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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. Ya-
flam› 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 haya-
t›na ›fl›k tutuyor. Rahmi M. Koç Müzesi’nde “Vehbi Koç: Bir Yüzy›l›n Hikâyesi” ad›yla aç›lan ser-
gi, yeri kolay doldurulamayacak as›rl›k bir yaflamdan kesitler sunuyor. Türkiye'nin 1900'lü y›llar-
dan 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 hisse-
sinin 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 ye-
ni 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 ül-
keden, 27'si devlet ve hükümet baflkan› olmak üzere 2500 kiflinin kat›ld›¤› zirvenin kapan›fl ga-
las›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 sür-
dürülen 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 or-
tak 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 Hol-
ding 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 Ay-
gaz’da Genel Müdürlük görevine Say›n Müjdat Alt›ntafl, Opet’te de Genel Müdürlük görevine Sa-
y›n Cüneyt A¤ca getirildiler. De¤erli yöneticilerimizi Koç Toplulu¤u ad›na yeni görevlerinden ötürü
kutluyor ve baflar›lar diliyoruz.

Ali Y. Koç
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ir yüzy›la damgas›n› vuran ve kendisi de o yüzy›l›n izleri-
ni tafl›yan Vehbi Koç, ölüm y›ldönümünde an›lar› ve arfli-
vindeki belgelerle düzenlenen sergiyle an›ld›. Koç Toplu-
lu¤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, Zincirliku-
yu 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, ya-
k›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

“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
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reni Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç bafllatt›: “Vehbi Bey, kur-
du¤u müesseseler, yaratt›¤› eserler ve sa-
vundu¤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.”

‹kinci kitap ve ikinci sergi
Mustafa V. Koç’un ard›ndan kürsüye, Veh-
bi Koç’un arflivini bir y›l› aflk›n süre incele-
yen gazeteci-yazar Can Dündar ç›kt›. Dün-
dar’›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 ya-
y›mland›. Bu kitapla birlikte Ankara’da bir
de sergi aç›ld›. Kitab›n 1961-1976 döne-
mini kapsayan ikinci cildi de Mart 2008’de
yay›mland›. Bu kitab›n haz›rl›klar› parale-
linde de ikinci bir sergi haz›rland›. Can
Dündar, ODTÜ Rektör Dan›flman› Doç.
Dr. Ayflen Savafl ve Doç. Dr. Güven Sar-
g›n’›n haz›rlarken Koç Toplulu¤u flirketleri
yöneticilerinin katk›lar›n› da ald›¤› sergi,
bu kez ‹stanbul’da Rahmi M. Koç Müze-

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

Bu arfliv bir hazineydi
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 Arfli-
vi’ni açmalar›n› rica ettim. Çünkü yüzy›l›n
bafl›nda, 15 yafl›nda okuldan tasdikname-
sini al›p küçük bir bakkal dükkân›nda ifl
hayat›na at›lan bir çocu¤un nas›l olup yüz-
y›l sonunda dünya çap›nda bir sanayici ol-
du¤unu merak ediyordum. Ona dair ku-
laktan dolma fleyler biliyordum do¤rusu...
Sonra arflivin kap›s› aç›ld›. Bir araflt›rmac›
arkadafl›mla, bunca y›l iki kilit alt›nda tutu-
lan ‘s›rlar odas›’na girdik. ‹lk dosyan›n ka-
pa¤›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 özellik-
lerinin ötesinde, Türkiye’de baflka örne¤ini
görmedi¤im bir belgeci... Bir defa her att›-
¤› ad›m› saati saatine ajandas›na kaydedi-
yor. Görüflmeye mi gidecek, sekreteri Su-
zan Boray’› ça¤›r›p görüflece¤i konular›,
söyleyece¤i laflar› tek tek yazd›r›yor. Gö-
rüflme dönüflü neler görüfltüklerini de not
ettiriyor. Çocuklar›na nasihat m› edecek,
bunu yaz›l› yap›yor. Mesela torunu Musta-
fa 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 kulla-
n›n’ talimat› da... Okudu¤u dualar, gördü-
¤ü rüyalar, yard›mlar› da... Yani günlü¤üy-
le birlikte bir tarih de yazm›flt› Vehbi Koç...
Ve günü gününe yaz›lm›fl bu arfliv, sonra-
dan kaleme al›nm›fl an›lara k›yasla kendisi
ve ülkesi hakk›nda çok daha gerçekçi bilgi-
ler veriyordu. Tarad›¤›m›z 4 bin kadar bel-
geden as›l ortaya ç›kan, ülkesinde olup bi-
ten her fleyle, ama her fleyle son derece ya-
k›ndan ilgilenen bir ifladam› portresiydi.
Tamamen arflivinden tan›d›¤›m bu portre-

Can Dündar



6

ehbi Koç özelV

nin beni en çok etkileyen üç özelli¤ini ba-
z› 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 ifla-
daml›¤›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 dö-
nem, her çevreyle iliflkisi var: Siyasetçilerle,
askerlerle, devlet ricaliyle, diplomatlarla,
sokakla, üniversiteyle... Siyasetçiler de her
dönem onu kazanmak ya da yard›m alabil-
mek için rica, hatta bask›lar yap›yorlar.
Koç, CHP kökenli olmas›na ra¤men, parti-
ler üstü kalmaya özen gösteriyor, inan›l-
maz bir öngörüyle her dönem gidiflat› se-
zip ›srarla uyar› yap›yor, yol gösteriyor.
Mesela 1950’lerin sonunda Menderes’in
CHP’den ayr›l›p DP’ye girmesi ça¤r›s›na di-
reniyor. 60’lar›n sonunda Cumhurbaflka-
n›’na ‘Akla hayale gelmedik hadiseler ç›ka-
bilir’ 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 edi-
yor. 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 iktidar-
la flört mü ediyor? Arflivde öyle olmad›¤›n›
gösteren vefa örnekleri de var: 1971’de Ka-
batafl’tan Üsküdar’a geçmek için bir saat
arabayla s›ra beklemifl. O s›rada köprünün
yükselen ayaklar›n› görüp Demirel’i hat›r-
lam›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 isti-
yor. Ta¤maç teflekkür ediyor, diyor ki:
‘Eflim de ben de araba kullanmay› bilmiyo-
ruz. 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 sa-
yesinde ayakta duruyor’ diye not düflüyor.
‹stisnas›z her lidere verdi¤i ortak bir ö¤üt
de, ‘Aman uykunuza, beslenmenize dikkat

edin. Ö¤leden sonra k›sa bir süre uyuyun.’
Beni çok etkileyen ikinci özelli¤i sosyal so-
rumluluk projelerine önem vermesi... Yine
her dönem, her gelen yeni iktidara inatla
yapt›¤› bir uyar› da flu: ‘Türkiye’nin iki so-
runu vard›r: Biri nüfus, öbürü e¤itim... Bu
ikisi planlan›p hallolmadan Türkiye ilerle-
yemez’. Bunu hemen her iktidara, daha ilk
temasta söylüyor. Söylemekle kalm›yor, ta-
kip ediyor, yetinmiyor önayak oluyor.  Va-
k›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 Plan-
lamas› 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 ‹h-
san Sabri Ça¤layangil’in bir mektubu var
arflivde...  fioförü Anadol almak istiyor. Uy-
gun taksitlere bölünmesi için yard›m rica
ediyor.  Koç’un cevab› flu: ‘Bunun müesse-
senin prensiplerine ayk›r› olarak taraf›m-
dan bozulmufl bir ifl olmas›n› istemiyorum.
Anadol’a talip olanlar paras›n› yat›r›p 4-5
ay s›ra bekliyorlar. Emrinizi yerine getire-
meyece¤im için beni mazur görün. Yap›l-
mas› mümkün olan emirlerinizi beklerim.’
Kiflili¤ine ›fl›k tutan bir baflka not: 1973’te
Tarabya’da yürürken 15-20 adam›n mid-
yelerin içini al›p kabuklar›n› bir kenara
y›¤d›¤›n› görüyor. Denize at›ld›¤›n› ö¤ren-
di¤i kabuklardan iki numune al›yor. fiirket
yöneticilerine mektup yaz›p ‘‹srail’de do-
mates kabuklar›n› kurutup hayvan yemi
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yap›yorlar. Japonlara ve ‹talyanlara da so-
run bakal›m, baflka memleketlerde bu ka-
buklar› ne iflte kullan›yorlar’ diyor.

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 figü-
rüydü. Dolmabahçe Camii’ne cuma nama-
z›na gitmifl. Hutbe okunurken hatip ce-
maate ‘Tanr› demeyin Allah deyin’ demifl.
Hayret etmifl... Bir arkadafl›n›n gitti¤i cami-
de de ‘Günayd›n demeyin, selamünaley-
küm deyin’ dendi¤ini ö¤renmifl. Diyanet
‹flleri Baflkan›’na mektup yazm›fl: ‘Tanr› sö-
zü çok güzel bir sözdür. Bunlar talimatla
m› oluyor, hatipler kendileri mi söylüyor?’
Baflkan›n cevab› harika: ‘Bizim böyle bir ta-
limat›m›z yok, hatipler kendi anlay›fllar›nca
hareket ediyor. Uyar›n›za teflekkür eder,

Yüce Tanr›’dan baflar›lar dilerim.’ Bu dik-
kat, hassasiyet, bu ›srarl› takip, bu sorum-
lu müdahale, bugün çok ihtiyaç duydu¤u-
muz, lakin az rastlad›¤›m›z bir haslet...

Bu hareketli hayat› b›rak›n
Mesela bir gün çocuklar›yla bulufluyor. Eve
gidip onlara mektup yaz›yor: ‘Yüzleriniz-
den yorgunluk ak›yordu. Misafir, gürültü,
masraf... Bu hareketli hayat› b›rak›n, sözü-
mü dinleyin. Masraf›n›z› bir daha gözden
geçirin.. Bak›nca kendiniz utanacaks›n›z.’
1990’da o¤lu Rahmi Koç’a bir mektup gön-
dermifl. 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› görü-
yorum ve çok üzülüyorum. ‹stedikleri ye-

Muammer Güler (‹stanbul Valisi) 
Vehbi Koç, döneme dam-
gas›n› vuran, bugün de
hâlâ izleri, yapt›klar›, kur-
duklar›, yaflatt›¤› eserlerle
devam eden çok önemli
bir adam. Ayn› zamanda
bir bilge adam. Türki-
ye’nin ilk sanayicilerin-
den; 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¤alma-
s› laz›m. “Vehbi Koç gibi insan” derler-
di. Zengin olmak yetmez. Hem zengin
olacaks›n›z hem örnek olacaks›n›z hem
sevilecekseniz. Zenginsinizdir örnek de-
¤ilsinizdir ya da zenginsinizdir örneksi-
nizdir ama vatandafl sizi sevmez. O,
Türk toplumunun çok benimsedi¤i bir
flahsiyetti.

“Türk toplumu çok benimsemiflti”

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. Di-
yor ki “Bat› ülkelerinde bu tür aç›l›fllar-
da sanatç›lar görev al›yor, bizde de
böyle bir imkan var m›? En iyi size sor-
man›n do¤ru oldu¤una karar verdim.”
Vehbi Bey’in de¤iflik yönü burada. Her
konunun uzman›n› buluyor, kendi bil-
medi¤i konularda uzmanlardan ya-
rarlan›yor. Ayr›ca yenilikçi ve aray›fl
içinde. Yani bunun ticari iflle ilgisi yok.  

“Vehbi Bey bir sergiyle anlat›lamaz”
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re, diledikleri seyahati yapabiliyorlar. Kim-
se 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 mun-
tazam gelmesi-gitmesi ve verilen vazifeyi
hakk›yla yapmas› laz›m. Kendilerine hiçbir
flekilde Rahmi Koç’un o¤lu muamelesi ya-
p›lmamas› ve Mustafa’ya da bu hissin veril-
memesi icap eder. Mustafa hakk›nda her
üç ayda bir bana gizli olarak bilgi vermeni-
zi rica edece¤im.’ 
Torunlar›na da mektup yaz›p, gazeteden
kesti¤i bir haberi yolluyor: Üniversite s›na-
v›n› kazanan bir gençle ilgili... ‘Sizlerin de
bu flekilde gazeteye geçmenizi ne kadar is-
terim’ diyor ve ekliyor: ‘Bir baba o¤luna bir
apartman b›rakaca¤› yerde en iyi flekilde
yetifltirebilirse bu, üç apartman yerine ge-
çer.’ ‹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›n-
lanan, efleklerle ulafl›lan, manyetolu tele-
fonla haberleflilen bir baflkentten bugünle-
re 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 iti-
baren hayat›mdaki birkaç de¤ifliklikten de
bahsedeyim: Ö¤leden sonralar› biraz kestir-
meye bafllad›m. Her görüflmemi not edip,
ayr›nt›lar›n› bir kenara yazar oldum. Tu-
tumlu 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 emi-
nim... Kendisini sayg›yla an›yorum.”
Bu konuflman›n ard›ndan salonda duaya
geçilirken, müzenin Erdo¤an Gönül Gale-
risi’nde “Vehbi Koç: Bir Yüzy›l›n Hikâyesi”
sergisi için son haz›rl›klar yap›l›yordu. Ser-
ginin tekni¤i, Vehbi Koç’un detayc›l›¤›na
yak›fl›r nitelikteydi. Anma toplant›s›ndan
ç›karak sergi salonuna gelen konuklar, kar-
fl›lar›nda sadece Vehbi Koç’u de¤il, ülkenin
son 100 y›l›n›n öyküsünü buldu. Sergi, her
düzeyde bilgi sahibine hitap edebilecek fle-
kilde, son 10 y›ld›r çok popüler olan inte-
raktif sergi yöntemiyle haz›rlanm›fld›.
100 y›ll›k dönem, 12 periyotta ve toplam

48 posterle anlat›l›yor. Karfl›n›zda bir za-
man tüneli uzan›yor. Sa¤ tarafta kayar pa-
nolar, 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 pa-
nolardaki metinlere do¤rudan referans ve-
riyor. 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

“Onu yeniden hissettim”

Prof. ‹lhami Turan (Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Ö¤retim Üyesi) 

Normal üstü bir insand›. Türki-
ye’nin gelmifl geçmifl en büyük
ifladamlar›ndan biri. Sosyal konu-
larda da, baflta e¤itim, müthifl
projeleri olan, onlara gönül veren
biriydi. ‹lgi alan› geniflti. Bana bir
gün mektup yazd›: “Turgut Ifl›k be-

ni yeni yapt›klar› Reflit Pafla Köflkü’ne ye-
me¤e ça¤›rd›. Menü ve broflürleri güzel
yap›ya uygun de¤il. Geleneksel mimari-
ye uygun menüler, kartlar yapman›z› ri-
ca ediyorum.”

“Normal üstü bir insand›”

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 olur-
duk. Vehbi Koç’a ve Koç Aile-

si’ne, bugüne kadar Türkiye için, kültür
ve sanat için yapt›klar› nedeniyle ve top-
lumun her alan›nda, her yönde var ol-
duklar› ve her fleye ellerini uzatt›klar› için
teflekkür ediyorum. 

“Yüzlerce Vehbi Koç olsayd›”

“Vehbi Bey üretimi severdi”

Güneri C›vao¤lu (Gazeteci)
Vehbi Bey, çok sevdi¤imiz, sayd›¤›-
m›z bir Türkiye büyü¤ü. Hatta küre-
sel büyük. Müthifl bir mükemmeli-
yetçiydi. Evlerimiz çok yak›nd›. Be-
nim 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 met-
hetmezdi ama “güzel olmufl” derdi.

Güler Sabanc› (Sabanc› Holding
Yönetim Kurulu Baflkan›)
Vehbi Bey’in birikimlerini günü-
müze ulaflt›ran bir sergi olmufl.
Sanayi bölümünü özellikle çok
sevdim. Üretim band› ve karfl›s›n-
da 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 ek-
lenmifl olmas› bence çok anlaml›. Sergi
boyunca Türkiye tarihinden geçiyoruz.
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alanlar›n› etkilemifl ve ondan yüzde yüz et-
kilenmifl birisi. Asl›nda serginin bütün
a¤›rl›¤› da bu. Karfl›lar›nda bulunan pano-
lardaki tarihlere paralel giden odalardan
birincisinde bulunanlar, onu çok etkile-
mifl. Çok istedi¤i halde babas› ona at alma-
m›fl, efle¤i oldu¤u için boynu bükük kal-
m›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 ekono-
mik olan› da ailece oturmak için. Bizden
kiflisel eflyalar›n› da sergilememiz istendi.
Önce bu kurgu içinde kiflisel eflyalar›n› ser-
gileme yolu bulamam›flt›k. Ama sonra bir
fley keflfettik. Vehbi Bey her yolculu¤u ön-
cesinde bir eflya listesi yaparm›fl; eflyalar›
kaybolursa sigortadan talep edebilmek
için. Son odada onun bavul listesini yap-
t›k.” Bu zaman tünelinden geçtikten sonra,
paralelindeki bölüme giriyorsunuz. Buras›,
sanayileflmeyi do¤rudan yans›tan bir bö-
lüm. Sol tarafta bir üretim band›, sa¤ taraf-
ta ürünler. “Vehbi Bey seri üretimi ve üre-
tim band›n› ülkeye getiren kifli” diyor Doç.
Dr. Savafl, “Biz de üretim band›n› soyutla-
d›k. Bunun için Arçelik fabrikas›n› seçtik.
Sergide bir otomobilin de seri üretiminin
parçalar›n› göstermek istedik. Üretim ban-
d›n› vermek mümkün de¤ildi, biz de oto-
mobili parçalar›na ay›rd›k. fiirket yönetici-
leri bize destek verdi.”
Konuklar, posterler içine yerlefltirilmifl ek-
ranlarda Vehbi Koç’un röportajlar›, arfliv
görüntüleri eflli¤inde panolardan adeta ül-
ke tarihini okuyorlar. Vehbi Koç’un, döne-
min 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¤re-
niyorlar. Ülkenin hemen her siyasi gerili-
minde Vehbi Koç Ankara’da nab›z tutuyor.
Görüflmeler yap›yor, bu görüflmeleri ken-
disi için raporlar yazarak kal›c›laflt›r›yor.
Ancak Vehbi Koç için belge, neredeyse
kutsal. Efli, çocuklar› ve torunlar›yla da sü-
rekli yaz›fl›yor. Sevgisini de, övgüsünü de,
yergisini de mektuplarla iletiyor. Bütün
bunlar için gösterdi¤i çaba, bir insan›n za-
man›n› ve enerjisini aflacak cinsten.  

“Huzurumu istiyorsan›z 
devam ediniz”
Koç Holding’in kurulufl öyküsünü de Veh-
bi 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 yetifl-
me güçlü¤ü çekiyor. Ayr›ca bir baflka tedir-
ginli¤i daha var: “Uzun ve yorucu bir çal›fl-
mayla kurdu¤um Koç Toplulu¤u’nun sü-
reklili¤inin ölümümden sonra çocuklar›m
ve onlar›n çocuklar› taraf›ndan korunma-
mas› ihtimali, zihnimi daima iflgal eden bir
konu. Koç Toplulu¤u flirketlerinin ço¤u,
yurt ekonomisine katk›s› olan, ülke yö-
nünden verimli ve yararl› flirketler. Bunla-
r›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; flir-
ketler anonim flirket olacak, bir holding
çevresinde toplanacak ve holdingin bir k›-
s›m hisseleri, ailenin etkisinde kalmayacak
bir vakfa mal edilecek. Ancak henüz bir va-
k›f yasas› olmad›¤›ndan, bu düzenleme ya-
p›lana kadar hay›r ifllerine Vehbi Koç’un
hisseleriyle devam edilecek. Koç Hol-
ding’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 kal-
mam› istiyorsan›z, bu müesseseyi devam
etirirsiniz. fiahsi düflüncelere, kaprislere
kap›larak beceriksiz adamlar› ifl bafl›na ge-
tirmeyiniz. Çal›flt›¤›m›z Ford, Siemens, Ge-
neral Electric gibi müesseseler, en büyük
misaldir. Bu gibi müesseselerin gittikleri
yoldan gidiniz.”
Sevenleri sergiyi gezerken, birbirlerine onun-
la ilgili an›lar›n› aktar›rken, bu dünyay› he-
deflerini 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 ay-
r›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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lusal Sanayici ve ‹fladam-
lar› Derne¤i (US‹AD) Bi-
lim Kurulu Üyesi Nazmi
Kal, ölümünün 12. y›ldö-
nümü nedeniyle kaleme

ald›¤› yaz›s›nda Vehbi Koç’u anlatt›, ha-
yat› 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 var-
sa hepimiz var›z” sözleriyle bafllad›¤›
yaz›s›nda özetle flu sat›rlara yer verdi:
“Onunla ilgili bir yaz›ya bafllarken, bafl-
l›k konusunda uzun uzun  düflündüm.
‘Duayen ifladam›’, ‘Ticaretin ve sanayi-
nin dâhisi’, ‘Özel giriflimin öncüsü’, ‘Ör-
nek insan, örnek sanayici’... Bu bafll›k-
lar›n hepsi ona yak›fl›yordu. Ama eko-
nominin devlet yap›s›nda ön plana ç›k-
t›¤›, devlet gelene¤i, hukuku, sanat›n›n
unutulup her konuya ekonomi pence-
resinden bak›ld›¤› 1980 sonras› Türki-
ye’sinde bana da imzalamak lütfunda
bulundu¤u kitab›n›n bafllang›c›na koy-
du¤u yukar›daki sözünü düflünerek,
ona yak›flacak en önemli bafll›¤›n ‘Yurt-
sever ifladam›’ olaca¤›na karar verdim.
‘Ticaret adam›n›n yurtseveri olur muy-
mufl, 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 gel-
sin’ diyen ifladamlar› ço¤unlukta... Vehbi Koç gibi ifladamlar› gü-
nümüzde ne yaz›k ki çok azald›... 
Vehbi Koç kitab›n›n bafl›nda yazd›¤›, yukar›ya ald›¤›m söze uy-
gun hareket etti mi? Evet, etti. Günümüzün ‹fladamlar› iktidar
partilerinin kap›lar›nda nöbet tutarken, dü¤ünlerine dernekleri-
ne paha biçilmez hediyeler sunup ihale veya özelefltirmeden ke-
lepir bir fabrika almak için el etek öperken, Vehbi Koç DP’nin en
h›zl› dönemlerinde bizzat Adnan Menderes’in yüzüne karfl›, bas-
k›lar›na ra¤men DP’ye kayd›n› yapt›rmad›.  
Atatürkçü bir ifladam›yd›. 1954 seçimlerinde yöneltilen ‘Kim ka-
zan›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 üst-
lenmifl, bugün kapitalizmin en büyük savunucusu Çetin Altan’›n
kaleminden tan›d›k. ‘Komprador, iflbirlikçi, montaj sanayicisi…

Kurtlu peyniri millete satarak, halktan
toplad›¤› kiremiti devlete satarak zen-
gin olan ifladam›… Geri teknolojiyi ül-
kemize sokup araba üreten sanayici…
Otomobili sat›ls›n diye demiryolu yap-
t›rmayan adam…’ Bunlar›n hepsi yan-
l›flt›... 
Bu gibi yaz›lar› okurken hiç düflünme-
dik. Sanayi daima temsilcilikler fleklin-
de yay›lm›flt›r. S›f›rdan ampul fabrika-
s›, otomobil fabrikas› kuramazs›n›z.
Vehbi Koç önce General Electric am-
pullerinin, Ford otomobillerinin  tem-
silciliklerini ald›, daha sonra fabrikala-
r›n› kurdu. Bu do¤ru. 1940’lar›n Tür-
kiye’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 yet-
mezdi. Yüzlerce parçay› üreten yan sa-
nayiinin de ayn› kalite bilincine erifl-
mesi gerekirdi.
Vehbi Koç kurtlu peynir satarak da
zengin olmad›. Gelece¤i iyi okuyan de-
has› onu büyük ifladam› yapt›. Anka-
ra’n›n baflkent oluflunu iyi de¤erlendi-
ren 20 yafl›ndaki genç ifladam›, rotas›n›
bakkall›ktan inflaat malzemesine çevir-
di¤i için büyüdü. Devletten nemalana-
rak 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›yor-
dum. Genel Müdür Tunca Toskay’d›. Elime bir dosya tutufltu-
rup, ‘Ay›n konusu bu’ dedi. Dosya Vehbi Koç taraf›ndan haz›r-
lanm›flt›, konusu trafikti. Yeniköy’deki apartman dairesine git-
tim. Dosyada, Milliyet’te yay›nlanm›fl, ‘Trafik kazalar›n›n önlen-
mesi’ bafll›kl› makalesi vard›. Kazalar›n önlenebilmesi için s›rala-
d›¤› 12 maddeden ikincisi ilgimi çok çekti. Otomotiv sanayiine
büyük yat›r›mlar yapan Vehbi Koç, ‘Demiryollar› ve denizyolla-
r›na önem verilmeli’ diyordu. ‘Bu madde ticari ç›karlar›n›zla çe-
liflmiyor mu?’ diye sorunca çok sevindi. ‘Vars›n benim kamyo-
num, lasti¤im, otomobilim biraz daha az sat›ls›n ama bunda
memleketin menfaati var, memleket menfaati oldu¤u yerde be-
nim 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.”

U

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”
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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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ehbi Koç özelV

ehbi Koç bugün aram›zda olsa ne
mi yapard›? Bu soruya VKV Koç
Özel ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencile-
rinin verdi¤i cevaplar, çocuklar›n
ondan beklentilerinin sonsuz ol-

du¤unu gösteriyor... Çocuklar Vehbi Koç’un,
anneler duygular›n› anlayabilsin diye hayal ma-
kinesi, felaketleri geri çevirebilmek için zaman
makinesi, küresel ›s›nmaya karfl› su bulma ma-
kinesi 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 insan-
lara 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 hafta-
d›r anma törenlerine haz›rlan›yordu.  ‹ngilizce
bölümü ö¤rencileri törende izlenecek film gös-
terimi k›sm›n› üstlenmiflti. Di¤er s›n›flar›n ö¤-
rencileri de Vehbi Koç’u kendi gözlerinden an-
latan metinler ve resimler haz›rlad›lar. Tüm ö¤-

V

“Vehbi Dede” 
süper kahraman gibi

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



13

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, ço-
cuklar›n dilinden tan›tt›. Rahmi M Koç,
Vehbi Koç’un hayattaki ilk hedefini flöyle
anlatt›: “1901 senesinde Ankara’n›n Kala-
ba 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 di-
ye akl›na koymufl. Hayattaki ilk hedefi bu
flekilde ortaya ç›km›fl.” Vehbi Koç’un ifl ha-
yat›nda güçlüklere karfl›n t›rman›fl›n› özet-
leyen Rahmi M Koç, ö¤rencilere örnek
olabilecek anekdotlar da anlatt›.

“E¤er Vehbi Koç yaflasayd›...”
Daha sonra haz›rlanan sergi gezildi. “Veh-
bi 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› ya-
pard›. 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 ya-
pard›. Çocuklar yazmaktan s›k›lmas›n di-
ye. Katlanan araba yapard›. Park yeri bula-
may›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 makine-
sini üretirdi. Çünkü annelerin çocuklar›n
duygular›n› bilmesi, babalar›n da çocukla-
r›n korkular›n› bilmesi gerekir.”  
2/A Tar Gürerhan: “Zaman makinesi icat
ederdi. Böylece fliddetli olacak do¤al afet-
leri 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 bulabi-
lirdik ve barajlar› da doldurabilirdik. Böy-
lece küresel ›s›nma olmazd›.”
2/A Aytek Korkmaz: “‹stanbul’un trafi¤i için
uçan ve yüzen bir araba yapmas›n› ister-
dim. Deprem olmas›n diye sa¤lam konut-
lar yapmas›n› isterdim. ‹stedi¤im bir fleyi
baflka bir fleye dönüfltürebilen bir kuman-
da yapmas›n› istedim.”
2/E ‹pek Gökmeral: “Bizi uyand›racak, kah-
valt›m›z› getirecek robot icat edebilirdi.
Dört mevsime göre de¤iflen k›yafet icat
edebilirdi. Geceleri tek bafl›na yatmaktan
korkan çocuklara korumal› yatak yapabi-
lirdi. Fakirlere para almadan ev yapt›rabi-
lirdi. Yüzmeden korkanlar için batmayan
mayo icat edebilirdi.”

renciler ad›na yap›lacak konuflma için de
bir hafta öncesinden sekizinci s›n›flar ara-
s›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 ser-
gi düzenlenmiflti. Koç Holding fieref Bafl-
kan› 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›rala-
d›ktan sonra flöyle devam etti: “Türkiye
için bir ‘Cumhuriyet Ç›nar›’ olarak da ta-
n›mlayabilece¤imiz Vehbi Koç’un bu ül-
kenin geliflmesine ve kalk›nmas›na çok
eme¤i geçmifltir. Büyüklerine ve biz genç-
lere 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-

Can Yeflilyurt 3/B
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ehbi Koç özelV

oç Toplulu¤u bayileri, büyük bir ailenin parça-
s› 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›m-
l›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 ta-
n›d›¤› Vehbi Koç’u flöyle anlat›yor:
“Babam Nurettin Selçuk’un Vehbi Koç Beyefendi ve Koç cami-
as›yla dostane iliflkileri, çocuklu¤umun en de¤erli an›lar›d›r.
Vehbi Koç’un yazl›k tatil için Erdek’i seçmesi, bizlere eflsiz var-
l›¤›n› yak›ndan tan›mak f›rsat› verdi. Evimize ilk geldi¤inde 8-
10 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 yapar-
d›m. Ama ülkeme faydal› olabilmek, insanlara ifl imkân› yarata-
bilmek 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 de-
tayl› 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. Bir-
den sa¤a girmemi söyledi. Girdi¤imiz yer maden depolama ala-
n›yd›. Madenlerle ilgili genifl bilgi ald›, nereden ve ne amaçla
geldi¤ini  sordu. Halbuki oras› benim hiç dikkatimi çekmemifl-
ti. 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. Ha-
yata ayakta veda etmek istedi¤ini çok söylerdi, arzu etti¤i gibi
de oldu. Onu çok özlüyoruz. Keflke bu ülkede onlarca Vehbi
Koç olsayd›.”

“Bizleri gün be gün izlerdi”
Erdek’te Tofafl bayii olan Kad›o¤lu Oto Tic. Afi. Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Selçuk Erkal ise Vehbi Koç ile tesadüfen karfl›laflm›fl,
sonra da onu yak›ndan tan›m›fl. fiöyle anlat›yor: “Rahmetli Veh-
bi Koç ile 1968’de Türk Hava Yollar›’n›n Band›rma Termina-
li’nden Band›rma 6. Ana Jet Hava Üssü’ne sivil yolcu tafl›ma-
m›z s›ras›nda tan›flt›k. ‹ki kardefl çal›fl›yorduk. ‹kinci el oto ga-
lerimiz 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 memnuni-
yetle karfl›lad›lar. Bu vesileyle kendimizi ve çal›flmalar›m›z› an-

latt›k. Dinlerken gözlerinden sevgi ve iflimizle ilgili övgüler ak-
t›¤›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 ülkesi-
ni, insan›n› yürekten seven bir büyümüz oldu¤unu gördük. Ay-
n› zamanda ‘baflö¤retmen’ bir ifl adam›yd›. Tatl›su'daki müteva-
z› evimize her y›l teflrif ettiklerinde, gelecek y›l›n yemek mönü-
sünü -ki vazgeçilmezleri sütlü kabak tatl›s› idi- eflime tembihle-
meden edemezlerdi.
Vehbi Koç’un öneri ve ö¤ütleri, çal›flma heyecan›m›z›, flevkimi-
zi, iflimizi sevmemizi, tasarruflu, ak›ll› hareket etmemizi sa¤la-
d›. Bir Tofafl bayii olarak çal›flman›n, kazanman›n, ilerlemenin,
hizmet sektöründe insan unsurunun ne anlama geldi¤ini ö¤ret-
ti. 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 ifa-
de ediyor, lay›k olma gayretimizi sürdürüyoruz. Sevgisi yüre¤i-
mizde bir büyük dü¤üm olarak kalacakt›r.”

“Arkas›nda ticaretin ana kurallar›n› b›rakt›”
Karabük’te Aygaz bayii olan Likit Petrol Gaz› Ticaret A.fi. Yöne-
tim Kurulu ad›na Osman Nat›ro¤lu da Vehbi Koç için flunlar›
söyledi: “Vehbi Koç deyince ilk akla gelen, Türkiye Cumhuri-
yeti’nde ticari gelene¤in örnek temsilcisi ve özel teflebbüsün fle-
ref abidesi olmas›d›r. Arkas›nda b›rakt›¤› ticari örf, âdet, gele-
nek 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 yönetici-
leri sayesinde, ticari usül ve ticari etik anlam›nda güzel ve üstün
de¤erlerle donand›k.” 

K

Bayiler Vehbi Koç’u anlat›yor

“Bir baba, bir dost, 
bir rehber” ‹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”



oç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu,
2008’i “De¤iflim Y›l›” ilan ettikleri 21. Üst Dü-
zey Yönetiler Toplant›s›’nda, olas› f›rsat ve teh-
ditlere daha güçlü ve h›zl› reaksiyon verebil-
mek için dört ana sektöre odaklanma stratejile-

rini 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” diye-
rek Bulgurlu aç›klad›. 1959’dan bu yana Koç Holding flemsi-
yesi alt›nda Türk halk›na al›flverifl kültürü kazand›ran, Türki-
ye ekonomisi için de¤er yaratan Migros sat›ld›. ‹mzalanan sa-
t›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
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› 

“De¤iflim Y›l›”na 
radikal bir ad›m

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

Migros Türk, ‹kinci Dünya Sa-
vafl›’ndan ç›km›fl yorgun dün-
yadaki de¤iflimlerin aksetti¤i ‹s-
tanbul’da do¤du.
1954’te, ‹stanbul Belediyesi ve
‹sviçre Migros Kooperatifler Bir-
li¤i’nin giriflimleriyle kuruldu.
Amaç, g›da ve tüketim madde-
lerini belediye kontrolü alt›nda
üreticiden sa¤lamak ve bu
ürünleri sa¤l›¤a uygun koflullar-
da ve ekonomik fiyatlarla ‹stanbullula-
ra ulaflt›rmakt›. ‹lk sat›fl mekân› araba-
lard›. Tüketicilere 45 sat›fl arabas›yla
ulafl›l›yordu. Üç y›l sonra, ilki Bal›k Pa-
zar›’nda Beyo¤lu ma¤azas› olmak
üzere çeflitli semtlerde ma¤azalar aç›l-
maya 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 Mig-
ros, ‹stanbul içinde ma¤aza say›s›n›
h›zla art›rd›. 1988 ise Migros’un ‹stan-
bul 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›flkan-
l›klar›yla Türkiye için yeni bir dönemdi.
Bu yeni dönemde, 1991’de Migros,
halka aç›ld›. Art›k büyük ma¤aza dev-
ri bafllam›flt›. “‹lklere” imza at›lan bu
dönemde ilk ça¤dafl büyük ma¤azac›-
l›k örne¤i MMM Migros Atrium ile su-
nuldu... 1995’te farkl› formatlarda da
büyüme karar› al›nd›. Ucuzluk market-
leri fiok’lar, Migros Sanal Market fa-
aliyete 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 veriyor-
du. 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 Rus-
ya'daki Ramstore'lar› Enka'ya sata-
rak, baflar› ile Rusya operasyonundan
ç›km›flt›.
Migros Türk, Deloitte’in her y›l haz›rla-
nan, “Perakendenin Küresel Güçleri
2008” raporunda dünyan›n en büyük
250 perakende flirketi listesine 236. s›-
radan girdi. 2001-2006 y›llar› aras›n-
da en h›zl› büyüyen 50 flirket aras›nda
12. s›rada yer ald›.

Bir baflar› öyküsü: Migros

“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” di-
yerek 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 geli-
flen olumsuzluklar› ve bunun Türkiye’ye
olan yans›malar›n› hissetik. Bütün bu olum-
suz geliflmelere ra¤men, hem Migros marka-
s›na hem de Türkiye ekonomisine olan gü-
ven sayesinde, hedefimizi gerçeklefltirdik.
Süreci dokuz ayda bitirmeyi hedeflemifl
iken, planlad›¤›m›zdan da önce tamamla-
d›k. Migros’ta bulunan yüzde 50.83 nispe-
tindeki hissemizi, hisse bafl›na 21.85 YTL fi-
yat ile toplam 1.98 milyar YTL bedelle, BC
Partners taraf›ndan kontrol edilen Moon-
light Capital flirketine satmak üzere sözlefl-
me imzalad›k.”

“Al›flverifl kültüründe 
devrim yaratt›”
Bülent Bulgurlu “Bir baflar› öyküsü” dedi¤i
Migros’un Topluluk ve ülke için önemini an-
latt›:
“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 eko-
nomisi için de¤er yaratt›. Yüzde 22’lik pazar
pay›yla Türkiye’de organize perakende sek-
törünün lideri olan Migros, Koç Toplulu¤u
ve Türkiye için bir baflar› hikâyesidir. Mig-
ros flirketimizin kuruluflundan bugüne ka-
dar, 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 müfl-
terilerimiz, sat›fl sürecinde flirketi sahiplene-
rek hassasiyet gösterdiler. Bu hassasiyet,
müflterilerimizin Migros markas›na gösterdi-
¤i teveccühün bir yans›mas›d›r. Bundan gu-
rur duyuyor, kendilerine teflekkür ve flük-
ranlar›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 yö-
netimi olarak önemli de¤iflim kararlar› ald›k.
Dünyadaki de¤iflimi, küresel rekabet ve f›r-
sat ortam›n› de¤erlendirdik, bunlar için ne
boyutta kaynak gerekti¤ini planlad›k. fiir-
ketlerimizi etkileyen, tüm alanlardaki gelifl-
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meleri izledik ve buna kendi vizyonumuzu
da katarak yeni stratejilerimizi belirledik.
Yeni stratejilerimiz; faaliyet gösterdi¤imiz
dört ana sektöre odaklanmak, organik bü-
yümenin 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¤rultu-
sunda, 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 sek-
töre odaklanm›fl bulunuyoruz. 2007 y›l›n-
da ciromuzun yüzde 87’sini, faaliyet kâr›-
m›z›n yüzde 91’ini, son befl y›ldaki büyü-
memizin 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 getirile-
rini 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 kay-
nak elde etmektedir. Koç Holding, Migros
sat›fl›na ra¤men 2007’de kombine 74.5 mil-
yar YTL olarak gerçekleflmesi beklenen ci-
rosunu 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 Toplu-
luk neticelerinde en büyük paya sahip dört
ana sektöre odaklanacak, at›l›mlar›m›z› h›z
kesmeden sürdürecek ve dünya flirketi ol-
ma yolunda daha güçlü ad›mlarla ilerleye-
ce¤iz. Kaynaklar›, odakland›¤›m›z sektör-
lerdeki 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 sektö-
ründe, 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¤i-
mizde, sadece ana ifl hedefimiz olan hisse-
dar de¤erini artt›rmak veya ilave de¤er ya-
ratmakla kalmayaca¤›z. Koç Holding’in ge-
lecek nesillerde, küresel anlamda güçlene-
rek büyümesini ve ülkemiz için de¤er üret-
meye devam etmesini sa¤layaca¤›z.
Belirledi¤imiz strateji ve koydu¤umuz he-
deflere 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 bafla-
r›lar› sürdürebilmek için, dünyadaki heye-
can verici de¤iflime ayak uydurmaktay›z.”

Migroslulara “de¤iflim sürekli” mesaj›
Migros çal›flanlar› da özel olarak bilgilendi-
rildi. Bülent Bulgurlu “Migroslulara” yapt›-
¤› yaz›l› aç›klamada flöyle dedi: “Stratejik
plan›m›z do¤rultusunda ça¤›m›z›n gerekle-
rine uyarak belirli sektörlere odaklanmak,
belirli sektörlerden de ç›kmak durumun-
day›z. Bu süreçte, Toplulu¤umuza bir yan-
dan 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 kay-
nak gerekti¤ini ve en çok hangi alanlarda
rekabet avantaj› ve kârl› büyüme potansi-
yeline sahip oldu¤umuzu gördük. Pera-
kende sektöründen ç›kmaya karar verdi¤i-
mizi 2007’nin Haziran’›nda paylaflt›k. Bu
hisse devir ifllemiyle Migros Türk T.A.fi.’yi,
emin ellere teslim ettik. Türkiye’de süper-
market al›flkanl›¤›n›n öncüsü Migros’un
baflar›s›ndaki en büyük pay, onu bugünle-
re getiren siz de¤erli çal›flanlar›m›z›n.“
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008 Enerji Verimlili¤i Y›l› ol-
du. Sokaklar afifllerle dona-
nacak, uluslararas› flark› ya-
r›flmalar› düzenlenecek, ve-
rimlilik projeleri ödüllendirile-

cek, tasarruf e¤itim müfredat›na girecek, evini ya-
l›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 flirket-
lerinden gelecek. Arçelik, Aygaz, Opet ve Tüprafl; Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’n›n kamuoyunda ve fikir önderleri
nezdinde enerji verimlili¤i konusunu gündeme getirmek, ku-
rumlar› ve bireyleri tasarrufa yönlendirmek, çözümler üret-
mek için düzenledi¤i projelere kurumsal sponsor olarak des-
tek verecek. Kamu ve özel sektör ile sivil topluma kat›l›m

ça¤r›s› yap›lacak “Ulusal Enerji Verimlili¤i
Hareketi”nin bir di¤er ad› da “En-Ver”. 
Enerji Bakanl›¤› ile Türkiye’nin gelece¤i-

ne 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 düzenle-
di¤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, kam-
panyan›n önemini ve “gönülden” kat›l›mlar›n›n nedenlerini
flöyle anlatt›. 

2

“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
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Koç Holding Dayan›kl› Tüketim Grubu 
Baflkan› ve Arçelik Genel Müdürü 
A. Gündüz Özdemir: “Bu sadece bafllang›ç”
“Tükenen do¤al kaynaklar›n, tüm in-
sanl›¤›n hayat standartlar›n› tehdit etti-
¤i günümüzde, Arçelik flirketi, ‘Sürdü-
rülebilir 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 sun-
makt›r. Biz Arçelik olarak, kendi sektö-
rümüz için çevre dostu, enerji ve su ta-
sarrufunda lider ürünler gelifltirip tüke-
ticilere sunman›n, görevimizin sadece
bafllang›c› oldu¤una inan›yoruz. Bu
inançla; bu y›l Enerji Bakanl›¤› ve Tür-
kiye’nin en büyük Toplulu¤u olan Koç
Holding’in sektöründeki lider flirketle-
rinin iflbirli¤i ile bafllat›lan ‘En-Ver Pro-
jesi’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 ne-
denle, ülkemiz  ve dünya koflullar›n› et-
kileyecek enerji verimlili¤i sosyal so-
rumluluk projesinde yer almaya özen
gösterdik. 15-20 y›l önceki sosyoeko-
nomik koflullar›n› hat›rlarsak, kaynak-
lar›n k›s›tl› oldu¤u, gelecekte darbo¤az-
lar yaflanabilece¤i gibi konular, o y›llar-
da bugünlerdeki gibi önemli de¤ildi. 

Enerji verimlili¤i kampanyas›nda sa¤lana-
cak 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 kap-
sam›nda ortaya koyaca¤› sponsorluklar ve
sosyal sorumluluk projelerinin, bu konuda-
ki sosyal reflekslerin geliflmesi aç›s›ndan
büyük de¤er tafl›d›¤› görüflünde. Bakan
Güler proje paydafllar›n›n görüflüyle netle-
flecek eylem stratejisinin detaylar›n› Bizden
Haberler’e s›ralad›:

2008’i “Enerji Verimlili¤i Y›l›” ilan ettiniz? Hede-
finiz ve hayata geçirece¤iniz projeler hakk›nda bil-
gi verir misiniz? 
Amac›m›z, ülkemizin enerji arz güvenli¤i-
nin en üst düzeyde korunmas› ve sera gaz-
lar› emisyonlar›n›n azalt›lmas› bak›m›n-
dan, 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 edil-
mesini ve kamu, özel, sivil toplum kesimle-
rinin 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 genel-
gesi yay›nland›ktan sonra, “Ortak Hareket
Bildirisine” imza koyacak ve sosyal sorum-
luluk projeleri ile “En-Ver Projesi”ne kat›la-
cak flirketlerimizi ve sivil toplum kuruluflla-
r›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, bi-
reyler 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 süre-
cinde saha anketlerinden yararland›k. Bu
ikiliyi, de¤iflik ortamlarda uygun kompo-
zisyonlar 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 birliklerin-
den geçti¤ine inan›yoruz; En-Ver Projesi
kapsam›nda toplumdaki enerji kültürü ve
verimlilik bilincinin geliflmesi amac›yla yü-
rütülecek sosyal sorumluluk projelerine bü-
yük önem veriyoruz. Koç Toplulu¤u flirket-
lerinin bugüne kadar sa¤lad›¤› destekler
ile birlikte En-Ver Projesi kapsam›nda or-
taya koyaca¤› sponsorluklar ve sosyal so-
rumluluk projeleri, hem toplulu¤un enerji
verimli ürünlerinin yayg›nlaflmas› hem de
sosyal reflekslerin geliflmesi bak›m›ndan
büyük de¤ere sahiptir. Bu öncü, örnek uy-
gulamalar›n› kararl›l›kla sürdürecekleri
inanc›yla flimdiden teflekkür ediyoruz.

Özel sektörün enerji verimlili¤i konusundaki çal›fl-
malar›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Birincil enerji kullan›m› bak›m›ndan, sana-
yi genelimizde en az yüzde 15 oran›nda
bir tasarruf potansiyeli var. Enerjiyi yo¤un
kullanan sektörlerimizdeki proses iyilefltir-
meleri ve KOB‹’lerin verimlilik art›r›c› uy-
gulamalar› ile bu potansiyelin önemli k›sm›
geri kazan›labilir.

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
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Geçen zaman diliminde, bilgi ve iletiflim
dünyas›ndaki geliflmeler herkesi bilinç-
lendirmifl ve gelecek için ciddi önlemler
al›nmas›na yönlendirmifltir. Günümüzde
parçalan›p denize kar›flan kocaman buzul
parças›n› canl› yay›nla izlemek bile müm-
kün. En-Ver Projesi, kamu-özel sektör
STK birlikteli¤iyle toplumda enerjiyi ve-
rimli kullanma bilincini uyand›rmak ve
buna yönelik uygulamalar› gerçeklefltir-
mek amaçl› önemli bir organizasyon. Bu
çal›flmalar bütününü destekleyece¤iz. Ya-
paca¤›m›z ciddi kaynak tasarruflar›, son-
raki 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 Tüp-
rafl’›n enerji verimlili¤i ile yap›lacak iyi-
lefltirmelerde farkl› bir yeri ve sorumlu-
lu¤u oldu¤unun bilincindeyiz. Hedefi-
miz, üretim gücümüzü, enerji kaynakla-

r›m›z› daha verimli kullanarak gelifltir-
mektir. Bu bilinçle Tüprafl, rafinerilerin-
de 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› ne-
deniyle enerji ihtiyac›m›z çok büyük
bütçelerle ve önemli ölçüde ithalat ile
karfl›lanmaktad›r. Bu nedenle sürdürüle-
bilir 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 flehir-
leflme 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›n-
ma için enerji verimlili¤i ve tasarrufu ko-
nusunda toplumsal bilinç oluflmas› laz›m.
Enerji kaynaklar›n›n bilinçsizce kullan›l-
mas› sonucunda ne yaz›k ki do¤al kay-
naklar h›zla tükeniyor ve çevre kirlili¤i
olufluyor. Enerji kullan›m›ndan vazgeçe-
meyece¤imize göre onu verimli kullan-
mak, tasarruf etmek zorunday›z. Bu ko-
nuda hem bireylere hem özel sektöre çok
ifl düflüyor. Biz de enerji sektöründe faali-
yet gösteren bir kurulufl olarak sorumlu-
luklar›m›z›n fark›nda ve bilincindeyiz. 
Türkiye’de enerji tasarrufu sa¤lamak ve
enerji verimlili¤ini art›rmak amac›yla bafl-
lat›lm›fl olan 27. Enerji Verimlili¤i Konfe-
rans›’na, hafta boyunca devam eden et-
kinliklere ve Türkiye’nin gelece¤ine yat›-
r›m niteli¤i tafl›yan En-Ver Projesi’ne,
Opet Petrolcülük A.fi. olarak destek ver-
mekten büyük mutluluk duyuyoruz. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi
Güler, En-Ver Projesi ile yerleflmesi
beklenen tüketim kal›plar›n›n kal›c›lafl-
mas› için izleyecekleri stratejiyi Bizden
Haberler’e anlatt›. ‹flte Güler’den enerji
verimlili¤inde yol haritas›:
“En-Ver Projesi’ne kat›lacak paydaflla-
r›n görüflleriyle netlefltirilmesini düflün-
dü¤ümüz stratejiler ve uygulamalar›
dört bafll›k alt›nda s›ralayabiliriz. 
Birincisi ve önceliklisi, çocuklar, gençler
ve ev han›mlar›n› bilinçlendirme etkin-
likleri. 
• 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 yo-
rumlar›yla uluslararas› flark›
yar›flmas› düzenlemek. 
• Bu içerikte çocuk oyunlar›n›
internette yay›nlamak. 
• TV’lerde para ödüllü yar›fl-
malar. 
• Elektrik ve do¤algaz

abonelerinin tüketim geliflimlerinin her
ay bilgi gizlili¤ini koruyarak yay›nlan-
mas›. 
• Enerji kullanan araçlar›n kullan›m k›-
lavuzunda verimlilik bilgisi verilmesi. 
• Konunun ilk ve orta ö¤renim müfre-
dat›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 ifllemle-
rinde “En-Ver” grafikleri ve mesaj-

lar› kullan›lmas›.

Evini yal›tana 
indirimli al›flverifl

‹kinci bafll›k,  toplumun tüm ke-
simlerini özendirme etkinlikle-
ri. 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 ener-
ji 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 ürünleri-
nin üretimi ve kampanyal› sat›fl›.
Üçüncü bafll›k, kamu kurum ve kurulufl-
lar›n›n tasarruf önlemleri. Bu önlemler
de haz›rlanan Baflbakanl›k genelgesiy-
le yay›nlanacak.

Halk›n nabz› tutulacak
Son olarak ölçme ve de¤erlendirme ya-
p›lacak. Sanayi kesimi, Bay›nd›rl›k ve
‹skan Bakanl›¤›na ba¤l› Yap› ‹flleri Ge-
nel Müdürlü¤ü portal›, ‹ZODER ve Be-
yaz Eflya Üreticileri Birli¤i’nden En-Ver
portal›na iletilecek bilgiler ve her y›l ül-
ke genelinde yap›lacak anketlerle uy-
gulamanlar›n geliflimi izlenecek, halk›n
nabz› tutulacak.

ENERJ‹ VER‹ML‹L‹⁄‹ ‹Ç‹N YOL HAR‹TASI
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“Önemli olan farklar 
de¤il ortakl›klard›r”

Medeniyetler ‹ttifak›Medeniyetler ‹ttifak›

ünyam›z tehlikeli boyutlara varan bir dengesiz-
lik içerisindedir.” 11 Eylül’ün ard›ndan t›rmanan
gerilimin çat›flmaya dönmeden önlenmesini he-
defleyen ‹spanya Baflbakan› Jöse Luis Rodriguez
Zapatero ve Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n giri-

flimleriyle oluflturulan Medeniyetler ‹ttifak›’n›n raporu, bu gi-
rifl cümlesiyle bafll›yor. 2005’te gündeme getirilen Medeniyet-
ler ‹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 Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, Türk ifl dünyas›n› temsil
eden tek konuflmac› olarak kat›ld›¤› toplant›da, “Köprüler in-
fla etmek, ortak de¤er ve paylafl›lan gayeleri öne ç›karan bir di-
yalo¤a girmek için ortak bir anlay›fla acilen ihtiyaç var” dedi ve
kimlere ne görev düfltü¤ünü s›ralad›.

“D
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”
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üresel vizyonk

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 li-
derleri buluflturan toplant› iki gün sürdü.
Medeniyetler ‹ttifak› Yüksek Temsilcisi
Jorge Sampaio ikinci günün sonunda, ge-
nifl kat›l›m nedeniyle “kilit bir görüflme
oldu" dedi¤i toplant›da öncelikli olarak
ele al›nan e¤itim, gençlik, medya ve göç-
men konular›ndan 12 somut sonuç ç›kt›-
¤›n› duyurdu. Bu sonuçlar aras›nda genç-
lik için dayan›flma fonu oluflturulmas›,
okuma-yazma ö¤retimi için yat›r›mlar ya-
p›lmas›, Hollywood yap›mc›lar›yla yanl›fl
imajlar› ortadan kald›racak sinema proje-
leri imzalanmas›, medyan›n uluslararas›
krizlerde h›zla bilgilendirilmesi, farkl›
dinlerden temsilcilerle dayan›flma ve ifl-
birli¤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 kül-
türleraras› 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 ne-
denden 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 Sözleflme-
si’ni imzalad›m. ‹kinci olarak, baz› ayr›m-
lar›n ortadan kalkt›¤› bir dönemde, di¤er-
lerinin ortaya ç›kt›¤›n› düflünüyorum. Fi-
kir, ifl, din ve siyaset liderlerince gerçek-
lefltirilecek 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 pay-
lafl›lan gayeleri öne ç›karan bir diyalo¤a
girmek için ortak bir anlay›fla acilen ihti-
yaç 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 ay-
n› inanç ve idealleri paylafl›r: merhamet,
dayan›flma, yaflama sayg›, inayet ve di¤er-
lerine karfl› hoflgörü. Din, ço¤u zaman
yönetiflimin çerçevesini oluflturdu ve ka-

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 küresellefl-
meyle daha yak›ndan ba¤land›; fakat bir-
birine ba¤l› yaflam fleklini yönetecek or-
tak 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 kü-
resel yurttafll›k tohumlar›n› genç nesillere
ekmek için kritik bir unsurdur. Hükümet-
ler bu de¤erlerin ulusal müfredatlara yer-
lefltirilmesi için iflbirli¤i yapmal›. Aksi hal-
de 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 git-
tikçe daha çok yard›ma ça¤r›l›yor. Fik-
rimce, ailemin flirketinin tarihi, kültür-
leraras› iletiflim ve yararlar› konusunda

baz› de¤erli ders ve örnekler sunuyor.
Kurucumuz Vehbi Koç, ‹stanbul’un Mu-
sevi ve H›ristiyan topluluklar›n› flirketle-
rine ortak seçerken veya Amerikan, ‹tal-
yan, Japon, ‹ngiliz veya Alman flirketle-
riyle ittifak olufltururken, di¤erlerinin bil-
gi ve kültürünü çekmenin de¤erini içgü-
düsel olarak biliyordu. Ayr›ca vas›fl› iflgü-
cüne ihtiyac› olaca¤›n› da biliyordu. Ken-
disini ülkenin e¤itim kaynaklar›n› iyilefl-
tirme ve gelifltirmeye adad›. Türkiye’yi de
d›fl dünyaya tan›tma çabalar› vard›. Kuru-
cumuzun bu miraslar›n› devam ettiriyo-
ruz. ‹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 fa-
aliyetler aras›ndaki iliflkiden söz etmek is-
tiyorum. Ticari de¤er katmak, kurumsal
sosyal sorumlulu¤un esas de¤il ikinci

amac› olmal›d›r. Ne yaz›k ki, altyap› ve
çevre anlam›nda tüm pazarlar ayn› sevi-
yede olgunlu¤a sahip de¤il. Geliflmekte
olan pazarlarda, ticarette daha yüksek
standartlar› uygulamak çok daha zordur;
çünkü minimum yasal zorunluluklar uy-
gulat›lmaz ve ihlaller cezaland›r›lmaz;
de¤iflim için hemen hiç kamu bask›s›
yoktur; iyi kurumsal yurttafll›k uygula-
yanlar yeterince tan›nmaz. Bu nedenle
hükümetler bu sürece daha fazla kat›l-
mal› ve etkileflimde bulunmal›. Etkin yü-
rütme mekanizmalar› sa¤lamak için hü-
kümetlerin tam ortakl›¤› ve liderli¤i ol-
madan iflletmelerin yapabilece¤i fleyler
s›n›rl›d›r. Bilhassa yolsuzluk ve kay›t d›fl›
ekonomiye yönelik ba¤lamda söz konu-
sudur bu.” Mustafa V. Koç sözlerini flöy-
le tamamlad›: “Edison’un dedi¤i gibi,
‘Deha yüzde 1 ilham ve yüzde 99 s›k› ça-
l›flmad›r’. Yeterince ilhamla dolarsak, ge-
lecek nesiller için bir araya gelme çaba-
s›nda bulunabiliriz.” 

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”
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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 it-

tifak için en büyük rol, önyarg›lar dini alg›lamalara dayand›¤› için
dini liderlerin. Ancak siyasi liderlerin de dikkatli davranmas› ge-
rekti¤ini belirten Ayd›n, sorular›m›z› yan›tlad›.

Medeniyetler ‹ttifak› nas›l bir ihtiyac›n gere¤i olarak günde-
me 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 va-
ran bir dengesizlik içerisindedir.” Eflitsizlikler, çeliflkiler, hastal›k-
lar, 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 vic-
dan gibi melekelerimizi kullanarak insanl›¤›n ortak hedefleri do¤-
rultusunda birlikte yürüyece¤iz. Medeniyetler ‹ttifak›, sorunlar›n
mayalanarak çat›flmalara dönüflmesini önlemek için somut ad›m-
lar 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 et-
mede ciddi hatalar ifllendi. Bu hatalar›n üzerine dayand›¤› teorik
arka plan, asl›nda ‹kinci Dünya Savafl› sonras› 50’li ve 60’l› y›llar-
da 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. Mese-
la bir Bat›l› yazar, Musevili¤in ve H›ristiyanl›¤›n ‹slam ile muka-
yese edildi¤inde co¤rafi anlamda s›n›rl› kald›¤›n› söyler. Ona gö-
re ilk küresel din ‹slam’d›r. Bu tez daha sonra Bat› ile ‹slam’› iki
“ezeli rakip” olarak gösterdi. 90’lar›n büyük bölümünün medeni-
yetler çat›flmas› tezine yo¤unlaflmas› ve bu tez üzerinden ulusla-
raras› siyaset üretilmesi tesadüfi de¤il. 2000’lerde ise Bat›’daki de-
mografik sorunlar neticesinde 2050’lerde Avrupa’n›n Eurabia ola-
ca¤› tehdidi dillendirildi. Gerilimi gündemde tutarak bu tür gö-
rüfllerden nemalanan çevreler var. Medeniyetler ‹ttifak› giriflimi,

özelde Müslümanlarla Bat›l›lar, genelde tüm kültür ve medeniyet-
ler aras›ndaki iliflkilerin ortak de¤erlere dayal› bir zeminde ilerle-
mesinin en az›ndan mümkün oldu¤unu ilan ediyor; somut pro-
jelerle de bu imkân› gerçe¤e dönüfltürüyor.

Özellikle 11 Eylül sald›r›lar› ard›ndan dinsel temelde önyar-
g›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 mesnet-
siz 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 hükümet-
lerinin 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, ay-
r›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› düzenlen-
mesini planl›yor. 

Projenin, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne tam üyelikle iliflkisi-
ne 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 ilifl-
kilerine, 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 Ulu-
sal Plan›m›z da haz›r, çok yak›nda ilan edece¤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”

M

“Boyun mu e¤ece¤iz
birlikte mi yürüyece¤iz?”



üresel vizyonk

24

“‹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 dün-
yan›n kaderindeki rolünü oynad›. Davos’un ev sahip-
li¤ini yapt›¤› Dünya Ekonomik Forumu (World Eco-
nomic 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¤erlendirile-
bilece¤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› “‹fl-
birli¤ine Dayal› Yenilikçilik” olmakla birlikte, çok say›da alt bafl-
l›kta tart›flmalar yap›ld›. ‹fl dünyas›, hükümet ve sivil toplum ör-
gülerinin temsilcileri, din adamlar›, gazeteciler, akademisyenler,
oyuncular, yazarlar, 37 yafl›ndaki DEF’te dünya sorunlar› ve eko-
nomisini 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 Sa-
banc› Dinçer, Do¤ufl Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Ferit fia-
henk, 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 Arka-
dafl Konsorsiyumu" ile özel bir röportaj yay›nlad›. Ali Y. Koç,
Türk Silahl› Kuvvetleri’nin Avrupa Birli¤i’ne karfl› oldu¤u, de-
mokrasiyi zay›flatt›¤› görüfllerini saçma buldu¤unu söyledi, “AB
üyeli¤ine en haz›r kurum TSK’d›r” dedi. Ali Y. Koç, baz› Türk fir-
malar›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› ver-
di: "AB de dünyan›n en rekabetçi insanlar›ndan oluflan bir grup
de¤il. Bu asl›nda insanlar›n zihinlerindeki ’k›smi mi yoksa potan-

siyel üye mi’ sorusuyla çok ilgili. Türkiye’de k›smi üyelik gibi yak-
lafl›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›n-
da kalsa daha iyi olmaz m›" sorusunu üzerine Ali Y. Koç, “Dün-
yadaki ekonomik büyümenin önemli bir k›sm›n›n Türkiye’nin
çevresindeki ülkeler ile do¤usundan gelmesi bekleniyor. Bu böl-
genin lideri olmak için gerekli harca sahibiz. Öte yandan Bat›l› ül-
kelerin 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›, ka-
naat önderleri, baflbakanlar, devlet baflkanlar› bir araya gelerek
küresel ekonomi ve politikalar konusunda fikir al›flveriflinde bu-
lunuyor, 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 kat-
k› sa¤lamay› amaçl›yor. Buradaki toplant›lar›n özellikle ülke iti-
bar›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, ya-
t›r›m ortam›n›n yaratt›¤› iyileflmeleri dünyaya aktar›yoruz. Böyle-
likle yeni imkânlar do¤uyor.

‹

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›
Davos yeni
aç›l›mlar›n kap›s›

WEF Ajans› objektifinden “360 Derece Türkiye”.
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Zirvenin y›llar itibar›yla sorunlar›n çö-
zümünde etkinli¤i art›yor mu? 
Dünya bir yandan geliflip ilerliyor, bir
yandan da bir dizi sorunla bo¤ufluyor.
Çevresel sorunlar sürdürülebilir büyüme-
yi 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 benze-
ri 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› estir-
di¤i buluflmalar olduklar› için çok önem-
li. Kararlar ç›kmas› gerekmiyor ama sor-
gulamalar yapmak, yeni ufuklara yelken-
ler 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 ku-
rum ve kurulufllar›yla birlikte sorumluluk
üstlenmesi art›k her yerde bir zorunluluk.
Bundan kimse kaçamaz. Belli sorunlar et-
raf›nda gerçeklefltirdi¤imiz görüfl birlikle-
ri, sözleflmeye dönüflen mutabakatlar, bu
sözleflmeleri imzalayan ifl insanlar›n›n

kendi flirketlerinden bafllay›p iç içe halka-
lar gibi giderek büyüyen etki alanlar›na
yönelik sorumluluk tafl›malar› demek. Ar-
t›k uzlaflma bir dünya gerçe¤i. Buna da
flirketler, siyasiler, sivil toplum, kanaat
önderleri öncülük edecek. Davos gibi zir-
veler, iflte bu global sorunlar›n çözümü
için bir ortak akla varmakta ihtiyaç duy-
du¤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 gece-
si ev sahipli¤i teklifi sonras›nda, Türki-
ye’nin Davos’taki etkisini art›racak bir ileti-
flim kampanyas› haz›rland›. Gerek Zürih
Havaalan›’ndan bafllayan reklamlar gerek
Türkiye konulu panel gerekse de ifl dünya-
s›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 iflbirlikleri-
ne haz›r oldu¤u mesaj› verildi. Koç Toplu-
lu¤u olarak bizler de gala gecesinin ev sa-
hipli¤ini üstlenen konsorsiyumda bulun-
maktan gurur duyduk. Temas› “360 Dere-
ce Türkiye” olan gecede Do¤u-Bat› aras›n-
da köprü olan ülkemizin de¤erlerini dün-
yan›n gözleri önüne serdik. 

Davos “Türkiye markas›”
çal›flmalar›na örnek olmal›
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim Direktörü Oya
Ünlü K›z›l, “360 Derece Türkiye”nin organi-
zasyon çal›flmalar›nda yer ald›. Oya Ünlü K›-
z›l’a, Davos’ta bu y›l Türk ifl dünyas›nca yürü-
tülen iletiflim projesinin “Türkiye” markas› için
ne ifade etti¤ini sorduk. K›z›l, Türkiye’nin “mar-
ka” olarak tan›t›m ihtiyac›na de¤inerek, Da-
vos’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 komite-
si’ dahilinde ifl dünyas› olarak baz› ortak çal›fl-
malar yapsak da, henüz bu konuda devletin il-
gili birimleri, özel sektör ve sivil toplum örgüt-
lerinin 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 ülke-
de 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 gelifltirme-
si gerekti¤ine inan›yorum.
Türkiye’nin yurtd›fl›nda do¤ru tan›t›m› hepimi-
zin ortak ç›kar›na oldu¤u için, çok güzel iflbir-
likleri 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 za-
manlama 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 ça-
l›flma örne¤ini gelecekte di¤er projelere de ta-
fl›yabilir, ülkemize dair yanl›fl alg›lamalar› de-
¤ifltirebiliriz.”

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.
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oç Holding Otomotiv Gru-
bu Baflkan› Turgay Durak,
Toplulu¤un sektördeki gü-
cünü 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 oto-
motiv sektörünün baflar›s› için ise katma
de¤eri art›racak Ar-Ge ürün gelifltirme fa-
aliyetlerine a¤›rl›k verilmesi ve rekabetçi
bir yap› gelifltirilmesi gerekti¤ini belirten,
hükümetten de talepleri olan Durak so-
rular›m›z› yan›tlad›.  

Koç Holding, odakland›¤› dört ana sek-
törden 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 vizyonu-
muz, ulaflt›¤›m›z liderlik konumumuzu
pekifltirerek devam ettirmek. Otomotiv
flirketlerimiz Ford Otosan, Tofafl, Oto-
kar, Türk Traktör ve Otoyol’un Türkiye
otomotivindeki liderli¤i flöyle özetlenebi-
lir; üretimin yar›s›n›, ihracat›n yar›s›n›, iç
piyasa sat›fllar›n›n üçte birini biz gerçek-
lefltiriyoruz. Vizyonumuz yeni araç pro-
jelerini, Ar-Ge ürün gelifltirme sorumlu-
lu¤unu da üstlenerek, yüksek katma de-
¤erle fabrikalar›m›zda gerçeklefltirmek ve

otomotivdeki liderli¤imizi ihracat a¤›r-
l›kl› kapasite art›fllar›yla pekifltirmek. 

2007, Koç Toplulu¤u otomotiv sektö-
rü için nas›l bir y›l oldu? Özellikle ih-
racat 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 pi-
yasa yüzde 5 kadar darald›, üretim ise
yüzde 17 artan ihracat sayesinde, yüzde
11 artt›. Koç Toplulu¤u otomotiv flirket-
leri olarak; iç piyasa pazar pay›n› yüzde 2
art›rarak yüzde 30’a ulaflt›k. Üretimi yüz-
de 13, ihracat› yüzde 19 art›rd›k. Görül-
dü¤ü üzere otomotiv sanayi ortalamas›-
n›n üzerinde bir büyüme sa¤lad›k.  

Koç Toplulu¤u’nun otomotiv sektö-
ründe 2008 y›l› hedefleri nelerdir? Kü-
resel durgunluk beklentileri ve tüke-
tim harcamalar›n›n gerileyece¤ine ilifl-
kin öngörüler 2008 hedeflerinizde ne
ölçüde etkili oldu?  
2008 y›l› hedeflerini Ekim-Kas›m ayla-
r›nda belirlemifl, ifl program›m›z› flu esas-
lara göre yapm›flt›k:  
• ‹ç piyasa talebi 2007’nin yüzde 7 kadar
üzerine ç›karak 2006 mertebesinde ger-
çekleflecek. 
• 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 ihraca-
t› 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 piya-
sas›ndaki sorunlar›n küresel yavaflla-
ma/durgunluk ile sonuçlanabilece¤i ko-
nuflulmaya baflland›.
Otomotiv flirketlerimizin 2008 ifl progra-
m›n›n yüzde 75’i Avrupa Birli¤i’ne ihra-
cat üzerine kurulmufltur. 
Avrupa Birli¤i’ndeki befl büyük pazar Al-
manya, ‹ngiltere, Fransa, ‹talya, ‹span-
ya’dan yavafllama e¤ilimi sinyallerinin
henüz ç›kmam›fl olmas›; büyüyen pazar-
lar Do¤u Avrupa ülkelerinin özellikle ti-
cari araç taleplerini art›rma e¤ilimi içinde
olmas› bizim için olumlu.
‹flimizin yüzde 25’ini oluflturan iç piyasa-

K

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›
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daki olas› bir daralma karfl›s›nda; üretimin
bir k›sm›n› daha ihracata kayd›rma ve ve-
rimlilik art›r›c›, maliyet azalt›c› tasarruf ted-
birleri 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›flla-
r› var m›?  
Otomotiv flirketlerinin ifl süreçleri, pazarla-
ma yöntemleri birbirine benzer. Bizim
Ford Otosan ve Tofafl’› di¤erlerinden ay›-
ran özellikleri ise flöyle s›ralayabiliriz:
• Fikri ve s›nai mülkiyet haklar› flirketleri-
mize ait özgün dizayn yeni araçlar, yeni
motorlar yaratmak için Ar-Ge’ye, ürün ge-
lifltirmeye önem vermemiz,
• ‹flimizin yüzde 75’ini ihracat üzerine ku-
rarak, iç piyasadaki olas› dalgalanmalar›n
etkisini asgariye indirecek ifl modelini ya-
banc› ortaklar›m›zla yap›c› iflbirli¤i felsefesi

sayesinde kurmam›z,
• ‹ç pazar müflterilerimizin taleplerine yay-
g›n sat›fl, servis ve yedek parça teflkilat›m›z
ile an›nda cevap vermemiz.

Ford Otosan’›n ihracatta süregelen lider-
li¤ininin, alt› y›l üst üste en çok sat›lan
marka olmas›n›n, “en iyi üretim tesisi” un-
van›n›n, Tofafl’›n World Class Manufacto-
ring 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¤i-
timli, motive, yüksek verimli ve rekabet
edebilir maliyette. Sermayedarlar›m›z, Koç
Holding ve yabanc› ortaklar›m›z, otomotiv
iflinin geliflmesi için vizyoner hedefler ko-
yuyor ve yeni araç projelerinin gelifltirilme-
si için gerekli kaynaklar› ay›r›yor. Bütün
bunlar›n sonucunda da Türkiye otomotiv

üretimi ve ihracat›n›n yar›s›n›, iç piyasa sa-
t›fllar›n›n üçte birini Koç Toplulu¤u oto-
motiv flirketleri gerçeklefltiriyor. 

Sadece Ford Otosan’›n üretti¤i Transit
Connect, Chicago Otomobil Fuar›’nda
ABD’lilere tan›t›l›yor. Transit Con-
nect’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 mühendis-
lerimizi Amerika’ya e¤itime ve Transit Con-
nect gelifltirme çal›flmalar›na kat›lmaya yol-
lam›flt›k. Bu ekip, Türkiye’ye döndü; son
yedi y›lda Connect’in yeni modellerinin ge-
lifltirilmesine katk›da bulundu. fiimdi ise
ayn› ekip, otomotivin anavatan› Amerika
için yeni Connect gelifltirme çal›flmalar›n›
yürütüyor ve 2009 y›l› sonbahar›nda Ame-
rika’ya Connect ihracat› bafllayacak. 
Amerikan tüketicisi beklentileri en yüksek
müflteri grubu, ABD teknik normlar› özel-
likle emisyon ve sürüfl emniyetinde çok s›-
k›. Bu nedenle ürün gelifltirme ekibimiz
için çok önemli bir deneyim olacak. Bu de-
neyim sonucunda, bir sonraki komple ye-
ni araç dizayn› için haz›rl›klar›m›z› tamam-
lamay› hedefliyoruz. 

Dünyadaki genel tabloya potansiyel f›r-
satlar› ile olanaklar› aç›s›ndan bak›ld›-
¤›nda Türk otomotiv sektörünün temel
stratejisi ne olmal›? Sektöre ve karar me-
kanizmalar›na düflen görevler nelerdir? 
Otomotiv Sanayii Derne¤i olarak kamuoyu
ile paylaflt›¤›m›z ve hükümetimiz yetkilile-
riyle görüflmelerimizde aktard›¤›m›z hede-
fimiz, 2012 y›l›nda 2 milyon üretim, 1.5
milyon ihracat, 40 milyar dolar ihracat ge-
liri, 600 bin nitelikli teknik eleman istihda-
m›d›r. Koç Grubu olarak da yüzde 45 pa-
y›m›z› art›rarak liderli¤imizi devam ettir-
meyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaflmak için
üretimi yaklafl›k ikiye katlamam›z gerekli: 
Otomotiv sektörü, ana ve yan sanayi bera-
ber, katma de¤eri art›racak Ar-Ge ürün ge-
lifltirme faaliyetlerine a¤›rl›k vermeli ve ye-
ni araç projelerini alacak rekabetçi yap›m›-
z› gelifltirerek devam ettirmeliyiz. 
Hükümetimizden isteklerimiz ise flöyle:
Ar-Ge Teflvik Yasas›’n›n bir an önce Mec-
lis’ten geçirilerek ürün gelifltirme çal›flma-
lar›n›n özendirilmesi; büyük yat›r›m, ihra-
cat ve istihdam taahhüdü veren projelerde
ana ve yan sanayi için proje baz›nda, yüz-
de 20 kurumlar vergisinin yüzde 2’ye indi-
rilerek yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar›n özen-
dirilmesi.
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ürkiye LPG sektörünün amiral ge-
misi 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›mla-

r›n›n a¤›rl›kl› olarak yurtiçi pazarlarda oluflaca¤›n›
anlatt›. Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu’nun ak-
tif olarak sektörde düzenleme ve denetleme faali-
yetine bafllad›¤›n› hat›rlatan Alt›ntafl, küçük firma-
lar›n zorlanaca¤› bu süreçte, flirket olarak daha
fazla ön plana ç›kacaklar›n› söyledi. “Sektörde çok
fazla firma var. Pazardan çekilmek zorunda kala-
cak küçük firmalar›n yerini, kaliteli ürünümüzle
biz almak istiyoruz” hedeflerini ortaya koyan Al-
t›ntafl, sorular›m›z› flöyle cevapland›rd›. 

Türkiye LPG sektörünün lider kuruluflu Ay-
gaz’›n yönetimini devrald›n›z. Aygaz’a ve Koç
Toplulu¤u’na yabanc› de¤ilsiniz. Sizi tan›yabi-
lir miyiz? 
1986 y›l›ndan beri Koç Toplulu¤u bünyesinde ça-
l›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 flir-
ketlerin kanuni murak›b› olarak da görev yapt›m.
Son 8 y›l Aygaz Mali-‹dari Genel Müdür Yard›m-
c›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 “Ge-
nel Müdürlük” görevine getirilmesinin özel so-
rumluluklar› oldu¤unun  her zaman bilincinde
olaca¤›m.

T

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

“Sektörde
denetim
artt›kça biz
büyüyece¤iz”

“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”
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Y›llar›n› enerji sektörüne vermifl bir
yönetici olarak, dünyan›n karfl› karfl›-
ya bulundu¤u enerji sorununu tan›m-
lar m›s›n›z? 
Enerji kavram›, Tüprafl’›n grubumuza
kat›lmas›ndan sonra, idari ve yap›sal an-
lamda çok daha önemli hale geldi. Ener-
ji Grubu’nun, Koç genelindeki ciro ve
karl›l›ktaki pay›, benim göreve ilk baflla-
d›¤›m y›llarda  % 8’lerde kal›yordu. Son
dönemde bu oran oldukça yükseldi. 
Enerji çok boyutlu bir kavram: Do¤algaz-
dan akaryak›ta, elektrikten nükleer ener-
jiye kadar uzan›yor.. 
Genel enerji politikalar›yla ilgili stratejiler
ve aç›klamalar, makro anlamda bizim üze-
rimizdeki Enerji Grup Baflkanl›¤› ve CE-
O’muzun yetki alan›ndaki önemli konu-
lard›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›n-
da 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 li-
der kuruluflu olmakt›. Bu hedefi koru-
yor musunuz?
Ürün sat›fllar› hedeflerimiz aras›nda yurt-
d›fl›ndaki pazarlar var ve hali haz›rda
LPG ihracat› yap›yoruz. LPG sektöründe,
her ülkenin kendi firmalar›n›n hakim ol-
du¤u bir pazar yap›s› ortaya ç›k›yor. Tür-
kiye’de Aygaz, ‹spanya’da Repsol, Brezil-
ya’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. Faali-
yet kar›m›z›n büyük bir k›sm›n›, pazar li-
deri 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 al-
mak istiyoruz. Hedefimiz, piyasada bili-
nen 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 de-
netleme faaliyetlerine bafllayacak olmas›-
d›r. Bu denetimler, geçti¤imiz 4–5 y›lda
piyasada yo¤un olarak karfl›laflt›¤›m›z ka-
çakç›l›k uygulamalar›n› azaltacakt›r. De-
netim faaliyetlerinin artmas›yla piyasada-
ki 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 ürünü-
müzle biz almak istiyoruz. Sektörümüz-
de çok fazla yerel ve büyüyememifl firma
var. Bu firmalar› takip ediyor ve müm-
kün oldu¤unca sisteme kazand›rmak isti-
yoruz. 

Sektördeki sorunlar› biraz daha açabi-
lir misiniz? 
LPG sektörü do¤algaza karfl› haks›z reka-
bet içinde. 2002 y›l›nda yürürlük kaza-
nan  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 alterna-
tif ürünlerin daha ucuz olmas›na, dolay›-
s›yla da LPG pazar›n›n daralmas›na ne-
den oluyor. Vergilerin biraz daha muka-
yese edilebilir ve ölçülebilir bir orana in-
mesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde
bu sorunu kamu nezdinde biraz daha
fazla iflleyerek sektörümüzü rekabet ede-
bilir duruma getirmek istiyoruz. 
Bir de sektöre özgü bir sorun var. Baz›
otogaz istasyonlar›nda hala tüplügaz do-
lumu yap›ld›¤›n› duyuyoruz. Bu çok sa-
k›ncal› ve tehlikeli olan  uygulaman›n so-
na ermesi için her platformda mücadele-
yi sürdürüyoruz. Bu konuda kamu dene-
timlerinin de artt›r›lmas› gerekiyor.

Aygaz, her gün 150 bin eve giriyor, Bu
kadar genifl kapsaml› bir markan›n so-
rumluluklar› nelerdir? Sektördeki gü-
venlik sorununu nas›l de¤erlendiriyor-
sunuz? 
Aygaz, kendi sektörünün jenerik marka-
s›d›r. Sat›lan tüpler, halk aras›nda genel-
likle markas›na bak›lmaks›z›n “Aygaz”
olarak an›l›yor. Farkl› bir markan›n ne-
den oldu¤u kaza da “Aygaz patlad›” flek-
linde alg›lanabiliyor. Kurumsal olarak
markam›za zarar gelmemesi için tüm ça-
l›flanlar›m›z gereken özeni gösteriyor.
Güvenlik yat›r›mlar› her zaman önceli¤i-
mizdir, küçük firmalar›n gerekli güvenlik

yat›r›mlar›n› yapt›klar›n› söylemek müm-
kün 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 fir-
malar› gibi sosyal sorumluluk projelerine
gönülden katk› yap›yor. 
E¤itim alan›ndaki ba¤›fllar›m›z›n yan›n-
da, markan›n tan›nmas› için sektöre özgü
sorumluluk projeleri de gelifltiriyoruz.
Mümkün oldu¤u kadar, e¤itim seviyesi-
nin düflük oldu¤u bölgelerdeki tüketici-
leri bilinçlendirmeye çal›fl›yoruz. Ev ka-
zalar›na karfl›, önceki y›llarda kampanya-
lar›m›z oldu. Özellikle geri kalm›fl bölge-
lerde, kültür sanata imkan bulunamayan
yörelere de mümkün oldu¤unca destek
oluyoruz. Bu yat›r›mlar, kar›nca karar›n-
ca o bölgedeki insanlar› mutlu ediyor. 

Bu yo¤unlukta stresle bafla ç›kabiliyor
musunuz? 
Çal›flma hayat›mda; gerek taltif gerekti-
ren konularda, gerek yap›c› elefltirilerde
duygular›m› an›nda karfl›mdaki kifliye
aktar›r›m. Düflüncelerimi an›nda yans›t-
t›¤›m ve paylaflt›¤›m için  en zor ve prob-
lemli anlar›mda dahi stresten etkilenme-
di¤ime inan›yorum. 

1983 y›l›nda ODTÜ ‹dari Bilimler Fakül-
tesi Uluslararas› ‹liflkiler bölümünden
mezun oldu. Hazine ve D›fl Ticaret Müs-
teflarl›¤›-‹hracat ile Ziraat Bankas› Teftifl
Kurulu Baflkanl›¤› bünyesinde üç y›l ça-
l›flt›. 1986’dan itibaren 14 y›l Koç Hol-
ding 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 kanu-
ni murak›pl›k yapt›. 2000’den itibaren
yönetim kademelerinde çal›flmaya bafl-
lad› 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 öde-
melerde de Mali-‹dari Genel Müdür
Yard›mc›s› olarak imzas› var. 

Müjdat Alt›ntafl kimdir?



oç Holding’in sanayide ni-
telikli eleman yetifltirilme-
si ve e¤itime katk› için
“Meslek Lisesi Memleket
Meselesi” slogan›yla 2006

y›l›nda bafllatt›¤› sosyal sorumluluk pro-
jesine Tofafl’tan destek geldi: “Fiat Tek-
nik E¤itim Program›.” Tofafl’›n Milli E¤i-
tim 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 Hol-
ding ve Tofafl Yönetim Kurulu Baflkan›

Mustafa V. Koç, Tofafl CEO’su Ali Pand›r
ve Tofafl Sat›fl Sonras› ve Yedek Parça Di-
rektörü Turhan Çeltikçio¤lu’nun kat›ld›-
¤› törende imzalanan protokole göre,
dokuz ildeki 11 endüstri meslek lise-
sinde Fiat laboratuvarlar› kurulacak.
Projenin 1 milyon dolar olan maliyetini
Tofafl ve servis teflkilat› karfl›layacak. Fi-
at sat›fl sonras› yöneticileri, Servis Konse-
yi bölge temsilcileri ve bölge sorumlula-
r› 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 kap-
sam›nda ö¤renim görecek 1300 ö¤renci,

önce stajyer olarak Fiat servis teflkilat›n-
da istihdam edilecek. Bu ö¤renciler me-
zun olduklar›nda, dereceye girenler Fiat
teknisyeni olabilme hakk› kazanacak. Fi-
at laboratuvarlar›nda görev alacak flef ve
ö¤retmenlere de, Fiat E¤itim Merke-
zi’nde hizmet içi e¤itimler verilmeye bafl-
land›. 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

K

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 
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y›n gündemia



yetifltirme ve ihraç etme gelene¤inden ha-
reketle, Türk e¤itimine katk› yapmay›
boynumuzun borcu görüyoruz. Gençlere
güzel bir gelecek yaratmak istiyoruz. Oto-
motiv sektörüne yeni gençler yetifltirme-
nin en önemli aya¤›n› meslek liseleri olufl-
turuyor. 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 genç-
li¤ine inanc›m›z sonsuz. Pek çok genç, ye-
tene¤ini ortaya koyabilmek için f›rsat bek-
liyor.”
Pand›r daha sonra proje hakk›nda bilgi
verdi: “2007-2008 döneminde 21 meslek
lisesindeki bursiyere toplam 250 staj im-

kân› sa¤layaca¤›z. Laboratuvar kurma fik-
ri iflte bu nedenle ortaya ç›kt›. Pilot uygu-
lamay› fiiflli Endüstri Meslek Lisesi’nde
kurduk. 2008’de 11 meslek lisesinde ku-
raca¤›z. Laboratuvarlarda servislerimiz ve
bayilerimizin katk›lar› olacak. Program›n
yönetiminde, sat›fl sonras› yöneticilerimiz
ve servis kontrolü temsilcileri ile bölge so-
rumlular› ekip olarak çal›flacak. Laboratu-
varlara birer de Fiat Linea tahsis edece¤iz.
Amac›m›z servis ve bak›m hizmetlerinde
ihtiyaç duyulan yeni teknolojileri bilen ka-
lifiye eleman kayna¤› oluflturmak. Baflar›l›
olacak ö¤renciler, servis teflkilat›nda staj-
yer olma, mezuniyet ard›ndan da Fiat tek-
nisyeni 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”
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 gelifltirdik-
leri Koç Holding’e deste¤i nedeniyle teflek-
kür eden Çelik flöyle devam etti:
“Türkiye daha fazla üretmek ve daha fazla
satmak zorunda. Bunun için daha fazla ni-
telikli eleman gerekiyor. Bu da ancak e¤i-
timle temin edilir. Hükümet olarak e¤iti-
min a¤›rl›¤›n› yüzde 50 oran›nda mesleki
e¤itime kayd›rmak istiyoruz. fiüphesiz ki
e¤itimin önünde pek çok engel var. Bun-
lar afl›lacakt›r. Koç Grubu’nun ‘Meslek Li-
sesi Memleket Meselesi’ slogan› da duru-
mu özetlemektedir.”

Mustafa V. Koç da, “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesinin bugünlere gelmesin-
de 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› sunuyo-
rum” 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 veri-
ci. Laboratuvarlarda e¤itim alacak gençler, Tofafl taraf›ndan yetifltirilmifl olman›n guru-
runu tafl›yacak. Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’n› yürüttü¤üm Tofafl’›n projeye gösterdi¤i il-
gi beni çok mutlu ediyor. Proje, y›llard›r verdikleri e¤itimlerle otomotiv mühendisi yetifl-
tiren, gençlerin geliflimine büyük katk› yapan Tofafl bayileri için de oldukça önemli. Pro-
jenin beni en çok heyecanland›ran k›sm›, bayilerimizin elini tafl›n alt›na sokmalar›. ‘Ül-
kem 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.” 

Mustafa V. Koç: “Mutlu ve gururluyum”

Bitlis Arçelik Bayii Fehmi Kaleli:

“Ö¤renciler 
Koç’a inan›yor”
“Meslek Lisesi Memleket Meselesi”
projesinin gönüllüleri olan “Meslek
Lisesi Koçlar›”, bu çal›flmadaki de-
neyimlerini Bizden Haberler ile
paylaflmaya, ö¤rencilerin heyeca-
n›, sevinci, umutlar›n› aktarmaya
devam ediyorlar. Projenin ö¤renci-
ler 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 deneyi-
mini flöyle aktard›:   
“Projesi kapsam›nda gitti¤imiz Bit-
lis Ticaret Meslek Lisesi’nde okul
müdürü, s›n›f ö¤retmenleri ve reh-
ber ö¤retmenler eflli¤inde dört s›n›f
haline e¤itim verilen 9. s›n›flardaki
120 ö¤renciyle bire bir temas kur-
duk. Bir Arçelik bayii olarak çok
önem verdi¤imiz projenin amac›n›
anlatt›k. Onlardan da tek tek dü-
flüncelerini anlatmalar›n› istedik.
Projenin bu ö¤rencilere çok fayda-
l› olaca¤› aç›kt›. Kriterlerimize
uyan  ö¤rencilerimizin baflvuru
yapmas›n› sa¤lad›k. Mülakata ka-
t›lan çocuklardan, ayr›m gözet-
meksizin 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¤rencileri-
mizin 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 yerlefl-
tirmem esnas›nda bursiyerimizin
duydu¤u memnuniyet ve heyecan
beni çok duyguland›rd›. Böylece
Bitlis’te de Koç Toplulu¤u’nun e¤i-
tim alan›ndaki giriflimlerine ve
gençlere katk›da bulunman›n gu-
rurunu yafl›yoruz.”

Meslek Lisesi Koç’undan dinleyelim
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tratejik sat›nalma yönetimis

oç Holding Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Bafl-
kan› Ali Y. Koç, “sat›nalma”n›n Topluluk için öne-
mini 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. fiir-
ketlerimizin benzer konulardaki al›mlar›n›n konsolide edilmesi,
tedarikçilerimizin de do¤ru ölçe¤e ulaflmas› bak›m›ndan önem-
li 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 sorgulan-
mas› ve de¤iflimden kaç›lmamas› önerisinde bulundu.
Ali Y. Koç, Türkiye için henüz yeni olan “stratejik sa-
t›nalma” ile ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.

Koç Toplulu¤u flirketlerinin endirekt ve di-
rekt malzeme ve hizmet sat›n al›mlar› konu-
sunda son y›llarda yaflanan geliflmeleri nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
Üç y›l› aflan bir süredir Toplulu¤umuzda özellik-
le Zer flirketimizin önderli¤inde toplu “sat›nalma”
projeleri yap›yoruz. Di¤er yandan “sat›nalma” süre-
cinin 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” projeleri-
nin tümünde hiç de küçümsen-
meyecek sonuçlar elde ettik. fiir-
ketlerimizde “sat›nalma” ifllerin-
den sorumlu olan arkadafllar Zer
yetkilileri ile birlikte proje grup-
lar›nda bir araya geldiler ve flir-
ketten flirkete çok büyük farkl›-
l›klar gösteren uygulamalar›n›
konsolide etmeyi ve ard›ndan da
projeleri bir bir uygulamaya al-
may› baflard›lar. Bugüne kadar

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 ortamlar-
da 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 çaba-
lar›,  global rekabetten kimsenin kaçamad›¤›n› gösteriyor. Pazar-
laman›z, sat›fl a¤›n›z ya da ürününüz ne kadar güçlü olursa ol-
sun, 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”. Top-
lu al›m projelerinde, bildi¤im kadar› ile flir-
ketlerimizin “sat›nalma” yetkilileri ilk defa bir
araya gelerek faaliyetlerini nas›l sürdürdükleri-

ni paylaflt›lar. Daha önce sat›nalma bilgileri pay-
lafl›lmam›fl. Bu toplant›larda bilgi saklama al›fl-

kanl›¤› k›sa sürede paylafl›ma dönüfltü ve
ortaya standardizasyon, koordinas-

yon ve toplu al›m ç›kt›. Artan
al›m hacminden sonuna ka-
dar yararland›k. Di¤er silah›-
m›z elektronik ortam ve yine
bilgi paylafl›m›. Promena tara-
f›ndan bafllat›lan elektronik
katalog ve online ihale proje-
leri yedinci senesine giriyor.
Bugüne kadar tüm flirketleri-
mizde say›s›z al›m konusu
baflar› ile elektronik ortamda
gerçeklefltirildi. Proje sonuç-
lar›n› gerçek zamanl› olarak
takip ediyorum ve her sefe-

K

“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”

Global oyuncunun bir
silah› da “sat›nalma”
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rinde online ortam›n sundu¤u h›z ve flefaff-
l›¤›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 kategori-
de toplu al›m mümkün de¤ildir. Promena
bir flirkette gerçeklefltirilen baflar›l› bir pro-
jeyi gizlilik kurallar› çerçevesinde di¤er flir-
ketlerimize de tan›t›yor ve ayn› getirinin
sa¤lanmas›n› amaçl›yor. 

Ortak/merkezi “sat›nalma” hizmetinin
Koç Toplulu¤u için stratejik önemi ne-
dir?
Koç Toplulu¤u art›k gelirinin önemli bir
k›sm›n› yurtd›fl›nda yarat›yor. Bunun anla-
m› Toplulu¤umuzun art›k dünya liginde
rekabet içinde oldu¤u. Ayr›ca, art›k yurtiçi
pazar› da tamamen dünya rekabetine aç›l-
m›fl durumda. Böyle bir ortamda de¤er zin-
cirinin tüm oyuncular›n›n verimli iflletme-
ler olmas› gerekiyor. Yani e¤er sizin bir flir-
ketinize hizmet veya malzemeyi sa¤layan
firma verimsiz çal›fl›yorsa sizin art›k bu ve-
rimsizli¤i kald›rma gücünüz bulunmuyor.
‹flte bu noktada sadece sizin ölçe¤iniz de¤il
tedarikçinizin ölçe¤i de çok önemli bir ha-
le geliyor. Koç Toplulu¤u’nun tüm tedarik-
çilerinin ölçek itibariyle verimli boyuta sa-
hip 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 Bul-
gurlu 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›, ge-
rekti¤inde de¤ifliklikler yapmay› ve konu-
yu bugüne kadar yapt›¤›m›zdan daha fark-
l› yaklafl›mlarla ele almay› becerebilelim.
fiirketlerimizde “sat›nalma” görevini ya-
panlar bugün art›k de¤iflimin elçisi olma
potansiyeline sahipler. ‹fl bununla bitmiyor
elbette. Uygulaman›n ne denli önemli ol-
du¤unun hepimiz fark›nday›z. Dolay›s›yla
“sat›nalma”da de¤iflimi yönetirken uygula-
man›n daima göz önünde bulundurulmas›
gerekti¤i ve ifli bir bütünsellik içinde ele al-
mam›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 koy-
malar›, defans mekanizmalar›n› indirmele-
ri gerekiyor. Toplulu¤umuzun toplam “sa-
t›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-

makla birlikte h›zla yurtd›fl› gelirlerimizi
art›rmay› hedeflemifl olan Toplulu¤umu-
zun mücadele etti¤i d›fl pazarlarda nere-
deyse tüm rakiplerimizin benzer ifl model-
leri ile maliyetlerini kontrol etmeye çal›flt›-
¤›n› görüyoruz. Bu flirketlerde “sat›nalma”
ile görevlendirilmifl bulunan kadrolar, or-
ganizasyonlar› içinde eskiye göre daha
önemli yerler iflgal eder olmufllar. Bugün

yurtd›fl›nda flirketlerin yaklafl›k yüzde 25’in-
de “sat›nalma” fonksiyonu yönetim kurulu
seviyesinde temsil edilir hale gelmifl. Di¤er
yandan, bizim gibi bugün büyük kuruluflla-
r›n içinde al›mlar›n›n yüzde 80’den fazlas›n›
merkezi bir sistemde toplamay› baflarm›fl

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 standart-
lar›nda olmas› için çaba sarf etmeliyiz.
Koç’un “sat›nalma”s›n›n kendisi benchmark
olmal›, parmakla gösterilmeli ve flirket de¤e-
rimizi yükselten de¤erlerimiz içinde kendi
bafl›na bir “de¤er” olmal›d›r.

“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” 

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

Ortalama performans
puan›

fiirketlerin finansal performans› %

McKinsey Supply Management Institute-2006

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›

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. 



34

y›n gündemia

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›

Divan ‹stanbul Otel Müdürü Murat Gün:

“Alt›n Performans
ödülünü do¤ru 
stratejilerle kazand›k”

oç Holding bünyesinde 52
y›ld›r otelcilik ve yiyecek-
içecek sektöründe hizmet
veren Divan’›n amiral ge-
misi 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 Perfor-
mans” ödülüne lay›k görüldü. Divan ‹s-
tanbul ve Divan Bodrum Palmira Otel
Müdürü Murat Gün, tüm Divan ifllet-
meleri aras›nda yap›lan de¤erlendirme
sonucunda bu y›l Divan ‹stanbul’a veri-
len “Alt›n Performans” ödülü ile Divan
‹stanbul’un yeni stratejilerini Bizden
Haberler’e anlatt›. 

Biraz kendinizden bahseder misiniz?
Sizin Divan’da çok fazla fiziksel de¤i-
fliklikler yapmadan mali performan-
s›nda önemli s›çramalar sa¤lad›¤›n›z›
biliyoruz. Bunu nas›l yapt›n›z?
17 y›l ABD’de yaflad›m. 2005 senesinde

Türkiye’ye döndüm. Önce Divan Antal-
ya Talya’da Otel Müdürü olarak görev
ald›m. 2006’da Divan ‹stanbul’un bafl›-
na geçtim. Biz bu süreç içinde otelleri-
mizde fiziksel olarak de¤ifliklikler yap-
mad›k ancak ondan daha önemli bir fley
yapt›k; ekibe taze kan, yeni bir enerji ge-
tirdik. Ekipteki kiflilerin güçlü yönleri
ve becerilerinden en üst düzeyde yarar-
lanmak için onlar› do¤ru pozisyonlara
koymaya özen gösterdik, standartlar›-
m›z›, rekabet içinde oldu¤umuz di¤er
uluslararas› zincirlerin seviyesine getir-
meye 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 baflla-
yan bir süreç vard›; bunu baflar›yla uy-
gulad›k. Bu otel Türkiye’nin en iyi lo-
kasyonlar›ndan birine sahip ve verimli-
li¤inde ciddi iyileflme potansiyeli mev-
cuttu. Bunun en etkin yolu ise a¤›rlad›-
¤›m›z misafirlerinin profilinin de¤iflmesi

idi. Rekabet içinde oldu¤umuz otellerin
müflterileri daha çok kurumsald›. Ku-
rumsal 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. Mi-
safir profilini de¤ifltirmek zamana yay›-
lan bir süreç. Bunun sonunda da mem-
nuniyetle gördük ki, misafir profilimiz
istedi¤imiz yönde de¤iflti. Otelin stan-
dartlar› 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 kifli-
leri ve mevcut ekipte bulunan arkadafl-
lar›m›z›n profillerini, yatk›nl›k ve bece-
rilerini inceleyip de¤erlendirdik. Bu sü-

K



35

reçte ekibe dahil olan tüm personel Koç
Holding'in uygulad›¤› tüm insan kaynak-
lar› seçim süreçlerinden geçti ve bu flekil-
de yeni ekibi oluflturmufl olduk.

Müflteri profilini nas›l de¤ifltirdiniz?
Fiyatlar›m›z› önümüze koyduk ve bir he-
def belirledik. Her y›l fiyatlar›m›z›, hedef-
ler 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 uluslara-
ras› standartlar ve servis bak›m›ndan
önemli de¤ifliklikler yapt›k. Do¤ru insan-
lara do¤ru fiyattan, do¤ru zamanlarda sa-
t›fl stratejisi belirledik. Bu servisin, bu ürü-
nün ve bu lokasyonun hak etti¤i fiyatlar›

alabilir hale geldik. Biz bunu standartlar›
ve servisi de¤ifltirmeden, dikkatsiz bir fle-
kilde, s›rf “Biz burday›z, bu fiyat› alabili-
riz” diye görseydik belki de baflar›s›z olur-
duk. Altyap›s›n› haz›rlad›ktan sonra bunu
yapt›¤›m›z için sonuç gayet baflar›l› oldu.

Bütün bu de¤iflim iflletmenin mali per-
formans›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 bü-
tün Divan iflletmeleri dikkate al›narak ve-
riliyor. Vergi öncesi en yüksek kâr› getiren
iflletme olduk, yani kârl›l›kta birinci ol-
duk. Oteller aras›nda ortalama oda fiyat›-
na bak›ld›¤›nda, en yüksek oda fiyat›n›

sa¤layan oteldik. Üçüncü kriter ise müflte-
ri 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 sergiliyor-
sunuz. Kifliler ifllerini benimseyip severek,
yetki ve sorumlulu¤unu alarak yap›yor.
Biz Divan ‹stanbul’da her fleyi fleffaf bir fle-
kilde 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 yapanla-
r› 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 perfor-
mans›n› onlarla paylafl›yoruz. Çal›flanlar›-
m›z yönetimi karfl›lar›nda de¤il, yanlar›n-
da görüyor. Divan ‹stanbul’da bilgiyi pay-
laflan, aç›k, fikre ve insana de¤er veren,
bunu da tüm uygulamalar›na yans›tan bir
yönetim var.

1966’da do¤an Murat Gün, ‹sviçre’deki Hosta Ecole Hoteliere’den otel idaresi diplo-
mas› 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 dere-
cesi ald›. ABD’nin Houston kentinde Crowne Plaza Galleria Hotel’in Restoran Müdür-
lü¤ü, Sheraton Hotel’de G›da ve ‹çecek Sat›fl Müdürlü¤ü, Wyndham Greenspoint Ho-
tel 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 sahip-
leri için verdi¤i en yüksek paye olan CFBE (Sertifikal› G›da ve ‹çecek Yöneticisi) unva-
n›n› kazanan Gün, hem ABD hem Türkiye Cumhuriyeti vatandafl›.

Murat Gün kimdir?
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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

luç Ali Reis”in yolculu¤u, USS THORN-
BACK (SS 418) ad›yla, 13 Ekim 1944 y›-
l›nda ABD’nin Portsmouth Tersanesi’nde
bafllad›. ABD donanmas›nda birçok önem-
li görevi yerine getiren denizalt›, 2 Tem-

muz 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 de-
nizalt› için yeni bir dönem bafllad› ve Rahmi M. Koç Müze-
si’nin kanatlar› alt›na girdi. Rahmi M. Koç Müzesi TGC ULU-
ÇAL‹RE‹S (S338)’i, tarihe hayat vermek ve gelecek nesillere
tafl›yabilmek için bak›m›n› yaparak ziyarete açt›. Halen Rahmi

M. Koç Müzesi Kültür Vakf›’nda sergilenen TCG ULUÇAL‹-
RE‹S (S338), befl y›lda bir bak›m, onar›m ve havuzlama ifllem-
lerinden geçiyor. 
Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç, TCG ULUÇAL‹RE-
‹S (S338)’in tarihe kazand›r›lmas›nda maddi ve manevi yard›m-
da 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.

“U

Uluç Ali
Reis için 
el ele
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emahat Arsel, sa¤l›k ala-
n›ndaki birçok deste¤in
yan› s›ra hemflireli¤e katk›-
s› nedeniyle Yeni Etiler Li-
ons 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› Ni-
hal Atay’dan alan Arsel, bu sözlerinin
nedenini de flöyle aç›klad›: “Ben bu deyi-
mi yaflad›m. Amerikan K›z Koleji’nden
baflar› ve mutlulukla diploma ald›¤›m
yaz, tam üniversiteye girmek üzere imti-
hanlara haz›rland›¤›m günlerde, bir gece
korkunç bir a¤r›yla uyand›m. Nefes ala-
m›yordum. Tetkikler sonunda karaci¤e-
rimin ‘kist hidatik’ ile dolu oldu¤u ö¤re-
nildi. ‹lk ameliyat›m London Clinic’te
maalesef hatal› yap›ld›¤› için, parazitler
tüm vücuduma da¤›ld› ve muhtelif y›l-
larda Türkiye baflta olmak üzere, de¤iflik
ülkelerde tam dokuz kez ameliyat ol-
dum. 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 hem-
flirenin hastan›n iyileflmesinde büyük et-
kisi ve katk›s› oldu¤unu, bilgisiz, bece-
riksiz ve iyi yetiflmemifl bir hemflirenin
ise hastay› büsbütün hastaland›rd›¤›n›
yaflayarak gördüm.” Arsel hastal›¤› s›ra-
s›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 hemflireler-
den oluflan komite kurarak ifle bafllam›fl.  

50 y›l› aflk›nd›r mesle¤i hak etti¤i nokta-
ya getirebilmek için hemflirelerle el ele
çal›flan, “Zor oldu ama de¤di” diyen Se-
mahat 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› amaç-
layan 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 tara-
f›ndan finanse edilerek kurulan Koç
Üniversitesi Hemflirelik Yüksek Oku-
lu’nda da ö¤rencilerin yüzde 60’› burslu.
Okula ba¤l› “SANERC Araflt›rma Merke-
zi” de, sahada çal›flan hemflirelere kendi-
lerini yenileyebilmeleri için kurslar veri-
yor. Bugüne kadar 6 binin üzerinde
hemflire bu kurslardan yararland›.

S
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

hay›r do¤du
Bir flerden binlerce
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ayhan Türkmeno¤lu Be-
ko bayii iken memleketi
Van ve bölgenin sorun-
lar›n›n çözümü için sivil
toplum örgütlerinde ça-

l›fl›yor, raporlar haz›rl›yordu. Türk-
meno¤lu art›k bu çal›flmalar›n› Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde, bir milletve-
kili olarak sürdürüyor. Ak Parti Van
Milletvekili Türkmeno¤lu’nun kat›ld›¤›
Meclis çal›flmalar› aras›nda, bölgelera-
ras› geliflmifllik farklar›n›n giderilmesi-
ne yönelik araflt›rma komisyonu kurul-
mas›, Van Gölü’nün turizme kazand›-
r›lmas›, kullan›labilir bir bölgesel ve
sektörel teflvik öneri paketi, kalk›nma
ajans› kurulmas› haz›rl›klar› var. Türk-
meno¤lu ile sohbetimizi Van’dan baflla-
y›p Ankara’da noktalad›k.

Sizi tan›yabilir miyiz? 
Van’da do¤dum. ‹lk, orta ve lise tahsili-
mi Van’da tamamlad›m. Ticaretin
içindeki bir aileden geliyordum. Aile-
min 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 köfle-
sindeydi. Çözüm yolunda ad›m atmaya
gayret ettim. Hizmette daha da  etkin
olabilmek için çeflitli sivil toplum ör-

K

Türkmeno¤lu art›k
çözümün adresinde

BEKO BAY‹L‹⁄‹NDEN MECL‹S KOR‹DORLARINA

“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”
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gütlerinde görev ald›m, yöneticilik yap-
t›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, si-
vil 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 önce-
den 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 nede-
niyle, birçok takdir, taltif ve ödül ald›m.
Bölgemizin sosyo ekonomik yap›s›, hiz-
met anlay›fl›mda hep ön plandayd›. Ana
hedefim, bölge illerini geliflmifl illerimizin
seviyesine ç›karmakt›. Bu yönde  10’a ya-
k›n rapor ve sizin de belirtti¤iniz gibi “Av-
rupa Kap›s›nda Do¤u Anadolu Gerçe¤i”
adl› bir kitap yazd›m. Bu çal›flmalar s›ra-
s›nda, akl›mda asla siyaset fikri yoktu.
fiehrime ve bölgeme hizmeti, bir yerlere
gelmenin haz›rl›¤› olarak yapmad›m.
Ama yaflam sürprizlerle, tesadüflerle  do-
ludur. Hemflerilerim bu çal›flmalar›m›n,
çözümün merkezi olan Ankara’da,
TBMM’de sürmesi gerekti¤i konusunda
›srar etti. Ben de memleketime hizmet et-
me ›srar›mla bunun do¤rulu¤una inan-
d›m. Böylece 23. Dönem’de Adalet ve
Kalk›nma Partisi’nden milletvekili oldum. 

Bir milletvekili olarak, ekonomik, sos-
yal ve bölgesel sorunlara nas›l katk›da
bulunabilece¤inizi düflünüyorsunuz?
Bölgemiz y›llar›n ihmalini, yanl›fl politi-
kalarla 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, sos-
yal adalette, bunun yan›nda KÖYDES ve
BELDES projeleriyle de ortaya somut ic-
raatlar koydu. Birçok sorun mesele çö-
züldü. Benim de öncelik verdi¤im çal›fl-
malar var. Bölgemizin kalk›nmas› için
bölgeleraras› geliflmifllik farklar›n›n gide-
rilmesine 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 ko-
misyonu kurulacak. Sanayii en çok etki-
leyen enerjinin sa¤l›kl› bir yap›ya kavufl-
mas› için yo¤un çal›flmalar var. Bölgemi-

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

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

r›na kat›ld›m. Yak›n bir aile s›cakl›¤› ya-
flad›m. Ticari birlikteli¤im ayn› duygular-
la 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 ba-
yili¤im süresince hep güven duydum.

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.

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 veri-
yor. Hizmet bilinciyle halk›n derdini dert
edinmekle birçok yaraya merhem olaca-
¤›ma inan›yorum. Bu nedenle sivil yap›-
n›n da hâlâ içindeyim.

Sosyal sorumluluk sahibi bir vatandafl
olarak, flirketlerin sosyal sorumluluk
faaliyetleri hakk›nda ne düflünüyorsu-
nuz? Koç Toplulu¤u’nun bu kapsam-
daki projelerini nas›l de¤erlendiriyor-
sunuz? 
Japonlar son 50 y›l içinde dünya ekono-
misinde 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 so-
rumlulu¤unun da oldu¤u söylenir.
Birincisi, ülkelerini idare etmeye aday ol-
mufl kifliler içinde, ehliyet ve liyakat sahi-
bi olanlar›n iflbafl›na gelmesi için gayret
göstermek. ‹kincisi de her fleyi devletten
beklemek yerine topluma fayda sa¤laya-
cak 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, hol-
dinge örnek olmal›.
Bizden Haberler dergisi bile bir kurumun
sosyal sorumluluk görevini yerine getiri-
yor, etki alan›na bilgi ak›fl› sa¤l›yor.

25 Eylül 1962'de Van’da do¤an Kayhan Türkmeno¤lu, lise e¤itiminin ard›ndan ser-
best 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 Üni-
versitesi Vakf› Yönetim Kurulu Üyeli¤i, Jandarma Genel Komutanl›¤› Asayifl Vakf› Ku-
rucu 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 Te-
nis ve Yüzme ‹htisas Kulübü Derne¤i Kurucu Üyeli¤inde bulundu. Vanspor Kulübü yö-
neticili¤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 “Av-
rupa Kap›s›nda Do¤u Anadolu Gerçe¤i” adl› yay›nlanm›fl bir kitab› var.

Kayhan Türkmeno¤lu kimdir?

“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›”
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o¤an her çocu¤un, ailesine keder de¤il sevinç
getirmesini sa¤lamak istiyoruz.” Kendisi de
bir anne olan Caroline Koç, baflkanl›¤›n› üst-
lendi¤i TAP (Türkiye Aile Sa¤l›¤› ve Planla-
mas›) Vakf›’n›n amac›n› böyle aç›kl›yor. Vak-

f›n önceli¤i, “Güvenli Annelik” projesi. Caroline Koç, her y›l
400 kad›n›n gebelik ve sonras›nda can verdi¤ini hat›rlatt›¤› söy-
leflimizde, 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 lo-
husalar›n sa¤l›¤›n› korumaya yönelik çal›fl-
malar›n yan› s›ra gençlerin cinsel sa¤l›k ko-
nular›nda bilgilendirilmesi, aile planlamas›
yöntem kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›, cinsel
yolla bulaflan enfeksiyonlar›n önlenmesi ko-
nular›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 ne-
denlerinin 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 Ba-
kanl›¤›’n›n da öncelik verdi¤i bir aland›. ‹flte

biz de bir sivil toplum kuruluflu olarak, bu konuda kendi so-
rumlulu¤umuzu yerine getirmeye çal›fl›yor ve olanaklar›m›z öl-
çüsünde 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¤um-
lar, iki y›ldan s›k aral›klarla yap›lan do¤umlar, fazla say›da do-

¤umlar... Ancak ülkemizin kalk›nmas›yla bir-
likte 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 döne-
minde sa¤l›k hizmeti kullan›m› ve düzenli
kontroller çok önemli. Sa¤l›k hizmet birimle-
rine 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 tele-
vizyon filmleri, radyo spotlar›, broflürler,
“Dikkat Bebek Var” araç ç›kartmalar› vard›.
Telefonla dan›flmanl›k hizmeti de verdik.
Kampanyan›n 444 04 75 numaral› telefonun-
da 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.

“D

“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
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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 kul-
lan›m›n›n önemini vurgulamak, sa¤l›k kurulufllar›ndan yararlan-
ma 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 Ço-
cuk Hastal›klar› E¤itim Hastanesi iflbirli¤iyle Ekim 2004-Ekim
2006 tarihleri aras›nda yürütülen çal›flma. Hasta yo¤unlu¤u nede-
niyle 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 Gire-
sun’da bafllamay› planl›yoruz.  

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 lohusala-
ra yönelik kapsaml› e¤itim çal›flmalar›n›n sa¤l›k hizmetlerine en-
tegrasyonuyla yürüyor. Gebelerin bu süreci daha bilinçli yaflama-
s› 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 ebe-
hemflireler taraf›ndan sa¤l›k kontrolü için gelen kad›nlara sunulu-
yor. 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 imzala-
nan bir protokol uyar›nca, Eylül 1999’dan bu yana çal›flma yürü-
tüyoruz. Amaç, halk e¤itim merkezlerindeki kadrolu ve usta e¤i-
ticilerin aile sa¤l›¤› konular›nda bilgilendirilmesi ve e¤iticilerin bu
konular›, oraya okuma yazma, biçki dikifl ö¤renmeye gelen ev ka-
d›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¤i-
timler her y›l devam ediyor. 

2002 y›l›ndan beri yönetim kurulu üyesi, 2005 y›l›ndan itiba-
ren 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-

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› benim-
semifl ve bu konuda bir kanun ç›karm›fllar. Türkiye’de önceki y›l-
larda “aile planlamas›” denilince akla ne yaz›k ki “çocuk sahibi
olunmas›n›n engellenmesi” geliyordu. Oysa aile planlamas›, aile-
lerin istedikleri zaman ve istedikleri say›da çocuk yapabilmeleri-
dir. Di¤er bir deyiflle, istemedi¤i çocu¤u yapmamas›. Dengeli
nüfus art›fl›, ekonomik ve sosyal kalk›nma-
m›z bak›m›ndan çok önemli bir
faktör. Bizim vak›f olarak ana
hedefimiz, Türkiye’de

sa¤l›kl› anneler,
sa¤l›kl› çocuklar, sa¤-
l›kl› aileler ve de sa¤l›kl› bir
nesil yetiflmesine katk›da bulun-
mak 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 müdürlüklerin-
den yerel yönetimlere tüm kurumlar›n bu sürece inanmas›, sahip-
lenmesi ve devam› konusunda deste¤i çok önemli. Medyan›n, kit-
le 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 so-
rumluluk yaklafl›m› kapsam›nda özel sektörün deste¤i tamamla-
y›c› olacakt›r.
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arka vizyonm

adece onun geri gelmesini
istiyordum. Umutsuzca
bunu istiyordum. Hat›rla-
yamad›¤›m saatler geçti.
Bu kazan›n yaflanmayabi-

lece¤ini biliyordum.” ‹ki küçük k›z› bah-
çede oynarken, Norveçli genç kad›n, ka-
meraya 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›, top-
lant› 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 Prog-
ram›’n› (SBP-Güvenli Davran›fl Progra-
m›) Türkiye’ye Koç Statoil tafl›d›. Bu il-
ginç sunumu haz›rlayan da, Koç Stato-
il’in orta¤›, Avrupa do¤algaz pazar›n›n
ana tedarikçisi ve dünyan›n en büyük
ham petrol sat›c›lar›ndan Norveçli Stato-
il idi. SBP’yi 2002’den bu yana dünyan›n
10 ülkesinde 29 bin kifliye sunan Stato-
il’in SBP Proje Müdürü Jan Henry Lar-
sen, ‹stanbul e¤itiminin ard›ndan
Bizden Haberler’e ilginç yöntemle-
riyle ne amaçlad›klar›n› anlatt›.

SBP nas›l gelifltirildi?
Program›n amac›, Statoil çal›flanla-
r›n›n güvenlikle ilgili davran›fllar›n›

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 yöne-
ticilerimizin gerekse çal›flanlar›m›z›n gü-
venli¤e bak›fl aç›lar›nda büyük de¤iflik-
likler oldu. Bu de¤ifliklikleri, ifl kazalar›n-
daki azalmalarla da ispatlamak müm-
kün. 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 edi-
yor. ‹flte kazalar da tam bu aflamada
devreye giriyor. ‹flyerlerindeki
ciddi kazalar›n çok büyük

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

‹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”

Statoil’in Güvenli Davran›fl Program› uyar›yor:

”Sizin hatan›z bir
baflkas›n›n sonu olabilir”

Statoil’in SBP Proje Müdürü 
Jan Henry Larsen
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ruz. Ama bu önlemlerin en az birini atla-
d›¤›m›zda kazalar kaç›n›lmazd›r. Uzunca
bir süre için teknik bariyerler güvenlik an-
lam›nda önemli bir rol oynad›lar. Son bir-
kaç y›ld›r bunlara, “yumuflak bariyerler”
olarak adland›rd›¤›m›z yeni baz› önlemler
eklendi. Biz de SBP’yi gelifltirirken, bu yu-
muflak bariyerlerden biri olan, “birbirimi-
ze karfl› sorumlu olmak”tan yola ç›kt›k. 

Güvenlikle ilgili daha önceki çal›flmala-
r›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 ediyorlar-
d›. 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 sunu-
yoruz; 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 etkili-
yor. Bu bilinçli bir tercih mi?
Gazetelerde s›kl›kla ölümcül kaza haberle-
ri yer al›r. Hemen hepimiz bu haberleri
flöyle bir okuyup geçeriz. Oysa biri öldü-
¤ünde, geride baz› insanlar kal›r. ‹flte bun-
lar› 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 göste-
riyor ve daha güvenli davranmaya çal›fl›-

yor. Geçmiflte kampanyalar›-
m›z, daha çok power

point sunumlar›na
dayan›yordu. ‹sta-

tistikler, tablo-
lar... ‹nsanlar

s›k›l›yordu.

SBP ise tart›flmalar, filmler, mizah ve duy-
gular›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 “Ha-
y›r” diyoruz, “Sizler baflka yerlerde çal›flan
insanlar›n hayat›n› etkileyecek planlar ya-
p›yor, tasar›mlar yarat›yorsunuz. Bunlar›
gergin, uygun olmayan koflullarda yarat›r-
san›z hata yapars›n›z ve bu hatalar da o in-
sanlar›n hayat›na mal olabilir. Bu progra-
m›n as›l mesaj›, birbirimize karfl› sorumlu-
luk duymaya dayan›yor. Ben bir baflkas›na
karfl› sorumluluk duyup, onun daha gü-
venli, rahat bir ortamda çal›flmas›n› sa¤la-
yaca¤›m ki, o da bana ayn› fleyleri yaps›n.

Statoil, SBP’yi yaln›zca Statoil çal›flanla-
r›na m› uyguluyor?
Hay›r, dünyan›n çeflitli yerlerindeki ifl or-
taklar›m›za bu program› sunup onlar› ay-
d›nlatmaya çal›fl›yoruz. 10 ülkede sunum
yapt›k. Birçok tafleronumuz ço¤umuzdan
çok daha güç flartlar alt›nda çal›fl›yor. Teh-
like ile daha fazla burun buruna geliyor.
Baz› küçük tafleronlar›n böyle bir progra-
ma kat›lmak için maddi imkânlar› yeterli
olmayabiliyor; biz bu filmleri, bu güvenlik
program› paketlerini onlara ücretsiz sunu-
yoruz. 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 Operasyon-
lar Müdürü Timur Demirel de ayn› hassa-
siyetleri dile getirdi: “Güvenli¤i, yaln›zca
iflle ilgili de¤il, hayat›m›z›n bir parças› ola-
rak görmeliyiz. Orta¤›m›z Statoil 36 ül-
keyle ifl ba¤lant›s› içinde; dolay›s›yla gü-
venlik konusunda ciddi birikimlere sahip.
Bu birikimden yola ç›karak gelifltirdikleri
‘Güvenli Davran›fl Program›’n› hem kendi
flirketimizdeki arkadafllarla hem de ifl or-
taklar›m›zla paylaflmay› amaçlad›k. Koç
Grubu’nun kültüründe zaten güvenlik
önemli bir yer tutuyor. Biz de ekibimizin
güvenlikle ilgili bilinç düzeyini yukar› ta-
fl›makta kararl›y›z. Ancak bu da yeterli de-
¤il. fiirket büyüdükçe tafleron ve müflteri
say›m›z art›yor. Onlara da bu bilinci, kül-
türü vermek istiyoruz. Zincirin gücü, en
zay›f halkas› kadard›r. Bu yüzden bu tür
e¤itimleri paylaflmak bizim için çok
önemli.”

Selma Bozkurt
(Is›san Kayseri A.fi. 
‹malat Müdürü)
Burada hedeflenen, bir
kültür oluflturmaya çal›fl-
mak. Bu nedenle son dere-
ce yararl› buldum ve çok
etkilendim. Asl›nda bura-
dan 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 ipuçla-
r›n› ald›k. Burada ö¤rendi¤imiz güvenlik
davran›fl kurallar›n› kendi firmam›zda uy-
gulamaya 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. Güven-
li Davran›fl Program›’n› bizim e¤itim prog-
ramlar›m›zla paralellik gösteriyor. Bu ne-
denle de memnun kald›m. Ayr›ca Statoil’in
Güvenli Davran›fl Program›, duygular› da
ön plana ç›kar›yor.

Güvenli Davran›fl Program›’na göre gü-
venli¤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 bari-
yerler flöyle s›ralan›yor:
• ‹fl güvenli¤i de en az üretim ve maliyet
kadar önemlidir. Elimizdeki kaynaklarla,
bir ifli belirlenen zamanda “güvenli” ola-
rak bitirebilece¤imizden emin de¤ilsek, ifli
güvenli¤i tamamen sa¤layana kadar erte-
lemek gerekir.
• Yönetimin her düzeyinde güvenlikle ilgi-
li konular tart›fl›lmal›. Bir çal›flan›n, yöneti-
ciye; “Bu ifl güvenli de¤il” demesi, aç›k ile-
tiflimin güzel bir örne¤i.
• Beklenmedik bir olay oldu¤unda ne tür
kazalar›n ortaya ç›kabilece¤i konusunda
de¤erlendirme yap›lmal›. Böylece kendi-
mize önceden güvenlik bariyerleri yarat-
m›fl oluruz.
• Yaln›zca kendimizden sorumlu olmama-
l›, ayn› zamanda riske at›lan ifl arkadaflla-
r›m›z› da kollamal›, uyarmal›y›z.

Kat›l›mc›lar etkilendi

Yumuflak güvenlik bariyeri
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arka vizyonm

MK Marine Yat Bölümü Direktörü Mike Burn-
ham, 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 sektö-

rünün 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

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 önem-
li anlaflmaya imza att›. ‹lki, 16 Ocak tarihli askeri proje anlaflma-
s›. 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 il-
ki gerçeklefltirdi. ‹kincisi ise 10 Temmuz’da imzalanan anlafl-

R

“Hedefimiz ‘en iyi
ikincilik’ olmamal›”

RMK Marine Yat Bölümü Direktörü Mike Burnham:

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

Tekne uzunlu¤u 36.84
metre olan Private Lives,
fl›k ve konforlu bir iç
tasar›m›na sahip. 



45

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 tale-
bine göre dizayn edilmifl yatlar› infla etmek. Henüz dünyada sü-
per yat sektöründe söz sahibi olan, büyük firmalarla ayn› nokta-
da de¤iliz. Ancak vizyonumuz, sektör liderleri ile ayn› kulvarda
olmak. Uluslararas› yat sektörünü çok iyi bilen yabanc› misafirle-
rimiz, 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 fir-
ma 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 Ter-
saneler Bölgesi’nin, dünyada benzeri olmad›¤›n› düflünüyorum.
Tersanelere ifl amaçl› veya bölgeyi anlamak, hatta keflif için gelen
yabanc› heyetler, ürünlerin kalitesine hayran oluyor. Hayret ettik-
leri bir di¤er nokta da, yan sanayinin de bu bölgede olmas›. Çün-
kü yurtd›fl›nda böyle de¤il. Sektörle ilgili her ifl kolunun ayn› böl-
gede yer almas›, müflteriler aç›s›ndan çok önemli bir özellik. Ben-
ce 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. Organi-
zasyon ve yönetim do¤ru yap›ld›¤›nda, ola¤anüstü tekneler infla
edilebilir. Türkiye’de bu ifli ö¤renen ne kadar çok insan olursa, ge-
liflim 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 sektörünün önündeki engeller nas›l s›rala-
nabilir? Bu engellerin kald›r›lmas› konusunda sizce
at›lmas› gereken ad›mlar nelerdir?
En fazla gelifltirmemiz gereken alanlar; planlama, prog-

ramlama yetene¤i, kalite, detay ve ayn› zamanda özellikli yatlar
konusunda bilgilenmektir. Bunlar, zaman içinde deneyimle bera-
ber 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 ol-
makla imtiyazl› bir konumdad›r. Bu sayede farkl› projelerde
önemli baflar›lar elde edebiliyoruz. Sonuçta da müflterilerimiz, gü-
venebilecekleri bir firmayla çal›flman›n memnuniyetini duyuyor. 

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. Dezavantaj-
lar›m›z ise; uluslararas› yat sektörünü yeterince tan›mama ve Türk
yat sektörünün sayg›nl›¤›n› zedeleyen, say›lar› birkaç taneyi geç-
meyen 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 dizay-
n› “Nazenin V”, iki y›ll›k bir proje, gelecek y›l tamamlanacak. “Na-
zenin V” tamamland›¤›nda, dünya yat sektöründe örnek bir eser-
le 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 politi-
kas›ndan ödün vermeden süper yat sektörüne girmek istiyordu.
RMK Marine’in sektördeki güvenilir ismi ve önemli tan›d›klar› sa-
yesinde 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 di-
zaynlar› ile ünlü Dubois firmalar› ilk kez iflbirli¤i yaparak, yeni di-
zayn edilen iki yeni model süper yatlar›n üretimi için RMK Mari-
ne’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 baflla-
d›k. Oyster Marine uzak mesafeli yelkenli yatlar konusunda önem-
li 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, Türki-
ye’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¤ü-
müz 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.

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. 
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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 an-
latt›. Çavafl, pek çok yay›nevinin satmayaca¤› korkusuyla basamad›¤›
klasik metinlerin sat›fl›n›n, gerekli özen ve kalite sa¤land›¤›nda düflü-
nülenin tersine sonuç verdi¤ini söylüyor. K›fl aylar›nda ender yakala-

d›¤›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 ye-
ni kat›lan insanlar›n kiflisel, kültürel bak›fl aç›lar› birtak›m küçük rota de¤ifliklikle-
ri 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, bafl-
ka 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-

Y

“Y›lda bin
kere

profesör
oluyoruz!”

Yap› Kredi Kültür Sanat Yay›nc›l›k
Genel Yay›n Yönetmeni Raflit Çavafl:

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



47

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 ar-
t›k okunmuyor. 80’lerde bir deneme ya-
p›ld›, çok büyük hayal k›r›kl›¤› yafland›.
Biz de dergiyi, ad›n› koruyarak, gençler ve
yetiflkinler için bir çizgi roman dergisi ola-
rak tasarlad›k. Frans›z, Alman, ‹ngiliz, Bel-
çika ekollerinden örnekler veriyoruz. ‹n-
ternetteki 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 okur-
dur, süreklili¤e çok dikkat eder. O neden-
le 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 mem-
nunuz. Örne¤in geçen y›l bafllad›¤›m›z Red
kit’lerimizden. Gene bir baflka yenilik, Me-
ridyen dizimiz. Çok satan romanlar var bu
dizide. Burada amaç, yine kimsenin basa-
mad›¤› eserleri basabilmek için biraz daha
fazla kaynak yaratmak. Tabii bunu yapar-
ken Yap› Kredi Yay›nlar›’n›n klasik ad› ile
kar›flmas›n ve okuyucu flafl›rmas›n diye
Meridyen markas›n› kullan›yoruz. 

En çok ra¤bet gören yay›nlar›n›z hangisi?
Klasik edebiyat eserleri a¤›rl›kl› yer tutu-
yor. Bu da, Türkiye’de gerek edebiyat ki-
taplar›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 Ke-
mal, Nâz›m Hikmet, Sabahattin Ali’nin ba-
z› kitaplar›n› üç dört ayda bir yeniden ba-
s›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

çok büyük bir rakam. Y›lda 1 milyon kitap
üretiyor ve Yap› Kredi ad›n› bir yüzbinler-
ce 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 yazar-
da. 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›nla-
m›fl›z. Hep YKY kitaplar› görüyorum dip-
notlarda at›f yap›lan. Akademik hayatta,
kitaplar›n›za ne kadar at›f yap›ld›¤› çok
önemli ve bilim adamlar›n›n yükselmesin-
de 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 oluyo-
ruz. Siyasi an›larda öndeyiz. Bu y›l Ata-
türk’ün bir tür siyasal an› kitab› da say›la-
bilecek “Nutuk”unu yay›mlayaca¤›z. ‹smet
‹nönü’nün defterlerini, Celal Bayar’›n Kay-

seri Hapishanesi an›lar›n›, Fevzi Çak-
mak’›n an›lar›n› ve eski baflbakan Nihat
Erim’in bütün an› defterlerini de biz yay›n-
lad›k. fiimdi de Kâz›m Karabekir’in gün
yüzüne ç›kmam›fl günlüklerini May›s civa-
r›nda yay›nlayaca¤›z. Bin sayfa kadar
olacak. An›lar insanlar›n dikkatini çekiyor.
Böylece ülkenin önde gelen bütün yazarla-
r›n›n yan› s›ra önde gelen bütün siyasetçi-
lerini 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 faali-
yetlerinde, genelde kârl› bir kurulufl. Öte
yandan yay›nevinin yeni dönemdeki en
büyük desteklerinden biri Yönetim Kuru-
lu Baflkan›m›z Ömer Koç. Kendisinin ki-
tap merak›, özellikle eski kitap merak› dik-
kate de¤erdir; Türkiye üzerine yaz›lm›fl
çok genifl bir kitap koleksiyonu vard›r. Ki-
tap merak› ve iyi yazarlarla olan manevi
iliflkisi -ki, onun istedi¤i baz› yazarlar› hâ-
lâ 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 olma-
s› 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 bafl-
lad›lar, bu geliflmeyi nas›l de¤erlendiri-
yorsunuz?
Yay›nc›l›k konusunda böyle bir yönelim
oldu¤unu düflünmüyorum ama böyle bir
geliflme oldu¤u yolunda izlenim de veri-
yorlar. Yap› Kredi ve ‹fl Bankas›’n›n yay›n-
c›l›k konusundaki y›llara dayanan faaliyet-
leri ve bu faaliyetlerin yaratt›¤› prestij ne-
deniyle buraya yönelen bir yaklafl›m var.
Ancak bu da, y›lbafllar›nda çok lüks, çok
renkli, çok pahal› kitaplar üretip müflteri-
lerine da¤›tmaktan ileriye gitmiyor. Bu ki-
taplar bas›na da gönderiliyor ve duyurulu-
yor, bu da bir yay›nc›l›k faaliyeti olarak gö-
rülüyor. Oysa yay›nc›l›k ve kültür faaliyet-
leri, Fuzuli’nin “Leyla ile Mecnun”unu ya-
y›nland›¤› dönemdeki diliyle, yani sat›fl
flans› olmayan bir kitab› ona daha da de¤er
katacak bir biçimde  yay›mlamakt›r. Eski-
den kristal kül tablas› gönderdikleri yerle-
re, y›lda bir kitap göndermek ciddi bir ya-
y›nc›l›k say›lmaz kuflkusuz. Büyük serma-
yenin kurdu¤u ciddi rakiplerimiz olsun is-
terdim ama maalesef yok.

1954 Mu¤la do¤umlu olan Raflit Çavafl, 1972’den bu yana hayat›n› yaz› ve yay›nc›l›k faaliyetle-
rinden kazand›. 1975-76 aras› Süleymaniye Kütüphanesi ve 1978-80 aras› Atatürk Kültür Merke-
zi dönemleri d›fl›nda devlet memurlu¤u yapmad›. 1975’te E Yay›nlar›’n›n kurucusu Cengiz Tun-
cer’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 düzelt-
menlik, redaktörlük, editörlük görevlerinde bulundu; ansiklopedilerde yöneticilik ve madde yazar-
l›klar› yapt›. 1993’te Senay Haznedaro¤lu’yla kurdu¤u ve 12 y›lda 600 kitaba ulaflan O¤lak Ya-
y›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.

Raflit Çavafl kimdir?
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mpute Futbol Milli Tak›m› çok k›sa say›labilecek bir sü-
rede haz›rlanarak, dünya flampiyonas›nda üçüncülü¤ü
ald›. Milli Tak›m Antrenörü Halil ‹brahim Köprülü, al-
d›klar› bu baflar›l› sonucu sporcu tevazusu ile flöyle de-
¤erlendiriyor: “Bizim tak›m›m›z›n keyfi, coflkusu, ka-

zanma 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 Ampu-
te Futbol fiampiyonas›’na kat›lan futbolcular›n bir bölümünü, ‹stan-
bul’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 oyun-
cular›n›n tek aya¤›, kalecilerin tek kolu eksik oluyor. Maç s›ras›nda
oyuncular protezlerini ç›kar›yor. Ampute futbolcular›n koltuk de¤nek-
leri 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.

A
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

por vizyons

Tek bir kol, tek bir
bacak, tek bir yürek
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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 ku-
rulmas›nda ve tabii ki sponsorlarda.

Ekip tek bir ruh gibi
Türkiye’nin dört bir yan›ndan bir araya ge-
len 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 duru-
mu da farkl› olurdu.” fiampiyonayla ilgili
olarak ise, “Asl›nda birinci olmay› bekli-
yorduk. ‹yi haz›rland›k ve iyi motive ol-
duk” diyor. Milli tak›m›n kalesini koruyan
‹lhan Elmal› ayn› zamanda Engelli Gücü
Spor Kulübü’nün de baflkan›. 2003’ten be-
ri kale bekleyen Elmal›, “Çok keyif al›yo-
ruz. ‹nanmak kazanman›n yar›s›. Biz kaza-
naca¤›m›za inanm›flt›k. fiampiyonluk için
önümüzde daha flampiyonalar var” diyor.

Tak›m›n en gencinin
gözü spor akademisinde
Mili tak›m›n 17 yafl›ndaki en genç oyun-
cusu Manisal› Rahmi Özcan, üniversite s›-
navlar›na haz›rlan›yor ve amac› spor aka-
demisine gitmek. Özcan final oynamay›
bekliyormufl: “Az zamanda çok fley baflar-
d›k. Brezilya, Özbekistan, Rusya, tabiri ca-
izse iflin piri olmufllar art›k. ‹nflallah Avru-
pa fiampiyonas›’nda birincili¤i alaca¤›z.” 
Bafllang›çta Güneydo¤u’daki olaylarda
uzuvlar›n› kaybeden gazilerin a¤›rl›kl› ol-
du¤u ampute futbolun yayg›nlaflt›r›lmas›
tüm sporcular›n ortak temennisi. Samsun
Bedensel Engelliler Spor Kulübü Baflkan›
da olan Yakup Özden, flampiyona guru-
run yan› s›ra sportif faaliyetlerin bedensel
engelliler için öneminin alt›n› ›srarla çizi-
yor: “Çok talep var ama bir türlü ligi kura-
mad›k. Birileri sürekli çomak sokuyor.
Devlet büyüklerimiz bize sözler verdiler
ama bir geliflme yok. Lig için sponsor des-
te¤ine de ihtiyaç var. Samsun’daki kulü-
bümde 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 ha-
yatlar›nda pek çok fley de¤iflmifl milli fut-
bolcular›n. K›r›kkale’den 18 yafl›ndaki Ba-
r›fl Telli flampiyonluk öncesini ve sonras›n›
flöyle anlat›yor: “Çocukken de futbol oy-
nard›m ama ampute futbola beni kazand›-
ran beden e¤itimi ö¤retmenim oldu. fiam-
piyonluk bekliyorduk ama üçüncülük de
çok iyi bir sonuç. Eskiden daha farkl› göz-
le bak›yorlard› bize; flampiyon olunca,
bunlar da iyi bir fleyler yapabiliyormufl de-
meye bafllad›lar çevremdekiler.” Milli tak›-
ma Çorum’dan kat›lan Mehmet Günsür
ise futbol maceras›n› flöyle anlat›yor: “Fut-
bola bu tak›mla birlikte bafllad›m. ‹lk za-

manlarda çok zor geliyordu. Kaza sonucu
engelli hale geldim. Sonra hayat›n güzel-
likleri... Futbolu normalken de çok sever-
dim, 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. fiampiyona-
da 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 yenil-
di. Bu arada milli ampute futbolcular, fut-
bolun 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 An-
talya Belediyesi Tekerlekli Sandalye Bas-
ketbol Tak›m›’nda da oynayan Diyarbak›r-
l› Turan K›l›ç, “En güzel karfl›laflmalardan
biri bana göre ‹ngiltere ile yapt›¤›m›z maç-
t›, çünkü futbol tarihimize bakt›¤›m›z za-
man, ‹ngiltere’yi hiç yenemedi¤imiz görü-
lüyor, ama biz bunu baflard›k. Ya¤murlu
bir havada kazand›k bu maç›, bunun gu-
rurunu 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 in-
flaatlarda geçti. Ampute tak›m› devam etti-
¤i sürece ben de devam edece¤im.”

“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 Trab-
zon’da yedi tak›m›n kat›l›m›yla Türkiye flampiyonas›n› organize
ettik. Belirledi¤imiz genç sporcular›m›z›n uluslararas› müsaba-
kalarda deneyim ve sporcu kimli¤i kazanmas›n› sa¤lad›k. E¤i-

tim sürecinde Türk Silahl› Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi ve Türkiye Futbol Federas-
yonu’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 tep-
kileri oldu. Futbolun cazibesi onlar› ikna etti. Çal›flmalar›m›z›, her baflar›n›n küçük de-
taylarla geldi¤ini bilerek planlad›k. Yeni hedefimiz tak›mlar› ço¤altmak.”

Ampute Milli Tak›m Antrenörü Halil ‹brahim Köprülü: “‹lk tepkileri olumsuzdu”
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nan›n “Damdaki Mizahç›”
olarak damlarda sürdürdü-
¤üm hayat, afla¤›daki hayat-
tan çok daha güvenli sevgili
dostlar. Dama atlamaya de-
¤il de hiçbir fleyi atlamama-

ya ç›km›fl biri oldu¤um için damda ol-
du¤um zamanlarda kendimi çok daha
güvende hissediyorum. Ancak zaman
zaman afla¤› inmem gerekli oldu¤u an-
larda as›l tehlike bafll›yor. Çünkü afla¤›-
daki hayat her geçen gün daha da teh-
likeli... Afla¤›da her türlü tehlike var ar-
t›k malumunuz. Ülkemiz insan› tehli-
keden tehlike seçecek kadar çok seçe-
ne¤e sahip flimdilerde. Bu ülkede bizi
bekleyen tehlikelerden en yo¤un yafla-
nan› ise hiç de¤iflmeyen “KAZA” tehli-
kesi. Hayat›nda üç ciddi kaza geçirerek
ölümden dönen biri olarak kaza olgu-
suna biraz dam üstünden bakaca¤›m. 

Bizde ilk kaza do¤um kazas›d›r! Çünkü
ülkemizdeki pek çok insan hayata an-
ne-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 ma-
sum bir kazazede ifadesiyle bakar o an-
da. Bence bu yüzden de bizim ülke-

mizde do¤an bebekler daha çok a¤laya-
rak gelmektedirler dünyaya... Zira bu
a¤lamalarda hayata “kazara” geliflin de
epeyce gözyafl› vard›r bizlerin asla far-
k›nda olmad›¤›!..
Bir do¤um kazas›yla hesaps›z-kitaps›z,
befl y›ll›k kalk›nma programs›z dünya-
ya ad›m›n› atan bebe¤i sonraki günler-
de “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 kü-
çücük haberin bafll›¤› fluydu: “Ablas›-
n›n havaya f›rlatt›¤› bebek yere düflüp
öldü!” Olay Adana’da gerçekleflmifl...
Befl ayl›k zavall› bebek Nafize A., ken-
disini severken havaya at›p tutan ablas›
A’n›n (9) tutamamas› sonucu yere dü-
flüp beyin kanamas›ndan yaflam›n› yi-
tirmiflti…

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

ten o an kuvözde bulunan zavall› be-
bek daha henüz iki saatlik dünyas›nda,
ilk trafik kazas›na u¤ram›fl böylece. 
Ülkemiz insan›, suçu baflkas›n›n üzeri-
ne atmay›, suçu kabullenmemeyi pek
sever. En karakteristik özelliklerimiz-
den biridir bu ne yaz›k ki. Hep karfl› ta-
raf suçlu, biz ise hep hakl›y›zd›r. Kim-
se suçunu kabul etmez bu co¤rafyada.
Suçunu kabul eden biri gördü¤ümüzde
de bu yüzden o kifliye kuflkuyla baka-
r›z ve suçu kabul etti¤i için onun ger-
çek 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 patla-
mas› m› istersiniz, yoksa ev-
de banyoya girip de flofben
kazas› yaflamak m›? Evinize
frenleri patlam›fl bir kam-
yon girmesi miydi sizi bek-
leyen? Ç›¤ facias›ndan m›,
yoksa ak›bette kömür soba-
s›ndan s›zan gazla zehirlen-
mek mi vard›?  Sele kap›l›p
da gitmek mi bulur sizi an-
s›z›n ya da zincirleme bir
kazan›n tam da orta yerine
düflmek mi? Belediyenin
aç›p da kapatmad›¤› bir çu-
kura düflmek de vard›r bu
kaza çeflitlili¤inin içinde,
elektrik konta¤›na kap›l-
mak da, yüzme bilmeden
atlanan denizde bo¤ulmak
da, hastane odas›nda yanl›fl
bir tedavinin kurban› ol-

makta, kaçak maytap fabrikas›ndaki
patlamay› merakl› gözlerle izlerken
mevta olmak da… 
E, yaz›m›n bafl›nda da dedim ya, dün-
yaya kazara gelen insanlar›n ülkesi ol-
du¤umuz için kazara bafllayan yaflam-
lar›m›z da genellikle kazara bitiyor iflte!
Bak›n, buraya do¤ru freni patlam›fl bir
kamyon geliyor, o yüzden yaz›y› bura-
da bitirip kaç›yorum bendeniiiiz!!!

‹
Kazazedeler ülkesi








