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elecek yönetimi, öngörü demektir. Gelecek yönetimi,
stratejik planlama ve odaklanmak demektir. Gelecek
yönetimi, kaynaklar›n do¤ru yönlendirilmesi; etkin ve
verimli kullan›lmas› demektir. Koç Toplulu¤u, ülkemizin en büyük iﬂ grubu olmay› baﬂarm›ﬂsa, bu baﬂar›da gelecek
yönetimi anlay›ﬂ›n›n belirleyici bir etkisi vard›r. Tüm dünyay› etkisi
alt›na alan küresel kriz dalgas›n›, sa¤lam, güçlü ve haz›rl›kl› karﬂ›lamam›z› sa¤layan da yine bu yaklaﬂ›m›m›z olmuﬂtur.
“Gelecek, ﬂimdi!” temas› ile gerçekleﬂtirdi¤imiz 22. Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›, özgüvenimizi pekiﬂtiren, gelece¤e daha büyük bir umut ve güvenle bakmam›z› sa¤layan bir toplant› oldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z Mustafa V. Koç’un toplant›da söyledi¤i
gibi, “2009 zor bir y›l olacak ama baﬂarmak için her ﬂeye sahibiz”. Koç Holding CEO’muz
Dr. Bülent Bulgurlu da, baﬂar›lar›m›z›n devam› için gerekenlere iﬂaret ederken, hem yöneticilere hem çal›ﬂanlara önemli mesajlar verdi.
Toplant›da çok de¤erli bir de konuk a¤›rlad›k. Küresel krize iliﬂkin öngörülerinin büyük ölçüde do¤ru ç›kmas›yla ad› “kriz kâhini”ne ç›kan ve uluslararas› ekonomik ve politik çevreler taraf›ndan ilgiyle takip edilen Prof. Dr. Nouriel Roubini, toplant›n›n özel konuﬂmac›s›yd›.
Toplulu¤umuz için stratejik önemdeki bu toplant›m›zla birlikte, bizleri her zaman
gururland›ran Vehbi Koç Vakf›m›z›n 40’nc› kuruluﬂ y›ldönümünü de geride b›rakt›k. Kurucumuz Vehbi Koç, iﬂ ve hayat felsefesini ülkesinin kaderiyle bütünleﬂtirmiﬂ, ülkenin gelece¤ine yat›r›m yapman›n önemine inanan bir liderdi. O’nun kurdu¤u, Türkiye’nin en büyük
sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Vehbi Koç Vakf›’n›n 40’›nc› y›l›n› kutlaman›n hakl› gururunu ve onurunu yaﬂ›yoruz.
Kurucumuz Vehbi Koç’u aram›zdan ayr›l›ﬂ›n›n 13’üncü y›l› olan 25 ﬁubat’ta, yine hep birlikte, sayg›yla anaca¤›z. Vehbi Koç’u, dergimizin gelecek say›s›nda geniﬂ bir dosyada, çok
farkl› yönleriyle anlataca¤›z. Bu say›da ise sözü, O’nun gelece¤e umut ve güvenle bakmas›n› sa¤layan gençlere b›rakmak istedik.
Bu y›lki gurur tablomuzun kuﬂkusuz en anlaml› karelerinden biri de, iﬂ hayat›nda 50’nci y›l›n›
geride b›rakan Koç Holding Yönetim Kurulu ﬁeref Baﬂkan›m›z Rahmi M. Koç’un, Hizmet
Ödülünü, Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’nda almas›yd›. ﬁeref Baﬂkan›m›z için sürpriz hediye ise “Alt›n y›l”a özel olarak haz›rlanan, ailesi, iﬂ arkadaﬂlar› ve dostlar›n›n kaleminden yaz›lar›n da yer ald›¤› “Yar›m As›r” ad›n› verdi¤imiz gazete oldu.
Baﬂta ﬁeref Baﬂkan›m›z Say›n Rahmi M. Koç olmak üzere tüm yöneticilerimize, Koç
Toplulu¤u’nu bugünlere taﬂ›yan yenilikçi düﬂünceleri ve vizyonlar› ile Toplulu¤umuza katt›klar›
büyük itibar ve anlaml› de¤erler için en içten duygularla teﬂekkür ediyoruz.
Ali Y. Koç
Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu Baﬂkan›
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k üresel vizyon

“Gelecek, gelece¤e
Dünyan›n gerek ekonomide gerek siyasette de¤iﬂece¤i öngörüsünden
hareket eden Koç Toplulu¤u, bu de¤iﬂime haz›r olmak hedefiyle
gelece¤i bugünden tasarlayabilmek için, “Gelecek, ﬂimdi!” dedi. Koç
Toplulu¤u, ulusal bir sorumlulukla özel sektör liderli¤ine devam edecek

K

oç Toplulu¤u; dünya, finansal krizin yaratt›¤› sonuçlarla ekonomik ve siyasi olarak yeniden yap›lanmaya do¤ru giderken,
baﬂkalar›nca ﬂekillendirilen bir gelecekte var olmak yerine, kendi gelece¤ini
kendi yaratmak ve bugünden tasarlamak karar›n› ald›.
Koç Toplulu¤u üst düzey yöneticileri, 16
Ocak Cuma günü Ç›ra¤an Saray›’nda 22.
kez bir araya geldi. 22. Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’n›n slogan› “Gelecek, ﬂimdi!”, temas› “Gelece¤i tasarlamak”t›. 2008
y›l›n›n sonuçlar› ve 2009’un bütçe hedeflerinin paylaﬂ›ld›¤› toplant›da, bir gelecek
perspektifi çizilmek üzere dünyada ve
Türkiye’deki geliﬂmeler de¤erlendirildi.
Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa V. Koç aç›l›ﬂ konuﬂmas›na ﬂu mesajla baﬂlad›: “Önümüzdeki y›llarda dünya
birçok bak›mdan de¤iﬂecek. Ekonomide
4

de siyasette de… Önümüzdeki verileri iyi
de¤erlendirebilirsek, de¤iﬂimlere haz›r olabilir, geliﬂmelere ayak uydurabiliriz. ‹ﬂte
bu yüzden bugünü konuﬂurken gelece¤i
tasarlayabilmeyi istiyoruz ve bu bak›ﬂ aç›s›yla ‘Gelecek, ﬂimdi!’ diyoruz.
Geçen y›lki toplant›da dikkatinizi çekti¤imiz riskler ad›m ad›m gerçekleﬂti. Ve bu
sürecin ortaya ç›kmas›nda hükümetlerin
sorunu görmemekteki ›srar› önemli bir
rol oynad›.”
Mustafa V. Koç, krizin kayna¤› olan ABD
ekonomisinin yeniden yap›land›r›lmas›na

çal›ﬂ›laca¤›n›, bunun önemli küresel etkiler yarataca¤›n› belirttikten sonra olas› de¤iﬂiklikleri s›ralad›: “Üç temel de¤iﬂim
bekleyebiliriz: Birincisi, finans dünyas› yeniden düzenlenecek. Düzenlemelerin sertli¤i piyasa ekonomisinin yerleﬂik ideolojisine göre de¤il, krizin tahribat›na göre ﬂekillenecek. Yani sermayenin küresel ak›ﬂkanl›¤›n›n azalmas› beklenmedik bir durum olmayacak.
‹kinci olarak, serbest ticaretin s›n›rlar›n›n
daralmas› ve devletlerin üretim alan›nda
da dengeyi kendi lehine de¤iﬂtirmesi bek-

b›rak›lmamal›”
leniyor. Derin krizlerde hükümetlerin piyasalara müdahale etmesi, korumac› önlemlere baﬂvurmas› gitgide meﬂrulaﬂ›yor. Bunca
kurtarma harekât›, hisse al›m›, kaç›n›lmaz
olarak devletin ekonomideki a¤›rl›¤›n› art›racak gibi gözüküyor. Üçüncüsü, ABD’nin
ekonomik ve ideolojik üstünlü¤ünü korumas› zorlaﬂacak. Yükselen ekonomiler, ticaretin ﬂeklini, küresel finansman›n gelece¤ini, küresel ekonomik kurumlar›n iﬂleyiﬂini
daha fazla belirleyecek.”

Kuﬂkusuz dünyay› bekleyen baz› çok büyük sorunlar›n yönetilmesinde de hükümetler art›k daha etkin bir rol oynayacak.
G›da sorunu bunlar›n baﬂ›nda geliyor.
Böylesine a¤›r ve kitleleri ilgilendiren bir
kriz yaﬂan›yorsa, buna devletlerin müdahale etmesi kaç›n›lmazd›r. Bu müdahalenin piyasa ekonomisini tahrip ediyor olmas›, bugün için, tart›ﬂman›n geri planda
kalan unsurlar›ndan biri olmaya ne yaz›k
ki mahkûmdur.”

“Piyasa ekonomisi hayatidir”

Obama’n›n iﬂi zor ama umut da var

Ekonomiler güç kaybettikçe, piyasa ekonomisiyle ilgili endiﬂelerin kaç›n›lmaz olarak
artt›¤›n› belirten Mustafa V. Koç, ﬂöyle
devam etti: “Oysa, mevcut durumdan tümüyle piyasa ekonomisini, küreselleﬂmeyi
ve modern finans dünyas›n› sorumlu tutmak do¤ru de¤il. Hiç kuﬂkusuz bunlara
iliﬂkin hatalar söz konusu, ama bugün yaﬂad›klar›m›zda as›l olarak hükümetlerin çok
önemli sorumluluklar› var. Dolay›s›yla, daha iyi düzenlemeler peﬂinde koﬂarken, gerekli olan›n hükümetlerin daha fazla müdahalesi de¤il, daha uzun vadeyi gözeten daha do¤ru politikalar uygulamas› oldu¤unu
unutmamal›y›z. Dünya genelinde refah›n
yayg›nlaﬂmas› aç›s›ndan, piyasa ekonomisi
ve rekabetin devaml›l›¤›n›n hayati önemini
korudu¤una inan›yoruz.

Bugün dünyay› meﬂgul eden ekonomik ve
siyasi pek çok konuda dikkatlerin ABD’nin
ilk siyahi Baﬂkan›’na çevrildi¤ini hat›rlatan
Mustafa V. Koç, Barack Obama’n›n son 50
y›l›n en zor döneminde iﬂ baﬂ›na geldi¤ini,
sorunlar›n çözümündeki baﬂar›s›n› zaman›n gösterece¤ini belirtti: “Tablo karanl›k
gözükse de, umutlu olmam›z için pek çok
sebep var... Dünyan›n lider ülkesi, kendine bugüne kadar hayal bile edemeyece¤i
bir kiﬂiyi baﬂkan olarak seçebiliyorsa bu,
mevcut gidiﬂata ‘dur!’ deme iradesi olarak
rahatl›kla yorumlanabilir. Berlin’de
ABD’nin gelecek Baﬂkan›’n› 200 bin kiﬂi
sokakta ve ayakta dinlemeye gidiyor ve
avuçlar› patlay›ncaya kadar alk›ﬂl›yorsa,
bu iradenin küresel planda da yayg›n olabilece¤ini düﬂünebiliriz.”

Peki Türkiye aç›s›ndan durum nas›ld›?
Mustava V. Koç Türkiye ile ilgili de¤erlendirmesinde üst düzey yöneticilere ﬂöyle seslendi:
“Sizlere tasvir etmeye çal›ﬂt›¤›m dünya
manzaras› içinde Türkiye’miz; Ortado¤u,
Kafkasya, ‹slam, terörizm ve enerji co¤rafyas› gibi s›cak alanlar›n tam göbe¤inde yer
al›yor. Küresel her türlü ekonomik ve siyasi geliﬂmenin, co¤rafyam›z›n hassas ve çat›ﬂmal› yap›s›yla birleﬂerek büyüdü¤üne,
her f›rsatta yeniden ﬂahit oluyoruz. Bunlara
bir de kendimize özgü sorunlar› ekledi¤imizde, önümüze çözüm bekleyen çok karmaﬂ›k bir tablo ç›k›yor. Kuﬂkusuz bu tabloya bakarken de umutlar› öne ç›karan bir tutum içindeyiz. 2009 y›l›n›n Türkiye’nin
kronik sorunlar› aç›s›ndan dü¤üm ve umuyoruz ki çözüm y›l› olaca¤›na inan›yoruz.
Türkiye, uluslararas› nitelikteki kronik d›ﬂ
politik sorunlar›n› çözerse, bölgesinde özledi¤i liderlik konumuna oturmay› baﬂaracak, ayaklar›n› çok daha sa¤lam bir zemine
basma imkân›n› bulacakt›r. Her ﬂeyden önce bu konular›n iç siyaset üzerinde birer
bask› unsuru olmaktan ç›kmas› bile büyük
bir kazanç olacakt›r. AB iliﬂkilerinin yeniden canlanmas› ise küresel kriz ortam›nda
Türkiye’yi, ekonomide ihtiyaç duydu¤u
önemli bir ç›paya kavuﬂturacakt›r.
Bugün hükümet, iç siyasetteki s›k›nt›lar›
yüzünden ekonomiye yeterince zaman ve
enerji ay›ramamaktad›r. Yerel seçimler nedeniyle siyasi mücadele zemini geniﬂledi.
Siyasi gerilimi t›rmand›racak Ergenekon
davas› gibi unsurlar, bu kritik zamanda siyaset sahnesinde ön plandaki yerini almaya
baﬂlad›. Böylesine bir gerilim, ekonomide
karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz kriz tablosunu daha da kötüleﬂtirebilir.”

Krizin çözümündeki temel
koﬂullara henüz ulaﬂamad›k
Mustafa V. Koç, Türkiye’de krizle ilgili ilk
sinyalleri 2006 May›s›nda ald›klar›n› ancak
bugüne de¤in yaﬂanan bütün çalkant›lar s›ras›nda Türkiye’nin gündemini a¤›rl›kl› olarak iç siyasi konular›n iﬂgal etti¤ini belirterek ﬂöyle devam etti: “Ama sonuçta süreç
hükmünü sürdürmekten geri durmad›.
A¤ustostan bu yana gerileyen sanayi üretimi, sonunda kas›m ay›nda çift haneli eksiyi
gördü. Böylece yüzde 14 civar›nda bir gerilemeyle yaklaﬂ›k olarak 2001 Kas›m›na geri
dönmüﬂ olduk. Yani yedi sene geriye gittik.
Bu daralman›n en az›ndan 2009’un ilk iki
çeyre¤inde de sürece¤i hususunda genel bir
kabul oluﬂtu. Yaz aylar›n› da hesaba katt›¤›m›zda, çarklar›n dönüﬂ h›z›n›n artmas› için
5
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Mustafa V. Koç: “Krizlerden en az zararla ç›kman›n birkaç temel koﬂulu;
toplumun önüne iyi bir liderlik koymak; insanlarda birlik ve beraberlik duygusu
yaratmak; sorunlar› birinci elden ö¤renmek; çözümleri, ilgili kesimlerle birlikte
oluﬂturmak... Bunlar›n sa¤lanmas› psikolojik etkiler aç›s›ndan da önemli”

sonbahara kadar beklememiz gerekebilir.
Tabii bu arada içerde ve d›ﬂar›da ilâve büyük sars›nt›lar yaﬂamazsak.
‹nan›yorum ki hâlâ zarar›n neresinden
dönülse kârd›r diye düﬂünmekten vazgeçemeyecek bir durumday›z.
Krizlerden en az zararla ç›kman›n birkaç
temel koﬂulu oldu¤unu herkes biliyor:
Toplumun önüne iyi bir liderlik koymak;
insanlarda birlik ve beraberlik duygusu
yaratmak; sorunlar› birinci elden ö¤renmek; çözümleri, ilgili kesimlerle birlikte
oluﬂturmak… Bunlar›n sa¤lanmas›n›n
yaln›zca yarataca¤› olumlu fiziki etkiler
aç›s›ndan de¤il, krizle mücadelenin temel
unsurlar›ndan biri olan psikolojik etkiler
aç›s›ndan da önemsenmesi gerekti¤ini
düﬂünüyoruz.”

“Neler yapmal›y›z?”

Koç Toplulu¤u, krizi
baﬂar›yla aﬂabilecek
ve kendini yeni küresel
ortamda bugünkünden
iyi konuma oturtabilecek
her ﬂeye sahip.
Türkiye’nin güçlü bir
özel sektöre, Türk özel
sektörünün de güçlü bir
liderli¤e ihtiyac› var.
Koç Toplulu¤u olarak
liderlik görevi
omuzlar›m›zda.
Sorumlulu¤umuz,
bireysel ve kurumsal
olman›n ötesinde ulusal
bir boyuta da sahip

“

“
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Krizin geliﬂini görmemenin mümkün olmad›¤›n›, Koç Holding olarak bir y›ld›r
krize haz›rland›klar›n› belirten Mustafa
V. Koç, bu haz›rl›klar› de¤erlendirdi:
“Kuﬂkusuz bu önlemler, krizi karﬂ›lamak
için ancak bir baﬂlang›ç noktas› oluﬂturabilecek. Burada aslen sizlerin 2009 y›l›
performanslar› belirleyici olacak. Koç
Toplulu¤u, kurumsal, mali ve operasyonel gücü ile bu krizi baﬂar›yla aﬂabilecek
ve kendini yeni küresel ortamda bugünkünden daha iyi konuma oturtabilecek
her ﬂeye sahiptir. Bunlar›, küresel planda
faaliyet gösteren bir yap› oldu¤umuzu ve
küresel ortaklara sahip bulundu¤umuzu
göz önünde tutarak söylüyorum.”
Ard›ndan “ﬁimdi yap›lacaklara odaklanmal›y›z” diyen Mustafa V. Koç, üst düzey
yöneticilere ﬂöyle seslendi: “Krize karﬂ›
kullanabilece¤imiz baﬂl›ca silahlar ayn›
zamanda bizi gelecek için farkl› bir yap›ya kavuﬂturman›n da anahtarlar› olma
özelli¤ini taﬂ›yor. Kaynaklar›n etkin kullan›m›, risklere ve f›rsatlara küresel bak›ﬂ
aç›s›, seçici bir bak›ﬂla yat›r›m f›rsatlar›n›n de¤erlendirilmesi, yenilikçilik, tak›m
çal›ﬂmas› bunlar›n baﬂl›calar›.
Kaynaklar›n etkin kullan›m› denince, tabii akla hemen tasarruf geliyor. Ancak
konuyu harcamalar, sat›n almalardan çok

daha geniﬂ bir perspektifte, faaliyetlerimizi geliﬂtirme ve dönüﬂtürme anlay›ﬂ› ile
ele almam›z gerekiyor. Küreselleﬂmenin
motoru bugüne kadar ucuz iﬂgücü oldu.
Ancak h›zl› geliﬂmenin yan etkileri, yüksek enerji maliyetleri, aﬂ›r› su tüketimi ve
çevre kirlili¤i olarak öne ç›kt›.
Görünen o ki bundan sonra rekabet gücünü sürdürebilmek faktör verimlili¤inin
art›r›lmas›na ba¤l› olacak. Enerji, hammadde ve suyun efektif kullan›m› eskiye
göre daha önem kazanacak. Kaynaklar›m›z› daha verimli kullanmak bir yandan
sorumlu ve basiretli iﬂletmecili¤in bir gere¤i, di¤er yandan da sorumlu vatandaﬂl›k görevidir.
Bunun, dünyaya, çevreye, insanl›¤a, gelecek kuﬂaklara ve kendimize duydu¤umuz sayg›n›n ve sorumlulu¤un bir yans›mas› oldu¤u bilinci asl›nda Koç Toplulu¤u’nun genlerinde vard›r. Çünkü kurucumuz merhum Vehbi Koç, bu konudaki titizli¤iyle Türkiye’de öncü bir figür olmuﬂ ve kaynaklar›n dikkatli yönetimi konusunda da ne kadar uzak görüﬂlü oldu¤unu ortaya koymuﬂtur.

“Alt birimler de giriﬂimcilik
ruhuyla hareket etmeli”
Risklerin, f›rsatlar›n küresel planda de¤erlendirilmesi yaln›zca krize karﬂ› savunma perspektifi içinde ele al›nmamal›d›r. Hepimiz, tüm beyin gücümüzü, bugünle kriz sonras› aras›nda do¤ru bir ba¤
kurmaya odaklamal›y›z. Mevcut ortam
önümüze önemli f›rsatlar ç›karabilir.
Bunlar›n hepsini merkezden gözlememiz
ve de¤erlendirmemiz mümkün de¤ildir.
Yaln›zca ﬂirket üst yönetimlerinin de¤il,
onlar›n alt birimlerinin de tam bir giriﬂimcilik ruhu içinde hareket etmesi zorunludur.
Mevcut faaliyetlerimizi yeni ve yenilikçi
bir gözle görmek, mevcut pazarlar›m›za
küresel planda yenilerini eklemek de ayn› çerçeve içinde de¤erlendirilmesi gereken konulard›r. Bütün bunlar için ﬂirketler, birimler ve bireyler aras›nda sinerjiye,
birlik ve beraberli¤e her zamankinden
çok ihtiyac›m›z var.

Bülent Bulgurlu: “Ülkemiz kültürünün derinlerinde, ‘varolanla yetinmek’ gibi
güçlü bir kadercilik yat›yor. Bu yaklaﬂ›m bize uymaz. Bugünden yapacaklar›m›z ile
gelece¤imizi ﬂekillendirelim. Baﬂkalar›nca ﬂekillendirilen bir gelecekte, rolümüz s›n›rl›
kal›r. Gelecek beklenmemeli, yarat›lmal›. ‹ﬂin s›rr›, gelece¤i, gelece¤e b›rakmamakt›r”

“Kriz ülkemize geldi mi
gelmedi mi, tart›ﬂmas› bitti”
Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu da, geçen y›l›n temas› olarak “De¤iﬂim”i seçerken, Koç Toplulu¤u’nu gelece¤in önünde koﬂar hale getirmeyi amaçlad›klar›n›, bu y›lki “Gelecek, ﬂimdi!” temas›n› da de¤iﬂimin devam› olarak gördüklerini belirterek sözlerine baﬂlad›.
“Gelece¤i ﬂekillendirmek için, içinden
geçti¤imiz kriz sürecini, do¤ru biçimde
anlamam›z laz›m” diyen Bülent Bulgurlu, krizin nas›l baﬂlad›¤›n› ﬂu sözlerle ifade etti: “Dünya ticaretinde meydana gelen ola¤anüstü art›ﬂla, devasa ticaret fazlalar› ve rezervler yarat›ld›. Petrol üreticisi ülkeler, yüksek fiyatlar sayesinde muazzam likidite ürettiler. Amerika yönetimi, 11 Eylül sonras›nda, ekonomik güveni sa¤lamak amac›yla, piyasalara büyük miktarda para pompalad›. Böylece
artan nakdin çok önemli bir bölümü,
son yedi, sekiz y›ld›r, düﬂük faizle tüm
dünyaya yay›ld›. Ucuz kaynak imkân›,
insanlar›n ola¤an zamanda sahip olamayacaklar› varl›klara, borçlanarak sahip
olmalar›n› beraberinde getirdi. Hatta, ülkeler de bireyler gibi, ucuz kaynaklar sayesinde, ard› ard›na büyüme y›llar›n› yaﬂama imkân›na sahip oldular. Bunlara
ba¤l› olarak, dünyaya egemen para bi-

rimleri, gerçek de¤erlerini süratle yitirdiler. Para bollu¤u nedeniyle tüm çarklar,
art›k ucuz kredi ile dönüyordu. Böyle bir
ortamda, s›n›rs›z biçimde ﬂiﬂen bir balonun patlamas› kaç›n›lmazd›.”
Ucuz ve bol para döneminin sonuna gelindi¤ini vurgulayan Bülent Bulgurlu,
“Art›k kriz var m›, yok mu, ülkemize geldi mi, gelmedi mi, tart›ﬂmalar› bitmiﬂtir.
Böylesine büyük ve kapsaml› bir krizin,
her koﬂulda Türkiye’nin de borçlanmas›n›, büyüme dinamiklerini, sermaye
ak›mlar›n› ve d›ﬂ ticaret hacmini, etkileyece¤i muhakkakt›r” dedi.
Göstergelerin bu etkinin çoktan baﬂlad›¤›na iﬂaret etti¤ini belirten Dr. Bulgurlu,
sanayi üretiminde ve iﬂ gücü piyasas›nda
gerçekleﬂen daralmay› aﬂmak için de,
“Gerek iç pazar, gerekse Avrupa pazar›ndaki daralman›n etkileri, yeni ihracat pazarlar›na girerek, bir ölçüde azalt›labilir”
uyar›s›nda bulundu.
Genel tablonun yaratt›¤› bask›ya bugünden haz›r olunmas›n›n önemine iﬂaret eden Bulgurlu ﬂöyle konuﬂtu: “Bu
kapsamda, ihracat pazarlar›m›z›n yaklaﬂ›k yüzde 40’›n› oluﬂturan Ortado¤u,
Do¤u Avrupa ve Asya’da beklenen ortalama yüzde 4’ler düzeyindeki büyüme
umut vericidir.”

“Baﬂar›m›z tesadüfi de¤il,
bunlar planlanm›ﬂ aksiyonlard›”
Dr. Bulgurlu, kriz ile ilgili öngörülerinin büyük k›sm›n›n gerçekleﬂti¤ini ve
gerçekleﬂmeye devam etti¤ini ancak
Topluluk olarak risk yönetimi anlay›ﬂ›
ve ihtiyatl› yaklaﬂ›m›n faydalar›n› gördüklerini belirterek haz›rl›k süreci hakk›nda bilgi verdi:
“ﬁubat 2008’de yapt›¤›m›z kriz senaryosu çal›ﬂmas›n› haziran ay›nda güncelledik. Krizin iyice yaklaﬂt›¤›n› görerek
a¤ustos ay›nda sizleri, alman›z gereken
tedbirlerle ilgili ikaz ettik. Eylül ay›nda,
y›l sonu ile ilgili güncel öngörülerinizi ve
uygulayaca¤›n›z tedbirleri göndermenizi
istedik. Gelen çal›ﬂmalar› inceleyerek, alman›z gereken ilave tedbirleri sizlere hedef olarak bildirdik. Holding olarak da

“

Koç Toplulu¤u’nun
tarihine bakarsan›z,
bizleri bugüne
taﬂ›yan en önemli
etkenlerden birisi,
herkesten önce, hiç
kimsenin yapmad›¤›n›
yapm›ﬂ olmam›zd›r.
Hedefiniz, organik
büyümenin yan› s›ra, ilave
iﬂ hacmi, yeni pazarlar ve
yeni iﬂler sa¤laman›zd›r.
Bunu yaparken
planlar›m›z›n, farkl›
ve gerçekçi
olmas› ﬂartt›r

“

Böyle bir ekiple, yaln›z krizi aﬂmakla
kalmayaca¤›m›za, gelece¤i de en baﬂar›l› ﬂekilde bugünden kurabilece¤imize
yürekten inan›yorum. Bu yüzden de
bu toplant› için ‘Gelecek, ﬂimdi!’ diyerek çok isabetli bir slogan seçti¤imize
inan›yorum.
2009 zor bir y›l olacak ama baﬂarmak
için her ﬂeye sahibiz. Türkiye’nin güçlü
bir özel sektöre, Türk özel sektörünün
de güçlü bir liderli¤e ihtiyac› var. Koç
Toplulu¤u olarak liderlik görevi, bir kez
daha bizim omuzlar›m›zda. Sorumlulu¤umuz, bireysel ve kurumsal olman›n
ötesinde ulusal bir boyuta da sahip. Bu
sorumlulu¤u en iyi ﬂekilde yerine getirece¤imize olan inanc›m ve bu do¤rultuda
sizlere olan güvenim tamd›r.”
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k üresel vizyon
odaklanma stratejimiz kapsam›nda ‹zocam,
Demirdöküm, BOS, Ramenka, Demrad,
Oltaﬂ, Migros ve Koç Allianz’› varl›k fiyatlar› zirvede iken satt›k. Bu s›k›nt›l› dönemde
elde etti¤imiz bu önemli kaynakla, Koç
Holding’in aç›k pozisyonunu kapatt›k. Olas› ihtiyaçlar›m›z ve yeni yat›r›mlar için kullanabilece¤imiz önemli bir nakit imkân›
sa¤lad›k. Böylece gerek faiz oranlar›ndaki
gerekse döviz kurlar›ndaki dalgalanmalara
karﬂ› çok daha dayan›kl› bir yap›ya kavuﬂtuk. Bunlar tesadüfi baﬂar›lar de¤il planlanm›ﬂ aksiyonlard›. ﬁirketlerimiz, rakiplerimize nazaran krizden daha az etkilendi.”

“K›sa vadede çok kötümser,
Yöneticiler zirvesinin
konu¤u, öngörüleri
finansal krizle
kan›tland›¤› için
“Dr. Felaket” olarak
an›lan Prof. Dr.
Nouriel Roubini’ydi

Üst düzey yöneticilerden beklentiler
Zorlu bir y›l› baﬂar›yla geride b›rakt›klar›n›
söyleyen Dr. Bulgurlu, Topluluk ﬂirketlerini kutlad›, “ﬁirketlerimizin bu baﬂar›lar›n›n
arkas›nda, siz giriﬂimci liderlerimizin çok
büyük katk›s› var. Ayn› baﬂar›lar›n önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz” diye seslendi¤i üst düzey yöneticilerden beklentilerini ﬂöyle s›ralad›:
“Gelecek için sizden beklentim; verimlilik
ve tasarrufa, nakit, alacak, borç ve stok yönetimine çok dikkat etmenizdir. Genelde
hep gördü¤ümüz uygulama, krizin ve pani¤in bir arada yaﬂanmas›d›r. Kriz ekonomiktir, panik ise psikolojik; kar›ﬂt›rmayal›m.
Pani¤e ve moral bozuklu¤una u¤ramayal›m,
çal›ﬂanlar›m›z› da u¤ratmayal›m. Riskleri
yönetmeye çal›ﬂ›rken yeni imkânlar› gözden
kaç›rmayal›m. Pazarda olabilecek f›rsatlara
karﬂ› duyarl› olal›m. ‹hracat odakl›y›z ve Avrupa a¤›rl›kl›y›z. Pazar çeﬂitlendirmesine gidelim ve farkl› pazarlar bulal›m. Krizin etkisi do¤uya daha geç gidiyor. Uzak Do¤ulular›n kapasiteleri yüksek. Bizim pazarlar›m›zda daha agresif davran›yorlar, fiyatlar› aﬂa¤›ya çekiyorlar. Kriz sonras›nda pazar pay› art›rmak için düﬂük fiyatlarla rekabet etmek
zorunda kalaca¤›z. Buna haz›rl›kl› olmak
için tasarruf ve maliyet düﬂürmeyi, sadece
kriz dönemine ait de¤il, bundan sonraki iﬂ
yapma ﬂekli olarak benimseyelim. Maliyetlerimize bakt›¤›m›zda, hammadde fiyatlar›
rakiplerimiz ile hemen hemen eﬂ de¤er.
Grubumuzun toplu sat›n alma gücünü kullanarak, hacim ekonomisi yaratal›m, daha
elveriﬂli bir maliyet yap›s› oluﬂturarak kendimize avantaj sa¤layal›m.
Geriye kalan önemli giderlerimiz ise iﬂçilik
ve lojistiktir. ‹ﬂçili¤i verimli hale getirerek
maliyetlerinizi düﬂürünüz. Lojistik alan›nda,
hâlâ yap›lacak önemli ölçüde tasarruf oldu¤unu görüyorum. 2009 zorlu bir y›l olacak.
Ancak bunun moral bozmas›na da izin vermeyece¤iz. En büyük avantaj›m›z, s›k›nt›la-
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“ABD hapﬂ›rd›¤›nda dünyan›n geri kalan› nezle olur, derler. Ancak bu defa ABD kronik zatürree” sözleriyle konuﬂmas›na baﬂlayan Prof.
Dr. Roubini, “Ne yaz›k ki y›l›n ikinci yar›s›nda
da bir iyileﬂme olmayacak. 2010 ve 2011’de
potansiyelin alt›nda bir büyüme gerçekleﬂecek.
Uzun bir resesyon kaç›n›lmaz” dedi.
Roubini, konuﬂmas›n›n en heyecanla beklenen k›sm›nda Türkiye gözlemlerini ﬂöyle s›ralad›: “ﬁu anda Türkiye, 2001’e göre çok daha güçlü ve esnek bir ekonomi. Tüm finans sisteminizi temizlediniz, büyük miktarlarda faiz
d›ﬂ› fazla verdiniz, kamu borcunu düﬂürmeye
çal›ﬂt›n›z, esnek döviz kuru uygulamas›na geçtiniz, bankac›l›k sistemindeki uyumsuzluklar›
azaltt›n›z ve muazzam bir iyileﬂme sa¤lad›n›z. Dolay›s›yla, ülkenizin küresel bir ﬂoka dayanma kabiliyeti 2001'e göre çok daha fazla. Elbette bir dizi zay›f nokta da mevcut. Her

ra al›ﬂ›k ve daima haz›rl›kl› olmam›zd›r. ‹yi
bir risk yönetimi, iﬂbirli¤i ve özveri ile her
türlü zorlu¤un üstesinden gelebiliriz.
Bu dönemde çal›ﬂanlar›m›za do¤ru mesajlar›n verilmesi önemlidir. Nitelikli elemanlar›m›z›n motivasyonlar›n›n korunmas› ve
bünyede tutulmas›, öncelikli hedefimiz olmal›. Bugüne kadar bunu baﬂar›yla gerçekleﬂtirdi¤imize inan›yorum. Bu sene tüm kategorilerde çal›ﬂan memnuniyeti artt›. Çal›ﬂan›m›za, yapt›¤›m›z yat›r›m›n her dönemde devam etti¤ini hissettirmeliyiz.

“Anl›yoruz ki do¤ru yolday›z”
Di¤er önemli bir konu da müﬂteri memnuniyetimizdir. Her y›l yapt›rd›¤›m›z müﬂteri
memnuniyeti araﬂt›rmam›z›n sonuçlar›na
göre, 2008 y›l›nda müﬂteri memnuniyetimizi daha da artt›rd›k. Bunda, bayi a¤›m›-

z›n büyük etkisi bulunmaktad›r. Bayi memnuniyeti araﬂt›rmam›z›n sonuçlar›, 2008’de
önemli oranda iyileﬂme sa¤lad›¤›m›z› gösteriyor. Müﬂterilerimize bir iﬂte verece¤imiz
memnuniyetsizlik, di¤er iﬂlerimize de yans›yabiliyor. Bu nedenle müﬂteri memnuniyetimizi, ortak hareket ederek art›rmal›y›z.
En k›ymetli varl›klar›m›zdan olan marka
de¤erlerimizi korumak için, gerekli yat›r›mlar› yapmaktan kaç›nmamal›y›z.
Sat›ﬂta rakiplerimizin yapmad›¤›n› yapmal›y›z, yeni sat›ﬂ modelleri yaratmal›y›z, var olmad›¤›m›z sat›ﬂ kanallar›na girmeli ve müﬂterinin aya¤›na gidip, sat›ﬂ yapmal›y›z. Bunlar› yaparken, tabiidir ki en fazla hassasiyet
göstermemiz gereken bir unsur da ‘itibar›m›z’d›r. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki her y›l yapt›rd›¤›m›z itibar araﬂt›rmas›n›n sonuçlar›na göre, hem itibar›m›z› art-

orta vadede umutluyum, ›ﬂ›¤› görebiliyorum”
ﬂeyden önce Türkiye bugüne kadar çok büyük
miktarlarda cari aç›k verdi. Bu cari aç›k bir müddet sabit do¤rudan yabanc› yat›r›mlarla finanse
edildi. Bu y›l, petrol fiyatlar›n›n düﬂmesi ve ithalat›n azalmas› nedeniyle cari aç›k daha düﬂük düzeyde gerçekleﬂse de, küçümsenmeyecek bir büyüklükte olacak. Bu aç›¤›n borçlanma ile finanse
edilmesi olas›l›¤› art›yor. Bu da iﬂleri daha tehlikeli hale getiriyor. ﬁu anda mali sistem daha dayan›kl›. Ama özel sektöre bakarsan›z, ﬂirketlerin
döviz cinsinden borcunun yüksek oldu¤unu görürsünüz. Dolay›s›yla, dövize yönelik ilgi sürüyor.
Bu da ciddi bir risk. Kamu sektöründe de uzun
vadeli borçlar›n miktar› çok fazla. Bu nedenle
ben; devletin, ülkenin veya özel sektörün borçlar›n›n yenilenmemesi riskine karﬂ›, döviz likiditesi
deste¤i sa¤lamak için 20-25 milyar dolarl›k büyük bir IMF program›n›n uygulanmas›n›n sa¤duyulu bir davran›ﬂ olaca¤›n› düﬂünüyorum.
Ekonominizin k›r›lgan yönleri var. Çünkü ihracat
pazarlar› küçüldü. Bunun yan› s›ra cari aç›k bir
tehlike oluﬂturuyor. Olas› bir kredi darl›¤›, ani sermaye kesintisi veya bu sermaye ak›ﬂ›n›n tersine
çevrilmesi, kredi likiditesinde daralmaya yol açabilir. Likidite ve kredide daralman›n yaﬂand›¤› bir
mali sistem de elbette borçlanma ve harcama, yat›r›m yapma ve tüketme kabiliyetini azalt›r. Dolay›s›yla, tam ﬂu anda Türkiye’de bir ekonomik daralman›n baﬂlang›c› yaﬂan›yor ve ben, 2009 y›l›nda
bunun sürmesini bekliyorum. Peki ne yapmal›?
Makro düzeyde sa¤lam para ve maliye politikalar› izlenmeli. Bu politikalar›n orta vadede istikrar›

sa¤layan, ekonomiyi daha rekabetçi ve esnek hale getiren makro ekonomik ve yap›sal reformlar›n
devaml›l›¤›n› güvence alt›na almas› gerekiyor.
Türkiye’nin konumu çok merkezi ve rekabet avantaj›ndan yararlanabilecek durumda. Ama çok
daha s›k› çal›ﬂman›z ve bu dönemdeki daralman›n etkilerini azaltarak gelecekte ekonominin daha dayan›kl› olmas›n› sa¤laman›z gerekiyor.
Art›k ekonomik büyümeye zarar veren bir mali
sistemle yaﬂayamay›z. G-20 platformunda mali
kurumlar›n denetlenmesine iliﬂkin kapsaml› reformlar›n üzerinde çal›ﬂ›lacakt›r. Yani orta vadede umutluyum. Serbest ticaretin küreselleﬂmesi

giriﬂimcilik ruhu, kesinlikle herkesle rekabetinize
olanak sa¤lar. Avrupa’ya yak›n oluﬂunuz bir
avantaj. Uzun vadede ekonomik büyüme için
sa¤lam bir kurumsallaﬂma ve sa¤lam bir ekonomi politikas› d›ﬂ›nda ç›kar yol yok.”
Roubini ﬂirket yöneticilerine de ﬂöyle seslendi:
“Bilançolar›n›z› ve Kâr-Zarar hesaplar›n›z› çok
dikkatli bir biçimde yönetmeniz ve bat›k kredilerinizi asgari düzeye indirerek iyileﬂme baﬂlad›¤›nda kötü zamanlarda bile üretiminizi art›rmaya
yat›r›m yapm›ﬂ bir ﬂirket olarak bundan fayda
sa¤layabilecek bir konumda olmay› hedeflemeniz gerekti¤inizi düﬂünüyorum. Ama bu sözünü

herkes için, hem geliﬂmiﬂ ekonomiler, hem de
yükselen piyasalar için iyi. Ve bu küreselleﬂme süreci faydal› olacak. Bu nedenle tünelin sonundaki ›ﬂ›¤› görebiliyorum.” Roubini Türkiye için ﬂu
öneride bulundu: “Uzun vadede rekabetçi bir
üretim oran› yakalarsan›z, co¤rafi konumunuz ve
baﬂar›l› bir ihracatç› ülke olman›z göz önünde
bulunduruldu¤unda, rekabet avantaj›n›z ile çok
iyi bir yer elde edebilirsiniz. Türkiye’de birçok
sektörde muazzam ölçüde baﬂar›l› ihracatç›lar
var. Ba¤lant›lar›n›z, teknolojiniz, uzmanl›¤›n›z,

etti¤im, dünyadaki en iyi kurumlar, en iyi ﬂirketler
için bile zor olacak. Çok uluslu ﬂirketler ﬂu anda
zor zamanlar yaﬂ›yorlar ve risk alt›ndalar. Bu herkes için zor olacak. Sa¤lam yönetim, uzun vadeli planlama, do¤ru yat›r›mlar› yapma, k›sman›z
gereken ﬂeylerden k›sma ve bu ﬂiddetli ekonomik
ve mali kriz dalgas›nda mümkün oldu¤unca güvende kalmaya çal›ﬂma – önerebileceklerim bunlar. Ve umar›m hükümetiniz de do¤ru politikalar›
uygular ve mümkün olan en k›sa sürede bu sorunu çözmenize yard›mc› olur.”

t›rmaktay›z, hem de rakiplerimiz ile aray›
açmaktay›z. Bütün bunlardan anl›yoruz ki
do¤ru yolday›z.
Bu dönemde, en önemli unsurlardan birisi
de aç›k pozisyon yönetimidir. Ayr›ca k›sa
vadeli kredi riski, bu dönemde belirgin bir
ﬂekilde ortaya ç›kt›. Maliyeti bir miktar fazla da olsa uzun vadeye a¤›rl›k vermeliyiz.
Bu y›l Kyoto Protokolü’nün devam› niteli¤inde yap›lacak Kopenhag Toplant›lar›’nda,
küresel ›s›nma ve sera gaz› sal›n›m› ile ilgili
önemli kararlar al›nacakt›r. Topluluk olarak, bunun bize getirdi¤i etkileri iyi etüt etmeliyiz. Eksiklerimizi zaman›nda gidererek
rakiplerimize karﬂ› avantajl› olmal›y›z.
K›sacas› bu zor dönemi yönetirken, uzun
vadeli hedeflerimizi göz ard› etmeyece¤iz.
Müﬂteri memnuniyeti, marka de¤eri, teknoloji, inovasyon, STK iliﬂkileri, çevre gibi

uzun vadeli yat›r›m konular›nda geride kalmayaca¤›z. Yetiﬂmiﬂ insan gücümüzü muhafaza edece¤iz.

günden yapacaklar›m›z ile gelece¤imizi ﬂekillendirelim. Aksi takdirde, baﬂkalar› taraf›ndan ﬂekillendirilen bir gelecekte, rolümüz, s›n›rl› kalacakt›r.
‘Gelecek, ﬂimdi’ derken, ‘Gelecek beklenmemeli, yarat›lmal›d›r’ demek istiyorum.
‹ﬂin s›rr›, gelece¤i, gelece¤e b›rakmamaktad›r. Toplulu¤umuz’un bugünlere gelmesinde, geçmiﬂte gelece¤i yaratan, baﬂta
merhum Vehbi Koç olmak üzere, Koç Ailesi ve Koç Toplulu¤u’nun gelmiﬂ geçmiﬂ
tüm eski yöneticileri, bizlerin yolunu ayd›nlatm›ﬂ ve ayd›nlatmaktad›r. Onlardan
ald›¤›m›z feyz ile bugün rahatl›kla ﬂunu
söyleyebiliyoruz: Geçmiﬂte nas›l baﬂard›ysak, bugün de öyle baﬂarabiliriz. Sizleri bugünün liderleri, gelece¤imizin mimarlar› olarak görüyorum. Gelecek sizleri bekliyor. Yolunuz aç›k olsun.”

Nouriel Roubini: “Muazzam baﬂar›l› ihracatç›lar›n›z var.

Ba¤lant›lar›n›z, teknolojiniz, uzmanl›¤›n›z ve giriﬂimcilik
ruhunuz, herkesle rekabetinize olanak sa¤lar”

“Planlar›m›z farkl› ve gerçekçi olmal›”
Koç Toplulu¤u’nu bugüne taﬂ›yan en
önemli etkenlerden birisi, herkesten önce
hiç kimsenin yapmad›¤›n› yapm›ﬂ olmam›zd›r. Hedefiniz, organik büyümenin yan›
s›ra, ilave iﬂ hacmi, yeni pazarlar ve yeni iﬂler sa¤laman›zd›r. Bunu yaparken planlar›m›z›n, farkl› ve gerçekçi olmas› ﬂartt›r.
Koç Toplulu¤u ailesinin de¤erli mensuplar›, bu y›l›n temas›n› ‘Gelecek, ﬂimdi!’ olarak
belirledik. Ülkemiz kültürünün derinlerinde, ‘Varolanla yetinmek’ gibi, hayli güçlü
bir kadercilik yat›yor. Koç Toplulu¤u olarak, bu kaderci yaklaﬂ›m, bize uymaz. De¤erli zaman›m›z› boﬂa harcamayal›m. Bu-
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50.

Y›l Hizmet
Ödülü

Rahmi M. Koç
(Koç Holding A.ﬁ. Yönetim
Kurulu ﬁeref Baﬂkan›)

2008 Hizmet Ödülleri

40.

10

Y›l Hizmet Ödülü

Hasan Subaﬂ› (Arçelik A.ﬁ.
Yönetim Kurulu Üyesi)

Koç Toplulu¤una uzun y›llar hizmet veren yöneticiler ve yarat›c› çal›ﬂmalar sergileyen Koç çal›ﬂanlar›, 22. Üst Düzey Yöneticileri Toplant›s›’nda ödüllerini ald›.
Dünyada ve Türkiye’de yaﬂanan tüm olumsuzluklara ra¤men, giriﬂimci uygulamalar› ve özverili çal›ﬂmalar›yla Koç Toplulu¤u hedeflerinin büyük ölçüde gerçekleﬂmesine katk› sa¤layan üst düzey yöneticiler için Hizmet Ödülleri töreni, toplant›n›n sabah ve akﬂam bölümlerinde düzenlendi. ‹lk törende Koç Toplulu¤u çat›s›nda 20 ve 25 y›l›n› dolduran yöneticilere ödülleri, Koç Holding CEO’su Dr.
Bülent Bulgurlu taraf›ndan sunuldu.
Hizmet Ödülleri töreni, toplant›n›n akﬂam bölümünde de sürdü. Yöneticiler toplant›n›n ard›ndan
akﬂam yeme¤inde bir araya geldiklerinde s›ra, 50,
40, 35 ve 30 y›l›n ödüllerindeydi. Sunumunu Koç
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç’un yapt›¤›
törende üst düzey yöneticiler ödüllerini Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç’tan
ald›. Törenin akﬂam bölümünde farkl› bir heyecan
da yaﬂand›. Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M.
Koç da, 50 iﬂ y›l›n› geride b›rakt›¤› için kürsüye
ça¤r›lan isimler aras›ndayd›.
Dünyaca ünlü simalar› gölgeyle canland›ran “Turizzi Hand Show” ile renklenen gecede, ressam
Franck Bouroullec de canl› performans sergiledi.

35.

Y›l Hizmet Ödülü

Ali ‹hsan Kamanl› (Otokoç Otomotiv Tic.
Ve San. A.ﬁ. Genel Müdür Dan›ﬂman›)

30.

Y›l Hizmet Ödülü

Dr. Bülent Bulgurlu (Koç Holding A.ﬁ.
Yönetim Kurulu Üyesi – CEO)

Mehmet Osman Soyo¤ul (Tofaﬂ Türk
Otomobil Fabrikas› A.ﬁ. Üretim Direktörü)

Selçuk Öncer (Tofaﬂ Türk Otomobil
Fabrikas› A.ﬁ. Muhasebe Direktörü)

25.

Tamer ﬁahinbaﬂ (Vehbi Koç Vakf› - Dan›ﬂman/
Koç Üniversitesi - Mütevelli Heyeti Üyesi)

Y›l Hizmet Ödülü

Soldan Sa¤a:  Ömer Bozer (Koç Holding A.ﬁ. G›da ve Perakende Grubu Baﬂkan›)
 Nuri Otay (Ford Otosan A.ﬁ. Genel Müdür Baﬂyard›mc›s›)  Dr. Füsun Akkal Bozok (Yap› ve
Kredi Bankas› A.ﬁ. Yönetim Kurulu Üyesi)  Alper Gö¤üﬂ (Koç Holding A.ﬁ. Biliﬂim Hizmetleri
Koordinatörü)  Ahmet Numan Altekin (Tofaﬂ Türk Otomobil Fabrikas› A.ﬁ. MCV Proje
Koordinatörlü¤ü Direktörü)  Koral Boro (Arçelik A.ﬁ. Arçelik Sat›ﬂ Direktörü)

20.

Y›l Hizmet Ödülü

Soldan Sa¤a:  Burak Gökçelik (Ford Otosan A.ﬁ. Genel Müdür Yard›mc›s› /Fabrika
Müdürü – ‹nönü  Ercüment Gulﬂen (Arçelik A.ﬁ. Beko Sat›ﬂ Direktörü)
 Dr. Faik Öztunç (Divan Grubu Genel Müdür Yard›mc›s› - Mali ‹ﬂler)
 Görgün Özdemir (Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.ﬁ. Genel Müdür Yard›mc›s› – Mali ‹ﬂler)
 Murat Tomruk (Koç Holding A.ﬁ. Stratejik Planlama Koordinatörü)
 ﬁemsettin Eksert (Grundig Intermedia GMBH Genel Müdürü)
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En Baﬂar›l›
Koçlular

Koç Toplulu¤u de¤erler sistemini en iyi ﬂekilde temsil edip uygulayan çal›ﬂanlar, bu y›l
da “Yarat›c› Yenilikçiler”, “‹ﬂbirli¤i Geliﬂtirenler”, “Müﬂteri Mutlulu¤u Yaratanlar” kategorilerinde ödüllendirildi. Her ödül kategorisindeki “En Baﬂar›l› Koçlular” titiz bir sürecin
sonucunda belirlendi. ‹lk aﬂamada, Topluluk

Üst Düzey yöneticileri ve Koç Üniversitesi
ö¤retim üyelerinin oluﬂturdu¤u Ödül Ön
De¤erlendirme Kurullar›nda, finalistler
listelendi. ‹kinci aﬂamada ise Baﬂkanlar, Koç
Üniversitesi Rektörü ve ‹nsan Kaynaklar› Direktörü’nün oluﬂturdu¤u bir kurul, finalistler
aras›ndan ödül sahiplerini seçti.

Arçelik
Yarat›c› Yenilikçiler
(Beyaz Yaka):
TEK TUﬁ Bulaﬂ›k
Makinesi Projesi.
Kat›l›mc›lar: Ahmet Alda¤,
Aytekin Onar,
Ebru Çetinkaya,
Gülﬂah Kaçar,
Güvenç Nayman Numano¤lu,
Hakan Sazak,
Ka¤an Verçin,
Sefa Haz›r,
Songül Bayraktar

Tofaﬂ
Yarat›c› Yenilikçiler
(Mavi Yaka):
Motor Kaputu
Menteﬂe Sabitleme
Mekanizmas› Buluﬂu.
Kat›l›mc›lar: Ali Sakin,
Ertu¤rul Sa¤l›k,
Harun Günayd›n,
Mehmet ﬁen,
Mustafa Serdar Sezen,
Salih Mutlu, Samettin
Kabaso¤an,
ﬁeref Dedeo¤lu,
Yusuf Ayd›n

Tüpraﬂ
‹ﬂbirli¤i
Geliﬂtirenler
(Beyaz Yaka):
ﬁemsiye Hareketi /
Batman’da
100 Güleryüz
Projesi.
Kat›l›mc›lar:
Hülya Özdemir,
Mehmet Cemal
Marangoz,
Meral Alp,
Mustafa Solak,
ﬁahin K›ran,
Veli Aky›ld›z
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Alt› y›ll›k heyecan
2003 y›l›ndan bu yana 45 ﬂirket, 414
projeyle alt› kategoride de¤erlendirildi. Bu y›l ise ﬂirketlere 1110 proje aday
oldu ve ﬂirketlerin ön de¤erlendirmeleri sonucunda 51 proje “En Baﬂar›l›
Koçlular” ödül sistemine aday gösteril-

di. Finalist olan 18 proje aras›nda yap›lan de¤erlendirmeyle de alt› proje
“En Baﬂar›l› Koçlu” olarak seçildi. Bu
y›l ayr›ca ilk defa verilen “En Baﬂar›l›
Koçlular Özel Ödülü”ne, De¤erlendirme Kurulu’nun ortak de¤erlendirmesiyle Opet’in “Tarihe Sayg› Projesi” la-

y›k görüldü. ‹ﬂte, çal›ﬂanlar›n ba¤l›l›k,
motivasyonu ve verimlili¤inin art›r›lmas›n›, ö¤renen organizasyonlara katk› sa¤lanmas›n› ve bu konuda Topluluktaki en iyi uygulamalar›n ortaya ç›kar›lmas›n›, tan›nmas›n› hedefleyen
ödüllerin bu y›lki sahipleri...

Grundig
Müﬂteri Mutlulu¤u
Yaratanlar
(Beyaz Yaka):
Zero Standby
LCD TV Projesi.
Kat›l›mc›lar:
Alev Ferado¤lu,
Cengiz Berkay,
Erdil Ak›n,
Koray Atalay,
Osman Osman,
Osman Y›lmaz

Otokar
Müﬂteri
Mutlulu¤u
Yaratanlar
(Mavi Yaka):
Ar›tmadan Ç›kan Suyun
Boyahanelerde Tekrar
Kullan›lmas› Projesi.
Kat›l›mc›lar: ‹brahim Zafer,
Sadullah Özdemir,
Sinan Karakuzu,
Sinan Solak,
Yusuf Yavuz

Otokar
‹ﬂbirli¤i
Geliﬂtirenler
(Mavi Yaka):
2008 Enerji
Maliyetleri
Azaltma Projesi.
Kat›l›mc›lar:
Coﬂkun Uzun,
Ercan Y›ld›z,
Ertan O¤ul,
Murat Say,
Sad›k Gezer,
Yusuf Ziya
Memigüven

Opet
Özel Ödül (Beyaz Yaka): Opet Tarihe Sayg› Projesi.
Kat›l›mc›lar: Ayﬂe Tülin Dinçelli, Ayﬂenur Ayd›n, Suat E¤illi

a y›n gündemi
Bir söyleﬂisinde kendisini “Ben özgür ruhum!” diye tan›mlayan
Rahmi M. Koç, iﬂ dünyas›n›n “alt›n y›l›” olarak de¤erlendirilen
50. y›l›n› geride b›rakt›. Onu, kendisi için “Yar›m As›r” ad›yla haz›rlanan
gazetede, dostlar›n›n kaleminden tan›y›nca, bu özgürlü¤ün; hayallerinin
peﬂinden gitmek, ﬂefkat ve affedicilikten beslendi¤i anlaﬂ›l›yor

“Özgür Ruh”un

alt›n y›l›
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“U

Rahmi M. Koç

“

Askerli¤imi bitirince
bana ‘Ankara’ya
gideceksin’ dediler.
Oysa benim
gönlümden ‹stanbul
geçiyordu. Beni Bernar
Nahum’un yan›na
verdiler. ‘Bak kuzum,
ben müdürüm. Sen
Vehbi Koç’un o¤lusun
ama benim yan›mda
çal›ﬂacaks›n’ dedi.
Bana küçücük
bir oda
verdiler

zun vadeli baﬂar›n›n
k›sa yolu yok...” Rahmi
M. Koç, uzun vadeli
baﬂar›ya giden o uzun
yolda yar›m as›rl›k iﬂ
tecrübesinden süzdü¤ü bilgiyi iﬂte bu
sözlerle haleflerine aktard›. Türk iﬂ dünyas›n›n köklü ç›nar›, Türkiye’nin ilklerinin adresi olan Koç Holding’in ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç’un kurumda devirdi¤i yar›m as›r, Koç Ailesi taraf›ndan “Yar›m As›r” baﬂl›¤›yla haz›rlanan özel bir
gazeteyle kutland›.
“Yar›m As›r” sürprizi, 22. Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’nda gerçekleﬂti. Toplant›n›n akﬂam program›nda, Toplulu¤a
30 y›l hizmet verenler, 35 y›l hizmet verenler, 40 y›l hizmet verenler, derken s›ra, yar›m asr› geride b›rakan Rahmi M.
Koç’a geldi. Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi
Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç sunumunda
Rahmi M. Koç’u, “Meziyetli, baﬂar›l›, çok
yönlü ve renkli, inan›lmaz derecede affedici” sözleriyle tan›tt›. Ali Y. Koç’un ilgiyle dinlenen konuﬂmas›n›n ard›ndan sahneye davet etti¤i Koç Ailesi’nin Rahmi M.
Koç’a bir sürprizi vard›. Deri bir koruman›n içinde Rahmi M. Koç’a sunulan 26
sayfal›k gazete, geride b›rakt›¤› 50 y›l›n
olabilecek en mütevaz› özetini taﬂ›yordu.
Gazetenin devam sayfalar›nda ise aile bireylerinin, çal›ﬂma arkadaﬂlar›n›n, dostlar›n›n kaleminden Rahmi M. Koç vard›.
Baﬂar›n›n, zorlu bir maratonun ürünü
olabilece¤ini kan›tlayan vesika özelli¤indeki gazetenin manﬂet haberini Bizden
Haberler okurlar›na özetle aktar›yoruz.

Gazetenin manﬂeti,
50 y›l›n mütevaz› özeti
“‹ﬂ hayat›nda 50 y›l... Yaz›ya döküldü¤ünde bir cümle... Gerçekteki karﬂ›l›¤›
ise, binlerce iﬂ günü demek. Binlerce
sabah belli bir saatte kalk›p iﬂin baﬂ›na
geçmek; binlerce karar›n alt›na imza atmak; uzayan zor günleri de, çabucak
geçen mola anlar›n› da ayn› ölçüde, ayn› a¤›rl›kla yaﬂamaya haz›r olmak; yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda, her dilden, her
düzeyden binlerce insanla yüz yüze
gelmek; binlerce akﬂam›, günlük performans› aynen sürdürerek geçirmek;
binlerce göz a¤z›n›zdan ç›kacaklara kilitlenmiﬂken müjdeyi ve zor haberi ayn› serinkanl›l›kla verebilmek; binlerce
kez s›nan›p binlerce kez o s›navdan
geçmek; size duyulan sayg›y›, sevgiyi,
dostlu¤u ve güveni binlerce kez yeni-

den tesis etmek; yaﬂad›klar›n›z› kendi
mihenk taﬂ›n›za vurup binlerce günün
sonunda huzurla ödüllendirilmiﬂ k›sa
uykulara dalmak ve ertesi gün hepsini,
her ﬂeyi yeniden yaﬂamaya haz›r olmak
demek...
Rahmi M. Koç, iﬂte bu binlerce kez yinelenen s›navdan yüz ak›yla ç›km›ﬂ ve ard›nda b›rakt›¤› 50 y›la hayat›n alt›n tozlar›n› b›rakm›ﬂ biri.
1950’lerde Vehbi Koç imalat sektörüne
do¤ru yönelirken Rahmi M. Koç da, Robert Kolej’deki ö¤rencilik y›llar›n›n ard›ndan ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’ne ve ö¤renimle beraber yürütece¤i iﬂ hayat›na ad›m at›yordu. Kozmetik
ürünleri satan bir ﬂirkette, yan›na iki ç›rak al›p kap› kap› dolaﬂt›; siyah nüfusun
yaﬂad›¤› ve beyazlar›n zor girdi¤i bölgede
o kadar inan›lmaz bir sat›ﬂ yapt› ki, ﬂirket
kendisine ortakl›k teklif etti!..
Alt›n y›l›n ilk resmi ad›m› 1958’de geliyordu. Rahmi M. Koç, ‘Babas›n›n ilk göz
a¤r›s›’ ve Koç Toplulu¤u’nun ilk otomotiv ﬂirketi olan Otokoç’ta, Bernar Nahum’un yan›nda iﬂ hayat›na at›ld›. Yaklaﬂ›k üç y›l boyunca çal›ﬂt›¤› ﬂirketteki ilk
dura¤›, vestiyerden bozma küçücük bir
odayd›.
Aradan, Türk iﬂ dünyas›na ve Türk iﬂ
dünyas›n›n uluslararas› iliﬂkilerine vazgeçilmez katk›lar› nedeniyle Devlet Üstün Hizmet Madalyas›, Alman Hükümeti taraf›ndan Grosses Verdienst Kreuz
Ödülü ve ‹talyan Cumhuriyeti Yüksek
Liyakat Niﬂan›’na lay›k görüldü¤ü uzun
y›llar geçti.
Emekli olmaya karar verdi¤i 2003 y›l›nda aktif iﬂ hayat›ndan çekilerek 1984
y›l›nda baﬂlad›¤› Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›n› o¤lu Mustafa Koç’a devretti ve
Koç Holding ﬁeref Baﬂkanl›¤›n› üstlendi. Böylelikle Rahmi M. Koç, babas›ndan ald›¤› ve 19 y›l boyunca ﬂerefle taﬂ›d›¤› bayra¤›, Koç Holding’in Cumhuriyet tarihiyle yaﬂ›t bayrak yar›ﬂ›nda,
üçüncü kuﬂa¤a teslim etmiﬂ oluyordu.
Art›k hayalinin peﬂinden koﬂabilirdi.
Eylül 2004’te, y›llar boyu ﬂekillendirdi¤i hayalini hayata geçirdi; Nazenin IV
adl› yelkenlisiyle Fenerbahçe Marinas›’ndan dünyay› dolaﬂmak üzere denize
aç›ld›.
Geçen 50 y›l› de¤erlendirmesi istendi¤inde, Rahmi M. Koç’un farkl› yerlerde
söyledi¤i farkl› sözler aras›nda, ‘alt›n
y›l’›n s›rr›n› en iyi anlatan cümle, belki
de ﬂuydu: “Uzun vadeli baﬂar›n›n k›sa
yolu yok...”
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a y›n gündemi
Rahmi M. Koç, sürpriz hediyesi
“Yar›m As›r” gazetesini, Hizmet
Ödülleri Töreni s›ras›nda
Ali Y. Koç taraf›ndan
sahneye davet edilen
Koç Ailesi’nin elinden ald›
Ad›m yaﬂas›n diye de¤il,
memlekete kals›n diye...
Ancak Rahmi M. Koç’un 50 alt›n y›l›n› sanayici yönüyle s›n›rlamak, onu eksik anlatmak
demek. Rahmi M. Koç, 50 y›l boyunca sürdürdü¤ü baﬂar›l› iﬂ hayat›yla yetinmedi; ülkesine insanl›¤›n geçmiﬂinden süzerek biriktirdi¤i objeleri sunmak için bir ömür
emek verdi.
Y›llar boyunca, dünyan›n her yerinden toplad›¤› mekanik ve endüstriyel objelerden
oluﬂan koleksiyonunu, bir müzeye dönüﬂtürme hayalini hep koruyan Rahmi M. Koç,
bir iﬂ gezisinde Detroit’teki Henry Ford Museum’u gördü¤ü gün karar›n› verdi: “Endüstriyel Antikan›n Piri” olmakla yetinmeyecek,
elindeki bu zengin koleksiyonu insanlar›n
paylaﬂ›m›na açacakt›.
Y›llara yay›lan eme¤inin ilk somut karﬂ›l›¤›
1994’te aç›lan Rahmi M. Koç Müzesi oldu.
Hasköy Tersanesi’nin al›nmas›yla 11 Temmuz 2001’de Rahmi M. Koç, hayallerindeki
müzeyi tam anlam›yla ziyarete açm›ﬂ, Türkiye ise ilk sanayi müzesine kavuﬂmuﬂ oldu.
Vehbi Koç’un Ankara’da ticaret hayat›na
baﬂlad›¤› dükkân›n da bulundu¤u Çengelhan da Sanayi Müzesi olarak düzenlendi.
Yaklaﬂ›k 80 y›l önce, sabah herkesten önce
gelip dükkân›n önünü süpüren Vehbi
Koç’un ayak izlerinin ard›ndan yürüyen
Rahmi M. Koç; “‹z b›rakmak, ad›m› yaﬂatmak için de¤il, memleketime bir ﬂeyler b›rakmak için yap›yorum” diyerek, eserinin
k›ymetini sonsuz kez ço¤alt›yor...

Ve alk›ﬂlar... Dünya
kültürüne katk›lar› için...
“Kültür sanata ﬂöyle önem verir...” diye kürsüden konuﬂmak yerine, sahaya inelim mi,
hayat›n sahas›na...
Tarih, 21 Ekim 2002. Yer, Cemal Reﬂit Rey
Konser Salonu. Ünlü karikatürist Turhan
Selçuk’un meslekte 60’›nc› y›l gecesi. Onuruna düzenlenen gecede Turhan Selçuk’a
bir arma¤an sunuluyor... Üstad›n a¤z›ndan
ﬂu sözcükler dökülüyor: “Çok baﬂar›l›... Ben
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portremi bu kadar iyi çizememiﬂtim...” olur.
Tarih, 14 Mart 2007. Yer, Library of Congress, Washington DC.UNESCO taraf›ndan
ilan edilen Mevlana Y›l›’nda Mevlana’y› anma etkinliklerinde ön s›rada oturanlardan
biri, tasavvuf kültürünün, hoﬂgörü ve bar›ﬂ›n dünyaya tan›t›lmas›na destek olman›n iç
huzuruyla etkinli¤i izliyor.
Tarih, 26 Eylül 2007. Yer, Lütfi K›rdar Konser Salonu. Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras› özel konseri. Sahnede bir maestro.
Üzerinde ﬂ›k bir frak, cebinde beyaz mendil
ve yakas›nda k›rm›z› bir karanfil. Vivaldi’nin
“Dört Mevsim” konçertosu bitti¤inde, alk›ﬂlar... Bis... Ve yine alk›ﬂlar...
Tarih, 20 Ekim 2007. Yer, The Pierre Hotel,
New York. Dünya An›tlar Vakf› (World Monuments Fund) Hadrian Ödül Töreni.
Tarih, 21 Nisan 2008. Yer, Hasköy-Sütlüce
Demiryolu. Nostalji Treni tam 120 y›l sonra
yeniden sefere ç›k›yor.
Bu hikayelerde ad› geçen kiﬂi kim? Alk›ﬂlar,
Rahmi M. Koç için...

Özgürlü¤ün rengi mavi...
Ve deniz… Rahmi M. Koç’un Bo¤aziçi’nde,
küçük bir tekneyle baﬂlayan sevdas›, do¤u
rüzgârlar›yla can bulan Nazenin’in at›ld›¤›
serüvenle taçland›. Rahmi M. Koç’un rotas›,
dünyayd›...
Denize duydu¤u sevgi, sadece kendini dalgalara b›rakmakla s›n›rl› kalmad›; o engin

mavili¤e insanlar›n verdi¤i zarar› kendisine
de verilmiﬂ sayd› ve ülkesinin sular›na duydu¤u sorumlulu¤u yerine getirmek için kollar› s›vad›. 1994’te, gelecek kuﬂaklara yaﬂanabilir bir çevre b›rakabilmek, denizlerin insanlara katt›¤› ekonomik, sosyal ve ekolojik
de¤erlerin devam›n› sa¤layabilmek amac›
taﬂ›yan Deniz Temiz/Turmepa Derne¤i’nin
kurucular› aras›nda yer ald›.
Takvimler 19 Eylül 2004’ü gösterdi¤inde,
Rahmi M. Koç, deniz sevdas›n›n belki de en
“hayal” gibi görünen yoluna ç›kt›. Nazenin
IV ile yaklaﬂ›k iki y›l sürecek dünya turuna
yelken açt›. Peki, neden? Bunca zorlu¤a,
yorgunlu¤a, riske at›lmaya de¤er miydi?
“Bunu izah etmek zor,” diyordu Rahmi M.
Koç ve yine de izah etmeye çal›ﬂ›yordu: “Bunu içinde yaﬂay›p hissetmeniz laz›m. Denizde bir gök var, bir de deniz... Ama onun aras›nda o kadar çok nüans var ki... Gök, rüzgâr, deniz devaml› de¤iﬂiyor. Ona göre yelken aç›p kapat›yorsunuz, sallant›s› var, p›r›l
p›r›l bir gökyüzü var, bal›k tutuyorsunuz,
güneﬂleniyorsunuz. Her noktan›z›n dinlendi¤ini hissediyorsunuz. Hem terapi gibi
hem de müthiﬂ bir özgürlük duygusu...”
Rahmi M. Koç... Dalgalarla dostlu¤unu çocuklu¤undan beri, büyük sadakatle sürdürüyor. Ondaki özgürlük duygusunun rengi
mavi... K›y›dan bak›p el sallayan dünyal›lar›n göremedi¤i bir tona, ›ﬂ›¤a ve büyüye sahip olan o mavi özgürlükle, nice y›llara...

lu oldu¤unu bilmedim.

Mark Schulz: Otobanda da k›r yolunda da
ayn› rahatl›kla hareket edebilen baﬂka bir insan daha tan›mad›m.
Cengiz Taﬂdemir:

Alçakgönüllülü¤ü, ﬂefkati,
kibarl›¤›, gelecek öngörüleri, dikkatimi çeken
en büyük özelliklerinden.

Muhtar Kent: Hat›rﬂinas, düzenli, çok ﬂ›k, her ﬂeyin en iyisini bilen, bilmiyorsa ö¤renen, alçakgönüllü, sevdi mi tam seven, gerçek bir insan.

Nur Yalman: Türk kültürüne yapt›¤› hizmetlere ne
demeli? E¤itime katk›lar› saymakla bitmez.

Antonio Gotto: Gerçek dostlu¤un anlam›n› ben
Rahmi Koç’tan ö¤rendim.

Yosi Catalan: Teknede nezaket kurallar› Rahmi Bey için çok önemlidir. Örne¤in akﬂam yeme¤ine asla ﬂortla oturmaz, mutlaka rahat
ama ﬂ›k giyinir.
Necati Zincirk›ran: Rahmi Koç, bugün ülkemizin
önde gelen denizcilerinden biri olarak biliniyorsa, iﬂte onun bu yan›nda, büyük bir deniz tutkusunun, deniz bilgi ve kültürüne verdi¤i önemin
pay›n› göz ard› etmemek gerekir.
Vera Bulgurlu:

Hafta sonlar›n› geçirmemiz için
bizi s›k s›k Ada’ya davet ederdi. O hafta sonlar›nda iki proje do¤du: RMK Müzesi ve Turmepa.

Güngör Mengi:

Menfaat kayg›lar› güçlü bilinen
insanlar› dahi susmaya zorlarken, o inand›¤› gerçekleri söyledi.

Bekir Coﬂkun: Rahmi Koç örnek olmal›... Sorumlulu¤u... ‹lgisi... Cesareti... Donan›m›... Bence
öbür zenginlikleri yan›nda, serveti en fakir yan›...

Güngör Uras: Onu öne ç›karan, “yaﬂam biçi-

Eﬂref Cerraho¤lu:

mi” ve Rahmi Koç olarak “gerçekleﬂtirdi¤i kal›c› eserler”dir.

Hasan Arat: Süleyman (Seba) A¤abey arife günü klübün anahtarlar›n› Rahmi Bey’e b›rakt› gitti.
Rahmi Bey’i arad›m, “Maaﬂlar ödenemiyor,
oyunculara para verilemiyor, Fenerbahçe maç›na da ç›kaca¤›z...” dedim. Ertesi sabah Klübe
para yolland›. 4’ünde Fenerbahçe maç›na ç›kt›k.
Fenerbahçe Stad›’ndaki maç› 2-1 kazand›k.

Dostlar›ndan
sevgilerle...

lad›, tekneye yanaﬂamay›nca halat atmak zorunda kald›k.

Raif Bilir: Say›n Rahmi Koç ile her yeni y›l›n ilk

Benim için onun çal›ﬂma stili
her bak›mdan bir ‘ekol’ oldu. ‹ﬂ hayat›ndaki disiplin anlay›ﬂ›n›n insan› nas›l mükemmeliyete ulaﬂt›rabildi¤ini gördüm.

Devrim Sevimay: Cümle içinde, ünlemsiz, belirteçsiz, en sakin ve
do¤al bir biçimde
ﬂöyle deyiverdi RMK:
“Ben” dedi, “Özgür
ruhum!”

sabah›, saat 9.30’da ya¤mur, kar k›ﬂ demeden
birlikte golf oynar›z. 2009 y›l›n›n ilk sabah› bu
gelenekte 16’nc› y›l›m›z› doldurmuﬂ olduk.

Süleyman Seba: Ben, Rahmi Bey ile onun “iﬂ dünyas›na” de¤il, “iç dünyas›na” iliﬂkin ortak bir sevgiyi paylaﬂ›yorum; Beﬂiktaﬂ sevgisi!

R›za Öziﬂ: Hayat›n›zda kaç kiﬂi tan›yorsunuz ki,
Dr. Bülent Bulgurlu: Rahmi Koç’un iﬂ yap›ﬂ ﬂekli,
tarihe, kültüre, e¤itime, do¤aya verdi¤i önem ve
yaﬂama al›ﬂkanl›klar›, ancak çok uzun bir kitap
yaz›larak anlat›labilir.

Patricia Ann Temple:

yedi¤i yeme¤i sevip sevmedi¤ini, gecesinin nas›l
geçti¤ini, yap›lan bir servisi, yaﬂan›lan her ﬂeyi,
hatta teﬂekkürü bile mektup yazarak anlats›n.

Vural Gökçayl›: ‹stanbul’da bir ‹ngiliz centilmeni,
güneyde ise bir Frans›z mankeni zarafetinde.

Onun önayak olmas›yla
1980’lerde baﬂlayan, kolesterolün etkisini araﬂt›ran çal›ﬂma, bir küresel t›p hareketine ve t›p e¤itimine önderlik etmiﬂtir.

eder; en sevdi¤i parçalardan biri “Guantanamera”d›r.

Dick Foster: Say›n Koç’un büyük bir çekicili¤i ve

Y›lmaz Özdil: Hiç tan›mad›¤› insanlara hayaller

zekâs›, kaliteyi, k›ymeti ay›rt eden bir gözü oldu¤unu ve gizli hazineleri bulmakta üstün yetene¤i
oldu¤unu ö¤rendim.

arma¤an eden, esasl› biri o. Hayat›, k›rm›z› bir
karanfil gibi yakas›na takm›ﬂ biri.

Helen Philon:

As›l takdir etti¤imse di¤er Rahmi’ydi; bilgiye sonsuz merak›yla sad›k bir
dost. ‹stanbul’un zengin geçmiﬂini seninle keﬂfedip sevdik.

Temel Atay: O seyahatte bir ders daha edinmiﬂ
oldum. Hedeflenen sonuçlar›n al›nmas› için iﬂ
dünyas›nda zoraki koﬂullarda, anlay›ﬂl› ve esnek
davranmakla baﬂar›ya ulaﬂ›labiliyordu.
Oktay Yenal:

1944 y›l›n›n eylül ay› olmal›yd›.
Çok yak›n arkadaﬂ olduk ama o günlerin sosyal
havas›nda, y›llarca Türkiye’nin en zengininin o¤-

Metin Fad›ll›o¤lu: Dans› baﬂlat›r, çok iyi dans

Torkom Demirciyan: Ekti¤i ama belki de sonucunu göremeyece¤i tohumlar; dünyan›n bir vatandaﬂ olarak kucaklamaktan sevinç duyaca¤› bir
adam›n özellikleridir.
Gürer Aykal: Evlerinde piyano olsa idi, bugün
Rahmi Bey’i bir müzikçi olarak tan›yacakt›k.
Bu, bence Türk müzik yaﬂam› için bir kay›p.
Ömer Muz: Bu kadar mütevaz›, sanatsever ve içten biri oldu¤unu görmek beni hem ﬂaﬂ›rtm›ﬂ hem
mutlu etmiﬂti.

Erhan Bulutçu: Riskli durumlarda kimseyi riske atmaz. Bir seferinde okyanusun dev dalgalar›na at-
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Gençler
hedeflerinde
kararl›l›kla
ilerlerken Vehbi
Koç’u bir lider, bir
mihenk taﬂ› olarak
görüyor. Zor bir yol
ayr›m›nda “Vehbi
Koç olsa bu durumda
ne yapard›?” diye
düﬂünenler de var,
“Keﬂke o ilkeler, ülke
sevgisiyle politikac›
olsayd›” diyenler de…
Fikirleri çeﬂit
çeﬂit ama ortak
noktalar› Vehbi
Koç’u örnek almalar›

25

ﬁubat 1996... 25 ﬁubat
2009… Vehbi Koç’un
kayb›n›n ard›ndan 13 y›l
geçti. Ancak Vehbi Koç’un
varl›¤›, uzak bir an› olarak
kitap sayfalar›nda, dost sohbetlerinde de¤ildi. O, kurdu¤u vak›fla devaml›l›¤›n› garanti
alt›na ald›¤› yard›mlar›yla, bir hastan›n, bir
ö¤rencinin, bir sanatç›n›n kalbinde; s›nai
yat›r›mlar›yla, ülke ekonomisinin nabz›nda;
yaratt›¤› ﬂirketlerin küresel yat›r›mlar› ve ortakl›klar›yla ad›, dünyan›n dört bir köﬂesindeydi. Vehbi Koç, eserleriyle yaﬂ›yor ve yaﬂayacak.
Onun üretti¤i arabaya binen, onun üretti¤i
buzdolab›, çamaﬂ›r makinesi, f›r›nla büyüyen Türkiye’nin orta yaﬂ kuﬂa¤› için Vehbi
Koç, ailenin bir ferdi kadar tan›d›kt›r. Peki
ya yeni nesil nas›l biliyor Vehbi Koç’u? Onu
ne kadar tan›yor? Bizden Haberler dergisi
olarak bu sorunun cevab›n› arad›k. Koç
Üniversitesi, VKV Özel Koç Lisesi ve TEV
bursiyerlerini bir masa etraf›nda buluﬂturduk ve Vehbi Koç’un b›rakt›¤› miras›n izlerini sürmeye çal›ﬂt›k.
Özel bir bankada kurumsal finansman mü18

Gençler Vehbi
dürü olarak çal›ﬂan P›nar Akso¤an, TEV’in
bursuyla yurtd›ﬂ›nda e¤itim alm›ﬂ. ﬁirketlere liderlik dan›ﬂmanl›¤› ve büyük bir gazetenin internet sitesinde köﬂe yazarl›¤› yapan
Özgür Bolat ise TEV’in bursuyla yurtd›ﬂ›nda ald›¤› üniversite e¤itiminin ard›ndan halen Cambridge’de doktoras›n› yap›yor. Masan›n en gençlerinden biri olan Baﬂak Tulga, Koç Lisesi son s›n›f ö¤rencisi. Koç Üniversitesi’nden de iki ö¤renci var masada.
Matematik bölümü 3.
s›n›f ö¤rencisi Duygu
Bo¤an ile s›n›f arkadaﬂ›
Burak Özgen. Koç bursiyeri olan Burak Özgen, eﬂ zamanl› olarak
Endüstri Mühendisli¤i
diplomas› da alacak.
Masan›n di¤er liselisi
Timur Sar›dereli ise
Koç Lisesi 11. s›n›f ö¤rencisi.
Biz sorduk onlar yan›tlad›. Baﬂlang›çta tutuk
bir röportaj havas›ndayd› atmosfer, ancak

ilerledikçe coﬂkulu bir söyleﬂiye dönüﬂtü.
Gençler sadece sözleriyle konuﬂmuyorlard›.
Oturuﬂlar›nda, seçtikleri sözcüklerde, yüksek özgüvenlerinde, en önemlisi coﬂkular›nda ve umutlar›nda da Vehbi Koç’un izlerini yakalad›k.
Elbette hiçbiri Vehbi Koç’la tan›ﬂmam›ﬂt›.
Ancak hedeflerinde kararl›l›kla ilerlerken
onu bir lider olarak görüyorlard›. Bu nedenle kimisi zaman zaman “Vehbi Koç olsa
bu durumda ne yapard›?” diye soruyor, do¤ruyu böyle bulmaya çal›ﬂ›yordu; kimisi ‘toplumdan ald›¤›n› geri verme’yi kendisine ﬂiar ediniyordu.
”Bugünün ﬂartlar›nda siz
Vehbi Koç olsayd›n›z,
ülkeniz için öncelikle ne
yapard›n›z?” diye sordu¤umuzda, a¤›z birli¤i etmiﬂçesine ço¤u, “Politikaya girerdim” dedi. Bu
tercihlerinin nedenini,
“Bu ülkede Vehbi Koç

Koç’u nas›l tan›yor?
gibi, vaatlerini hayata geçiren politikac›lar
olabilse, ülkemiz çok daha farkl› yerlerde
olurdu” diye aç›klad›lar. Masan›n en genci
ise “Bu kriz ﬂartlar›nda Vehbi Koç olsayd›m
sanayi yat›r›mlar›n› kararl›l›kla sürdürürdüm” dedi.
Sorular›m›z› s›ras›yla, bu genç ve gelecek
için bizlere umut veren insanlara yönlendirdik. Cevaplar›nda kimi zaman ayr›nt›lara
girdiler, kimi zaman son derece kararl›l›kla
seçtikleri, vurgular›yla alt›n› çizdikleri bir
cümle ya da üç dört kelimeyle tercihlerini,
yaklaﬂ›mlar›n› belirttiler. Söz onlardayd›; biz
sadece Bizden Haberler okurlar› için onlar›
dinledik.
Vehbi Koç ad›, Koç kültürünü alm›ﬂ bu
gençler için neyi ça¤r›ﬂt›r›yordu? ‹lk sorumuza ﬂu yan›tlar› ald›k.
P›nar Akso¤an: Giriﬂimcilik, e¤itim, topluma
katk›, Koç Grubu...
Özgür Bolat: ‹ﬂ disiplini.
Baﬂak Tulga: ‹lk anda e¤itime ve sa¤l›¤a verdi¤i önemi hat›rl›yorum. Bir sözünü okumuﬂtum; ‹yi bir iﬂiniz varsa bir s›f›r koyun,
iyi bir eﬂiniz varsa bir s›f›r koyun, eviniz varsa bir s›f›r koyun. E¤er sa¤l›k durumunuz

iyiyse, s›f›rlar›n baﬂ›na 1 koyabilirsiniz ama
sa¤l›¤›n›z yerinde de¤ilse o s›f›rlar›n hiç bir
anlam› yok diyordu. Bu söz beni çok etkiledi. Sa¤l›k sektörüne verdi¤i önem de yapt›¤› yat›r›mlarla ortada zaten.
Duygu Bo¤an: Çal›ﬂkanl›¤›, disiplini ve tutumlulu¤u geliyor ilk anda akl›ma. En
önemli özelliklerinden birinin de karﬂ›s›ndaki insanlar›n özel yanlar›n› görebilmesi
oldu¤unu düﬂünüyorum. Karﬂ›s›ndaki insan›n yetene¤ini anlay›p, ona göre onu yönlendirdi¤ini düﬂünüyorum.
Burak Özgen: Baﬂar› ve cesaret. Baﬂar›y› aç›klamaya gerek yok, ortada. Cesaret içinse hayat hikâyesine bakt›¤›m›zda çevresinde örnek alabilece¤i kimse yokken, cesur giriﬂimlerde bulunmas› ve kendinde bu gücü bulabilmesi bence ola¤anüstü bir ﬂey. ‹nsan›n
kendini bulundu¤u koﬂullarla s›n›rlamamas› gerekti¤ini ondan ö¤reniyorum.
Timur Sar›dereli: Ülkenin en zengini oldu¤u
zamanlarda bile ﬂirkete ait Ford arabas›yla
dolaﬂ›yormuﬂ. Günümüzde bakanlar›n alt›
tane makam arabas›yla gezindi¤i bir ülkede,
böyle bir arabayla gezip, ülkesinin ihtiyac›
olan alanlara yat›r›m yapan bir adam›n ek-

sikli¤ini önümüzdeki y›llarda daha fazla hissedece¤iz...

“‹lk yabanc› yat›r›mc›lar
ona güvenerek geldiler”
Cesaret, giriﬂimcilik, çal›ﬂkanl›k, disiplin, tevazu, ülke sevgisi yan›tlar›n› ald›ktan sonra
bu gençlerden, Vehbi Koç’un Türkiye’nin
ekonomik ve kültürel kalk›nmas›ndaki pay›n›n ne oldu¤u hakk›ndaki görüﬂlerini ö¤renmek istedik.
P›nar Akso¤an: Vehbi Koç Türkiye’nin en büyük holdinginin kurucusu. Çok de¤erli bir
iﬂadam›. Nas›l bir hayat sürdü¤ünü çok merak etti¤im bir kiﬂi. Topluma geri dönüﬂü de
çok önemsemiﬂ birisi.
Özgür Bolat: En büyük katk›s› biziz. Çünkü
40 y›l önce 201 kiﬂiyi ikna ederek TEV’i
kurdu. 1200 tane yurd›ﬂ›, 60 bin tane yurtiçi bursu var. 22 tane de kurumu var. En büyük katk›, bence e¤itime verdi¤i bu katk›.
Baﬂak Tulga: Türkiye’nin geliﬂmekte oldu¤u
y›llara tan›kl›k etmiﬂ. Osmanl›’n›n y›k›l›ﬂ›n›,
Birinci Dünya Savaﬂ›’n›, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›
görmüﬂ bir insan olarak do¤ru yerlere yat›r›m yapt›¤›n› düﬂünüyorum. Hem e¤itim,
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Baﬂak Tulga:
“Vehbi Koç, biz
gençlere düﬂünce
ﬂeklini ve hayata bak›ﬂ
aç›s›n› miras b›rakt›”
hem sa¤l›k alanlar›na, geliﬂmekte olan bir
ülkenin en çok ihtiyac› olan alanlara çok
önemli yat›r›mlar yapt›¤›n› düﬂünüyorum.
Duygu Bo¤an: Vehbi Koç yabanc› ﬂirketlerle
ilk ortakl›k kuran insanlardan bir tanesi. Yabanc› yat›r›mc›lar›n Türkiye’ye bakmas›nda
büyük bir güven oluﬂturdu¤unu düﬂünüyorum. Gelen insanlar›n ilk onunla karﬂ›laﬂmas›n›n Türkiye aç›s›ndan çok do¤ru ve güven verici oldu¤unu düﬂünüyorum.
Burak Özgen: Kültürel olarak Koç Lisesi, Koç
Üniversitesi, destek verdi¤i birçok baﬂka
okul, kütüphaneler, müzeler... Mesela,
onun yolundan giden yeni nesil Koç yöneticilerinin ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’
projesi, bence çok önemli… MLMM projesi
ki, 2006’da baﬂlam›ﬂt›, sadece geçen sene
yüzde 30 daha fazla meslek lisesi baﬂvurusuna eriﬂmiﬂti. Bunun en fazla yüzde beﬂine
do¤al diyebiliriz ama kalan› bu projenin baﬂar›s›d›r. Sanayiye nitelikli iﬂgücü kazand›r›l›yor. Ekonomik olarak da Koç Holding’in
Türk ekonomisine yapt›¤› katk› ortada.
Vehbi Koç’un en önem verdi¤i ﬂeylerden biri de, bir yerde okumuﬂtum; Hem Vakf›,
hem de Holding’i kendisinden sonra devralacaklar için vergilerini ödemelerini mesela,

Özgür Bolat:
“O olsa ne yapard› diye
düﬂünüyorum. Benim
de¤erlerim nedir? diye
soruyorum kendime...”
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ilk üç maddeden biri olarak görüyor. ‘Hem
baﬂar›y› devam ettirirler, hem ülkelerine
önem verirler, hem de vergilerini öderler’
diyor. Ülkesine bu kadar önem vermesinin
ekonomiyi de büyük ölçüde canland›rd›¤›n›
düﬂünüyorum.
Timur Sar›dereli: Vehbi Koç’un bu ülkenin geliﬂiminde pay› çok büyük. Benim anne babam›n anekdotlar›n› anlatmay› en sevdikleri insan Vehbi Koç. Koç Holding, Türkiye’nin geliﬂiminde yap›taﬂ›. Annemin en sevdi¤i hikaye ﬂöyle; Vehbi Koç bir yönetici aday›n› yeme¤e ç›kar›yor. Yeme¤in tad›na bakmadan
tuz ekledi¤ini görünce, ‘Üzgünüm, sizin gibi
önyarg›l› biriyle çal›ﬂamam’ diyor.

liﬂtirmeye çal›ﬂmas›, sadece bir sektöre de¤il, birçok sektöre yat›r›m yapmas› ve hiç
durmadan kendini geliﬂtirme çabas› bence
en büyük miras...
Burak Özgen: Sadece kendimden bile yola
ç›ksam, çok büyük bir miras diye düﬂünüyorum. Burslu okuyorum ben üniversitede... Bu ﬂansa Koç sayesinde kavuﬂtum.
Okulun bize sa¤lad›¤› olanaklar, mezun oldu¤umuzda Koç Üniversitesi mezunu olman›n ne kadar önemli oldu¤u hissiyat›...
Bunlar›n hepsi, onun sayesinde oldu. Koç
Üniversitesi Gönüllüleri Kulübümüz var. Bu
kulübün üyeleri gönüllü olarak, birçok ﬂey
yapmaya çal›ﬂ›yor... Anadolu’nun farkl› yerlerinde kütüphaneler kuruyorlar, maddi gücü olmayan kiﬂilere yard›mda bulunuyorlar,
huzurevlerine gidiyorlar. Bu ortam› Vehbi
Koç ve onun ailesi sa¤l›yor. Onlara teﬂekkür
borçluyuz. Hem kiﬂisel geliﬂimimiz için,
hem de bu insanlar üniversiteden mezun ol-

“Miras iﬂte benim; burslu okuyorum”
Peki acaba Vehbi Koç’un, ülkeye ve gençlere miras b›rakt›¤› özellikleri nelerdi? Her biri farkl› bir aç›dan bak›yor ama en çok ortaklaﬂt›klar› nokta Vehbi Koç’un toplumunu
unutmamas› ve e¤itime katk›s›.
P›nar Akso¤an: Bana verdi¤i; toplumdan ald›¤›m kadar›n› topluma geri vermenin önemidir. Bu onun öncüsü oldu¤u bir ﬂey. Hepimiz tabii biliyoruz, belli vak›flar var; yard›mda bulunabilir, gidip çal›ﬂabiliriz ama
bunu bana ilk aﬂ›layan odur.
Özgür Bolat: Vehbi Koç’un 42 y›ld›r Koç’la
çal›ﬂan TEV Genel Müdür Yard›mc›s› Gülsel
Bilal’a söyledi¤i bir söz var; “Bir ﬂeyi çok isterseniz, bedeli ne olursa olsun onu yapacaks›n›z” diyor. Gülsel Bilal, yurtd›ﬂ›na gitmek istiyor. Bu sözün verdi¤i cesaretle Vehbi Bey’in önünü kesiyor ve “Sizi binaya almayaca¤›m, beni yurtd›ﬂ›na göndereceksiniz” diyor. Gülsel Abla’ya yurtd›ﬂ› bursu veriyor Vehbi Bey. Bize anlatt›¤› baz› anekdotlar var. ‹nanc›n do¤rultusunda, kendi de¤erinin do¤rultusunda savaﬂmak mesela... ‹srafa karﬂ› ç›kmas›, yüksek iﬂ disiplini ve
inanc› do¤rultusunda gitmesi, bizlere b›rakt›¤› miras bence.
Baﬂak Tulga: Biz Vehbi Koç’u tan›ma f›rsat›
bulamad›k ama dinliyoruz ve okuyoruz.
Düﬂünce ﬂeklini ve hayata bak›ﬂ aç›s›n› miras b›rakt›¤›n› düﬂünüyorum. E¤itime verdi¤i önem, kendini her alanda durmadan ge-

Timur Sar›dereli:
“Ben Vehbi Koç
olsayd›m, krize
ra¤men sanayiye
yat›r›m yapard›m”
duklar›nda, burada ö¤rendikleri bu davran›ﬂlar› sürdürecekleri için...
Timur Sar›dereli: Ben Vehbi Koç Vakf›’n›n
kurdu¤u bir okulda okuyorum. Bu bile miras›n› yeterince aç›kl›yor bence.

“Acaba o ne yapard›?”
Soruyoruz, “Vehbi Koç’un sizin kiﬂisel hedeflerinizle örtüﬂen ya da örnek ald›¤›n›z bir
sözü ya da özelli¤i var m›?” Tabii ki var. ﬁöyle s›ral›yorlar.
P›nar Akso¤an: Bir belgeselinde, ö¤leyin
20 dakikal›k bir uykuya yatt›¤›n›, düzenli yaﬂad›¤›n› ve sa¤l›¤›na çok özen gösterdi¤ini izlemiﬂtim. Ben de uyguluyorum

hayat›mda bunu...
Özgür Bolat: Haftada iki gün bir internet sitesinde yaz›yorum. Ancak baz› konular var ki,
örne¤in ‹srail’le ilgili... Dinin asl›nda kendi
içinde kardeﬂli¤i ama d›ﬂ›nda kalanlara karﬂ› savaﬂ› teﬂvik etti¤ini yazam›yorum mesela. Vehbi Koç olsa ne yapard› diye düﬂünüyorum... ‘‹nsanlar hangi de¤erler do¤rultusunda nas›l savaﬂlar vermiﬂler ve benim de¤erlerim nedir? Ben o savaﬂ› veriyor muyum?’ diye soruyorum kendime.
Baﬂak Tulga: Vehbi Koç ilk para kazanmaya
baﬂlad›¤› y›llardan itibaren hep baﬂkalar›na
yard›m› düﬂünmüﬂ. “Ne yaparsan, onu bulursun” düﬂüncesinden hareket etmiﬂ. Vehbi Koç Vakf›’n›n kuruluﬂu, iﬂleyiﬂi bence örnek al›nmas› gereken ﬂeyler.
Duygu Bo¤an: Suna K›raç’›n kitab›nda okudu¤um bir sözü var Vehbi Koç’un; “Bir
musluk her zaman ayn› h›zla akmaz” diye...
Gerçekten f›rsatlar›n insan›n karﬂ›s›na ne za-

P›nar Akso¤an:
“Vak›f gibi çal›ﬂan bir
siyasi parti olmas›n› ve
bunda eme¤imin
geçmesini isterdim”
man ç›kaca¤› belli olmaz. Ve bence insanlar
f›rsatlar karﬂ›lar›na ç›kt›¤› zaman çok iyi de¤erlendirmeliler.
Burak Özgen: Vakf› kurdu¤u dönemde ﬂöyle
bir sözü varm›ﬂ; “‹nsanlara yard›m etmenin
bana keyif verdi¤ini anlad›¤›m zaman, bunu
büyütmeye karar verdim.” Karﬂ›l›k beklemeksizin yard›m etmek bence çok hoﬂ bir
ﬂey. Bunu ben de her zaman uygulamaya
çal›ﬂ›r›m. Yard›m edebilmek insan› çok
mutlu ediyor.
Timur Sar›dereli: ‹leri görüﬂlü olmas› çok
önemli. Bir insan›n sahip olabilece¤i en de¤erli özellik bence bu. Bir yere bak›p eksik
olan› görmek, günümüz geliﬂen Türkiye-

Duygu Bo¤an:
“Vehbi Koç’un
karﬂ›s›ndaki insan›n özel
yanlar›n› gördü¤ünü
düﬂünüyorum”
si’nde çok önemli. Ancak siyasi liderlerimizin sahip olmad›¤› bir ﬂey.

“Bugün Vehbi Koç
olsam politikaya girerdim”
“Siz günümüz ﬂartlar›nda Vehbi Koç’un yerinde olsayd›n›z, ülkemiz için öncelikle ne
yapmak isterdiniz?” sorumuza, yine e¤itime
katk›, iﬂ olanaklar› yarat›lmas› ve bunlarla
birlikte etkin bir politik hayat talebiyle cevap verdiler.
P›nar Akso¤an: Biraz da onun yapt›klar›n›n
bir devam› olarak, bugün ülkemiz en çok
e¤itime önem verilmesine ihtiyaç duyuyor.
E¤itime katk›y› ön planda tutard›m. Vak›f
gibi çal›ﬂan bir siyasi partinin olmas›n› ve
bunda eme¤imin geçmesini isterdim. Sanayici taraf›nda ise daha küçük giriﬂimci ﬂirketlere f›rsat verilmesi, yarat›c› zihniyetin
önünü açmak aç›s›ndan Türkiye’de bir sanayi fonu kurabilirdim.
Özgür Bolat: Bizim e¤itim sistemimiz çok aksak. Okullar›m›zda 36 hafta, 180 gün ders
yap›l›yor. Oysa vak›f okullar›nda gayri resmi
olarak 240 gün ders yap›l›yor. Yani e¤itim
çok önemli. Bir popülasyonun yüzde 2-3’ü
üstün yetenekli. Yani 2 milyona yak›n üstün
yetenekli çocuk var. Biz bunlardan sadece
210’unu e¤itebiliyoruz. Di¤erlerinin nerede
oldu¤unu bilmiyoruz. En büyük katk›, üstün yeteneklilerin e¤itilmesi ve okullar›n kalitesinin art›r›lmas› olurdu.
Baﬂak Tulga: Politika konusunda biraz daha
aktif olurdum diye düﬂünüyorum.
Duygu Bo¤an: Ben çocuklar için daha fazla
ﬂeyler yapmak isterdim. Biz Koç Üniversitesi olarak Bahçelievler Çocuk Yurdu’na gidiyoruz her hafta. Üç saat boyunca çocuklarla
ilgileniyoruz. Hepimizin bir çocu¤u var.
Onlar çok büyük bir potansiyele sahipler.
Psikolojileri de dikkate al›narak iyi bir e¤itim alsalar büyük bir potansiyel olduklar›n›
düﬂünüyorum. Bu konuda bir ﬂeyler yapabilmek isterdim.
Burak Özgen: Bir tarafta Vehbi Koç’un yapt›klar› var, di¤er tarafta politikac›lar›n vaatleri.
Bu vaatlerin yar›s› bile yap›labilse, çok büyük ﬂeyler de¤iﬂir. Vaat ettiklerini yapan bir

politikac› olurdum herhalde. Keﬂke ülke yönetimi de Vehbi Koç’un izinden gidebilse,
ülke olarak çok daha iyi bir yerde olurduk.
Timur Sar›dereli: Türkiye hâlâ geliﬂen bir ülke, iﬂsizlik var, yeni gelen bir ekonomik
kriz var. E¤itim seviyesi hâlâ çok düﬂük.
Vakfa daha fazla katk›da bulunurdum. Yeni iﬂ imkanlar› yaratmak, yapaca¤›m ilk iﬂlerden olurdu. Krize ra¤men sanayiye yat›r›m yapmaya devam ederdim.

Vehbi Koç’u bir kez daha anaca¤›z
Sorular›m›z bitmiﬂ, teybimizi kapatm›ﬂt›k.
Veda zaman› gelmiﬂti ama, belli ki onlar›n
daha konuﬂacak çok ﬂeyleri vard›. Bir aile
duygusuyla, üniversite e¤itimine haz›rlananlar, halen e¤itimi sürenler ve mezun
olup hayata at›lanlar, birbirlerine deneyimlerini aktarmaya baﬂlad›.
Vehbi Koç’un kendilerine katt›¤› art› de¤erlerin bilincinde olan bu gençler, onun
birçok ilkesini özümsemiﬂti. Gelecek planlar›na onun ruhu sinmiﬂti. Üstelik kendilerini
Vehbi Koç’tan daha ﬂansl› görüyorlard›;
çünkü onlar›n önünde örnek alabilecekleri
güçlü bir kiﬂilik vard›. Bu güçlü kiﬂili¤i,
Vehbi Koç’u, vefat›n›n 13. y›l›nda, 25 ﬁubat’ta bir kez daha anaca¤›z.

Burak Özgen:
“Keﬂke ülke yönetimi,
Vehbi Koç’un izinden
gidebilse, ﬂimdi çok
farkl› yerlerde olurduk”
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s osyal sorumluluk

Mustafa V. Koç: “Meslek liseleri

yaﬂama aç›lan penceredir”
Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi ile meslek liselerinin
ekonomideki önemini vurgulaman›n, ö¤rencilere özgüven kazand›rman›n
gururunu yaﬂayan Koç Holding, bu kez de gençlerin hayallerinin önünü
açacak, Yarat›c› Kalk›nma Fikirleri Yar›ﬂmas›’n› hayata geçirecek

“G

elecekten korkmuyorum. Liseyi bitirince iﬂsiz kalmayaca¤›m› biliyorum. Kimbilir belki
de kendi iﬂimi kurar›m...” Bu ve benzeri cümleleri, meslek
liseli gençlerin a¤z›ndan iﬂittik. Önlerinde uzanan hayata korkuyla de¤il, inançla bakt›klar›na tan›k olduk. Kimi bilinç-
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le tercih etmiﬂti okulunu, kimi
zorunluluktan. Hepsinin buluﬂtu¤u zemin ise do¤ru yerde olduklar›ndan art›k
emin olmalar›yd›. Koç Holding’in Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’nin
(MLMM) hedeflerine büyük ölçüde
ulaﬂt›¤›n›n da kan›t› gibiydi bu sözler.
Bir de haziran ay›nda üçüncü y›l›n› geride b›rakacak olan projenin geldi¤i

noktay› de¤erlendiren Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V.
Koç’un, “Meslek Liseleri çaresizlik sonucu var›lan bir durak de¤il, yaﬂama
aç›lan bir pencere ve çözümdür” de¤erlendirmesinin ne kadar isabetli oldu¤unun.
Koç Holding’in, Vehbi Koç Vakf›’n›n
deste¤i ve Milli E¤itim Bakanl›¤› iﬂbirli-

¤iyle 2006 y›l›nda baﬂlatt›¤› ve 81 ilde,
258 okulda, 8 bin meslek lisesi ö¤rencisine staj destekli e¤itim bursu verdi¤i
‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’ Projesi’nde katedilen mesafe ve Türkiye’de
mesleki e¤itimin stratejik önemi, Milli
E¤itim Bakan› Doç. Dr. Hüseyin Çelik ve
Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa V. Koç’un kat›ld›¤› Rahmi Koç
Müzesi’nde yap›lan bilgilendirme toplant›s›nda de¤erlendirildi.

Bakan Çelik’ten “Koç Holding
ç›nar› için Vehbi Koç’a sayg›
Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik konuﬂmas›na, "E¤itim, tek baﬂ›na ve sadece
Milli E¤itim Bakanl›¤›’na b›rak›lamayacak
kadar önemli ve öncelikli bir iﬂimizdir"
sözleriyle baﬂlad›. Çelik, Koç Toplulu¤u’nun “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” Projesi’ne iliﬂkin olarak, “Bu sadece finansal bir destek de¤il, Koç Toplulu¤u’nun as›rl›k birikimini içeren bir destektir” dedi. Türkiye’de zaman zaman baz› kuruluﬂlar›n aniden parlad›klar›n› ve
sonras›nda da adeta nisan ya¤murlar› gibi kaybolduklar›n› kaydeden Çelik, Koç
Toplulu¤u’nun ise Cumhuriyet’le ortaya
ç›kan, sa¤lam bir yükseliﬂi ve kökleri
olan kurumlardan biri oldu¤unu söyledi.
Çelik, bu ç›nar› fidanken eken Vehbi
Koç’u da rahmetle, sayg›yla and›. Koç
Vakf› bursiyerlerine seslenen Çelik, mesleki e¤itim alm›ﬂ gençlerin iﬂ bulmalar›n›n, üniversite mezunlar›na göre daha
kolay oldu¤unu dile getirdi. Bakan Çelik,
ö¤rencilere, “Kendi alan›n›zda aranan
eleman olmak istiyorsan›z, biliﬂim teknolojisini iyi kullanman›z ve yabanc› dili iyi
bilmeniz gerekir” diye seslendi.

Mustafa V. Koç: “Bu birikimimizi
iﬂ dünyas›na aktaraca¤›z”
Mustafa V. Koç sözlerine, dünyan›n ve
Türkiye’nin içinde bulundu¤u mevcut
ekonomik ortam› hat›rlatarak baﬂlad›.
Böylesi ortamlarda iﬂgücü piyasalar›nda
en büyük darbeyi öncelikli olarak niteliksiz çal›ﬂanlar›n ald›¤›n› belirten Mustafa
V. Koç, sözlerini ﬂöyle sürdürdü: “Tüm
olumsuz koﬂullara ra¤men, uzmanlara
göre böyle bir dönemde mesleki okullardan mezun olanlar›n iﬂe yerleﬂtirilme olana¤› düz lise ve üniversitelere oranla daha yüksek görünüyor. Mevcut durumda
ülkemizin istihdam-iﬂsizlik sorunu; istihdam ve iﬂgücüne kat›l›m oran›n›n düﬂüklü¤ü, iﬂsiz say›s›n›n yüksekli¤i, yüksek
genç ve kad›n iﬂsizli¤i, iﬂgücünün yeterli

niteli¤e sahip olmamas›, istihdam üzerindeki vergi ve prim yükünün yüksekli¤i,
kay›t d›ﬂ› istihdam›n yayg›nl›¤› gibi yönleriyle oldukça sorunlu bir görünüm arz
etmektedir. Çözüm, ilgili tüm taraflar›n
uyumlu bir iﬂbirli¤i içinde sorunlar› birlikte ele alaca¤› ulusal istihdam stratejisinde yatmaktad›r.”
Bu çerçevede Proje kapsam›nda yürütülen tüm çal›ﬂmalarda, meslek liselerinin
çaresizlik sonucu var›lan bir durak de¤il, yaﬂama aç›lan bir pencere ve bir çözüm olarak hak etti¤i itibar› bulmas›n›
hedeflediklerini belirten Mustafa V. Koç,
yaklaﬂ›mlar›n› ﬂöyle aç›klad›: “Gençlerimize, kendilerini üretken bireyler olarak
yetiﬂtirdikleri sürece, iﬂ dünyas›nda onlara yer oldu¤u mesaj›n› vermeye çal›ﬂ›yoruz.”
Proje’nin Koç Toplulu¤u ﬂirketlerindeki
meslek lisesi çal›ﬂanlar›yla bursiyerleri bir
araya getirdi¤ini hat›rlatarak, “Asl›nda diyebiliriz ki; en iyi meslek liselileri yine
meslek liseliler yetiﬂtiriyor” diyen Mustafa V. Koç sözlerini ﬂöyle tamamlad›: “Ülkemizde pek çok sorun olabilir. Ancak
bunlar›n çözümü ad›na baﬂlat›lacak her
iyimser giriﬂimin ülkemizi her geçen gün
daha güzel günlere taﬂ›yaca¤›na inan›yoruz. Ülkemizin kalk›nmas›, AB’ye uyum
sürecimizin kolaylaﬂmas› ve sanayimizin
geliﬂmesi için mesleki e¤itimin önemini
her f›rsatta vurgulayaca¤›z. Projemiz kapsam›nda edindi¤imiz bilgi birikimini
meslek örgütlerimizle paylaﬂ›p bu konudaki tecrübelerimizi Türk iﬂ dünyas›na
da aktaraca¤›z.”
Bakanl›k Müsteﬂar Yard›mc›s› Sadettin
Sabaz ise kampanyaya olan inanc›n› ﬂöyle dile getirdi: “Y›llarca özlemini duydu¤umuz iﬂ dünyas› ile birlikte, iﬂ dünyas›n›n ihtiyac›na cevap verecek bir mesleki
ve teknik e¤itimi ilk defa Koç Holding’le
birlikte yapt›¤›m›z bu çal›ﬂmada gördük.
Koç Holding’den çok ﬂey ö¤rendik.”
Toplant›da Meslek Lisesi Memleket Meselesi bursiyerleri ad›na söz alan Melek
Gökhan ise duygular›n› ﬂu sözlerle ifade
etti: “Koç Holding’in proje kapsam›nda
bize sundu¤u imkanlar do¤rultusunda
kendimize olan güvenimiz artt›, gelecekle ilgili kayg›lar›m›z azald›. Ailelerimiz
de ayn› duygu ve heyecan› yaﬂ›yorlar.”

Türkiye’de gençlik:
Gelece¤imizi ﬂekillendirelim
Proje kapsam›nda 10. s›n›f bursiyerlerinin kat›laca¤›, Dünya Bankas›’n›n düzenledi¤i önemli bir etkinlik de “Türki-

MLMM bursiyerleri
gelecekten korkmuyor
Nurdan Yap›c›:

(Zübeyde Han›m
Anadolu K›z Meslek Lisesi- 10. S›n›f)
Burs sayesinde iyi bir e¤itim al›yorum. Üniversiteyi de bitirip ana okulu ö¤retmeni olmak istiyorum. ‹leride kreﬂimi açmay› planl›yorum.
Ben do¤ru bir seçim yapt›m; benden küçüklere de meslek lisesini öneriyorum.

Sergen Demirtaﬂ (Etiler Turizm
ve Otelcilik Meslek lisesi- 9.s›n›f)
Meslek lisesini avantajl› oldu¤u için
tercih ettim. Bu okulu bitirdi¤imde
üniversiteye gitmesem bile iﬂsiz kalmayaca¤›m› biliyorum. Mesle¤in
yoksa hayatta hiçbir ﬂey olamazs›n çünkü.
Hatice Yeﬂilyurt
(Samand›ra Endüstri
Meslek Lisesi-9. s›n›f)
Elektrik-elektronik ö¤rencisiyim.
Baﬂlang›çta gönüllü de¤ildim
ama ﬂimdi meslek lisesinde olmakla do¤ru bir seçim yapt›¤›m›
düﬂünüyorum. Gelecekten korkmuyorum.

Aydo¤an Cantemur
(Koçtaﬂ Meslek Lisesi Koçu)
Alan›m insan kaynaklar›
üzerine. MLMM projesiyle ilgili duyuru yap›ld›¤› zaman
ﬂirkette, çok heyecanlanm›ﬂt›k. Bursun yan›nda modül
uygulamalar›n› sisteme sokarak onlar›n kiﬂisel geliﬂimlerine de katk›da bulunuyoruz. Proje, hem Koçtaﬂ, hem
Koç Toplulu¤u, hem Türkiye için, hem
de ö¤rencilerin kiﬂisel geliﬂimleri aç›s›ndan son derece verimli ve de¤erli
bir proje.

ye’de gençlik: Gelece¤imizi ﬂekillendirelim” adl› Yarat›c› Kalk›nma Fikirleri Yar›ﬂmas›. Bu etkinlik için Meslek Lisesi
Memleket Meselesi bursiyerlerinin mesleki e¤itimin geliﬂimi ad›na kendi yapabileceklerini kurgulay›p ‘www.yaraticifikirler.org’ sitesine baﬂvurmalar› istenecek. Koç Toplulu¤u, kazanan en yenilikçi ve uygulanabilir projeyi finanse edecek, ö¤rencilerin mesleki e¤itimin geliﬂmesiyle ilgili hayallerini hayata geçirmelerine destek olacak.
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m arka vizyon
GELECEK TASARIMCISI
MARKA STRATEJ‹ST‹
PATRICK DIXON:

kurums
“50 yaﬂ›n üstündeki
insanlar›n ço¤u mum ›ﬂ›¤›nda
menü okumakta güçlük
çeker. Neden? Çünkü
restoran iﬂletmecilerinin
ço¤u kurumsal olarak
körleﬂmiﬂtir de ondan.
Menülerin ço¤unu gençler
tasarlar. Restoran›n›zdaki en
önemli müﬂterilerin yüzde
60’› menüyü, yani pazarlama
mesaj›n› okuyam›yor;
olacak iﬂ de¤il!”

G

elecek tasar›mc›s›, marka stratejisti Patrick Dixon, Bizden
Haberler’e markalar›n yeni tüketim ça¤›na haz›rlanmas› yolunda önemli ipuçlar› verdi.

‹ﬂiniz gere¤i çok say›da kültür tan›yorsunuz. “Medeniyetler çat›ﬂmas›” konusunda görüﬂünüz nedir? Küresel bir
perspektifle sosyo-politik aç›dan gelecek hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
Dünyay› dolaﬂt›m ve seyahatlerimde gerek
geliﬂmekte olan ekonomilerde gerekse
zengin uluslarda, e¤itimli ve inançl› birçok
insanla karﬂ›laﬂt›m. “Medeniyetler çat›ﬂma24

s›” bence insanlar›n küçük olaylardan yola
ç›karak hayallerinde uydurduklar› bir ﬂey.
Küçük çapl› iç çat›ﬂmalar var ama, gerçekte dünya, nesiller boyu olmad›¤› kadar
kendisiyle bar›ﬂ›k. Gazete manﬂetlerinin
ötesine bakabildi¤inizde, küresel ›s›nma,
yiyecek kaynaklar›n›n azalmas› ve gelecekte savaﬂlar› önlenmesi gibi konularda çok
geniﬂ kapsaml› ortak bir anlay›ﬂ›n, ortak
de¤erlerin ve ortak endiﬂelerin var oldu¤unu görürsünüz. Dünya görüﬂü konusunda
temelde önemli baz› farkl›l›klar da yok de¤il. Ancak kültürler aras›ndaki bu fark,
kültürler aras› çat›ﬂmaya yol açmak zorunda de¤ildir. Türkiye’ye gelince... Kültürle-

rin buluﬂma noktas›nda yer al›yorsunuz.
Bu ba¤lamda ülkelerin ülkesi say›l›rs›n›z.
Dolay›s›yla kültürlerin nas›l bir arada bar›ﬂ
ve huzur içinde yaﬂayabilece¤ini tüm dünyaya gösterme konusunda çok büyük bir
öneme sahipsiniz.
Geliﬂtirdi¤iniz Happynomics (Mutlunomi = mutluluk + ekonomi) kavram› üzerinde etkisi olan olaylar›, gerçekleri ve
süreçleri anlat›r m›s›n›z?
Derinlerde bir yerlerde, hepimiz hayatta
kayda de¤er bir fark yaratmay› arzular›z.
Yapt›¤›m›z iﬂe inanmak isteriz. Öte yandan
materyalizmin, vaat etti¤i mutlulu¤u yeri-

“En ciddi sorun

al körlüktür”
ne getiremedi¤ini art›k herkes aç›kça görüyor. Ancak Hindistan’da ya da Afrika’da bir
yerde günde 3 dolardan az bir parayla yaﬂamak zorundaysan›z, hayatta kalabilmek
için materyalizme mecburen ba¤l›s›n›z. Benim bahsetti¤im tam olarak bu de¤il. Örne¤in ‹ngiltere’de tahmin etti¤imizden daha
iyi bir yaﬂam standard›na ulaﬂt›k. Yaﬂam
tarzlar›m›z›n iyileﬂti¤i do¤ru, ancak reklamlar›n› gördü¤ümüz en yeni markalar ile
gerçek huzur vaadi aras›nda bir ba¤lant›
kurmak gerçekten çok zor. Özellikle benim kültürümde ruhsal yönümüz genelde
çok geriledi ve aﬂ›r› seküler olduk. Aile
ba¤lar›m›z ise oldukça zay›flad›. Ülkemdeki mevcut durum bence berbat! ‹liﬂkiler
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda Türkiye, karﬂ›m›za
çok daha zengin bir ülke olarak ç›k›yor.
Sizler, ruhsal ve iliﬂkisel anlamda zenginsiniz. Bunlar›ysa asla parayla sat›n alamazs›n›z. Huzur bak›m›ndan çok de¤erli ﬂeyler
bunlar. Herhangi bir eﬂyay› her zaman sat›n alabilirsiniz, fakat bu, hiç ama hiç
önemli de¤il. Önemli olan iliﬂkilerdir. Bir
gün kalk›p “Masraflar›m› yüzde 10 azaltman›n bir yolunu buldum, üstelik mutlulu¤umdan da hiçbir ﬂey eksilmedi” diyebilirsiniz. Otomobilinizi daha az kullanabilir,
tatilinizi Afrika’da de¤il, yurt içinde geçirebilirsiniz. Bütün bunlar› yapt›¤›n›z için de
daha az mutlu olmazs›n›z. Bu durum ürün
ve hizmet pazarlayan ﬂirketler aç›s›ndan
kötü haber, çünkü insanlar gerçekleri görmeye baﬂlad›. Bence bu çok sa¤l›kl› bir durum çünkü ﬂirketlerin gerçek anlamda ne
sunduklar› konusunda bizi düﬂünmeye yöneltiyor. Yani param›z›n tam karﬂ›l›¤›n› m›
al›yoruz, yoksa bir marka etiketi mi? E¤er
ürün vaadini karﬂ›lam›yorsa onsuz da pe-

kala yaﬂayabiliriz, yaﬂar›z da...
E¤er kalitesi yetersiz kal›yorsa, bir markan›n reklam›n› yapmak beyhude bir çabadan öteye geçmez. Ürününüz do¤ru kalitede oldu¤u sürece kendi kendini nas›l olsa
satar. Dolay›s›yla piyasalar›n kalite kontrolü üzerindeki etkisiini yeniden gözden geçirmeliyiz. Zira kalite kontrolü yeryüzündeki en iyi pazarlama yöntemidir.
Müﬂterilerinizden ve onlara nas›l yard›mc› oldu¤unuzdan bahseder misiniz?
Benim bir ﬂirketle olan ilgim, örne¤in stratejik yat›r›m f›rsatlar›n› de¤erlendirmek
üzere bir think tank ile ortak çal›ﬂmak ﬂeklinde olabilir ki, bu da yar›m ya da bir gün
sürer. Ama çok daha uzun soluklu, mesela
alt› ayl›k bir proje de olabilir: Teknolojik
bir yenili¤i ya da t›pta yeni bir tedavi yöntemini derinlemesine incelemek gibi.
Yapt›¤›m iﬂ her ne olursa olsun, dan›ﬂmanl›k yapt›¤›m ﬂirketi enine boyuna incelerim. Müﬂterilerime d›ﬂar›dan bir bak›ﬂ aç›s›
sunar›m. Zira müﬂterilerimin karﬂ›laﬂt›¤› en
ciddi problem, kurumsal körlüktür. Örne¤in bankac›lar, bankalar›n›n dört duvar›
aras›nda, di¤er bankac›larla gere¤inden fazla vakit geçirir. Arada d›ﬂar› ç›k›p hayat› tan›malar› gerekiyor. ‹nsanlar bazen riske o
kadar yak›n yaﬂ›yor ki, bir anlamda duyars›zlaﬂ›p gerçek tehdidi göremeyebiliyorlar.
Ben de iﬂletmelerin iyice derinlerine inerek
onlara farkl› bir perspektif sunuyorum.
Restoranlar ve mönüleri konusunda basit
bir örnek vereyim. 50 yaﬂ›n üstündeki insanlar›n ço¤u mönüleri okumakta güçlük
çeker. Neden? Çünkü restoran iﬂletmecilerinin ço¤u kurumsal olarak körleﬂmiﬂtir de
ondan. Mönülerin ço¤u 19 yaﬂ›nda bir

genç ya da aﬂç›n›n ergen çocu¤u taraf›ndan
tasarlan›r. Anlamad›klar› konu ise 50 yaﬂ›n› geçmiﬂ insanlar›n ço¤unun, mum ›ﬂ›¤›nda mönü okuyabilmek için gözlü¤e ihtiyaç
duydu¤udur. Türk müﬂteriye hitap eden
bir restoran›n mönülerini Arapça bast›rmas› gibi. Restoran›n›zdaki en önemli müﬂterilerin yüzde 60’› mönüyü, yani pazarlama
mesaj›n› okuyam›yor; olacak iﬂ de¤il! Öyleyse ne yapmal›? Çözüm basit: Restorandaki mönülerin, mum ›ﬂ›¤›nda herkesin
kolayl›kla okuyabilece¤i kadar büyük puntolarla bast›r›rs›n›z olur biter! Bütün restoranlar bunu yapmaz, çünkü onlar körleﬂmiﬂtir. Bu tür öngörüler sayesinde performans› büyük ölçüde art›racak iletiﬂim kanallar› bulabiliriz. Benim iﬂimin as›l konusu tam da budur iﬂte.
Küresel ekonomik bir kriz yaﬂad›¤›m›z
ﬂu günlerde genel olarak Türk ﬂirketlere
tavsiyeniz ne olur?
Nakit krald›r, bu ilk kural. Nakit, risklere
karﬂ› en büyük sigorta poliçesidir. Ve ço¤u ﬂirket, ihtiyaç duydu¤u nakit konusunda eksik tahminde bulunur. Hareket etmekte ço¤u zaman geç kal›rlar. Bu çok
önemli bir konu. ﬁirketler, piyasalar
olumsuz yönde seyretti¤inde kararl› bir
idare sergilemeli, düzlü¤e ç›k›p olumsuzluklar› geride b›rakmas›n› bilmelidirler.
‹ﬂinizin bir sonraki aﬂamas›nda stratejik
öneme sahip aktörlerin kimler olaca¤›n›
görebilmek için çok, ama çok dikkatli
bakmal›s›n›z. Bu gözlemlerinizi de ﬂirketinizi yeniden yap›land›rmak için kullanmal›s›n›z. Yani baﬂa dönecek olursak nakit
krald›r; nakit krald›r ve yeni f›rsatlar› yakalamak için gözünüzü dört aç›n. Orada
hepimizi bekleyen harika f›rsatlar var ve
bunu maalesef ço¤umuz göremiyoruz. Bu
nedenle her ﬂeyden önce gerçekten ama
gerçekten odaklanmal›y›z.

Patrick Dixon
kimdir?
Londra’da 1957’de do¤du. T›p doktoru, fütürist ve iﬂ dünyas›n›n yaﬂayan en iyi 20 düﬂünürü aras›nda görülüyor. Global Change
Ltd.’nin Yönetim Kurulu Baﬂkan›. Kurdu¤u
Web TV sitesinin 11 milyon kullan›c›s› var.
23 dile çevrilen kitaplar›, 50 ülkede sat›l›yor. Bir çok çokuluslu ﬂirkete global trendler
ve risk yönetimi konusunda dan›ﬂmanl›k veriyor. Kanser ve AIDS hastalar› için çal›ﬂmalar yapan Dixon, dört çocuk sahibi.

25

s tratejik sat›n alma
Zer A.ﬁ., Arçelik, Tat,
Tofaﬂ, Opet, Ford Otosan,
Otokar’›n kat›l›mlar›yla
ﬂekillendirdi¤i 80 milyon
TL’lik “Koç Holding Karton
Ambalaj Merkezi Al›m
Projesi” ile ambalajda da
toplu sat›nalmaya baﬂlad›.
Hem Koç Toplulu¤u hem
tedarikçiler aç›s›ndan
bir kez daha
“birlikten güç do¤du”
rünün sa¤l›kl› bir biçimde
korunmas›ndan depolanmas›na, taﬂ›nmas›ndan tüketiciye ulaﬂmas›na kadarki tüm süreçlerde stratejik
bir öneme sahip olan ambalaj da toplu sat›nalma kapsam›na al›nd›. 80 milyon
TL’lik hacmi olan bu projeyle birlikte, Zer
A.ﬁ. direkt malzeme konusunu da faaliyet
alanlar›na katm›ﬂ oldu. ‹çinde bulundu¤umuz küresel finansal kriz ﬂartlar›nda hem
tedarikçiler için hem de Koç Toplulu¤u
ﬂirketleri için verimli sonuçlar do¤uran bu
karar, ülke ekonomisinin canlanmas›na da
katk› sa¤lamay› hedefliyor.
Zer A.ﬁ.’nin koordinasyonunda Koç Toplulu¤u ﬂirketleri ihtiyaçlar›n›n konsolide
edildi¤i merkezi sat›nalma projesine, sektörün önde gelen ambalaj firmalar› davet
edildi. Yaklaﬂ›k 80 milyon TL’lik hacmi
ile proje, karton kutu-oluklu mukavva

Ü

Ortak sat›nalma
“ambalajland›”
Toplulu¤u’nun karton ambalaj konusunda
eser ﬂartname ve sözleﬂmeleri oluﬂturuldu.
Potansiyel tedarikçilerin öncelikle sektörün
önde gelen firmalar› olmas›na dikkat edildi. Bunun için de, Koç Grubu ﬂirketlerinin
referanslar›, tedarikçilerin üretim kapasiteleri, teknolojik altyap›lar›, sermaye durumlar›, servis ve hizmet kaliteleri, Ar-Ge faaliyetleri, üretim ve test yeterlilikleri, organizasyonel yap›lar› ve hareket yetenekleri göz
önünde bulunduruldu. Bu de¤erlendirme
sonras›nda onlarca tedarikçi ihaleye giriﬂ
aﬂamas›nda elenerek dokuz firma ihaleye
davet edildi.

ambalaj alan›nda en büyük ihaleler aras›nda yer ald›. Nisan 2008 içinde fizibilitesi çal›ﬂ›ld› ve komite de faaliyetine 19
Haziran itibar›yla baﬂlad›. Zer A.ﬁ.’nin
Koç Holding Karton Ambalaj Merkezi
Al›m Projesi, grup ﬂirketlerimizden Arçelik, Tat, Tofaﬂ, Opet, Ford Otosan, Otokar’›n kat›l›mlar›yla ﬂekillendirildi.

Potansiyel tedarikçiler titizlikle seçildi
Proje yo¤un çabayla hayat buldu. Ortak sat›nalma projesinde ekibin bir araya gelerek
yürüttü¤ü çal›ﬂmalar için 7 bin km yol yap›ld›. Benzer ﬂekilde sektörün lideri konumundaki firmalar› yerinde incelemek amac›yla ise ayr›ca 4 bin km mesafe kat edildi.
‹hale aﬂamas›na gelinceye dek 1265 adamsaat vakit harcan›rken, 35’ten fazla komite,
yine 20’den fazla tedarikçi toplant›s› yap›ld›. Hukuk ve çevre konular›nda dan›ﬂmanl›k al›nd›. Tüm çal›ﬂmalar sonras›nda Koç

Kullan›m verilerinden
ihale ﬂablonu ç›kartmak
Birçok sektörde faaliyet gösteren Koç Toplulu¤u’nun büyüklü¤ü, beraberinde farkl›l›klar› da getiriyor. Ortak sat›nalma stratejileri belirlenirken en çok zorlan›lan konular-

Koç Toplulu¤u ambalaj malzeme
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Ambalaj›n önemi
Bilindi¤i gibi ürünü koruma, taﬂ›ma, depolanmas›n› kolaylaﬂt›rma, farkl›laﬂt›rma ve tüketiciyle iletiﬂim kurmas›n› sa¤lama iﬂlevleri ile ambalaj, ürün üzerinde katma de¤er
yaratman›n en önemli araçlar›ndand›r. Bu özellikleri ile de
sanayi sektörünün iç ve d›ﬂ pazarlardaki performans›na
önemli katk›lar sa¤lama potansiyeline sahip bulunmaktad›r. Bu nedenle Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinin üretimini
yapt›¤› ürünlerin son kullan›c›ya sunulmas›nda da
stratejik önemi olan bir unsurdur. Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinin bir k›sm› için direkt malzeme statüsünde
olmas› nedeniyle bu proje ayr›ca önem taﬂ›yor.
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.ﬁ. ise bu
proje ile Koç Holding toplu sat›nalma ﬂirketi
olarak direkt malzeme konular›nda da faaliyet göstermeye baﬂlam›ﬂ oldu.

dan biri de verilerin uygun formatta
ﬂablonlar haline getirilmesi. ‹hale ﬂablonunu kurgulamak; çal›ﬂma grubunun sürece de¤er katt›¤› en büyük iﬂ
ad›mlar›ndan biri. Ambalaj komitesi üyeleri bu projenin olumlu sonuçlar getirece¤ine inand›klar› için desteklerini esirgemeden
çok yo¤un bir ﬂekilde çal›ﬂt›lar. Koç Holding Topluluk ﬁirketleri lokasyonu Türkiye’nin dört bir taraf›na yay›lm›ﬂ oldu¤u
halde üyeler mümkün oldu¤unca kat›l›m
gösterdiler. Projenin baﬂkanl›¤›n› yürüten
Arçelik Sat›nalma Yöneticisi Alp Barkut ve
çal›ﬂma arkadaﬂlar›, ekibin bir arada ve düzen içinde çal›ﬂmas› için gereken tüm özveriyi gösterdiler. Birçok toplant› yapan komite, bu toplant›larda tart›ﬂ›lan fikirleri dikkate alarak ihale içeri¤inin paketlere ayr›lmas›na karar verdi. ‹çinde birçok ürünün oldu¤u bu paketler bir araya geldi¤inde ise gruplar ve toplam ihale büyüklü¤ünü ifade eden
ﬂablonu ortaya ç›kard›.

Dalgalanan piyasalarda
fiyat oluﬂturma metodolojisi
Fiyatlar belirlenirken sabitleme metodu
kullan›lmad›. Fiyatlar›n belirlenmesinde
önemli etkiye sahip olan hammadde ve
kur endeksleri yarat›ld›. Bu endeksler yard›m›yla ihale yap›l›p fiyatlar bu endekslere göre güncellendi. Böylece ihaleye kat›lan tedarikçilerin haks›z kazanç elde etmesi veya zarar edilmesinin önününe de
geçilmiﬂ oldu. Böylece ihale s›ras›nda da
tedarikçilerin tekliflerinin çok farkl›laﬂmas› engellendi ve rekabet ortam› yarat›larak fayda elde edildi.
Sektördeki firma yap›lanmas› ve proje içeri¤inin özellikle direkt malzeme taraf›nda

KAP Komitesi üyeleri
Arçelik: Alp Barkut (Baﬂkan), Sebla Onar, Yasemin Sa¤lamer, U¤ur Uyar
Ford Otosan: Tuna Emir, Burcu Türkili Opet: Onur Savran
Otokar: Derya Kuﬂ Tat: Altan Akkanat, Müge Büyükbay
Tofaﬂ: Ali Osman Erdaﬂ Zer: Ömer Çimen, Mehtap Güntürk Taﬂ, Emre Erdem

kullan›lmakta olan kalite de¤erleri ve test
metodlar› dolay›s›yla know how içeriyor olmas› nedeniyle süreç, karﬂ›l›kl› görüﬂmelerle ve statejik sat›nalma teknikleri kullan›larak devam ettirildi. Komite taraf›ndan oluﬂturulan teklif dosyalar›n›n tedarikçilere da¤›t›lmas›yla ihale süreci baﬂlat›ld›. ‹hale büyüklü¤ü ve öncesinde benzeri bir çal›ﬂma
olmamas› nedeniyle olas› yanl›ﬂ anlamalar›
engellemek ve teklif ﬂartlar›n› tekrar gözden
geçirmek üzere tekrar tüm tedarikçilerle
mutabakat toplant›lar› yap›ld› ve tutanaklar› tutuldu. Bu toplant›lar sonras› tedarikçilerden revize teklifleri istendi. Ard›ndan
toplanan teklifler komite taraf›ndan analiz
edildi, tedarikçilerden elemeler yap›ld› ve
ihale için sat›nalma stratejileri oluﬂturuldu.
Kurgulanan senaryolar akabinde, teklifi de¤erlendirmeye al›nan tüm tedarikçilerle tek
lokasyonda, ayn› gün içinde, farkl› odalarda
ama stratejik olanlarla eﬂ zamanl› görüﬂmeler yap›ld›. Zincirleme yap›lan toplant›

gruplar› sabah 09:00’da baﬂlay›p, akﬂam
22:00’ye kadar kesintisiz sürdü. Son toplant› akabinde yap›lan raporlama sonucunda,
Koç Toplulu¤u ﬁirketleri çok önemli seviyelerde tasarruf elde etmiﬂ oldu.
Bu ihalede Koç Toplulu¤u ﬂirketleri fiyat
avantaj› sa¤larken, tedarikçiler de kapasite kullan›m oranlar›n› optimize ederek
ihale büyüklü¤ünden yararlan›p kendi
ürün baﬂ›na düﬂen genel giderlerlerini
düﬂürerek verimliliklerini üst seviyelere
ç›kartm›ﬂ oldu. Sonuçta tam bir iﬂbirli¤i
projesi oluﬂturuldu, tüm taraflar için fayda sa¤land› ve ülke ekonomisini canland›rma yönünde etkide bulunacak bir iﬂ
ortakl›¤›na gidildi. ‹çinde bulundu¤umuz global kriz ortam›nda, hem Koç
Toplulu¤u, hem de tedarikçiler ad›na verimli bir dönemin baﬂlang›c› yap›ld›.
Böylece, 2008 y›l›n›n ilk yar›s›nda baﬂlayan çal›ﬂmalar baﬂar›yla tamamland›, bir
kez daha “birlikten güç do¤du”.
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b irlikte baﬂarmak
OPET BAY‹‹ MEHMET ﬁÜKÜRO⁄LU:

“Sizi taklit edece¤im

Vehbi Bey”
Genç yaﬂlar›nda tan›ﬂt›¤› Vehbi Koç’tan feyz
alan Opet Bayii Mehmet ﬁüküro¤lu, onun en
çok ülkesine katk› vermeye odakl› iﬂ anlay›ﬂ›
ve hayattaki tevazusundan etkilenmiﬂ

O

pet bayii ﬁahin Petrol Ticaret Anonim ﬁirketi’nin Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet ﬁüküro¤lu bir spor tutkunu. Haftan›n beﬂ günü
mutlaka çeﬂitli disiplinlerde spor yap›yor ve
bu rutini bozdu¤unda kendisini huzursuz
hissediyor. Otomobil sporlar› tak›mlar›nda
yöneticili¤i var. Uzun y›llar Türkiye
Otomobil Sporlar› Federasyonu Yönetim
Kurulu üyeli¤inde bulunmuﬂ. ﬁüküro¤lu’nun ilgi alan› yelpazesindeki bir baﬂka ilginç baﬂl›k da karikatür. Çizgi dünyas›nda,
baz› gazeteler ve internet sitelerinde çizerek, bu alanda kitaplar kaleme alarak varl›¤›n› sürdürmüﬂ. Bunca faaliyeti, genç yaﬂta
at›ld›¤› iﬂ hayat›yla birlikte yürüten ﬁüküro¤lu, iﬂhayat›nda da Vehbi Koç’u örnek
edinmiﬂ. ﬁüküro¤lu ile Vehbi Koç’tan edindi¤i dersleri ve “güvenli liman” dedi¤i Koç
Toplulu¤u’nu konuﬂtuk.
Sizi tan›yabilir miyiz?
Ankaral›y›m. TED Ankara Koleji ve ard›ndan ODTÜ Uluslararas› ‹liﬂkiler Bölümü’nü
bitirdim. Sonra kendimi ticaret hayat›n›n
içinde buldum.
Akaryak›tç›l›k aileden geliyor. 26 y›ld›r bu
sektördeyim. Ama ayr›ca mesle¤im olan
uluslararas› iliﬂkiler disiplini kapsam›ndaki
çal›ﬂmalar›m› sürdürdüm. Ciddi anlamda
uluslararas› iliﬂkiler disiplini, onun içinde
de konu çok fazla iﬂimden uzaklaﬂmas›n di28

ye enerjiyle ilgili meseleleri takip ettim.
Türkiye’nin ilk büyük stratejik araﬂt›rmalar
merkezini kurduk. Zaman›m›n önemli bir
bölümünü alan bu merkez, daha bir ay önce kapand›. Hayat›m, dan›ﬂmanl›k hizmetlerinden tutun da, muhtelif holding yönetim kurulu üyelikleri, enerjiyle ilgili dernek
ve vak›flarda çal›ﬂmakla geçti.
Koç Toplulu¤u ile yollar›n›z ne zaman
kesiﬂti?
Bir dönem iﬂletmelerimiz içinde Arçelik bayili¤i de vard› ama 1992-93 y›llar›nda zaman›n ﬂartlar›, dayan›kl› tüketim mallar›
sektörünü terk etmemizi gerektirdi. O arada otomobil sat›c›l›¤›, bayili¤i, servisi, gaz
iﬂi gibi muhtelif iﬂler yapt›k. Ama aslen etraf›ndan dönüp durdu¤umuz ana konumuz akaryak›tç›l›kt›. Uzun y›llar ortak iﬂler
yürüttü¤ümüz Türk Petrol Holding talihsiz
bir geliﬂmeden dolay› tarihe kar›ﬂ›nca, bizim yolumuz da 2003 y›l›nda Say›n Fikret
Öztürk’ün teﬂvikleriyle, Opet ailesiyle birlikte ikinci kez Koç Toplulu¤u ile buluﬂtu.
Ama Koç Toplulu¤u ile tan›ﬂman›n yan› s›ra Vehbi Koç ile tan›ﬂm›ﬂt›m.
Nas›l oldu bu tan›ﬂ›kl›k?
Benim için önemli bir ﬂanst›. Geçmiﬂ zamanlarda Türk Petrol Holding ile ba¤›m›z
vard›. Türk E¤itim Vakf›’n›n yöneticili¤ini
yapan Türk Petrol Holding sahiplerinden
Ayd›n Bolak vesilesiyle Vehbi Bey’i tan›ma

ﬂans›na eriﬂtim. Bir kaç kez yemek yeme,
sohbet etme, ö¤ütler alma ﬂans›m oldu.
Sizi en çok etkileyen ö¤üt hangisi oldu?
1985 y›l›yd›, 26 yaﬂ›ndayd›m. “Ne yapacaks›n, ne olacaks›n?” diye sormuﬂ, ben de en
k›sa yoldan cevap vermiﬂtim: “Önümde
uzun uzun düﬂünmemi gerektirmeyecek kadar mükemmel bir örnek duruyor. Siz neleri yapt›ysan›z ayn›s›n› takip edece¤im.” Zaten iﬂtigal sahalar›m›z içinde hem o s›rada
Arçelik bayili¤i vard›, yani dayan›kl› tüketim, otomotiv, akaryak›t... Mobille birlikte
akaryak›t iﬂini üstlenmiﬂ olmas›, Vehbi
Bey’in de Koç Toplulu¤u’nu kurarken mazisinde önemli bir yer teﬂkil eder. Tabii ki haddim olmayarak, “Sizin çok küçük, minör minör minör bir örne¤inizi yapaca¤›m” diye

çok içten, samimi, çok gerçekçi gelirdi. Tabii ki ailemizin geçimini öncelikle yerine getiririz ama iﬂimizi yaparken hiçbirimizin
derdi sadece para kazanmak de¤il, hepimizin bir ﬂeklide borçlu oldu¤u bu ülkeye elimizden gelen katk›y› sa¤lamak olmal›d›r.
Tabii Vehbi Beyin çal›ﬂkanl›¤›, dürüstlü¤ü,
sözünün eri olmas› ve tevazu içinde yaﬂamas› da beni etkileyen di¤er yönleri...
Sizi etkileyen bu tevazu, Türk iﬂ dünyas›n›n genç neslinde de var m›?
Bizler nesil olarak çok fazla say›da krizle bo¤uﬂtuk. Ben 26 y›l içinde beﬂ kriz yaﬂad›m.
‹ﬂte bu kriz dönemleri hiçbir ﬂey ö¤retmezse bile tevazuyu ö¤retir. O kriz dönemlerine, o mütevaz› çal›ﬂma anlay›ﬂ› ve harcama
disipliniyle girmezseniz zaten ayakta kalman›z mümkün olmuyor. Bizim neslin hem talihsizli¤i hem de yaﬂam ö¤retileri aç›s›ndan
talihi; eski kuﬂaktan edindi¤imiz bilgilerin
yan› s›ra, bizleri etkileyen önemli dönüm
noktalar› o kriz dönemleridir.
O neslin örnek al›nan tevazusu da, genç
ve yoksul Cumhuriyetle do¤malar› ve büyümelerinden kaynaklan›yor herhalde...
Tabii... A¤›r bir yokluk dönemi. ﬁimdi biz

valet kampanyas›… Rakiplerinin gündeminde yokken çevreyi gözetmek ve önemli alt yap› çal›ﬂmalar›n› yapmas› ve sosyal
kayg›lar› toplum nezdinde o kadar iz b›rakm›ﬂ olmal› ki, Opet üç y›ld›r müﬂteri
tercihlerinde birinci oluyor.
Koç Toplulu¤u ﬂemsiyesi alt›nda faaliyet
göstermenin avantajlar› var m›?
Türkiye’de kriz dönemlerinde o kadar çok
gruplar gidip geliyor ki… Herhalde öyle
bir grup içinde olmak insanlarda güven
duygusu yaratmaz. Cumhuriyetle yaﬂ›t,
köklü Koç Holding ise ald›¤› kararlar, girdi¤i alanlarda güven duygusu yarat›r.
Hangi gazeteyi aç›p Türkiye’nin önemli
sektörlerinde yer alan firmalar›na baksan›z, hep Toplulu¤a ait isimleri gördü¤ünüzde, “Ben güvenli, sa¤lam bir yerdeyim” hissi yaﬂars›n›z. Bu çok önemlidir.
‹çinde bulundu¤umuz benzeri s›k›ﬂ›k dönemlerde de do¤ru bir limanda oldu¤unuz rahatl›¤›n› taﬂ›rs›n›z.
Bunun haricinde grubun farkl› sektörlerdeki kuruluﬂlar› birbirini besler, sinerji
yarat›r. Bu durum bizlere ilave imkanlar
sa¤lar. Bankac›l›k ya da mesela promosyon çal›ﬂmalar›nda Koç Toplulu¤u ürün-

“Koç Toplulu¤u ﬂemsiyesi
alt›ndayken, içinde
bulundu¤umuz benzeri
s›k›ﬂ›k dönemlerde, do¤ru
bir limanda oldu¤unuz
rahatl›¤›n› taﬂ›rs›n›z”

tatl› bir sohbete girdik. Hoﬂuna gitti, yana¤›m› s›kt›. Pek adeti de¤ilmiﬂ, geceleri k›sa otururmuﬂ yemeklerde, yemek uzad›. Sorna bir
araya geliﬂlerimizde kendisinden çok ﬂeyler
ö¤rendim.
‹ﬂ dünyas›na Vehbi Bey’den nas›l bir iﬂ
ahlak› kald› sizce?
Vehbi Bey’e dair kitaplar, köﬂe yaz›lar› ve
kendi gözlemlerinden cevap vereyim. Çünkü Vehbi Bey bizim gençlik y›llar›m›zda da
Türkiye’nin önemli iﬂ adam› figürüydü. Beni en çok etkiyen yan›, toplumun ve devletin meseleleriyle yak›ndan meﬂgul olmas›yd›. Çünkü “Devlet varsa, ülke varsa var›m,
yoksa hiçbirimiz yokuz” anlay›ﬂ›yla, bunu
gerçekten bir toplumsal görev addederek
ülke meselelerine dört elle sar›lmas› bana

bu krizleri çok büyütüyoruz gözümüzde.
Ama sonuç itibar›yla bir çark dönüyor. Ve
bu çark›n daha ortada olmad›¤› o dönemlerde yaﬂam›ﬂ insanlar›n edindi¤i tedbir, yaﬂam
disiplini, o yokluk dönemlerinden geliyor.
Yani bizler daha bir ﬂey görmedik. ‹nﬂallah
bu kriz de bizlere o yoklu¤u göstermez.
Toplulu¤un sosyal sorumluluk projelerine kat›l›yor musunuz?
Koç Toplulu¤u’nun çok geniﬂ bir yelpazede sosyal sorumluluk projeleri var. Özellikle mensubu oldu¤umuz Opet ailesi bu
konuda çok dinamik. Bu projelere bizler
de kat›l›yoruz. En son Çanakkale projesine kat›lm›ﬂt›k. Zaten Opet’i rakiplerinden
ay›ran en önemli özelliklerden biri sosyal
sorumluluk çal›ﬂmalar›. Mesela temiz tu-

lerinin imdada yetiﬂmesi gibi… Dolay›s›yla insanlar bu sinerjiden etkilenerek beklentilere girer, sadece bir alanda de¤il
Toplulu¤a dair baﬂka alanlarda da faaliyet
göstermek ister. Yani iﬂ hayat›nda yeni
beklentilere girmek bak›m›ndan Koç Toplulu¤u bir baﬂka grupla k›yas edilmeyecek
avantajlar taﬂ›r.
Ayr›ca bugün birçok grup ne yurtd›ﬂ›ndan
ne yurtiçinden bankalardan kredi üretemezken, Koç Toplulu¤u uluslararas› bir
kurumdan 770 milyon dolar kredi yaratt›.
Bu krediyi kendi grup ﬂirketleri içerisinde
de¤erlendirip, bir anlamda s›k›ﬂan piyasalara nefes ald›racak. Bir ﬂekilde bize de
yans›yacak pozitif bir geliﬂme bu. Bunlar›n, özellikle böyle çalkant›l› dönemlerde
avantaj teﬂkil etti¤ini düﬂünüyorum.
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k ültürel vizyon

360 y›ll›k bir öykü:

Cihânnümâ

360 yıl önce Katip Çelebi’nin elle yazdı¤ı, 75 yıl sonra ‹brahim
Müteferrika’nın eklemeler yaparak Osmanlı’nın ilk matbaası Matbaa-›
Amire’de bastı¤ı Cihânnümâ, yeni bir yorumla bugünün okuruna sunuldu
u kitap ki; zaman›m›zdan
360 y›l önce elle yaz›lm›ﬂ. 26
yaﬂ›ndaki Katip Çelebi’nin
Osmanl› Saray›’na sunup
karﬂ›l›¤›nda birkaç kese alt›n
ald›¤› bu eser, henüz dünyan›n yuvarlakl›¤›n›n kabul görmedi¤i Osmanl› co¤rafyas›na zaman›n›n en son bilgilerini getirmiﬂ. Sözünü etti¤imiz kitab›n ad› “Her yan› görmeye elveriﬂli, caml› çat› kat› veya taraça, kule”
anlam›na gelen ‘Cihânnümâ’.
Katip Çelebi’nin 1654’te yeni eklemeler
yapt›¤› bu kitap, 75 y›l sonra Osmanl›’n›n
ilk matbaas› olan Matbaa-› Amire’de basacak eser arayan ‹brahim Müteferrika’n›n eline geçer. Müteferrika, üç y›l süren bas›m
süresince kitaba neredeyse bir o kadar ekleme yapar. Yani art›k biraz da ‹brahim Müteferrika’n›n eserine dönüﬂür.
‹brahim Müteferrika’n›n matbaas›nda bast›¤› kopyalardan biri, bir müzayedede zaman›m›z›n yay›nc›lar›ndan Bülent Özükan’›n
eline geçer. Elle yaz›lm›ﬂ orijinali, Topkap›
Saray›’nda bulunan bu ‘antika kitap’ uzunca
bir süre yay›nevinin en nadide süsü olarak
cam bir mekanda sergilenir.
Özükan, zamanla merak›na yenilir, ad›ndan
baﬂka hiçbir ﬂey bilmedi¤i bu kitab› önce
t›pk›s›n›n ayn›s›yla çevirtir Orhan Kolo¤lu’na. Ço¤u, zaman›m›zda bat›l say›labilecek yanl›ﬂ bilgilerle dolu, tats›z bir ﬂey ç›kar
ortaya. Ancak, Osmanl›’n›n 16 ve 17. yüzy›ldaki kültürel ve bilimsel iklimine iliﬂkin
ipuçlar›yla dolu olan bu kitap, ça¤daﬂlaﬂma
serüveninde izlenen yolun neredeyse baﬂ-
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lang›c›n› temsil eden bir eserdir. Çünkü,
dünyan›n yuvarlak oldu¤unu Osmanl›’da
ilk telaffuz eden yaz›l› bir belgedir bu.
Bu birebir çeviri bir kenara b›rak›l›r ve akademik olmaktan uzak durarak, sadece bilim
adamlar›na de¤il tüm tarih merakl›lar›na
yönelik bir kitap haz›rl›¤›na giriﬂilir. Tarihçi
Mustafa Kaçaro¤lu’nun sab›rs›z sorulara üç
y›l boyunca verdi¤i yan›tlarla iyiden iyiye
ﬂeklini al›r zaman›m›z›n “Kitab-› Cihânnümâ”s›. Orhan Kolo¤lu, noktas›z virgülsüz,
neredeyse üç sayfa süren cümleleri sab›rla
özetler. Kolo¤lu ise dört y›l›n› verir bu iﬂe.
Bu macera toplamda beﬂ y›l sürer. Katip Çelebi kaleme alm›ﬂ, 75 y›l sonra ‹brahim Müteferrika güncelleyerek basm›ﬂ, 300 küsur
y›l sonra ise Bülent Özükan ve ekibi, mevcut metne, günümüz okurlar›n›n o zaman›
anlayabilmelerini sa¤layacak eklemeler yapm›ﬂlard›r. Bülent Özükan, Orhan Kolo¤lu,
Mustafa Kaçar, Murat Öneﬂ, Füsun Savc› ve
‹brahim Y›lgaz, sab›rla çal›ﬂarak 360 y›ll›k
masals› bir öyküyü gün ›ﬂ›¤›na ç›karm›ﬂlard›r. Yani asl›nda “Kitab-› Cihânnümâ” üzerine yeni bir kitap yap›lm›ﬂt›r.
Topkap› Saray›’na kay›tl› kopyas›ndaki 698
sayfa, 40 levha, 56 sayfadan oluﬂan koleksiyonun tamam›n›n t›pk›bas›m› bu kitapta
yer al›yor. 2 bin adet bas›lan kitab›n her birinin içinde, sat›n alan okur kendi ismine
düzenletebilsin diye bir de sertifikas› var.
Yani bu kitab›n orijinal Cihânnümâ oldu¤unu söylemek pek de do¤ru bir tan›mlama
olmaz. Bu çal›ﬂma ancak, “Postmodern Cihânnümâ” olarak tan›mlanabilir.

Osmanl›’n›n
Bat›’ya aç›lan
penceresi
Bizden Haberler
olarak “Postmodern
Cihânnümâ”n›n sab›rl›
yarat›c›lar›ndan Orhan
Kolo¤lu’yla bu masals›
öyküyü konuﬂtuk
Cihânnümâ, Osmanl›’n›n ilk co¤rafya kitab› m›, atlas m›, yoksa ansiklopedi mi?
Astronomi ve co¤rafya kitab›d›r. “Dünya merkezde mi, yoksa çevrede dolaﬂan
bir y›ld›z m›?” gibi modern bilimin o
dönemki son tart›ﬂmalar›n› da içeriyor.
Gerçi bunu Katip Çelebi baﬂlat›yor ama,
saray d›ﬂ›na ç›kam›yor. Eseri bütün
topluma mal eden, daha önemlisi Katip
Çelebi’nin yaz›m›n›n üzerinden 75 sene
geçtikten sonra yeni bilgileri ekleyen
kiﬂi Müteferrika’d›r. Dolay›s›yla dönemine göre en son bilgileri toplumuna

dand›r. Diyelim ki Cihânnümâ’dan yani ilk nüshas›ndan
on tane yaz›lm›ﬂt›r, birisi al›r
bakar be¤enmez filan. Müteferrika herkese ulaﬂacak hale
getirir, o zaman›n ﬂartlar›nda
tabii. Her kitab›ndan kaç nüsha bas›ld›¤› buralarda kay›tl›d›r. Kaynakçay› görseniz ﬂaﬂars›n›z. Cihânnümâ 500 bas›lm›ﬂ, 249’u depoda kalm›ﬂ,
sat›lmam›ﬂ. Bu bir baﬂlang›ç,
küçümsememek laz›m. Eski
usülde el yazmas› 20-30 tane
katip taraf›ndan yaz›l›r, bir
adam okur, o okurken yazarlar; en önemlisi de yanl›ﬂ iﬂiten, yanl›ﬂ yazar. Halbuki matbaa yönteminde en önemli ﬂeyi müsahhih yapar.

aktaran bir kitapt›r. Kitap asl›nda Çin ve Güney Asya Adalar› vs. o taraftan baﬂl›yor, ad›m
ad›m Ortado¤u’ya do¤ru geliyor. Katip Çelebi Van’a getiriyor, ondan sonras›n› Müteferrika ‹stanbul’a kadar getiriyor. Üsküdar’da
duruyor. As›l amac› ‹stanbul’dan sonras›n›
eklemek, ama o yok.
Katip Çelebi Cihânnümâ’y› elle yaz›p saraya veriyor parça parça...
Hay›r kitap halinde veriyor. Matbaadan önceki dönemde ya sultana ya vezire verilirdi.
Saray bölgesi çevresinde dönerdi sanat da bilim de. Geri kalm›ﬂl›¤›m›z›n kökeni oralar-

‹brahim Müteferrika’n›n Cihânnümâ’ya katk›s› nedir?
‹brahim Müteferrika toplumsal de¤iﬂimin dinamizmini
Osmanl›’ya getiren çok büyük
bir hareket yap›yor; matbaay›
getiriyor. El yazmas› bu kitab›
matbaada ço¤alt›yor. Kitab›na
gerçi Katip Çelebi’nin kitab›ym›ﬂ gibi Cihânnümâ diyor
ama asl›nda onun yar›s› kadar
da ekleme yap›yor. Kabul etmek laz›m ki ‹brahim Mütefferrika’n›n eseri bu art›k. Hem ç›kard›¤› di¤er kitaplar da çok önemli, Arapça lügat, deniz savaﬂlar›, tarih kitaplar›… Bütün bunlar
senin toplumuna ilk defa sunuluyor. ‹brahim Müteferrika yaz›yor ve bas›yor. “Milletlerin düzeninde ilmi usuller” diye bir kitap
var mesela. Burada do¤rudan do¤ruya Hristiyanl›¤› eleﬂtirir. Kendisi aslen Macard›r.
Osmanl›’ya esir düﬂmüﬂ, Müslüman olmuﬂtur. Ama tam inanm›ﬂt›r. Bu kitapta Avrupal› subaylarla konuﬂtu¤unu, modern savaﬂ
usullerinin nas›l oldu¤unu ve bunlar› uygulamam›z gerekti¤ini anlat›r... Baz› Avrupal›
tarihçiler, Müteferrikan›n bu hareketi sadece

Osmanl›n›n de¤il ‹slamda rönesans›n baﬂlang›c›n› temsil eder, diyor.
Peki siz “postmodern Cihânnümâ”y› haz›rlarken nas›l çal›ﬂt›n›z?
Eski Türkçe üslup olarak a¤›rd›r. O kelimelerin hepsini bilmek özel bir uzmanl›k ister.
Hem o dili bileceksin, hem o dönemi bileceksin, hem de o üslubu bileceksin. O yediyüz sayfay› teker teker okudum. Üçer
sayfal›k özetler yapt›m. T›pk› bas›mlar bilim adamlar› içindir. Nikran ülkesi, Afganistan, Nil Nehri gibi co¤rafyalardan bahsediyor. Bunun hepsini yazsam, yine kimse
okumaz. Benim iradem yoktur ama; noktas›z, virgülsüz akan her üç sayfan›n anlaﬂ›l›r
bir özetini yapt›m. Onun için bunun ad›n›
postmodern Cihânnümâ koydular... Cihânnümâ, bilim alan›nda her ﬂeyi de¤iﬂtiren bir
kitapt›r ve bunun bilinmesi laz›m. Kitap
içinde muazzam bir harita zenginli¤i var...
Bugünün bilgileriyle de¤erlendirildi¤inde
yan›lma oranlar› nedir?
Çok... Bak›n Amerika’ya, ancak parma¤›mla
kapataca¤›m kadar görünüyor. ‹ki üç sene
önceki Piri Reis’in haritas›nda bu kadar› da
yoktur. O dönemde ‹slam dünyas›nda, dünyay› bu ﬂekilde düﬂünenlerin say›s› son derece az. Hem Osmanl› dünyay› idare etti¤i iddias›ndad›r. Bunu halka açarsan, o zaman da
sen parma¤›m› kaplad›¤›n kadar m› hükmediyorsun derler... Ama 75 y›l sonra bu cesaret
gösterilmiﬂ...
Bugünden bakt›¤›m›zda Cihânnümâ’y›
nas›l de¤erlendirmeliyiz?
De¤iﬂimler bir anda dü¤meye basmakla olmuyor. Lale Devri’ne, Avrupal› tarihçi, Do¤u’nun rönesans›n›n baﬂlang›c›, diyor. Ben,
Katip Çelebi’yle ilk ad›m› at›yorum, Lale
Devri’yle, Müteferrika ile h›zland›r›yorum;
1820’lerden sonra ki ben onu yeniçerili¤in
kald›r›lmas›yla baﬂlat›r›m. Ondan sonra
Tanzimat yeni kadrolar yetiﬂtiriyor.
Nitekim Atatürk de böyle bir ortamda yetiﬂmiﬂtir. Biz ça¤daﬂlaﬂmam›z›n ﬂifrelerini buralardan çözece¤iz.
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d ivan sohbetleri
“Beklentiler ve
umutlar›m›z
zay›flam›ﬂ, hatta
s›f›rlanm›ﬂsa,
yap›labilecek tek ﬂey
geçmiﬂe s›¤›nmak
oluyor. “Iss›z Adam”
filminin müzikleri
sadece bir vesile oldu
bu patlama için;
haz›rd›k ve
bekliyorduk zaten”

O ﬂark›lar
sokaklar›

dolduracak!

A

yla Dikmen'in “Anlamazd›n” ﬂark›s› son aylarda
Türkiye’yi kas›p kavuruyor. Yönetmen Ça¤an Irmak’›n Iss›z Adam filminde kulland›¤› eski ﬂark›lar, Türkiye’de
ﬂimdiye kadar müzik piyasas›nda görmedi¤imiz bir nostalji patlamas›na neden oldu. Türk pop müzi¤inin 45’lik plak ça¤›
yeniden tüm s›cakl›¤›yla hayat›m›zda.
Müzik piyasas›n›n kalbi Unkapan›, ﬂimdilerde hummal› bir biçimde eski 45’likleri dijital ortama aktarma çal›ﬂmalar›
içinde. Çocuklu¤undan beri “renkli dondurmalar›yla” gönlünü çelen Divan’›n
müdavimi olan müzik yazar› Naim Dil32

mener’le, “Anlamazd›n” ﬂark›s›ndan yola
ç›k›p, geçmiﬂe özlemi ve bu özlemin nedenlerini konuﬂtuk.
Son aylarda nereye gidersek gidelim,
Ayla Dikmen’in “Anlamazd›n” ﬂark›s›n›
duyuyoruz. ﬁark›n›n aradan geçen bunca y›ldan sonra, söylendi¤i dönemden
bile daha popüler hale gelmesini nas›l
yorumluyorsunuz?
Asl›nda bu tür patlamalar daha önce de
oluyordu ama daha küçük gruplar aras›nda kald›¤› için bu denli ses getirmiyordu.
Ben bu tür geçmiﬂe özlem taﬂ›yan patlamalar› büyük oranda yaﬂanan s›k›nt›lar›n
yo¤unlaﬂmas›na ba¤l›yorum. Mesela bak›n

ﬂu anda dünyan›n her yerinde oldu¤u gibi
Türkiye’de de çok ciddi bir ekonomik kriz
yaﬂan›yor. Maddeten ve manen s›k›nt›daysak, gelecekten beklentiler, umutlar›m›z zay›flam›ﬂ hatta s›f›rlanm›ﬂsa, yap›labilecek tek ﬂey geçmiﬂe, mutlu günlerin
an›lar›na s›¤›nmak oluyor. Bence “Iss›z
Adam” filminin müzikleri sadece bir vesile oldu bu patlama için; haz›rd›k ve bekliyorduk zaten. Film do¤ru zamanda gösterime girdi, do¤ru bir yerde, do¤ru ﬂark›lar
kulland›. Bana göre ﬂu içinde bulundu¤umuz ﬂartlarda Ça¤an Irmak, Ayla Dikmen
yerine baﬂka bir yorumcunun ﬂark›s›n›
kullansayd› dahi bu ﬂark› yine ‹stiklal
Caddesi'ni istila ederdi. Bu arada filmde

Naim Dilmener kimdir?

Naim Dilmener 1956 y›l›nda Mardin'de do¤du. Üniversiteye kadar olan e¤itimini Mardin’de tamamlad›. Beyaz›t Maliye Muhasebe Yüksek Okulu ve ard›ndan ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Enstitüsü'nde üniversite e¤itimini tamamlad›. Ö¤rencilik y›llar›nda çeﬂitli dergilerde yazmaya baﬂlad›. ‹lk denemeleri mizah dergilerinde yay›mland›. Sezai Solelli yönetimindeki Salata, G›rg›r ve F›rt dergilerinden sonra, Kandemir Konduk'un kurdu¤u Güldürü Üretim Merkezi’nde
Perran Kutman ve Müjdat Gezen için k›sa metinler yazd›. Daha sonra yazd›¤› k›sa öyküler, Oluﬂum ve Sesimiz gibi edebiyat dergilerinde yay›mland›. 1995’de Mavi Radyo'da "Eski K›rkbeﬂlikler" ve "Bir Espresso, Bir Espresso Daha" adl› iki program yapt›. Gazete Pazar’›n
ard›ndan uzun y›llar Radikal ‹ki'de müzik yaz›lar› yazd›. Çeﬂitli tarzlar› denedi¤i Sabrina-The Remixes, ‹mkans›z Aﬂk Hikayeleri, Bak Bir
Varm›ﬂ Bir Yokmuﬂ-Hafif Türk Pop Tarihi, Eleﬂtirmenin Günlü¤ü, Hür Do¤dum Hür Yaﬂar›m-Ajda Pekkan adl› öykü ve araﬂt›rmalar› bulunuyor. Kendi mali müﬂavirlik ﬂirketi olan Dilmener halen Aç›k Radyo'da "Dünya Dönüyor" adl› program› da haz›rl›yor ve sunuyor.

Bizim ülkemiz de dahil, dünya döndükçe,
her dönem iyi ﬂark›-kötü ﬂark› ya da iyi müzik-kötü müzik ayr›m› olacakt›r; sadece müzikte de de¤il, sanat›n her kolunda böyledir.
Geçmiﬂe dönüﬂ, bugün iyi müzik yap›lmad›¤›ndan de¤il, o ﬂark›y› dinlerken düﬂündükleriniz ve yaﬂad›klar›n›z nedeniyledir. Y›lda
500 ﬂark› yap›l›yorsa ve bunun yüzde 90’›
kötüyse, bir 10 y›l sonras›na bunlar›n çok az
bir k›sm› da olsa mutlaka kalacak ve o dönemki geçmiﬂe dönüﬂ patlamas›nda da o ﬂark›lar sokaklar› dolduracak. Ama en az›ndan
Türkiye için bu patlaman›n çok iyi bir etkisi
oldu, eskiler art›k dijitale aktar›lmaya baﬂlad›; sadece bu bile bana göre çok büyük bir
kazanç. Dijital ortama transfer edilmiﬂ popüler müzikler az oldu¤u için günümüz kuﬂa¤›
geçmiﬂi düﬂündü¤ünde, milad› MFÖ (Mazhar, Fuat, Özkan) ya da Sezen Aksu ile baﬂlat›yor. Oysa MFÖ ya da Sezen Aksu, bir tarih çal›ﬂmas› yap›lsa, en fazla, popun orta ça¤›na denk gelirler. Ayten Alpman, Ayferi,
Gönül Turgut ve di¤er büyük isimlerin albümleri CD’lere aktar›larak yay›nland›kça,
bu tarih kaymas› da önlenmiﬂ olacak.

ﬂark›lar› kullan›lan yorumcular›n beﬂi de süperler ama özellikle Hümeyra ve Ayla Dikmen, her ikisi de, müzi¤e bütün hayatlar›n›
vermiﬂ sanatç›lar. Semiramis Pekkan, Nil
Burak ve Sibel Egemen, yönetmenin tercihleri. Ben ya da bir baﬂkas›, “Hay›r bu sanatç›lar de¤il, ﬂu…” diyebilir ya da ﬂark› seçimlerinin farkl› olmas› gerekti¤ini söyleyebiliriz. Yönetmenin öznel seçimleri bunlar. Iss›z Adam de¤il de bir baﬂka film ya da bir
baﬂka dizi de ayn› patlamay› yaratabilirdi
dönem itibariyle.
Dönem dönem epeyce taraftar bulan, “Eskiler daha güzeldi” de¤erlendirmesini siz
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Iss›z Adam’›n bir etkisi de plak ve pikap
talebini art›rmas› galiba…
CD teknolojisi dijital, plak ise analog. Dijital teknolojinin say›s›z nimetleri var o nedenle de ﬂimdi pla¤›n CD’den iyi oldu¤unu
söylemek biraz saçmaym›ﬂ gibi geliyor insan›n kula¤›na. Ama bir baﬂka aç›dan da,
müzik dinlemeye bir ritüel olarak bak›yorsan›z, plak çok bambaﬂka bir zevk. Mesela
CD'yi yerleﬂtiriyor ve bir daha göremiyorsunuz. Gaipten gelen bir ses gibi, ama plak
öyle de¤il. Plak gözünüzün önünde dönüyor, bir yandan müzi¤i dinlerken bir yandan da pla¤›n kapa¤›yla daha çok vakit geçiriyorsunuz. Son dönemde pek çok tan›d›¤›m ya da okurum, eskicilere koﬂup, plak
ve pikap bulmaya çal›ﬂt›¤›n› söylüyor mesela. Bu arada genel kan›n›n aksine, pla¤›n
CD’den daha dayan›kl› oldu¤u ve y›llara
meydan okudu¤u da ortaya ç›kt›. CD'nin
pla¤a göre, çok daha dayan›kl› olaca¤›, belki bir 100 y›l bana m›s›n demeyece¤i dü-

ﬂünülüyordu ama sonuç ortada; CD çok
daha kolay tozlan›yor, çiziliyor ve üzerindeki ses ve ﬂark›lar› çok kolay imha oluyor.
Kendinizi daha mutlu hissetti¤iniz, ﬂark›lar›n› s›kça dinledi¤iniz dönem hangisi?
San›r›m, günlük gazetelerdeki “eski 45’likler” yaz›lar›m ve kitaplar›m nedeniyle okuyucular›m benim sürekli eski pop müzikleri
dinledi¤imi ve sadece eski ﬂark›larla mutlu
oldu¤umu düﬂünüyorlar. Bu kan›n›n aksine,
ben bugünde yaﬂamaktan çok ama çok mutluyum. Aç›kça söylemem gerekirse, ben günümüzde yap›lan her ﬂeyi bir kalemde silip,
dün ve öncesinde yap›lan her ﬂeyi yüceltenlerden de¤ilim. Hatta bugünün popu içinde
sevdi¤im birkaç ﬂark› var ki, onlardan biri
için, geçmiﬂteki pop ﬂark›lar›n yar›s›n› seve
seve feda edebilirim.
Evet, hakk›n›zdaki genel kan›n›n oldukça
d›ﬂ›nda bir cevapt› bu. Peki o zaman ﬂöyle soral›m, geçmiﬂten bugüne size ayn›
keyfi veren neler var?
Tek kalemde verilecek bir cevap yok bu soruya. Ama mesela ﬂu anda söyleﬂi yapt›¤›m›z Divan benim için geçmiﬂte de bugün
de keyif ald›¤›m mekânlardan biri. Çocuklu¤um Mardin’de geçti. Okulun tatil olmas›n› iple çekerdim. ‹yi bir ö¤renciydim,
okul kapan›r kapanmaz, ödül olarak üç buçuk ayl›¤›na ailem beni her yaz ‹stanbul’a,
halam›n yan›na gönderirdi. ‹stanbul benim
için rüya gibi bir kentti –hâlâ da çok seviyorum ‹stanbul’u. Ama ‹stanbul’un bir anlam› da Divan Pastanesi’nin, renk renk
dondurmalar›yd›; Mardin’de sadece kaymakl› dondurma vard›! E¤er ‹stanbul’a geldi¤imin ikinci ya da üçüncü günü olmuﬂ ve
beni hâlâ Divan’a götürmemiﬂlerse, kendimi tutamaz ve “Ne zaman gidece¤iz?” diye
sorard›m. Tabii hemen götürürlerdi. Üniversite e¤itimi için ‹stanbul’a geldikten sonra seçimim de¤il ama yaka tercihim de¤iﬂti
ve Elmada¤’daki Divan’a gitmeye baﬂlad›m.
O y›llarda geleneksel kahve d›ﬂ›nda kahve
çeﬂitleri çok az yerde yap›l›yordu ve Divan
da bu merkezlerden biriydi.
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i çimizden biri
Haldun Taner’in
“Gözlerimi Kapar›m,
Vazifemi Yapar›m’’
oyunuyla büyük ilgi
gören Yap› Kredi
çal›ﬂanlar›n›n Tiyatro
Kulübü, ayn› zamanda
banka çal›ﬂanlar›n›n
9-13 yaﬂ aras›
çocuklar›na,
beden dillerini
kullanabilmeleri, grup
içi iletiﬂim yeteneklerini
güçlendirmeleri için
yarat›c› drama e¤itimi
veriyor. Tiyatro
Klübü’nün çal›ﬂmalar›
ve üyelerinin hayatlar›
üzerindeki olumlu
etkilerini, Kulüp
Baﬂkan› Asl› Celep ve
Yönetmen Tolga Polat
ile konuﬂtuk

Hem bankac›

hem tiyatrocular

Asl› Celep: “Pazartesi sendromu kalmad›”
Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü
ve Edebiyat› Bölümü mezunu olan,
1999’dan bu yana Yap› Kredi Bankas›’nda
görev yapan Asl› Celep, Özel Bankac›l›k
Pazarlama ve Ürün Geliﬂtirme Bölümü’nde segment yöneticisi. Ancak ayn›
zamanda ruhunu tiyatroya adam›ﬂ bir
amatör olan Celep, kulübün kuruluﬂ öyküsünü Bizden Haberler’e ﬂöyle anlatt›.
Kulübün temeli nas›l at›ld›?
Tiyatro Kulübü fikri, 2004 y›l›nda bankada görev yapan bir arkadaﬂ›m›zla, çal›ﬂanlar›n tiyatroya gitmelerini organize
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etmek üzerine konuﬂurken ortaya ç›kt›.
“Aram›zda çok yetenekli arkadaﬂlar›m›z
var, neden oyun ç›karmayal›m?’’ dedik
ve bu önerimiz yönetimce kabul
görünce Tiyatro Kulübü’nü kurduk. ‹lk
oyunumuz Molière’in ’’Hastal›k Hastas›’’yd›.

m›z bünyesinde Sosyal Aktiviteler Komitesi oluﬂturulup çeﬂitli kulüpler kurulmas›na karar verilince, ben de Tiyatro Kulübü’nün baﬂkanl›¤›n› üstlendim.
ﬁimdi bu komiteye ba¤l› çal›ﬂt›¤›m›z
için daha verimli ve etkin sonuçlar alabiliyoruz.

O ilk ekip ﬂimdi de devam ediyor mu?
Kulübün çal›ﬂmalar›na 2006’da bir süre
ara vermek durumunda kald›k ve aram›zdan ayr›lan arkadaﬂlar›m›z oldu.
Dolay›s›yla ekibimizde o dönemden ﬂu
anda dört kiﬂi var. 2007’de ise banka-

Tiyatro Kulübü kaç kiﬂiden oluﬂuyor?
2007’de kulübün kuruluﬂuyla ilgili duyuru yapt›¤›m›zda ‹stanbul’daki Yap›
Kredi çal›ﬂanlar›ndan 50-60 kiﬂilik bir
kat›l›m oldu. Tabii ki bu çok özveri isteyen bir u¤raﬂ oldu¤undan sonradan bu

çal›ﬂman›n kendine has, naif bir ruhu da var.
Bu da bana çok s›cak geldi. Toplant›da bana
yönetmen olmam› teklif ettiklerinde, oyunda da
rol almak istedi¤imi belirttim. Dolay›s›yla hem
yönetmenlik yap›yorum hem de oynuyorum.
Böyle olunca da ekipte daha farkl› bir sinerji
oluyor. Mesela oyuncular benimle birebir oynayacaklar› sahnelere daha özenli çal›ﬂ›yorlar.
Bu da beni çok mutlu ediyor. Oyuncular›m›z›n
hepsini çok baﬂar›l› buluyorum.

Haldun Taner’in “Gözlerimi Kapar›m Vazifemi
Yapar›m” oyunuyla geçen y›l büyük ilgi gören Yap›
Kredi Bankas› Tiyatro Kulübü, 2009 sezonunda yine
büyük ustan›n bir baﬂka oyununa haz›rlan›yor.

say› azald› ve sonunda ekip oturdu.
Geçti¤imiz y›l kulübümüz bünyesinde
15 kiﬂi vard›, 2009 sezonu için oluﬂturdu¤umuz ekibin ise teknik taraf›
da güçlü oldu¤undan ﬂimdi daha kalabal›¤›z; say›m›z 30’a ulaﬂt›.
Bu yola ç›karken en büyük hedefiniz neydi?
Amaçlar›m›zdan biri oyun sahnelemekti ancak bir o kadar önemli olan
di¤er hedefimiz ise insanlar›n tiyatroya gitmelerini sa¤lamakt›. Her ikisini
de gerçekleﬂtirdi¤imizi düﬂünüyorum. Her ay bir tiyatro oyunu seçiyor
ve ona toplu bilet al›yoruz. Son olarak Selçuk Yöntem’in “Koca Bir Aﬂk
Ç›¤l›¤›’’ adl› oyununa gittik. Rakamlarla ifade etmek gerekirse, 2008 y›l›
içinde toplam 2 bin çal›ﬂan›m›z›n tiyatroya gitmesini sa¤larken, bizim
oyunumuzu izleyenlerin say›s› da
1500’e ulaﬂt›.
Bu tür sanatsal faaliyetler hem kurum hem de çal›ﬂanlar aç›s›ndan ne
gibi avantajlar yarat›yor?
Eski bir oyuncumuz kulübümüze
yeni kat›lan arkadaﬂlar›m›za tecrübelerini aktar›rken ﬂunu söylemiﬂti:
“Kulübün çal›ﬂmalar› sayesinde hafta
sonlar›m o kadar güzel geçiyor ki, art›k pazartesi sendromu yaﬂam›yorum.’’ Bence bu cümle durumu çok
iyi özetliyor.

Tolga Polat:
“Demet
Taner’den
övgü ald›k”
Yap› Kredi Tiyatro Kulübü Yönetmeni ve Gebze
Ça¤r› Merkezi Grubu Müﬂteri Temsilcisi Tolga
Polat da, iki buçuk y›ld›r Yap› Kredili. Ancak
öncesinde tiyatro var.
Polat, liseden sonra ‹stanbul ﬁehir Tiyatrolar›’na
ba¤l› Gösteri Sanatlar› Merkezi’nde iki y›l e¤itim
ald›, ‹stanbul Devlet Tiyatrosu’nun 2001’deki s›nav›n› kazand› ve de¤erli isimlerle birlikte sahne
ald›. Ard›ndan Marmara Üniversitesi’nde “Yarat›c› Drama” e¤itimi gördü. Ama art›k önce bankac› sonra tiyatrocu olan Polat da, ekibin oyunculuklar› ve seyircinin ilgisini anlatt›:
‹stanbul ﬁehir Tiyatrolar› ekolünden geliyorsunuz. Neden tiyatroyu b›rak›p bankac›l›¤› tercih
ettiniz?
Birtak›m özel sebeplerden ve mesleki k›rg›nl›klardan dolay› tiyatroyu b›rak›p tamamen farkl› bir alanda çal›ﬂmaya karar verdim. Çünkü
Türkiye’de tiyatroda çal›ﬂma ﬂartlar› çok a¤›r.
Evet, para kazanabiliyorsunuz ancak çok y›pran›yorsunuz. Sonunda bankada çal›ﬂmaya
karar verdim ve ne mutlu bana ki böyle büyük
bir kurumda tiyatroyla ilgilenmeye devam edebiliyorum.
Kulübün ekip ruhuna, oyuncular›n performans›na ve iste¤ine dair yorumlar›n›z› alabilir miyiz?
Kulübün toplant›s›na ilk geldi¤imde herkesin
gözlerinde öyle bir ›ﬂ›k gördüm ki, bu enerjiye
kap›lmamak mümkün de¤ildi. Ayr›ca amatör

‘Gözlerimi Kapar›m, Vazifemi Yapar›m’ oyunun sahnelenmesinden söz eder misiniz?
2007 y›l›n›n son aylar›nda yeni ekip kurulduktan sonra öncelikle oyunculuk, diksiyon, sahneye ›s›nd›rma gibi çal›ﬂmalara baﬂlad›k. Bu çal›ﬂmalar›m›z 2008 y›l›n›n ﬂubat ay› sonuna kadar devam etti. Ard›ndan oyunun çal›ﬂmalar›
dört buçuk ay sürdü ve haziranda sahneye ç›kt›k. Normalde Devlet Tiyatrolar›’nda böyle bir
oyun için sekiz-dokuz ay çal›ﬂma yap›l›r. Biz oldukça k›sa bir sürede amatör oyuncular›m›zla
oyunu sahnelemeyi baﬂard›k.
Neden bu oyunu seçtiniz?
Her ﬂeyden önce Haldun Taner’in Türk tiyatro
tarihinde çok önemli bir yeri oldu¤unu ve ekol
yarattt›¤›n› düﬂünüyorum. Bunun yan› s›ra oyunun ekibimizdeki insan profilleriyle örtüﬂmesinin
de seçimimizde etkisi oldu. Biz oyunun hem müzik hem de dans içermesini istedik. Oyuncular›m›z›n sesleri de o kadar iyiydi ki ekibimiz hem
rol yapt› hem ﬂark› söyledi hem de dans etti.
‹stanbul’dan sonra Ankara’da da sahneye ç›kt›n›z ve büyük ilgi gördünüz. ‹zleyici görüﬂlerini
paylaﬂ›r m›s›n›z?
‹stanbul’dan sonra Ankara’da da gördü¤ümüz
ilgi bizi hem ﬂaﬂ›rtt› hem de mutlu etti. Ankara’da Çankaya Devlet Tiyatrosu’nda sahne ald›k. Oyunumuzu birkaç defa izlemeye gelenler
bile oldu. Bizim için en büyük heyecan Haldun
Taner’in eﬂi Demet Taner’in Kad›köy’deki gösterimimize gelmesi oldu. Bu, profesyonel tiyatro
camias›nda bile pek görülen bir durum de¤ildir. Oyunun yüzlerce versiyonunu izlemiﬂ, diyaloglar› ezbere bilen Demet Taner gibi bir isim,
gösterimden sonra yan›m›za gelerek oyunu çok
be¤endi¤ini söyledi ve hatta ’’Bir tiyatrom olsayd› içinizden dört-beﬂ kiﬂiyi al›rd›m, çünkü
enerjiniz çok güzel’’ dedi. Bu bizi inan›lmaz
mutlu etti.
Haz›rl›k çal›ﬂmalar›na baﬂlad›¤›n›z yeni oyununuzdan söz eder misiniz?
Yine bir Haldun Taner oyunu olacak ama ismi
ﬂimdilik gizli olsun. Hedefimiz oyunu mart sonuna yetiﬂtirmek. Bu sefer daha kalabal›¤›z ve
müzi¤imizi de kendimiz yap›yoruz.
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Eyvah unutuyorum
‹leri yaﬂ hastal›¤› olan ‘unutkanl›k’ art›k gençlerin de kap›s›n› çalar oldu.
Bu konudaki fark›ndal›¤›n yükselmesiyle de kendimize teﬂhis
koyar hale geldik. Unutkanl›k hangi ﬂartlarda ‘normal’ s›n›rlardad›r?
Çizgi ne zaman aﬂ›l›r ve art›k hastal›ktan söz edilir?
lerleyen yaﬂlar›n en büyük korkular›ndan biri olan bunama,
erken teﬂhis edildi¤inde, ilerlemesi durdurulabilen hastal›klardan. E¤itim seviyesinin,
özellikle medya arac›l›¤›yla fark›ndal›¤›n
artmas›, “Acaba bunuyor muyum?” ya da,
“Bunamamak için ne yapabilirim?” diyenlerin say›s›n› hayli art›rd›. Konuyu, Amerikan Hastanesi nöroloji servisi doktorlar›ndan Bülent Kahyao¤lu ile konuﬂtuk.

‹

‹nsan neden unutur?
Unutkanl›k asl›nda do¤al bir süreç. Beynimizi bir bilgisayar gibi düﬂünürsek, beﬂ
duyu ve beﬂ duyunun alt gruplar› bir gün
içinde müthiﬂ say›da bilgi depolar. Kullan›ma, dikkat tercihlerine, konunun bizimle olan ilgisine ve ö¤renme kapasitesine
ba¤l› olarak da bu bilgiler belli yerlerde
depolan›yor, kullan›l›yor ve üretiliyor. Bütün bunlar›n d›ﬂ›nda kalan, iﬂimize yaramayan, iyi bir dikkatle ö¤renmedi¤imiz, kullanmayaca¤›m›z bilgiler
ise zaman içinde siliniyor; unutma
dedi¤imiz budur.
Sözünü etti¤iniz unutma, sa¤l›kl›
bir unutma de¤il mi?

Evet. Sa¤l›kl› bir insan›n bir ﬂeyi ö¤renmesi, kaydetmesi ve geri ça¤›rmas›, bunu bir
problemde ya da yeni bilgilerin üretilmesinde kullanmas› bir dizge oluﬂturuyor ve
bu dizgenin her bir alt grubunun da sa¤l›kl› olmas› gerekiyor. E¤er bu dizgenin
herhangi bir yerinde bir bozukluk var ise,
o zaman unutma dedi¤imiz sorunla, insanlar›n bize geldi¤i bir tablo ortaya ç›k›yor. Örnek, uykunuz bozuk, çok stresli
bir gününüzdesiniz, birçok iﬂle ayn› anda
u¤raﬂmak zorundas›n›z. O zaman ne oluyor? Odaklanma süresi çok k›sa oldu¤u ve
stresten dolay› ö¤renme yetene¤i biraz daha azald›¤› için, diyelim ki u¤raﬂt›¤›n›z beﬂ
birim iﬂin ancak üç birimini lay›k›yla yerine getirip, kaydedebiliyorsunuz; iki tanesini ise üzerinden öylesine geçti¤iniz için
yeterince kaydedemiyorsunuz ve sonra da
bunu geri ça¤›ram›yorsunuz.

Ama bu tip unutma bir sa¤l›k sorunumuz oldu¤unu göstermiyor de¤il mi?
Aynen öyle. Unutkanl›k dedi¤imiz zaman
bu tablolar›n birbirinden ayr›lmas› gerekiyor. Bellek, özellikle uyku kalitesiyle çok
orant›l›d›r. Buradan ﬂuna da gidebiliyoruz: Özellikle uyku bozukluklar› –uyku
apnesi, kronik üst solunum yollar› enfeksiyonlar›, koah gibi hastal›klarda- gece uykusu, bu uyku ile birlikte kan oksijenlenmesindeki bozukluk, dolay›s›yla beynin
de iyi dinlenip, iyi beslenememesiyle beraber, gündüz yorgunluklar, konsantrasyon, odaklanma bozukluklar› ve unutkanl›¤a yol aç›yor. Bu da normal gruplar içinde de görebilece¤imiz bir tablo.
Yaﬂ›n unutkanl›k üzerinde etkisi nedir?
Bütün organlar gibi beyin de zamanla,
yaﬂla eskiyen bir organ. Çocukluk yaﬂlar›m›zda, 30 yaﬂ grubu bize yaﬂl›, 60 yaﬂ grubu da art›k ölebilir gibi gelirdi. Ama Türkiye’de bile art›k ortalama yaﬂam süresi erkeklerde 72, kad›nlarda da 74 y›l civar›nda. Bunu da alt gruplara ay›r›rsak, 60-70
aras›ndakini erken yaﬂl›l›k, 70-80 aras›ndakini orta yaﬂl›l›k, 80’in üzerini ise ileri
yaﬂl›l›k olarak s›n›fland›rmak mümkün.
Her 10 yaﬂ art›ﬂ›nda, beynin ö¤renme ve
problem çözme yetene¤inde azalma olas›l›¤› art›yor. Mesela 80 yaﬂ grubuna gelmiﬂ
ortalama insanlar aras›nda bunama tablolar›na bakt›¤›n›z zaman, hastal›¤›n ortaya
ç›kma olas›l›¤›n›n yüzde 30 oldu¤u görü-

“Beyin insan bedeninden ayr› bir varl›k de¤il.
Sizin genel sa¤l›¤›n›z ne kadar iyiyse,
beyninizin sa¤l›¤› da o kadar iyi olur”
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Bülent Kahyao¤lu kimdir?
lüyor. Bunama hastal›¤›n›n normal yaﬂlanma süreciyle bir tak›m ayr›mlar› var.
Nedir bu ayr›mlar?
Yaﬂlanma sürecinde üç yetene¤imizde azalma hissediyoruz: ‹sim hat›rlama, gündelik
küçük eﬂyalar›n yerlerini hat›rlama, problem çözme h›z›. E¤er bu üç yetenek konusunda insanlar›n gündelik hayat›n›, sosyal
yaﬂant›lar›n› etkileyecek ölçüde, sorun var
ise, o halde hastal›k tablosunun baﬂlad›¤›ndan söz edebiliyoruz. Normal süreçle, unutma hastal›¤› aras›nda böyle bir fark var. Demans dedi¤imiz durumda, hastalar, yön bulam›yorlar, hesap yapam›yorlar, baﬂlang›çta
huy de¤iﬂiklikleri ortaya ç›kabiliyor ve bunlar da çevreyle iliﬂkilerinde sorunlar yaﬂanmas›na neden oluyor.
Gündelik hayat›m›zda haf›zam›z›n bize
bu tür oyunlar oynamamas› için neler yapabiliriz?
Beyin insan bedeninden ayr› bir varl›k de¤il
öncelikle. Sizin genel sa¤l›¤›n›z ne kadar
iyiyse, beyninizin sa¤l›¤› da o kadar iyi olur.
Özellikle kalp ve damar hastal›klar›nda bunama, hem daha h›zl›, hem de daha yo¤un
oluyor. Yani, kilonuz olmayacak, kolesterolünüz olmayacak, tansiyonunuz iyi olacak,
ﬂekeriniz kontrol alt›nda olacak, egzersiz yapacaks›n›z. Tabii kesinlikle ve kesinlikle sigaradan uzak duracaks›n›z. Bütün bunlar›
sa¤lad›¤›n›z zaman, hastal›k sürecinden
kendinizi bir ölçüde koruyorsunuz. Onun
d›ﬂ›nda gündelik hayattaki bellekle, ö¤renmeyle, problem çözme h›z›yla ilgili sorunlar
-sosyoekonomik ve kültürel faktörleri bir
yana b›rak›rsak- gene de sizin bu yeteneklerinizi ne ölçüde geliﬂtirdi¤inizle ilgili.
Yo¤un çal›ﬂma grubundaki insanlar potansiyel olarak demansa daha m› yak›n?
Hay›r, bu daha çok zaman›n nas›l ve amaca yönelik nas›l kullan›ld›¤›yla ilgili. Kendimden örnek vereyim: Sabah 5.30’da kalkar›m, haftada en az›ndan 40 kilometre
koﬂar›m, her sabah en az›ndan 25 dakika
spor yapar›m. Her hafta en az iki yeni kitap okurum ve bu konuda da birbirinden
de¤iﬂik, yeni ö¤renece¤im konular› seçerim. Mesela bir hastam›z var, mühendis.
Bütün hayat› boyunca say›larla u¤raﬂt›¤›
için, say›larla ilgili sorunu en son olarak
ortaya ç›k›yor ama kelimelerde zay›fl›¤›
var; sorunlar› da o konularda yaﬂamaya
baﬂl›yor ilk olarak. Yani ilgi alanlar›n›z› geliﬂtirmek, yeni ﬂeyler ö¤renmek peﬂinde
olmak gerekiyor. Yo¤un çal›ﬂan insanlar,
genellikle sadece kendi alanlar›nda yo¤un-

Nöroloji uzman› Bülent Kahyao¤lu 1959 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi
T›p Fakültesi mezunu olan Kahyao¤lu uzmanl›¤›n› da ayn› okuldan ald›. Halen Amerikan
Hastanesi’nde görev yapan Kahyao¤lu,
Türk Nöroloji Derne¤i, Türk Nöropsikiyatri
Derne¤i, American Academy Of Neurology
ve American Heart Assosiation
Stroke Scientific Council üyesi.

laﬂ›yor ve bu da iyi bir ﬂey de¤il. Hayat hep
yeni ﬂeyler üzerine kurulu oysa.
Son y›llarda sohbetlerin ortak konusu,
unutkanl›k. Mesela 40’l› yaﬂlar›n baﬂ›ndaki insanlarda, yaﬂlar›na ra¤men bu konuda panik yaﬂand›¤› görülüyor.
ﬁunu söylemem gerekir; bu yaﬂlar insan›n
yaﬂlanma belirtilerinin çok daha net görülmeye baﬂland›¤› dönüm noktalar›ndand›r.
Bir ikinci boyutu da, bütün dünyada yaﬂam süresi uzad›¤› için, demans hastalar›n›n say›s› da oransal olarak art›yor. Ayr›ca
medyada yer alan haberler yoluyla da fark›ndal›k gittikçe art›yor. Bunun sonucunda da herkes kendinde var olan› arama,
sorgulama peﬂine düﬂüyor. Tabii bunlar›n
yan›nda bir de endiﬂe konusu var: “Acaba
ben de bunayacak m›y›m?” ya da “Bunamamak için ne yapmal›y›m?” Oysa bu sorular›n karﬂ›l›¤› yok ﬂu anda t›pta. Ne yaparsan›z yap›n ya da ne yapmazsan›z yapmay›n, bunayacaksan›z, bunuyorsunuz;
bilgi bu. E¤er yüzde 30’luk grup içindeyseniz –ki bunda genetik özelliklerin de büyük rolü var yatk›nl›k anlam›nda- o zaman
bu süreç sizde de baﬂl›yor.
Kendimizde nas›l de¤iﬂiklikler görürsek
bu konuda doktora baﬂvurmal›y›z?
Dünyan›n her yerinde bunama ile ilgili ola-

rak hastan›n kendisinin fark ederek doktora
baﬂvurmas› ne yaz›k ki pek rastlan›lan bir
ﬂey de¤il. Daha önce de söyledi¤im gibi,
baﬂlang›çta hasta bir tak›m ﬂeyleri unuttu¤unun fark›na var›yor ama neyi unuttu¤unu
hat›rlayamad›¤› için bunun bir karﬂ›l›¤› olmuyor. Bu nedenle de baﬂta huy de¤iﬂiklikleri nedeniyle olmak üzere, hasta yak›nlar›
bir sorun oldu¤unu düﬂünerek doktora baﬂvuruyorlar. Mesela ömrü boyunca çok sert
olmuﬂ bir baba, demansla birlikte son derece yumuﬂak ve anlay›ﬂl› biri haline gelebiliyor ya da tam tersi, hayat› boyunca uyumlu
olan biri bir anda son derece sinirli ve ba¤›r›p ça¤›ran biri haline gelebiliyor.
Halk aras›nda unutkanl›¤a çare olarak
hep bulmaca çözme al›ﬂkanl›¤› gösteriliyor. Gerçekten etkili mi?
Geçenlerde bir hasta yak›n› taraf›ndan getirildi: 70 yaﬂ›nda a¤›r oturakl› görünen bir
erkek hastada demans ciddi bir biçimde
ilerlemiﬂ. Hasta yak›n› durumu hâlâ kabullenemiyordu: “Olamaz,” diyordu, “Her gün
bulmaca çözüyor!” Bulmaca çözenin bunamad›¤› saplant›s› en fazla karﬂ›laﬂt›¤›m›z savunma argüman›. ﬁu anda uygulad›¤›m›z
tedaviler hastal›¤› geri çevirmeye de¤il, durdurmaya yönelik. O nedenle hastal›¤› ne kadar erken yakalarsak, tedavi, yani hastal›¤› o
noktada tutma ﬂans›m›z o kadar art›yor.
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Potan›n
engel
tan›mayan ﬂampiyonlar›
Üst üste getirdikleri baﬂar›larla engelin bedende de¤il, hayal gücünde
oldu¤unu hepimize hat›rlatan, GS Tekerlekli Sandalye Basketbol Tak›m›,
2007-2008 sezonunda Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbolu
birinci ligini ﬂampiyonlukla bitirdikten sonra Avrupa ve k›talararas›
ﬂampiyonluklar›n› da nama¤lup olarak tamamlad›

G

öz kamaﬂt›ran baﬂar› çizgisinde K›talararas› ﬁampiyona’y› da nama¤lup
olarak tamamlayarak, k›r›lmas› zor bir rekora imza atan Galatasaray Tekerlekli Sandalye
Basketbol Tak›m›, Türkiye Engelliler
Spor E¤itim ve Yard›mlaﬂma Vakf›’n›n
önerisi ve deste¤iyle 2005 y›l›nda kuruldu. Bu alan›n en deneyimli ismi Sedat ‹ncesu’nun sporcular›n› tek tek seçerek
oluﬂturdu¤u tak›m, kuruluﬂundan bu
yana çok az de¤iﬂiklikle bugüne kadar
geldi. 2005’te ikinci ligde mücadeleye baﬂlayan tak›m,
ayn› y›l ligi nama¤lup
tamamlayarak birinci lige ç›kmaya hak kazanm›ﬂt›. Tekerlekli san-
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dalye basketbolunda ilk yabanc› oyuncu
transferini gerçekleﬂtiren tak›m, kadrodaki takviyelerle ayn› baﬂar›s›n› 2006’da da
sürdürerek ligi yine nama¤lup ﬂampiyonlukla bitirmiﬂti. Kuruluﬂundan sonraki
ilk iki y›lda kulübüne iki ﬂampiyonluk
getiren ekip, Türkiye’de engelli sporculara verilen s›n›rl› deste¤e karﬂ›n, gerekli
maddi ve manevi destek sa¤land›¤›nda
ulaﬂamayacaklar› hiçbir hedefin olmad›¤›n› kan›tl›yor. Running basketbol (yürüyen basketbol) dahil, pek çok spordan çok daha zor olan bu branﬂ
için tak›m›n menajeri Abdurrahman Güven ﬂunlar› söylüyor: “20
y›l profesyonel olarak basketbol
oynad›m. Tekerlekli sandalye
basketbol tak›m›yla birlikte çal›ﬂmaya baﬂlad›ktan sonra, yap›lan iﬂi daha iyi anlamak için te-

kerlekli sandalyeyle basketbol oynamaya
çal›ﬂt›m. ‹nan›lmaz zor bir branﬂ. Öncelikle tekerlekli sandalyeye çok iyi hakim
olmak, daha sonra da çok iyi kullanmak
gerekiyor. Bunu baﬂard›ktan sonra da top
kontrolü geliyor. Böyle bir tak›mda yer
alabilmek için en az 1.5-2 y›l, hergün antrenman yapmak gerekiyor. Bütün geçmiﬂ bilgi ve deneyimime ra¤men mesala
ﬂimdi bu tak›ma girmek istesem, beni kesinlikle almazlar!”
Ligdeki baﬂar›lar›n›n ard›ndan gözünü
uluslararas› baﬂar›lara çeviren tak›m›n
bugüne kadar gösterdi¤i performans k›r›lmas› zor rekorlar› içeriyor. 2007’de
André Vergauwen Kupas›’na kat›lan ekip,
ilk Avrupa denemesinde dördüncü oldu.
Bu ilk deneyimden sonra 2007-2008 dönemi için çal›ﬂmalara baﬂlayan tak›ma, iki
yabanc› oyuncu daha transfer edildi. Böylece yabanc› say›s› üçe ç›kan tak›m›n›n
yerli oyuncular›n›n tamam›, Türk Milli
Tak›m›nda da görev yapan Türkiye’nin
en iyi oyuncular› aras›nda yer al›yor. Takviyelerden sonra 2007’ye h›zl› giren ekip,
yine nama¤lup olarak ﬂampiyonlu¤u elde
etti. Böylece 2008’de Avrupa ﬁampiyon
Kulüpler Kupas›’na kat›lmaya hak kazanan ekip, Fransa’daki eleme grubu maçlar›ndan da nama¤lup ç›karak final oynamaya hak kazanm›ﬂt›. Geçti¤imiz y›l may›s ay›nda Madrit’deki yar› final ve final
maçlar›n› da galibiyetlerle tamamlayan

”Avrupa’y› de¤il,
bu baﬂar›n›n parças›
olmay› istedim”
Tak›m›n kuruluﬂundan itibaren ekipte olan Selim Sayak, spor hayat›n› ve ﬂampiyonlu¤a giden süreci Bizden Haberler’e anlatt›: “19 yaﬂ›mda yine engelli olan
bir akrabam›z sayesinde Adana’da baﬂlad›m tekerlekli sandalye basketboluna. Sedat Hoca ile tan›ﬂt›¤›mda Milli Tak›m’da oynuyordum. Birmingham’da turnuvada Sedat Hocam bana Galatasaray’›n tekerlekli
sandalye basketbol tak›m› kurdu¤unu, beni de tak›ma
istedi¤ini söyledi. Onun istemesi yeterliydi benim için.
Hemen kabul ettim ve orada sözleﬂme imzalad›m.
Böyle bir teklif zaten benim için büyük bir onurdu.
Adana’ya dönünce ailemle konuﬂtum, karar› bana
b›rakt›lar. Ben de ‹stanbul’a yerleﬂtim.
Tak›m›m›z bize gerçekten çok ciddi maddi ve manevi
destek verdi. Tak›m›mla birlikte bir Avrupa ve bir de
dünya ﬂampiyonlu¤u yaﬂamak istiyorum. ﬁu ana kadar Avrupa tak›mlar›ndan çok teklif geldi ama gitmeyi düﬂünmedim; ﬂu an yaﬂad›¤›m›z baﬂar›n›n bir parças› olmak istedim. Do¤ru yapt›¤›m› görüyorum. Bir
ya da iki sene sonra Avrupa’da iyi bir tak›mda olmay› planl›yorum. ﬁu anda ‹.Ü. Beden E¤itimi ve Spor
Yüksek Okulu ikinci s›n›ftay›m. E¤itimim ve yapt›¤›m iﬂ,
iç içe. Okulu bitirdikten sonra benim için yeni yollar›n
aç›laca¤›n› düﬂünüyorum. Aktif spor hayat›m bittikten
sonra da bu iﬂin yönetim bölümünde, inﬂallah da tak›m›mda olurum. Hayat›mda basketbolun olmas› beni
çok mutlu ediyor ve böyle yaﬂamak istiyorum.”

ekip, Avrupa’n›n 50 y›ll›k geçmiﬂi olan tekerlekli sandalye basketbol deneyimine
sahip tak›mlar›n›n aras›ndan yenilgi yüzü
görmeden ç›kmay› baﬂard›. Güven, yar› final ve final maçlar›n› izlerken içinde bulundu¤u ruh durumunu ﬂöyle anlat›yor:
“En fazla mutlu oldu¤umuz anlar, tabii ki
ﬂampiyon oldu¤umuz dakikalar. Bu, tarif
edilemez bir duygu. Madrit’de çok büyük
bir stres yaﬂad›k. Yar› final ve final maçlar›na geldi¤imiz zaman stres tepeye vurmuﬂtu. Hayat›mda daha önce ellerim hiç
terlememiﬂti. Fakat o turnuva boyunca ellerim sürekli terledi. Sonra son maç oldu.
Düdük çald›, maç bitti ve ﬂampiyon olduk, bir anda ellerimin terlemesi durdu.
Ondan sonra da bir daha terlemedi. Ama
bütün sürecin sonunda tatt›¤›n›z mutluluk her ﬂeye de¤er.” ‹lk kez Avrupa tekerlekli sandalye basketbol tarihinde bir Türk

tak›m›n›n ﬂampiyon oldu¤una dikkat çeken Güven, “Herkes ﬂoke oldu! Zaten bu
y›l tüm Avrupa tak›mlar› kadrolar›n› çok
daha kuvvetlendirdiler. Tabii, biz de onlar›n durumunu çok daha iyi takip ediyoruz,” diyor.
Avrupa ﬂampiyonlu¤undan sonra K›talararas› ﬁampiyona’ya, Avrupa k›tas›n› temsilen kat›lmaya hak kazanan ekibin gösterdi¤i baﬂar›, her ne kadar ulusal bas›nda
running basketboldaki ﬂampiyonluklar
kadar ilgi görmediyse de, Avrupa’da geniﬂ
yank› bulmuﬂ. Güven, “Bizimle birlikte
insanlar böyle bir spordan geniﬂ biçimde
haberdar oldular. Biz baﬂar›lar kazanmay›
sürdürdükçe ve bunlar da bas›nda yer ald›kça bilinç daha yükselecek ve basketbol
ligi de daha güçlenecek.
Güven, kulübünün maddi deste¤ine ra¤men henüz tekerlekli sandalye basketbo-

luna sponsorlar›n yeterince ilgi göstermedi¤ini de sözlerine ekliyor. Running
basketbola gösterilen ilginin kendi
branﬂlar›na gösterilmemesini, bu branﬂ›n
yeterince tan›nmamas›na ba¤layan Güven, “Bu sezondan baﬂlayarak, Avrupa ve
dünya ﬂampiyonu olmuﬂ bu tak›m› destekleyecek firmalar›n ç›kaca¤›n› umuyorum,” diyor.
Güven, tekerlekli sandalye basketbolunun
Türkiye’de yayg›nlaﬂmas› ve geliﬂmesi için
bütün büyük spor kulüplerinin bir an önce kendi tak›mlar›n› kurmas› gerekti¤ini
söylüyor ve ekliyor, “Kulübümüz bu iﬂe
hakikaten büyük yat›r›m yapt›. Engelli
kardeﬂlerimiz de kendilerine maddi ve
manevi olarak destek verildi¤i ve ﬂans tan›nd›¤›nda neler yap›labilece¤ini kan›tlad›lar. Di¤er kulüplerin de bunu örnek almalar›n› umuyorum.”
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ord ile yollarda

Vahﬂi kedilerin izinde...
Bengal kaplan›n› do¤al yaﬂam ortam›nda ilk foto¤raflayan Türk foto¤rafç›
Süha Derbent, geçen Kas›m ay›nda jaguar› da resimleyerek yedi
büyük kediyi birden çeken ender foto¤rafç›lardan oldu

S

akin dergicilik hayat›ndan
sonra vahﬂi yaﬂam foto¤rafç›l›¤›na nas›l geçtiniz?
Öncelikle kedileri izlemeyi
ve yak›ndan görmeyi çok
ayr›cal›kl› say›yorum. ‹kincisi, onlar›n foto¤raflar›n› çekmek, görüntülemek zor. Bu
zorluk da benim için çok çekici. Çekim
aﬂamas›, asl›nda maceral› bir yolculuk.
Orada bulunman›n baﬂl› baﬂ›na bir macera olmas›, foto¤raf çekimini yönetim iﬂi
haline getiriyor. En baﬂ›ndan planlama yap›p sponsor bulup organize etmek, seyahat kompozisyonundan baﬂlayarak belirledi¤im yere gidip minimum risk alarak,
beklemedi¤im, hiç hesaplamad›¤›m bir ﬂeyin karﬂ›ma ç›kma olas›l›¤›na göre planlama yaparak bu seyahati yönetmek, hayvanlar› bulup yak›n plan çekimleri yapmak ve temel davran›ﬂlar›n› da görüntüleyerek dönmek bütün süreci oluﬂturuyor.
Burada en temel ç›k›ﬂ noktam, do¤ayla
mücadele etmek de¤il, onun bir parças› oldu¤umu ve herkes kadar eﬂit parças› oldu¤umu bilerek orada bulunmak. Bu duyguyla, dergi kariyeri sonras› sadece yaban
hayat› foto¤rafç›l›¤› yapmaya baﬂlad›m.
Seyahate ç›kmadan önce ne gibi haz›rl›klar yap›yorsunuz?
Bu tip organizasyonlar› yapan kiﬂiler veya
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ﬂirketler var, onlarla ba¤lant› içinde oluyorum. Böyle bir sefere ç›kmak tam bir
y›l süren organizasyon gerektiriyor. Bütçe için sponsor bulunmas›, gidilecek ülkeye, iklime göre ekipmanlar›n sa¤lanmas› epey ciddi zaman al›yor. Psikolojik
haz›rl›k da çok önemli.
Vahﬂi kedilerin peﬂinden hangi ülkelere
gittiniz?
Afrika haritas›n› ortas›ndan ikiye bölerseniz, alt›nda kalan bütün ülkelere gittim.
Birkaç›n› sayarsak, Kenya, Botswana, Namibya, Güney Afrika, Hindistan, Kanada,
Kosta Rika, Brezilya, kutup noktas›…
Ama zaman içinde vahﬂi hayvanlara
odakland›kça sadece onlar›n yaﬂad›¤› yerlere gitmeye baﬂlad›m. Geçen y›l da¤ gorillerini çok görmek istedi¤im için Kongo’ya gittim. Burada 3 bin metrede da¤
gorillerini foto¤raflad›m. O iﬂi Worldwide
Foundation’›n deste¤i ile yapt›m.
Bengal kaplan›n› foto¤raflayan ilk
Türksünüz. Ve yedi büyük vahﬂi kediyi
kitaplaﬂt›rmak istedi¤inizi biliyoruz…
Vahﬂi kedileri foto¤raflama, oldukça uzun
soluklu bir süreç. Yedi y›l› aﬂan süreçte bazen onlar› tekrar tekrar gidip foto¤raflamam gerekti. Yedi büyük kediyi sayarsak
bunlar aslan, leopar, çita, kaplan, puma,

kar leopar› ve jaguar. Sadece jaguar eksik
kalm›ﬂt›. Jaguar projesiyle dünyada yedi
büyük kediyi çeken say›l› foto¤rafç›dan biri
olmak istiyordum. Bu say› 10’dan az. Jaguar projeme de, 2008 y›l› Kas›m ay›nda Yap›
Kredi sponsor oldu. Ve Brezilya’da Pantana’ya giderek Türkiye’nin 1/3’ü kadar olan
dünyan›n en büyük sulak alan›nda iz sürdük. 250 bin km2’lik bu sulak alanda bot
üzerinde 60 derece s›cakl›k ve %100 nemde, çok a¤›r ﬂartlarda çal›ﬂarak iki ay boyunca jaguar arad›k. Ve do¤al yaﬂam ortam›nda
foto¤raflamay› baﬂard›k. Yap› Kredi Bankas›’n›n sponsorlu¤unda jaguar› da foto¤raflad›m ve yedi vahﬂi kedi idealime ulaﬂt›m.
Jaguar› foto¤raflamay› nas›l baﬂard›n›z?
Jaguar yaklaﬂ›k 150 kg a¤›rl›¤›nda, karada
yaﬂay›p suya da dalabilen, dahas› avlanabilen bir kedi. Öyle ki, dünyan›n en büyük

Süha Derbent kimdir?
kemirgeni var, Capybara ad›nda.
Suya dal›p yaklaﬂ›k 50 kg’l›k bu hayvan› avlay›p ç›kabiliyor. Çok yo¤un bir ormanda
çok a¤›r koﬂullarda yaﬂayabilen bir kedi türü. Aslandan sonra kükreyebilen ikinci kedi
olan jaguar, av›n›n kafatas›n› ›s›r›p k›rarak
öldürüyor. Orada beﬂ farkl› jaguar gördük ve
foto¤raflad›k. Hatta bir tanesini yakalad›¤›
piranay› yerken foto¤raflad›m. Çok zor ﬂartlarda çal›ﬂt›m ve tam 10 kg verip geldim.
Yedi vahﬂi kedinin davran›ﬂlar›n› art›k
çok iyi analiz etmiﬂ olmal›s›n›z. Ortak
özelliklerini söyleyebilir misiniz?
Avlanma, bölge belirleme ve çiftleﬂmeden
baﬂka hiçbir ﬂey düﬂünmezler. Bunlar yeterli, de¤il mi?
Yedi vahﬂi kediden favoriniz hangisi?
Benim favorim her zaman kaplan.
Bundan sonra hedefiniz nedir?
Büyük idealimi gerçekleﬂtirdikten sonra hedefsiz yaﬂayamayaca¤›m için hemen yeni hedefler koydum kendime. Siyah leopar ve siyah jaguar› yine do¤al yaﬂam ortam›nda çekmek istiyorum.
Bu nadir görülen hayvanlar›n izini nas›l
sürüyorsunuz?
Herkes iﬂiyle ilgili kitaplar okur. Ben de bu
tip yay›nlar›, araﬂt›rmalar› ve haritalar› takip

1963 ‹stanbul do¤umlu. Lise mezunu. 20 y›l› aﬂk›n zamand›r profesyonel foto¤rafç›l›k yap›yor. S›ras›yla Cumhuriyet gazetesi, Atlas ve Marie Claire dergilerinde
foto-muhabir olarak çal›ﬂt›. National Geographic Traveller dergisinin görsel yönetmenli¤ini yapt›. Bu süreçte çekti¤i say›s›z ülke ve gezi foto¤raflar›n›n ard›ndan
vahﬂi hayvan foto¤rafç›l›¤›na geçti. Evli ve bir k›z çocuk babas›.

ediyorum. Hayvan d›ﬂk›s›ndan hayvan takibi nas›l yap›l›r konusunda kitap okuyorum.
Vahﬂi hayatta atlatt›¤›n›z en büyük tehlike nedir?
Hayvanlardan dolay› hiçbir tehlike yaﬂamad›m diyebilirim. Çok temel ve klasik bir
söylem olacak ama do¤ru; rahats›z etmezsen
ve sayg› gösterirsen, asla rahats›z etmiyor
kediler. En enteresan olaylardan birini Hindistan’da Bengal kaplan› çekiminde yaﬂad›m. Oralarda 7-8 metreden daha geniﬂ
alanlar olmad›¤› için bu çekim, e¤itimli fillere binerek yap›l›yor. Kaplan bir taﬂ›n üstüne
ç›kt›¤›nda biz de fille 2 metre kadar dibine
yaklaﬂt›¤›m›zda göz göze geldik. Geriye
do¤ru yatt›m, inan›lmaz bir görüntüydü.
Çünkü yak›nl›ktan makinem netlik yapam›yordu. Bunun videosu da var. O benim için
çok özel bir and›. O zaman yeni baﬂlad›¤›m
için çok korkmuﬂtum. ﬁimdi benzer pozisyonlar› birçok kediyle yaﬂ›yorum ama korkum yok çünkü art›k neyi ne zaman yapaca¤›m› ya da yapmayaca¤›m› çok iyi biliyorum. Örne¤in Sibirya kaplan› en a¤›r kedi,
340 kg civar›nda. Karﬂ›dan foto¤raf›n› çekerken bana bir ﬂey yapmayaca¤›n› biliyorum. Zaten beni göremiyor, üzerim karla ör-

tülü. Ama tek tehlike, üzerimden geçmesi
ki, kemiklerimi k›rmas› an meselesi. Ava kilitlendi¤inde baﬂka bir ﬂeyi gözü görmez.
Buna karﬂ›l›k bu kadar seyahat edip olduk
olmad›k yerlerde araçlar de¤iﬂtirince kaza
ihtimali de art›yor.
Trafik mi daha tehlikeli yoksa vahﬂi
hayat m›?
Her ikisinin de kurallar›n› çok iyi bilmek
ve uygulamak gerekiyor. Türkiye’de trafik
vahﬂi hayattan çok farkl› de¤il. ‹ﬂin kötüsü
kural tan›mayanlar ço¤unlukta oldu¤u
için tehlike giderek büyüyor. Ben güvenli¤e çok önem veririm.
Ford Mondeo’yu nas›l buldunuz?
Ben geçmiﬂten beri takip etti¤im Ford’un
özellikle klasik Mustang modelini çok be¤enirim. Yeni modellerde art›k göremedi¤im bir tasar›m ayr›cal›¤› vard›r. Mondeo
bence konforuyla çok öne ç›kan bir model.
Klasikleﬂebilecek bir tasar›m› yok belki
ama geniﬂ, konforlu ve güven veren teknik
özellikleriyle çok be¤endi¤im bir otomobil.
Özellikle 1.6 litrelik motorundan elde edilen 125 HP, onu dinamik bir otomobil haline getirmiﬂ…
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d amdaki mizahç›
Cihan Demirci cihandemirci@yahoo.com

Gülmek de genlerle ilgiliymiﬂ!

S

evgili Damdaki Mizahç› dostlar›…Bulundu¤um dam da
sonuçta bir dünya dam›.
Damdan sadece buralara de¤il arada bir dünyaya da zum
yap›yorum. Dünyada da vaziyetlerin pek iyi
gitti¤i söylenemez. Bir yanda savaﬂlar, bombalar, katliamlar di¤er yanda giderek artan
global krizler… ﬁüphesiz böylesi anlarda
insanlar daha az “gülmeye” baﬂl›yor. ‹nsano¤lunun kriz anlar›nda k›st›¤› ﬂeylerin baﬂ›nda gülümseme, kahkaha atma geliyor.
Onca yerli komedi filminin arka arkaya
vizyona girmesine, rekor üstüne rekor k›rmas›na ra¤men insan›m›z›n fazlaca güldü¤ünü söyleyemeyiz. ‹ﬂte böylesi günlerde
BBC kaynakl› bir araﬂt›rma “Damdaki Mizahç›”n›z›n zumlu gözünden kaçmad›!
Onca akla ziyan, onca acayip haber aras›nda gözümden kaçmayan haber; ABD’deki
San Francisco Devlet Üniversitesi’nce ya-
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p›lm›ﬂ bir araﬂt›rmayla ilgiliydi. Bu araﬂt›rma mutluluk ve üzüntü ifade eden mimiklerin “ö¤renilmedi¤ine”, insano¤lunun
“beynine iﬂlendi¤ine, yani genlerinde var
oldu¤una” iliﬂkin 1960’larda ortaya at›lan
bir sav› güçlendirerek gündeme getirdi.
Sonuçlar› “Kiﬂilik ve Sosyal Psikoloji” adl›
bilimsel yay›n organ›nda aç›klanan araﬂt›rmada 4 bin 800 foto¤raf incelenmiﬂ. Prof.
David Matsumoto ve arkadaﬂlar›n›n inceledi¤i kareler 2004’teki Paralimpik Olimpiyatlar›’ndan. Alt›n ve gümüﬂ madalya kazanan judocular› görme engelliler ve görme
engeli olmayanlar olarak ikiye ay›ran uzmanlar, her iki grupta da alt›n madalya
alanlardaki mutluluk ifadelerinin ayn› oldu¤unu, gümüﬂ madalya alanlar›n yüzünde ise yine görme engeli gözetmeksizin alt
dudaklar›n› s›karak birincili¤i kaybetmenin üzüntüsünü saklamak amac›yla sahte
bir gülücü¤ün belirdi¤ini saptam›ﬂ. Dere-

ceye giremeyen sporculardaki üzüntü ifadesi de her iki grupta ayn›ym›ﬂ. Baﬂka bir
deyiﬂle görme engellilerin görebilenlerle
ayn› surat ifadelerine sahip olmalar›, hisleri göstermenin veya saklaman›n yaﬂarken
ö¤renilmedi¤inin iﬂareti say›lm›ﬂ. Prof.
Matsumoto, “Genlerimizde araﬂt›rma sonucunda duygular›m›z› ifade etmemizi
sa¤layan bir kayna¤›n bulunabilece¤i kan›s› iyice güçlendi, hislerimiz ve onlar›
kontrol eden mekanizma, evrim sürecimizin izlerini taﬂ›yor olmal›” diyerek çal›ﬂmalar›n› özetledi.
Yani bilim insanlar› bu araﬂt›rman›n sonucunda; duygular›n ö¤renilerek ifade edilmedi¤ine, onun da genlere ba¤l› oldu¤unu
görmüﬂler. Bu araﬂt›rmaya bakarak; Türk
insan›n›n epeyce bir k›sm›n›n neden az
güldü¤ünü, gülmeyi sever gibi gözükmesine ra¤men daha çok a¤lamaya yatk›n oldu¤unu daha iyi anlayabiliriz... Gülmek genlerle ilgiliyse, a¤lamak da öyle olmal›.
“Damdaki Mizahç›” olarak benim bak›ﬂ›m
ﬂu ki; Bizim toplumun genlerinde gülmek
ve güldürmekten çok a¤lamak ve a¤latmak
var. Bu araﬂt›rma bendenizin y›llard›r yaz›lar›nda savundu¤u bir sava da katk› sa¤l›yor. Bu topraklarda mizah›n böylesine güçlü kök salmas›n›n nedeni gülmeye olan aﬂ›r› düﬂkünlü¤ümüz ya da onu ö¤renmemiz
filan de¤ildir, öyle olsa bunu ﬂimdiye kadar
çoktan ö¤renirdik. :))
Genlerimiz bu konuda dile geliyor ve bize
asl›nda diyor ki: “Ey kafas› ve her ﬂeyi karma kar›ﬂ›k olan, epeydir gülmeyi unutmuﬂ Türk insan›! Senin gülmeye olan ilgin sadece içinde fazlas›yla birikmiﬂ olan
ﬂu derin hüznü da¤›tmak için, yoksa senin
genlerinde gülmek yok, a¤lamak var.
Bundand›r fazlaca güldün mü birden gözünden yaﬂ gelmesi ve a¤lamaya delicesine geçiﬂ yapma iste¤in... Bundand›r bunca as›k suratl›, her an birinin üzerine atlayacakm›ﬂ gibi o halin, bundand›r fazlaca
gülmekten korkman ve t›rsman... Bundand›r a¤›r ol da delikanl› olsunlar vaziyetin... Bundand›r mizah denen o güzel güçten ürkmen, bundand›r mizah denen o
insanca ilaçtan hep uzak durman. Ne de
olsa hem genlerinde yok senin gülmek,
hem de bunu ö¤renmeye pek niyetin yok
be güzel kardeﬂim! :))”
Siz siz olun, tüm sorunlara inat gülmekten
ve mizahtan uzaklaﬂmay›n, gelecek aya dek
dam üstünden GÜLEKALIN!..

