›za bu program› sunup onlar› ayd›nlatmaya çal›ﬂ›yoruz. 10 ülkede sunum
yapt›k. Birçok taﬂeronumuz ço¤umuzdan
çok daha güç ﬂartlar alt›nda çal›ﬂ›yor. Tehlike ile daha fazla burun buruna geliyor.
Baz› küçük taﬂeronlar›n böyle bir programa kat›lmak için maddi imkânlar› yeterli
olmayabiliyor; biz bu filmleri, bu güvenlik
program› paketlerini onlara ücretsiz sunuyoruz. Çünkü Statoil ile çal›ﬂan herkesin
güvende olmas›n› istiyoruz.

Zincirin gücü en zay›f
halkas› kadard›r
E¤itimi Türkiye’ye getiren Koç Statoil Gaz
Toptan Sat›ﬂ A.ﬁ.’nin Teknik Operasyonlar Müdürü Timur Demirel de ayn› hassasiyetleri dile getirdi: “Güvenli¤i, yaln›zca
iﬂle ilgili de¤il, hayat›m›z›n bir parças› olarak görmeliyiz. Orta¤›m›z Statoil 36 ülkeyle iﬂ ba¤lant›s› içinde; dolay›s›yla güvenlik konusunda ciddi birikimlere sahip.
Bu birikimden yola ç›karak geliﬂtirdikleri
‘Güvenli Davran›ﬂ Program›’n› hem kendi
ﬂirketimizdeki arkadaﬂlarla hem de iﬂ ortaklar›m›zla paylaﬂmay› amaçlad›k. Koç
Grubu’nun kültüründe zaten güvenlik
önemli bir yer tutuyor. Biz de ekibimizin
güvenlikle ilgili bilinç düzeyini yukar› taﬂ›makta kararl›y›z. Ancak bu da yeterli de¤il. ﬁirket büyüdükçe taﬂeron ve müﬂteri
say›m›z art›yor. Onlara da bu bilinci, kültürü vermek istiyoruz. Zincirin gücü, en
zay›f halkas› kadard›r. Bu yüzden bu tür
e¤itimleri paylaﬂmak bizim için çok
önemli.”

Kat›l›mc›lar etkilendi
Selma Bozkurt
(Is›san Kayseri A.ﬁ.
‹malat Müdürü)
Burada hedeflenen, bir
kültür oluﬂturmaya çal›ﬂmak. Bu nedenle son derece yararl› buldum ve çok
etkilendim. Asl›nda buradan ald›klar›m›z, sadece
firma içi çal›ﬂmalar›m›z için de¤il, hayat›m›z boyunca bize faydal› olacak bilgiler.
Hayat›m›zda güvenli davranman›n ipuçlar›n› ald›k. Burada ö¤rendi¤imiz güvenlik
davran›ﬂ kurallar›n› kendi firmam›zda uygulamaya çal›ﬂaca¤›z.
‹lker M›s›rl›
(Koç Statoil Gaz
Toptan Sat›ﬂ A.ﬁ.
Müﬂteri Destek Mühendisi)
Koç Grubu bünyesinde bir
ﬂirket olarak standartlara
son derece önem veren bir
kuruluﬂuz. E¤itimler bizim
için çok önemlidir. Güvenli Davran›ﬂ Program›’n› bizim e¤itim programlar›m›zla paralellik gösteriyor. Bu nedenle de memnun kald›m. Ayr›ca Statoil’in
Güvenli Davran›ﬂ Program›, duygular› da
ön plana ç›kar›yor.

Yumuﬂak güvenlik bariyeri
Güvenli Davran›ﬂ Program›’na göre güvenli¤i sa¤lamaya yönelik iki tür bariyer
var. Kask takmak, güvenlik kemerini ba¤lamak gibi “sert güvenlik bariyerleri” ve
teknik bariyerlerin d›ﬂ›nda, insanla ilgili
olan “yumuﬂak bariyerler“. Yumuﬂak bariyerler ﬂöyle s›ralan›yor:
• ‹ﬂ güvenli¤i de en az üretim ve maliyet
kadar önemlidir. Elimizdeki kaynaklarla,
bir iﬂi belirlenen zamanda “güvenli” olarak bitirebilece¤imizden emin de¤ilsek, iﬂi
güvenli¤i tamamen sa¤layana kadar ertelemek gerekir.
• Yönetimin her düzeyinde güvenlikle ilgili konular tart›ﬂ›lmal›. Bir çal›ﬂan›n, yöneticiye; “Bu iﬂ güvenli de¤il” demesi, aç›k iletiﬂimin güzel bir örne¤i.
• Beklenmedik bir olay oldu¤unda ne tür
kazalar›n ortaya ç›kabilece¤i konusunda
de¤erlendirme yap›lmal›. Böylece kendimize önceden güvenlik bariyerleri yaratm›ﬂ oluruz.
• Yaln›zca kendimizden sorumlu olmamal›, ayn› zamanda riske at›lan iﬂ arkadaﬂlar›m›z› da kollamal›, uyarmal›y›z.
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Tekne uzunlu¤u 36.84
metre olan Private Lives,
ﬂ›k ve konforlu bir iç
tasar›m›na sahip.

Türkiye; konumu, rekabetçi fiyat
politikas›, co¤rafi ve kültürel
özellikleri ile yatç›l›k sektöründe
avantajl›. Tuzla Tersaneler bölgesi
benzersiz. Yabanc› heyetler ürün
kalitesine hayran. Yan sanayinin bu
bölgede olmas›na da hayret ediyorlar

RMK Marine Yat Bölümü Direktörü Mike Burnham:

“Hedefimiz ‘en iyi
ikincilik’ olmamal›”
MK Marine Yat Bölümü Direktörü Mike Burnham, sektörde Türkiye’nin avantajlar›n› “Makul
teslim zamanlar›nda uygun fiyatla yüksek kaliteli
iﬂ yapmak”, dezavantajlar›n› ise “Uluslararas› yat
sektörünü yeterince tan›mama ve Türk yat sektörünün sayg›nl›¤›n› zedeleyen birkaç kötü proje” olarak s›ralad›.
Burnham, geliﬂim formülünü de ﬂöyle aç›klad›: “Kendimizi h›zla
yetiﬂtirmeliyiz. Aç›k fikirli, hedefe odakl› olmal›, çok çal›ﬂmal›y›z. En iyi ikinci olmak, hedeflerimiz aras›nda yer almamal›.”
RMK Marine, 1974’te çelik, alüminyum ve GRP tekne inﬂaas›
üzerine Haliç’te kurulur kurulmaz, özellikle lüks motor yatlar›n
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yap›m›yla uluslararas› piyasada ad›ndan söz ettirmeye baﬂlad›.
1984’te Tuzla’ya taﬂ›nd›. Koç Toplulu¤u’na kat›ld›¤› Haziran
1997’den itibaren yo¤un modernizasyon projelerine baﬂlad›.
Askeri ve ticari gemi ile yatlar›n; tasar›m›, inﬂaat›, proje yönetimi,
bak›m ve onar›m› konular›nda ulusal ve uluslararas› pazarda
anahtar teslimi çözümler sunan RMK Marine, 2007’de iki önemli anlaﬂmaya imza att›. ‹lki, 16 Ocak tarihli askeri proje anlaﬂmas›. Milli Savunma Bakanl›¤› Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›’n›n
dört adet Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ihalesini kazan›p, özel
sektör tarihindeki en büyük muharip gemi ihalesini alarak bir ilki gerçekleﬂtirdi. ‹kincisi ise 10 Temmuz’da imzalanan anlaﬂ-

M/Y Jasmin, International
Boat taraf›ndan 2003’te
dünyan›n en iyi ilk 10
teknesinden biri seçildi.
Tekne uzunlu¤u 36.84,
geniﬂli¤i 8,25 metre.

Yatç›l›k sektörünün önündeki engeller nas›l s›ralanabilir? Bu engellerin kald›r›lmas› konusunda sizce
at›lmas› gereken ad›mlar nelerdir?
En fazla geliﬂtirmemiz gereken alanlar; planlama, programlama yetene¤i, kalite, detay ve ayn› zamanda özellikli yatlar
konusunda bilgilenmektir. Bunlar, zaman içinde deneyimle beraber geliﬂebilir. Ancak sektörün h›zl› büyümesi ve uluslararas› yat
pazar›nda belli standartlar›n üzerinde ürünlerin olmas› nedeniyle
kendimizi h›zl› bir ﬂekilde yetiﬂtirmemiz gerekiyor. Bu süreçte
aç›k fikirli olmal›y›z, hedefe odaklanmal›y›z ve çok çal›ﬂmal›y›z.
En iyi ikinci olmak, bu hedefler aras›nda yer almamal›. Sektörde
RMK Marine, Koç Holding’in ve Koç Ailesi’nin deste¤ine sahip olmakla imtiyazl› bir konumdad›r. Bu sayede farkl› projelerde
önemli baﬂar›lar elde edebiliyoruz. Sonuçta da müﬂterilerimiz, güvenebilecekleri bir firmayla çal›ﬂman›n memnuniyetini duyuyor.

mayla, Oyster Marine için Dubois dizayn› süper yatlar üretecek
olmas›. Burnham’e hem RMK Yat’› hem de Türk yat sektörünü
sorduk:
Dünyan›n en iyi ilk 10 tersanesi içinde gösteriliyorsunuz.
RMK Yat’› tan›t›r m›s›n›z, sizi farkl› k›lan özellikler nelerdir?
RMK Yat’›n üç temel faaliyet alan› var. ‹lki “Nazenin V” tipi ve
farkl› tarzlarda yeni yatlar inﬂa etmek. ‹kincisi, yüksek kalitede
onar›m tekni¤i sunan bir yat onar›m tersanesi olmak. Üçüncüsü,
Semi-Production veya Semi-Custom dedi¤imiz, müﬂterilerin talebine göre dizayn edilmiﬂ yatlar› inﬂa etmek. Henüz dünyada süper yat sektöründe söz sahibi olan, büyük firmalarla ayn› noktada de¤iliz. Ancak vizyonumuz, sektör liderleri ile ayn› kulvarda
olmak. Uluslararas› yat sektörünü çok iyi bilen yabanc› misafirlerimiz, tersanemizin yurtd›ﬂ›ndaki büyük tersaneler kadar iyi oldu¤unu söylüyorlar, bu olumlu yorumlar da bizi çok motive ediyor.
Ancak çok yolumuz oldu¤unun da bilincindeyiz.
Potansiyeli aç›s›ndan bakt›¤›n›zda Türk yatç›l›k sanayiinin
bugün ulaﬂt›¤› düzeyi nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Dünyada yat sat›n almak isteyenlerin say›s› h›zl› art›yor. Birçok firma ve ülke, bu durumu iyi de¤erlendirmek istiyor. Bence Türkiye;
konumu, rekabetçi fiyat politikas›, co¤rafi ve kültürel özellikleri ile
avantajl› bir noktada. Bu avantajlar› iyi de¤erlendirmeli. Tuzla Tersaneler Bölgesi’nin, dünyada benzeri olmad›¤›n› düﬂünüyorum.
Tersanelere iﬂ amaçl› veya bölgeyi anlamak, hatta keﬂif için gelen
yabanc› heyetler, ürünlerin kalitesine hayran oluyor. Hayret ettikleri bir di¤er nokta da, yan sanayinin de bu bölgede olmas›. Çünkü yurtd›ﬂ›nda böyle de¤il. Sektörle ilgili her iﬂ kolunun ayn› bölgede yer almas›, müﬂteriler aç›s›ndan çok önemli bir özellik. Bence bu durum Tuzla’y› ayr›cal›kl› yap›yor.
Sektörün art›lar› ve eksileri hakk›nda neler söylersiniz?
Dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de yat sektörü çok h›zl› geliﬂiyor.
Yetenekli ustalar ve mühendisler çok iyi iﬂlere imza at›yor. Birçok
tan›nm›ﬂ tasar›mc› Türkiye’de çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor. Organizasyon ve yönetim do¤ru yap›ld›¤›nda, ola¤anüstü tekneler inﬂa
edilebilir. Türkiye’de bu iﬂi ö¤renen ne kadar çok insan olursa, geliﬂim de o denli h›zl› ve büyük olacakt›r. Bu nedenle biz, mümkün
oldu¤unca çok çal›ﬂan›m›z› daha iyi olmas› için e¤itiyoruz.

Yatç›l›k sektöründe Türkiye’nin avantajlar› ve dezavantalar›...
Sahip oldu¤umuz avantajlar›; makul teslim zamanlar›nda uygun
fiyatla yüksek kaliteli iﬂ yapmak olarak özetlenebilir. Dezavantajlar›m›z ise; uluslararas› yat sektörünü yeterince tan›mama ve Türk
yat sektörünün sayg›nl›¤›n› zedeleyen, say›lar› birkaç taneyi geçmeyen kötü projeler. Hep beraber çok çal›ﬂarak, kaliteli ürünler
ortaya koyarak, kötü örnekleri azaltabiliriz.
‹lk süper yat› ne zaman denize indireceksiniz?
Say›n Rahmi M. Koç Bey’in, 52 metrelik ketch olan “Nazenin V”
isimli teknesi halen inﬂa edilmekte. Sparkman ve Stephens dizayn› “Nazenin V”, iki y›ll›k bir proje, gelecek y›l tamamlanacak. “Nazenin V” tamamland›¤›nda, dünya yat sektöründe örnek bir eserle yer alma imkân› bulaca¤›z.
Oyster Marine’in RMK Marine’i seçmesinin size sa¤layaca¤›
faydalar nelerdir?
Oyster Marine, do¤ru tersane için aray›ﬂtayd›, kalite ve fiyat politikas›ndan ödün vermeden süper yat sektörüne girmek istiyordu.
RMK Marine’in sektördeki güvenilir ismi ve önemli tan›d›klar› sayesinde RMK Marine ve Oyster Marine aras›nda Temmuz ay›nda
anlaﬂma imzaland›. Bu anlaﬂmayla RMK Marine, Oyster Marine
için Dubois dizayn› süper yatlar üretecek. Uzak mesafeli yelkenli
yatlar konusunda uzman üretici Oyster Marine ve yelkenli yat dizaynlar› ile ünlü Dubois firmalar› ilk kez iﬂbirli¤i yaparak, yeni dizayn edilen iki yeni model süper yatlar›n üretimi için RMK Marine’i seçti. 30 metre ve 37 metre olarak inﬂa edilecek Oyster 100 ve
Oyster 125’lerin ilki 2009 sonunda inﬂa edilmiﬂ olacak ve
2010’dan itibaren teslimatlar baﬂlayacak. Yatlar›n inﬂas›na baﬂlad›k. Oyster Marine uzak mesafeli yelkenli yatlar konusunda önemli bir üne sahip. RMK Marine’in yat inﬂaat›ndaki bu at›l›m›, sadece
firma ve sahip oldu¤u markan›n tan›t›lmas› aç›s›ndan de¤il, Türkiye’nin yat endüstrisi alan›nda da çok daha önemli, tercih edilen bir
marka ve pazar haline gelmesinde önemli bir rol oynayacakt›r.
2008 için yeni projeleriniz var m›?
2008’de de sürecek Oyster Projesi’ne ilave olarak, 40 metrelik bir
motor yat inﬂaat› projemiz var. Temmuz ay›ndan itibaren bir di¤er
dünyaca ünlü motor yat dizayn projesi olan 40 metrelik motor yat
inﬂaat›na baﬂlayaca¤›z. Onar›m alan›nda da daha fazla faaliyetimiz
olacak. Bunun üzerinde önemle duruyoruz ve ﬂu anda gördü¤ümüz kadar›yla da çok iyi iﬂler ç›kar›yoruz. ‹nan›yorum ki gelecek
sene bu vakitlerde RMK Marine, yat inﬂaat› alan›nda Baﬂkan›m›z
Say›n Rahmi Koç Bey’in bekledi¤i baﬂar›lara ulaﬂm›ﬂ olacak.
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d ivan sohbetleri
Yap› Kredi Kültür Sanat Yay›nc›l›k
Genel Yay›n Yönetmeni Raﬂit Çavaﬂ:

“Y›lda bin
kere
profesör
oluyoruz!”
Y›lda 1 milyon
kitab› okurlar›yla
buluﬂturan Yap›
Kredi Yay›nlar›,
ﬁubat ay›nda, ilk
kez 64 y›l önce
yay›mlanan Do¤an
Kardeﬂ’i, farkl› bir
çizgide yeniden
okurlar›yla
buluﬂturuyor.
Do¤an Kardeﬂ bu
kez gençlerin ve
yetiﬂkinlerin
dergisi olacak
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ap› Kredi Kültür Sanat Yay›nc›l›k Genel Yay›n Yönetmeni Raﬂit Çavaﬂ,
2008’de yay›mlamay› planlad›klar› 170 kitab› Bizden Haberler’e anlatt›. Çavaﬂ, pek çok yay›nevinin satmayaca¤› korkusuyla basamad›¤›
klasik metinlerin sat›ﬂ›n›n, gerekli özen ve kalite sa¤land›¤›nda düﬂünülenin tersine sonuç verdi¤ini söylüyor. K›ﬂ aylar›nda ender yakalad›¤›m›z güneﬂli bir günde Çavaﬂ’la Divan Pastanesi’nde sohbet ettik.
Yap› Kredi Kültür Sanat Yay›nc›l›k’›n yeni dönemdeki projeleri neler?
Yap› Kredi Yay›nlar›’n›n 1945’ten bu yana süren genel çizgisinde hiçbir de¤iﬂiklik
yok; ama tabii ki bu yay›n yönetmeni s›fat›n› taﬂ›s›n ya da taﬂ›mas›n yay›nevine yeni kat›lan insanlar›n kiﬂisel, kültürel bak›ﬂ aç›lar› birtak›m küçük rota de¤iﬂiklikleri yap›yor. Bizim aç›m›zdan bu ülkenin, kültür adamlar›n›n ihtiyac› olup da baﬂka
yay›nevlerinin yapamayaca¤› ﬂeyleri yapmak çok önemli, bu birincisi. ‹kincisi, baﬂka yay›nevlerinin yay›nlayabildi¤i -zaten bunlar bizim toplu eserlerini yay›nlad›¤›m›z büyük edebiyatç›lar oluyor- kitaplara hak etti¤i kaliteyi sa¤layarak, ülkedeki
yay›nc›l›k ç›tas›n› da yükselterek farkl› bir ﬂekilde yer almak. Bu da bir de¤iﬂim de¤il asl›nda, de¤iﬂen sadece kitap adlar› ve yeni birtak›m diziler açmak oluyor. Ör-

ne¤in ﬁubat’ta 64 y›l önce yay›nlanan Do¤an Kardeﬂ dergisini canland›rd›k.
Dergide ne gibi de¤iﬂiklikler yapt›n›z?
Zaman de¤iﬂti, insanlar›n çocuk ya da
gençlik dergisine bak›ﬂ› de¤iﬂti. Masallar,
ak›llar, fikirler, ﬂiirlerle dolu dergi tipi art›k okunmuyor. 80’lerde bir deneme yap›ld›, çok büyük hayal k›r›kl›¤› yaﬂand›.
Biz de dergiyi, ad›n› koruyarak, gençler ve
yetiﬂkinler için bir çizgi roman dergisi olarak tasarlad›k. Frans›z, Alman, ‹ngiliz, Belçika ekollerinden örnekler veriyoruz. ‹nternetteki bütün çizgi roman sitelerinde
heyecanla karﬂ›land›¤›n› gördük.
Çizgi roman Türkiye’de riskli bir alan,
bu alana girmeye nas›l karar verdiniz?
Çizgi roman okuru çok tedirgin bir okurdur, süreklili¤e çok dikkat eder. O nedenle de ilk üç dört say› ç›kmas›n› bekler, o
devaml›l›¤› görene kadar çok korkarak
yaklaﬂ›r, yar›m kalmaktan çok b›km›ﬂt›r
çünkü. Biz, tabii ki ticari olarak optimum
noktalar› göz ard› etmeden, çizgi roman da
yay›ml›yoruz ve sonuçlar›ndan da memnunuz. Örne¤in geçen y›l baﬂlad›¤›m›z Red
kit’lerimizden. Gene bir baﬂka yenilik, Meridyen dizimiz. Çok satan romanlar var bu
dizide. Burada amaç, yine kimsenin basamad›¤› eserleri basabilmek için biraz daha
fazla kaynak yaratmak. Tabii bunu yaparken Yap› Kredi Yay›nlar›’n›n klasik ad› ile
kar›ﬂmas›n ve okuyucu ﬂaﬂ›rmas›n diye
Meridyen markas›n› kullan›yoruz.

çok büyük bir rakam. Y›lda 1 milyon kitap
üretiyor ve Yap› Kredi ad›n› bir yüzbinlerce eve kal›c› bir biçimde çak›yoruz.
Yay›nlamay› düﬂündü¤ünüz kitaplarda,
yerli-yabanc› yazar dengesi nas›l?
Yerli-yabanc› dengesi denince akla önce
edebiyat geliyor ama daha geniﬂ bakal›m:
Bu denge YKY’de yüzde 50-55 yerli yazarda. Türe göre oranlar de¤iﬂiyor, mesela
Cogito dizimizde yabanc›, edebiyatta yerli
yazarlar fazla. Cogito’nun Türk düﬂünce
hayat›na da çok katk›s› var. Okudu¤um
bilimsel kitaplarda bak›yorum, kaynak
düﬂünce kitaplar›n›n ço¤unu biz yay›nlam›ﬂ›z. Hep YKY kitaplar› görüyorum dipnotlarda at›f yap›lan. Akademik hayatta,
kitaplar›n›za ne kadar at›f yap›ld›¤› çok
önemli ve bilim adamlar›n›n yükselmesinde büyük rol oynar. Böyle bak›l›nca y›lda
bin kere profesör oluyoruz demektir!.
An›larda hangi kitaplar› basaca¤›n›za
nas›l karar veriyorsunuz?
Hem bir ﬂekilde bize gelen teklifler var,
hem de yay›n kurulumuzda kararlaﬂt›rd›¤›m›z baz› yazarlar›n an›lar›na talip oluyoruz. Siyasi an›larda öndeyiz. Bu y›l Atatürk’ün bir tür siyasal an› kitab› da say›labilecek “Nutuk”unu yay›mlayaca¤›z. ‹smet
‹nönü’nün defterlerini, Celal Bayar’›n Kay-

En çok ra¤bet gören yay›nlar›n›z hangisi?
Klasik edebiyat eserleri a¤›rl›kl› yer tutuyor. Bu da, Türkiye’de gerek edebiyat kitaplar›n›n gerek düﬂünce kitaplar›n›n iyi
yap›l›rsa ve iyi seçilirse uzun dönemde çok
iyi sataca¤›n› gösteriyor. Yani bestselle’lara
de¤il longseller’lara sahip YKY. Yaﬂar Kemal, Nâz›m Hikmet, Sabahattin Ali’nin baz› kitaplar›n› üç dört ayda bir yeniden bas›yoruz. Y›lda 350 kitab›n tekrar bask›s›n›
yap›yoruz, bu büyük bir rakam. 2008’de
170 yeni kitap basmay› planlad›k, bu da

Raﬂit Çavaﬂ kimdir?
1954 Mu¤la do¤umlu olan Raﬂit Çavaﬂ, 1972’den bu yana hayat›n› yaz› ve yay›nc›l›k faaliyetlerinden kazand›. 1975-76 aras› Süleymaniye Kütüphanesi ve 1978-80 aras› Atatürk Kültür Merkezi dönemleri d›ﬂ›nda devlet memurlu¤u yapmad›. 1975’te E Yay›nlar›’n›n kurucusu Cengiz Tuncer’le baﬂlad›¤› yay›nc›l›k deneyimini Ark›n Kitabevi’nde Rekin Teksoy’la devam ettirdi. Çokuluslu
reklam ajanslar›nda yapt›¤› reklam yazarl›klar›n›n d›ﬂ›nda de¤iﬂik yay›nevlerinde s›ras›yla düzeltmenlik, redaktörlük, editörlük görevlerinde bulundu; ansiklopedilerde yöneticilik ve madde yazarl›klar› yapt›. 1993’te Senay Haznedaro¤lu’yla kurdu¤u ve 12 y›lda 600 kitaba ulaﬂan O¤lak Yay›nlar›’nda Genel Yay›n Yönetmenli¤i görevindeyken 2005’te ayr›ld›. Ocak 2006’dan bu yana
Yap› Kredi Yay›nlar› Genel Yay›n Yönetmeni.

seri Hapishanesi an›lar›n›, Fevzi Çakmak’›n an›lar›n› ve eski baﬂbakan Nihat
Erim’in bütün an› defterlerini de biz yay›nlad›k. ﬁimdi de Kâz›m Karabekir’in gün
yüzüne ç›kmam›ﬂ günlüklerini May›s civar›nda yay›nlayaca¤›z. Bin sayfa kadar
olacak. An›lar insanlar›n dikkatini çekiyor.
Böylece ülkenin önde gelen bütün yazarlar›n›n yan› s›ra önde gelen bütün siyasetçilerini de YKY’de toplam›ﬂ olaca¤›z.
Bu tip kitaplarda sat›ﬂta aç›s›ndan bir
risk de göze alm›ﬂ oluyorsunuz de¤il mi?
Hay›r, zaten YKY ﬂu anda yay›nc›l›k faaliyetlerinde, genelde kârl› bir kuruluﬂ. Öte
yandan yay›nevinin yeni dönemdeki en
büyük desteklerinden biri Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z Ömer Koç. Kendisinin kitap merak›, özellikle eski kitap merak› dikkate de¤erdir; Türkiye üzerine yaz›lm›ﬂ
çok geniﬂ bir kitap koleksiyonu vard›r. Kitap merak› ve iyi yazarlarla olan manevi
iliﬂkisi -ki, onun istedi¤i baz› yazarlar› hâlâ yay›nevine katamad›k- olmasayd›, san›yorum yay›nevi gene klasik çizgisi içinde
olurdu ama en az›ndan ben olmazd›m;
çünkü do¤rudan do¤ruya Ömer Koç’un
seçerek getirdi¤i bir insan›m. Ömer
Koç’un Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z olmas› da bizim bankaya karﬂ› daha iyi, daha
sa¤lam destekle ayakta durmam›z› da sa¤l›yor.
Sermaye gruplar› kültürel faaliyetlere
gittikçe daha fazla sponsor olmaya baﬂlad›lar, bu geliﬂmeyi nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Yay›nc›l›k konusunda böyle bir yönelim
oldu¤unu düﬂünmüyorum ama böyle bir
geliﬂme oldu¤u yolunda izlenim de veriyorlar. Yap› Kredi ve ‹ﬂ Bankas›’n›n yay›nc›l›k konusundaki y›llara dayanan faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yaratt›¤› prestij nedeniyle buraya yönelen bir yaklaﬂ›m var.
Ancak bu da, y›lbaﬂlar›nda çok lüks, çok
renkli, çok pahal› kitaplar üretip müﬂterilerine da¤›tmaktan ileriye gitmiyor. Bu kitaplar bas›na da gönderiliyor ve duyuruluyor, bu da bir yay›nc›l›k faaliyeti olarak görülüyor. Oysa yay›nc›l›k ve kültür faaliyetleri, Fuzuli’nin “Leyla ile Mecnun”unu yay›nland›¤› dönemdeki diliyle, yani sat›ﬂ
ﬂans› olmayan bir kitab› ona daha da de¤er
katacak bir biçimde yay›mlamakt›r. Eskiden kristal kül tablas› gönderdikleri yerlere, y›lda bir kitap göndermek ciddi bir yay›nc›l›k say›lmaz kuﬂkusuz. Büyük sermayenin kurdu¤u ciddi rakiplerimiz olsun isterdim ama maalesef yok.
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Tek bir kol, tek bir
bacak, tek bir yürek
Türkiye’de 2003 y›l›nda
kurulan ampute futbolda
sporcular inan›lmaz bir yol kat
edip dünya ﬂampiyonas›nda
üçüncü oldular. Ampute
futbolcular profesyonel
futbola sa¤lanan olanaklar›n
kendilerine de sa¤lanmas›n›,
öncelikle de ampute futbol
liginin bir an önce
kurulmas›n› istiyorlar
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mpute Futbol Milli Tak›m› çok k›sa say›labilecek bir sürede haz›rlanarak, dünya ﬂampiyonas›nda üçüncülü¤ü
ald›. Milli Tak›m Antrenörü Halil ‹brahim Köprülü, ald›klar› bu baﬂar›l› sonucu sporcu tevazusu ile ﬂöyle de¤erlendiriyor: “Bizim tak›m›m›z›n keyfi, coﬂkusu, kazanma arzusu, birlikteli¤i ile ﬂampiyonaya kadar uzanan o uzun yolda
zaferi kazand›k. Bizim için bu ‘yol’ önemliydi. Kupa, sadece mutlulu¤umuzu taçland›rd›.”
Antalya’da 11-21 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda yap›lan Dünya Ampute Futbol ﬁampiyonas›’na kat›lan futbolcular›n bir bölümünü, ‹stanbul’a yapt›klar› gezide ziyaret ettik. Önce konuya aﬂina olmayanlar için
ampute futbolu aç›klayal›m. Ampute futbol, tek organ› olmayanlar›n
oynad›¤› futbol; maç 25’er dakikal›k iki devreden oluﬂuyor. Saha oyuncular›n›n tek aya¤›, kalecilerin tek kolu eksik oluyor. Maç s›ras›nda
oyuncular protezlerini ç›kar›yor. Ampute futbolcular›n koltuk de¤nekleri de günlük hayatta kullan›lanlardan biraz daha farkl›. Kanidyen ad›
verilen bu koltuk de¤nekleri, sporcular›n kol bileklerine kadar geliyor,
yani futbol yetene¤i d›ﬂ›nda güçlü bir yap›n›z›n da olmas› gerekiyor.

Ampute Milli Tak›m Antrenörü Halil ‹brahim Köprülü:

“‹lk tepkileri olumsuzdu”

“Ampute futbolun kuruluﬂu 2003’e kadar dayan›yor. May›s
2004’te üç tak›m›n kat›l›m›yla düzenlenen Gazi Turnuvas›’nda
baﬂar›l› sporcular saptand›. Bugün Konya, Malatya, Samsun ve
Ankara’da kurulan tak›mlarda sporculara e¤itim veriliyor, yani
sporcu say›m›z her geçen gün art›yor. Nisan 2007’de Trabzon’da yedi tak›m›n kat›l›m›yla Türkiye ﬂampiyonas›n› organize
ettik. Belirledi¤imiz genç sporcular›m›z›n uluslararas› müsabakalarda deneyim ve sporcu kimli¤i kazanmas›n› sa¤lad›k. E¤itim sürecinde Türk Silahl› Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun büyük deste¤ini ald›k. Futbol oynamalar›na ikna aﬂamas›nda, önceleri ‘Bir
aya¤›m›z var ya da bir kolumuz var onlar› da sahada b›rakamay›z’ gibi olumsuz tepkileri oldu. Futbolun cazibesi onlar› ikna etti. Çal›ﬂmalar›m›z›, her baﬂar›n›n küçük detaylarla geldi¤ini bilerek planlad›k. Yeni hedefimiz tak›mlar› ço¤altmak.”

Tak›m›n en gencinin
gözü spor akademisinde

Dünyan›n pek çok ülkesinde 20 y›l› aﬂk›n
bir mazisi olmas›na ra¤men, Türkiye’de
çal›ﬂmalar› 2003’te Türk Silahl› Kuvvetleri
ile Futbol Federasyonu’nun öncülü¤ünde
baﬂlat›lan ampute futbolda s›ra, ligin kurulmas›nda ve tabii ki sponsorlarda.

Ekip tek bir ruh gibi
Türkiye’nin dört bir yan›ndan bir araya gelen Güneydo¤u gazileri ile sivil ampute
futbolcular, eﬂine az rastlan›r bir ekip ruhu
yaratm›ﬂ. Samsunlu Özden Arslan ﬂöyle
diyor: “Bu kendili¤inden oluyor. Galiba
ruhla, içindeki yürekle ilgili bir ﬂey. Baﬂka
kiﬂiler ve ﬂartlarda herhalde tak›m›n durumu da farkl› olurdu.” ﬁampiyonayla ilgili
olarak ise, “Asl›nda birinci olmay› bekliyorduk. ‹yi haz›rland›k ve iyi motive olduk” diyor. Milli tak›m›n kalesini koruyan
‹lhan Elmal› ayn› zamanda Engelli Gücü
Spor Kulübü’nün de baﬂkan›. 2003’ten beri kale bekleyen Elmal›, “Çok keyif al›yoruz. ‹nanmak kazanman›n yar›s›. Biz kazanaca¤›m›za inanm›ﬂt›k. ﬁampiyonluk için
önümüzde daha ﬂampiyonalar var” diyor.

Mili tak›m›n 17 yaﬂ›ndaki en genç oyuncusu Manisal› Rahmi Özcan, üniversite s›navlar›na haz›rlan›yor ve amac› spor akademisine gitmek. Özcan final oynamay›
bekliyormuﬂ: “Az zamanda çok ﬂey baﬂard›k. Brezilya, Özbekistan, Rusya, tabiri caizse iﬂin piri olmuﬂlar art›k. ‹nﬂallah Avrupa ﬁampiyonas›’nda birincili¤i alaca¤›z.”
Baﬂlang›çta Güneydo¤u’daki olaylarda
uzuvlar›n› kaybeden gazilerin a¤›rl›kl› oldu¤u ampute futbolun yayg›nlaﬂt›r›lmas›
tüm sporcular›n ortak temennisi. Samsun
Bedensel Engelliler Spor Kulübü Baﬂkan›
da olan Yakup Özden, ﬂampiyona gururun yan› s›ra sportif faaliyetlerin bedensel
engelliler için öneminin alt›n› ›srarla çiziyor: “Çok talep var ama bir türlü ligi kuramad›k. Birileri sürekli çomak sokuyor.
Devlet büyüklerimiz bize sözler verdiler
ama bir geliﬂme yok. Lig için sponsor deste¤ine de ihtiyaç var. Samsun’daki kulübümde 70 sporcu var. Samsun’da sa¤da
solda dileniyorlard›, bugün bak›yorsun,
ç›k›yor sahaya ve futbolunu oynuyor.”

“Art›k bize farkl› gözle bak›yorlar”
Futbolla, hele ﬂampiyonlukla birlikte hayatlar›nda pek çok ﬂey de¤iﬂmiﬂ milli futbolcular›n. K›r›kkale’den 18 yaﬂ›ndaki Bar›ﬂ Telli ﬂampiyonluk öncesini ve sonras›n›
ﬂöyle anlat›yor: “Çocukken de futbol oynard›m ama ampute futbola beni kazand›ran beden e¤itimi ö¤retmenim oldu. ﬁampiyonluk bekliyorduk ama üçüncülük de
çok iyi bir sonuç. Eskiden daha farkl› gözle bak›yorlard› bize; ﬂampiyon olunca,
bunlar da iyi bir ﬂeyler yapabiliyormuﬂ demeye baﬂlad›lar çevremdekiler.” Milli tak›ma Çorum’dan kat›lan Mehmet Günsür
ise futbol maceras›n› ﬂöyle anlat›yor: “Futbola bu tak›mla birlikte baﬂlad›m. ‹lk za-

manlarda çok zor geliyordu. Kaza sonucu
engelli hale geldim. Sonra hayat›n güzellikleri... Futbolu normalken de çok severdim, ama belki de eskiden olsa futbolda
bu kadar yükseklere gelemezdik. Türkiye
ismini uluslararas› alanda duyurmak çok
güzeldi.”

“‹ngiltere’yi, ya¤mur alt›nda yendik”
Yaklaﬂ›k dört y›ll›k bir çal›ﬂma sonucunda
elde edilen üçüncülü¤e en az ﬂaﬂ›ranlar,
milli tak›m oyuncular› olmuﬂ. ﬁampiyonada Türkiye ‹ngiltere’yi 2-0, Fransa’y› 8-1,
Liberya’y› 4-1, ‹ran’› 1-0, Berizilya’y› 2-1
yendi; Rusya’ya ve Özbekistan’a ise yenildi. Bu arada milli ampute futbolcular, futbolun beﬂi¤i say›lan Brezilya, ‹ngiltere gibi
ülkelerin tak›mlar›n› ard› ard›na yenmeyi
çok ola¤an bir durummuﬂ gibi anlat›yor.
Antalya’da yaﬂayan ve ayn› zamanda Antalya Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Tak›m›’nda da oynayan Diyarbak›rl› Turan K›l›ç, “En güzel karﬂ›laﬂmalardan
biri bana göre ‹ngiltere ile yapt›¤›m›z maçt›, çünkü futbol tarihimize bakt›¤›m›z zaman, ‹ngiltere’yi hiç yenemedi¤imiz görülüyor, ama biz bunu baﬂard›k. Ya¤murlu
bir havada kazand›k bu maç›, bunun gururunu da ayr›ca taﬂ›yoruz. Hocam›z da
bizi çok iyi çal›ﬂt›rd›. Tak›m içinde çok iyi
uyumumuz var.”
Ampute futbolla bir y›l önce Malatya’da
bir arkadaﬂ›n›n davetiyle tan›ﬂan Elaz›¤l›
Ramazan Çeliker de sonucu ola¤an karﬂ›layanlardan: “Dünya üçüncüsü olduk ama
giderken birincili¤i düﬂünüyorduk. Ben
Malatya’daki bir arkadaﬂ›m›n arac›l›¤›yla
haberdar oldum bu çal›ﬂmadan ve bir y›l
önce kat›ld›m. Çok memnunum ﬂimdi.
Tek sorunum iﬂimin olmamas›. Daha önce
inﬂaatlarda çal›ﬂ›yordum, hayat›m hep inﬂaatlarda geçti. Ampute tak›m› devam etti¤i sürece ben de devam edece¤im.”
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d amdaki mizahç›
Cihan Demirci cihandemirci@yahoo.com

Kazazedeler ülkesi
nan›n “Damdaki Mizahç›”
olarak damlarda sürdürdü¤üm hayat, aﬂa¤›daki hayattan çok daha güvenli sevgili
dostlar. Dama atlamaya de¤il de hiçbir ﬂeyi atlamamaya ç›km›ﬂ biri oldu¤um için damda oldu¤um zamanlarda kendimi çok daha
güvende hissediyorum. Ancak zaman
zaman aﬂa¤› inmem gerekli oldu¤u anlarda as›l tehlike baﬂl›yor. Çünkü aﬂa¤›daki hayat her geçen gün daha da tehlikeli... Aﬂa¤›da her türlü tehlike var art›k malumunuz. Ülkemiz insan› tehlikeden tehlike seçecek kadar çok seçene¤e sahip ﬂimdilerde. Bu ülkede bizi
bekleyen tehlikelerden en yo¤un yaﬂanan› ise hiç de¤iﬂmeyen “KAZA” tehlikesi. Hayat›nda üç ciddi kaza geçirerek
ölümden dönen biri olarak kaza olgusuna biraz dam üstünden bakaca¤›m.

mizde do¤an bebekler daha çok a¤layarak gelmektedirler dünyaya... Zira bu
a¤lamalarda hayata “kazara” geliﬂin de
epeyce gözyaﬂ› vard›r bizlerin asla fark›nda olmad›¤›!..
Bir do¤um kazas›yla hesaps›z-kitaps›z,
beﬂ y›ll›k kalk›nma programs›z dünyaya ad›m›n› atan bebe¤i sonraki günlerde “ev kazalar›” bekler. Ailenin eksiksiz
tüm fertleri taraf›ndan havalara s›çrat›lan zavall› bebek bazen tutulamaz ve
yere çak›l›r!.. Geçen y›l böyle bir kaza
haberi de düﬂtü gazetelerimize. Bu küçücük haberin baﬂl›¤› ﬂuydu: “Ablas›n›n havaya f›rlatt›¤› bebek yere düﬂüp
öldü!” Olay Adana’da gerçekleﬂmiﬂ...
Beﬂ ayl›k zavall› bebek Nafize A., kendisini severken havaya at›p tutan ablas›
A’n›n (9) tutamamas› sonucu yere düﬂüp beyin kanamas›ndan yaﬂam›n› yitirmiﬂti…

Bizde ilk kaza do¤um kazas›d›r! Çünkü
ülkemizdeki pek çok insan hayata anne-babas›n›n kazara yaﬂad›¤› plans›z
bir gecenin sonucunda gelmiﬂtir. Yani
daha hayata ilk ad›m att›¤›n›z o anda,
dünyaya geliﬂiniz bile kazarad›r!.. Sizi
baﬂ aﬂa¤› tutan ve k›ç›n›za bir ﬂaplak
atan ebenin yüzüne ço¤u bebek masum bir kazazede ifadesiyle bakar o anda. Bence bu yüzden de bizim ülke-

Malum trafik kazalar› aç›s›ndan felaket
bir ülkeyiz. Trafik kazalar›nda iﬂin o
kadar c›lk› ç›kt› ki, bir ara ﬂöyle bir kaza haberi bile gördüm gazetede: “Do¤duktan iki saat sonra trafik kazas› geçirdi!” Gördü¤ünüz gibi, trafik kazas›nda geldi¤imiz rekor vaziyeti “iki saate”
kadar inmiﬂ sonunda! ‹ki saatlik bir bebe¤i taﬂ›yan ambulans yolda kaza yapm›ﬂ. Yedi buçuk ayl›k do¤du¤u için za-

‹
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ten o an kuvözde bulunan zavall› bebek daha henüz iki saatlik dünyas›nda,
ilk trafik kazas›na u¤ram›ﬂ böylece.
Ülkemiz insan›, suçu baﬂkas›n›n üzerine atmay›, suçu kabullenmemeyi pek
sever. En karakteristik özelliklerimizden biridir bu ne yaz›k ki. Hep karﬂ› taraf suçlu, biz ise hep hakl›y›zd›r. Kimse suçunu kabul etmez bu co¤rafyada.
Suçunu kabul eden biri gördü¤ümüzde
de bu yüzden o kiﬂiye kuﬂkuyla bakar›z ve suçu kabul etti¤i için onun gerçek suçlu olamayaca¤›n› düﬂünürüz
hemen. Y›llar önce trafik kazalar› için
de böyle bir durum yarat›p, kazalar›n
suçlusuna toptan bir isim giydirmiﬂtik:
“TRAF‹K CANAVARI!”
Ama biz trafik canavar›yla yetinecek bir
millet de¤iliz tabii ki. ‹ﬂte bu aﬂamada
ülkemiz zengin yeralt› ve yerüstü kaza
kaynaklar›yla da hizmetimizdedir! Bir
taksiye binip de lpg patlamas› m› istersiniz, yoksa evde banyoya girip de ﬂofben
kazas› yaﬂamak m›? Evinize
frenleri patlam›ﬂ bir kamyon girmesi miydi sizi bekleyen? Ç›¤ facias›ndan m›,
yoksa ak›bette kömür sobas›ndan s›zan gazla zehirlenmek mi vard›? Sele kap›l›p
da gitmek mi bulur sizi ans›z›n ya da zincirleme bir
kazan›n tam da orta yerine
düﬂmek mi? Belediyenin
aç›p da kapatmad›¤› bir çukura düﬂmek de vard›r bu
kaza çeﬂitlili¤inin içinde,
elektrik konta¤›na kap›lmak da, yüzme bilmeden
atlanan denizde bo¤ulmak
da, hastane odas›nda yanl›ﬂ
bir tedavinin kurban› olmakta, kaçak maytap fabrikas›ndaki
patlamay› merakl› gözlerle izlerken
mevta olmak da…
E, yaz›m›n baﬂ›nda da dedim ya, dünyaya kazara gelen insanlar›n ülkesi oldu¤umuz için kazara baﬂlayan yaﬂamlar›m›z da genellikle kazara bitiyor iﬂte!
Bak›n, buraya do¤ru freni patlam›ﬂ bir
kamyon geliyor, o yüzden yaz›y› burada bitirip kaç›yorum bendeniiiiz!!!

