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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, ülkemi-

zin 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› kar-
fl›lamam›z› sa¤layan da yine bu yaklafl›m›m›z olmufltur. 
“Gelecek, flimdi!” temas› ile gerçeklefltirdi¤imiz 22. Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›, özgü-
venimizi pekifltiren, gelece¤e daha büyük bir umut ve güvenle bakmam›z› sa¤layan bir top-
lant› 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 yönetici-
lere hem çal›flanlara önemli mesajlar verdi.  
Toplant›da çok de¤erli bir de konuk a¤›rlad›k. Küresel krize iliflkin öngörülerinin büyük ölçü-
de do¤ru ç›kmas›yla ad› “kriz kâhini”ne ç›kan ve uluslararas› ekonomik ve politik çevreler ta-
raf›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. Kuru-
cumuz 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 hak-
l› 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 birlik-
te, 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 hedi-
ye ise “Alt›n y›l”a özel olarak haz›rlanan, ailesi, ifl arkadafllar› ve dostlar›n›n kaleminden ya-
z›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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oç Toplulu¤u; dünya, fi-
nansal krizin yaratt›¤› so-
nuçlarla ekonomik ve si-
yasi olarak yeniden yap›-
lanmaya do¤ru giderken,

baflkalar›nca flekillendirilen bir gelecek-
te var olmak yerine, kendi gelece¤ini
kendi yaratmak ve bugünden tasarla-
mak 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 Yöneti-
ciler Toplant›s›’n›n slogan› “Gelecek, flim-
di!”, temas› “Gelece¤i tasarlamak”t›. 2008
y›l›n›n sonuçlar› ve 2009’un bütçe hedef-
lerinin 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 me-
sajla bafllad›: “Önümüzdeki y›llarda dünya
birçok bak›mdan de¤iflecek. Ekonomide

de siyasette de… Önümüzdeki verileri iyi
de¤erlendirebilirsek, de¤iflimlere haz›r ola-
bilir, 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¤i-
miz 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 etki-
ler yarataca¤›n› belirttikten sonra olas› de-
¤ifliklikleri s›ralad›: “Üç temel de¤iflim
bekleyebiliriz: Birincisi, finans dünyas› ye-
niden düzenlenecek. Düzenlemelerin sert-
li¤i piyasa ekonomisinin yerleflik ideoloji-
sine göre de¤il, krizin tahribat›na göre fle-
killenecek. Yani sermayenin küresel ak›fl-
kanl›¤›n›n azalmas› beklenmedik bir du-
rum olmayacak.
‹kinci olarak, serbest ticaretin s›n›rlar›n›n
daralmas› ve devletlerin üretim alan›nda
da dengeyi kendi lehine de¤ifltirmesi bek-

4

üresel vizyonk

K

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

“Gelecek, gelece¤e “Gelecek, gelece¤e 



leniyor. Derin krizlerde hükümetlerin piya-
salara müdahale etmesi, korumac› önlemle-
re 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 koru-
mas› zorlaflacak. Yükselen ekonomiler, tica-
retin fleklini, küresel finansman›n gelece¤i-
ni, küresel ekonomik kurumlar›n iflleyiflini
daha fazla belirleyecek.”  

“Piyasa ekonomisi hayatidir”
Ekonomiler güç kaybettikçe, piyasa ekono-
misiyle ilgili endiflelerin kaç›n›lmaz olarak
artt›¤›n› belirten Mustafa V. Koç, flöyle
devam etti: “Oysa, mevcut durumdan tü-
müyle piyasa ekonomisini, küreselleflmeyi
ve modern finans dünyas›n› sorumlu tut-
mak do¤ru de¤il. Hiç kuflkusuz bunlara
iliflkin hatalar söz konusu, ama bugün yafla-
d›klar›m›zda as›l olarak hükümetlerin çok
önemli sorumluluklar› var. Dolay›s›yla, da-
ha iyi düzenlemeler peflinde koflarken, ge-
rekli olan›n hükümetlerin daha fazla müda-
halesi de¤il, daha uzun vadeyi gözeten da-
ha 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.

Kuflkusuz dünyay› bekleyen baz› çok bü-
yük sorunlar›n yönetilmesinde de hükü-
metler 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 müda-
hale etmesi kaç›n›lmazd›r. Bu müdahale-
nin piyasa ekonomisini tahrip ediyor ol-
mas›, bugün için, tart›flman›n geri planda
kalan unsurlar›ndan biri olmaya ne yaz›k
ki mahkûmdur.”

Obama’n›n ifli zor ama umut da var
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› zama-
n›n gösterece¤ini belirtti: “Tablo karanl›k
gözükse de, umutlu olmam›z için pek çok
sebep var... Dünyan›n lider ülkesi, kendi-
ne 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 ola-
bilece¤ini düflünebiliriz.” 

Peki Türkiye aç›s›ndan durum nas›ld›?
Mustava V. Koç Türkiye ile ilgili de¤er-
lendirmesinde üst düzey yöneticilere flöy-
le seslendi: 
“Sizlere tasvir etmeye çal›flt›¤›m dünya
manzaras› içinde Türkiye’miz; Ortado¤u,
Kafkasya, ‹slam, terörizm ve enerji co¤raf-
yas› gibi s›cak alanlar›n tam göbe¤inde yer
al›yor. Küresel her türlü ekonomik ve siya-
si geliflmenin, co¤rafyam›z›n hassas ve ça-
t›flmal› yap›s›yla birleflerek büyüdü¤üne,
her f›rsatta yeniden flahit oluyoruz. Bunlara
bir de kendimize özgü sorunlar› ekledi¤i-
mizde, önümüze çözüm bekleyen çok kar-
mafl›k bir tablo ç›k›yor. Kuflkusuz bu tablo-
ya bakarken de umutlar› öne ç›karan bir tu-
tum içindeyiz. 2009 y›l›n›n Türkiye’nin
kronik sorunlar› aç›s›ndan dü¤üm ve umu-
yoruz ki çözüm y›l› olaca¤›na inan›yoruz. 
Türkiye, uluslararas› nitelikteki kronik d›fl
politik sorunlar›n› çözerse, bölgesinde özle-
di¤i liderlik konumuna oturmay› baflara-
cak, ayaklar›n› çok daha sa¤lam bir zemine
basma imkân›n› bulacakt›r. Her fleyden ön-
ce bu konular›n iç siyaset üzerinde birer
bask› unsuru olmaktan ç›kmas› bile büyük
bir kazanç olacakt›r. AB iliflkilerinin yeni-
den 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 ne-
deniyle siyasi mücadele zemini geniflledi.
Siyasi gerilimi t›rmand›racak Ergenekon
davas› gibi unsurlar, bu kritik zamanda si-
yaset sahnesinde ön plandaki yerini almaya
bafllad›. Böylesine bir gerilim, ekonomide
karfl› karfl›ya oldu¤umuz kriz tablosunu da-
ha 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› ola-
rak iç siyasi konular›n iflgal etti¤ini belirte-
rek flöyle devam etti: “Ama sonuçta süreç
hükmünü sürdürmekten geri durmad›.
A¤ustostan bu yana gerileyen sanayi üreti-
mi, sonunda kas›m ay›nda çift haneli eksiyi
gördü. Böylece yüzde 14 civar›nda bir geri-
lemeyle 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
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sonbahara kadar beklememiz gerekebilir.
Tabii bu arada içerde ve d›flar›da ilâve bü-
yük sars›nt›lar yaflamazsak. 
‹nan›yorum ki hâlâ zarar›n neresinden
dönülse kârd›r diye düflünmekten vazge-
çemeyecek 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¤ren-
mek; 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?”
Krizin geliflini görmemenin mümkün ol-
mad›¤›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› olufltura-
bilecek. Burada aslen sizlerin 2009 y›l›
performanslar› belirleyici olacak. Koç
Toplulu¤u, kurumsal, mali ve operasyo-
nel gücü ile bu krizi baflar›yla aflabilecek
ve kendini yeni küresel ortamda bugün-
künden 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 odaklan-
mal›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 kul-
lan›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, ta-
bii akla hemen tasarruf geliyor. Ancak
konuyu harcamalar, sat›n almalardan çok

daha genifl bir perspektifte, faaliyetlerimi-
zi gelifltirme ve dönüfltürme anlay›fl› ile
ele almam›z gerekiyor. Küreselleflmenin
motoru bugüne kadar ucuz iflgücü oldu.
Ancak h›zl› geliflmenin yan etkileri, yük-
sek enerji maliyetleri, afl›r› su tüketimi ve
çevre kirlili¤i olarak öne ç›kt›. 
Görünen o ki bundan sonra rekabet gü-
cünü sürdürebilmek faktör verimlili¤inin
art›r›lmas›na ba¤l› olacak. Enerji, ham-
madde ve suyun efektif kullan›m› eskiye
göre daha önem kazanacak. Kaynaklar›-
m›z› daha verimli kullanmak bir yandan
sorumlu ve basiretli iflletmecili¤in bir ge-
re¤i, di¤er yandan da sorumlu vatandafl-
l›k görevidir.
Bunun, dünyaya, çevreye, insanl›¤a, gele-
cek kuflaklara ve kendimize duydu¤u-
muz sayg›n›n ve sorumlulu¤un bir yans›-
mas› oldu¤u bilinci asl›nda Koç Toplulu-
¤u’nun genlerinde vard›r. Çünkü kuru-
cumuz merhum Vehbi Koç, bu konuda-
ki titizli¤iyle Türkiye’de öncü bir figür ol-
mufl ve kaynaklar›n dikkatli yönetimi ko-
nusunda 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› sa-
vunma perspektifi içinde ele al›nmamal›-
d›r. Hepimiz, tüm beyin gücümüzü, bu-
günle 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 giri-
flimcilik ruhu içinde hareket etmesi zo-
runludur.
Mevcut faaliyetlerimizi yeni ve yenilikçi
bir gözle görmek, mevcut pazarlar›m›za
küresel planda yenilerini eklemek de ay-
n› çerçeve içinde de¤erlendirilmesi gere-
ken konulard›r. Bütün bunlar için flirket-
ler, birimler ve bireyler aras›nda sinerjiye,
birlik ve beraberli¤e her zamankinden
çok ihtiyac›m›z var. 

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

“

“
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”
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Böyle bir ekiple, yaln›z krizi aflmakla
kalmayaca¤›m›za, gelece¤i de en bafla-
r›l› flekilde bugünden kurabilece¤imize
yürekten inan›yorum. Bu yüzden de
bu toplant› için ‘Gelecek, flimdi!’ diye-
rek 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 getire-
ce¤imize olan inanc›m ve bu do¤rultuda
sizlere olan güvenim tamd›r.”

“Kriz ülkemize geldi mi
gelmedi mi, tart›flmas› bitti”
Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgur-
lu da, geçen y›l›n temas› olarak “De¤i-
flim”i seçerken, Koç Toplulu¤u’nu gele-
ce¤in önünde koflar hale getirmeyi amaç-
lad›klar›n›, bu y›lki “Gelecek, flimdi!” te-
mas›n› da de¤iflimin devam› olarak gör-
düklerini belirterek sözlerine bafllad›. 
“Gelece¤i flekillendirmek için, içinden
geçti¤imiz kriz sürecini, do¤ru biçimde
anlamam›z laz›m” diyen Bülent Bulgur-
lu, krizin nas›l bafllad›¤›n› flu sözlerle ifa-
de etti: “Dünya ticaretinde meydana ge-
len ola¤anüstü art›flla, devasa ticaret faz-
lalar› ve rezervler yarat›ld›. Petrol üretici-
si ülkeler, yüksek fiyatlar sayesinde mu-
azzam likidite ürettiler. Amerika yöneti-
mi, 11 Eylül sonras›nda, ekonomik gü-
veni sa¤lamak amac›yla, piyasalara bü-
yük 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 olama-
yacaklar› varl›klara, borçlanarak sahip
olmalar›n› beraberinde getirdi. Hatta, ül-
keler de bireyler gibi, ucuz kaynaklar sa-
yesinde, ard› ard›na büyüme y›llar›n› ya-
flama imkân›na sahip oldular. Bunlara
ba¤l› olarak, dünyaya egemen para bi-

rimleri, gerçek de¤erlerini süratle yitirdi-
ler. Para bollu¤u nedeniyle tüm çarklar,
art›k ucuz kredi ile dönüyordu. Böyle bir
ortamda, s›n›rs›z biçimde fliflen bir balo-
nun patlamas› kaç›n›lmazd›.”
Ucuz ve bol para döneminin sonuna ge-
lindi¤ini vurgulayan Bülent Bulgurlu,
“Art›k kriz var m›, yok mu, ülkemize gel-
di 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, etkile-
yece¤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›n-
daki daralman›n etkileri, yeni ihracat pa-
zarlar›na girerek, bir ölçüde azalt›labilir”
uyar›s›nda bulundu.
Genel tablonun yaratt›¤› bask›ya bu-
günden haz›r olunmas›n›n önemine ifla-
ret eden Bulgurlu flöyle konufltu: “Bu
kapsamda, ihracat pazarlar›m›z›n yakla-
fl›k yüzde 40’›n› oluflturan Ortado¤u,
Do¤u Avrupa ve Asya’da beklenen orta-
lama yüzde 4’ler düzeyindeki büyüme
umut vericidir.” 

“Baflar›m›z tesadüfi de¤il, 
bunlar planlanm›fl aksiyonlard›”
Dr. Bulgurlu, kriz ile ilgili öngörüleri-
nin 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› gör-
düklerini belirterek haz›rl›k süreci hak-
k›nda bilgi verdi:
“fiubat 2008’de yapt›¤›m›z kriz senaryo-
su çal›flmas›n› haziran ay›nda güncelle-
dik. 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, al-
man›z gereken ilave tedbirleri sizlere he-
def 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

“

“
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”



odaklanma stratejimiz kapsam›nda ‹zocam,
Demirdöküm, BOS, Ramenka, Demrad,
Oltafl, Migros ve Koç Allianz’› varl›k fiyatla-
r› zirvede iken satt›k. Bu s›k›nt›l› dönemde
elde etti¤imiz bu önemli kaynakla, Koç
Holding’in aç›k pozisyonunu kapatt›k. Ola-
s› ihtiyaçlar›m›z ve yeni yat›r›mlar için kul-
lanabilece¤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 kavufl-
tuk. Bunlar tesadüfi baflar›lar de¤il planlan-
m›fl aksiyonlard›. fiirketlerimiz, rakiplerimi-
ze nazaran krizden daha az etkilendi.” 

Üst düzey yöneticilerden beklentiler
Zorlu bir y›l› baflar›yla geride b›rakt›klar›n›
söyleyen Dr. Bulgurlu, Topluluk flirketleri-
ni kutlad›, “fiirketlerimizin bu baflar›lar›n›n
arkas›nda, siz giriflimci liderlerimizin çok
büyük katk›s› var. Ayn› baflar›lar›n önü-
müzdeki dönemde de devam etmesini bek-
liyoruz” diye seslendi¤i üst düzey yönetici-
lerden beklentilerini flöyle s›ralad›:
“Gelecek için sizden beklentim; verimlilik
ve tasarrufa, nakit, alacak, borç ve stok yö-
netimine çok dikkat etmenizdir. Genelde
hep gördü¤ümüz uygulama, krizin ve pani-
¤in bir arada yaflanmas›d›r. Kriz ekonomik-
tir, 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 Av-
rupa a¤›rl›kl›y›z. Pazar çeflitlendirmesine gi-
delim ve farkl› pazarlar bulal›m. Krizin etki-
si do¤uya daha geç gidiyor. Uzak Do¤ulula-
r›n kapasiteleri yüksek. Bizim pazarlar›m›z-
da daha agresif davran›yorlar, fiyatlar› afla¤›-
ya çekiyorlar. Kriz sonras›nda pazar pay› ar-
t›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. Maliyet-
lerimize bakt›¤›m›zda, hammadde fiyatlar›
rakiplerimiz ile hemen hemen efl de¤er.
Grubumuzun toplu sat›n alma gücünü kul-
lanarak, hacim ekonomisi yaratal›m, daha
elveriflli bir maliyet yap›s› oluflturarak ken-
dimize 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 ver-
meyece¤iz. En büyük avantaj›m›z, s›k›nt›la-

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 mesajla-
r›n verilmesi önemlidir. Nitelikli elemanla-
r›m›z›n motivasyonlar›n›n korunmas› ve
bünyede tutulmas›, öncelikli hedefimiz ol-
mal›. Bugüne kadar bunu baflar›yla gerçek-
lefltirdi¤imize inan›yorum. Bu sene tüm ka-
tegorilerde çal›flan memnuniyeti artt›. Çal›-
flan›m›za, yapt›¤›m›z yat›r›m›n her dönem-
de devam etti¤ini hissettirmeliyiz.

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

z›n büyük etkisi bulunmaktad›r. Bayi mem-
nuniyeti araflt›rmam›z›n sonuçlar›, 2008’de
önemli oranda iyileflme sa¤lad›¤›m›z› göste-
riyor. Müflterilerimize bir iflte verece¤imiz
memnuniyetsizlik, di¤er ifllerimize de yan-
s›yabiliyor. Bu nedenle müflteri memnuni-
yetimizi, ortak hareket ederek art›rmal›y›z.
En k›ymetli varl›klar›m›zdan olan marka
de¤erlerimizi korumak için, gerekli yat›r›m-
lar› yapmaktan kaç›nmamal›y›z.
Sat›flta rakiplerimizin yapmad›¤›n› yapmal›-
y›z, yeni sat›fl modelleri yaratmal›y›z, var ol-
mad›¤›m›z sat›fl kanallar›na girmeli ve müfl-
terinin aya¤›na gidip, sat›fl yapmal›y›z. Bun-
lar› yaparken, tabiidir ki en fazla hassasiyet
göstermemiz gereken bir unsur da ‘iti-
bar›m›z’d›r. Memnuniyetle ifade etmek iste-
rim ki her y›l yapt›rd›¤›m›z itibar araflt›rma-
s›n›n sonuçlar›na göre, hem itibar›m›z› art-
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üresel vizyonk

“ABD hapfl›rd›¤›nda dünyan›n geri kalan› nez-
le olur, derler. Ancak bu defa ABD kronik za-
türree” 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 bekle-
nen k›sm›nda Türkiye gözlemlerini flöyle s›ra-
lad›: “fiu anda Türkiye, 2001’e göre çok da-
ha güçlü ve esnek bir ekonomi. Tüm finans sis-
teminizi temizlediniz, büyük miktarlarda faiz
d›fl› fazla verdiniz, kamu borcunu düflürmeye
çal›flt›n›z, esnek döviz kuru uygulamas›na geç-
tiniz, bankac›l›k sistemindeki uyumsuzluklar›
azaltt›n›z ve muazzam bir iyileflme sa¤lad›-
n›z. Dolay›s›yla, ülkenizin küresel bir floka da-
yanma kabiliyeti 2001'e göre çok daha faz-
la. Elbette bir dizi zay›f nokta da mevcut. Her

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

“K›sa vadede çok kötümser, 
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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 faz-
la 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 ola-
rak, bunun bize getirdi¤i etkileri iyi etüt et-
meliyiz. 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, tek-
noloji, inovasyon, STK iliflkileri, çevre gibi

uzun vadeli yat›r›m konular›nda geride kal-
mayaca¤›z. Yetiflmifl insan gücümüzü mu-
hafaza edece¤iz. 

“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 olma-
m›zd›r. Hedefiniz, organik büyümenin yan›
s›ra, ilave ifl hacmi, yeni pazarlar ve yeni ifl-
ler sa¤laman›zd›r. Bunu yaparken planlar›-
m›z›n, farkl› ve gerçekçi olmas› flartt›r.
Koç Toplulu¤u ailesinin de¤erli mensupla-
r›, bu y›l›n temas›n› ‘Gelecek, flimdi!’ olarak
belirledik. Ülkemiz kültürünün derinlerin-
de, ‘Varolanla yetinmek’ gibi, hayli güçlü
bir kadercilik yat›yor. Koç Toplulu¤u ola-
rak, bu kaderci yaklafl›m, bize uymaz. De-
¤erli zaman›m›z› bofla harcamayal›m. Bu-

günden yapacaklar›m›z ile gelece¤imizi fle-
killendirelim. Aksi takdirde, baflkalar› tara-
f›ndan flekillendirilen bir gelecekte, rolü-
müz, s›n›rl› kalacakt›r.
‘Gelecek, flimdi’ derken, ‘Gelecek beklen-
memeli, yarat›lmal›d›r’ demek istiyorum.
‹flin s›rr›, gelece¤i, gelece¤e b›rakmamak-
tad›r. Toplulu¤umuz’un bugünlere gel-
mesinde, geçmiflte gelece¤i yaratan, baflta
merhum Vehbi Koç olmak üzere, Koç Ai-
lesi ve Koç Toplulu¤u’nun gelmifl geçmifl
tüm eski yöneticileri, bizlerin yolunu ay-
d›nlatm›fl ve ayd›nlatmaktad›r. Onlardan
ald›¤›m›z feyz ile bugün rahatl›kla flunu
söyleyebiliyoruz: Geçmiflte nas›l baflar-
d›ysak, bugün de öyle baflarabiliriz. Sizle-
ri bugünün liderleri, gelece¤imizin mi-
marlar› olarak görüyorum. Gelecek sizle-
ri bekliyor. Yolunuz aç›k olsun.”

fleyden önce Türkiye bugüne kadar çok büyük
miktarlarda cari aç›k verdi. Bu cari aç›k bir müd-
det sabit do¤rudan yabanc› yat›r›mlarla finanse
edildi. Bu y›l, petrol fiyatlar›n›n düflmesi ve ithala-
t›n azalmas› nedeniyle cari aç›k daha düflük dü-
zeyde gerçekleflse de, küçümsenmeyecek bir bü-
yüklükte olacak. Bu aç›¤›n borçlanma ile finanse
edilmesi olas›l›¤› art›yor. Bu da iflleri daha tehli-
keli hale getiriyor. fiu anda mali sistem daha da-
yan›kl›. Ama özel sektöre bakarsan›z, flirketlerin
döviz cinsinden borcunun yüksek oldu¤unu gö-
rürsünüz. 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 borçla-
r›n›n yenilenmemesi riskine karfl›, döviz likiditesi
deste¤i sa¤lamak için 20-25 milyar dolarl›k bü-
yük bir IMF program›n›n uygulanmas›n›n sa¤du-
yulu 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 ser-
maye kesintisi veya bu sermaye ak›fl›n›n tersine
çevrilmesi, kredi likiditesinde daralmaya yol aça-
bilir. Likidite ve kredide daralman›n yafland›¤› bir
mali sistem de elbette borçlanma ve harcama, ya-
t›r›m yapma ve tüketme kabiliyetini azalt›r. Dolay›-
s›yla, tam flu anda Türkiye’de bir ekonomik daral-
man›n bafllang›c› yaflan›yor ve ben, 2009 y›l›nda
bunun sürmesini bekliyorum. Peki ne yapmal›?
Makro düzeyde sa¤lam para ve maliye politikala-
r› izlenmeli. Bu politikalar›n orta vadede istikrar›

sa¤layan, ekonomiyi daha rekabetçi ve esnek ha-
le getiren makro ekonomik ve yap›sal reformlar›n
devaml›l›¤›n› güvence alt›na almas› gerekiyor. 
Türkiye’nin konumu çok merkezi ve rekabet avan-
taj›ndan yararlanabilecek durumda. Ama çok
daha s›k› çal›flman›z ve bu dönemdeki daralma-
n›n etkilerini azaltarak gelecekte ekonominin da-
ha 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› re-
formlar›n üzerinde çal›fl›lacakt›r. Yani orta vade-
de umutluyum. Serbest ticaretin küreselleflmesi

herkes için, hem geliflmifl ekonomiler, hem de
yükselen piyasalar için iyi. Ve bu küreselleflme sü-
reci faydal› olacak. Bu nedenle tünelin sonunda-
ki ›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,

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 ekono-
mi 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 kredile-
rinizi  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› hedefleme-
niz gerekti¤inizi düflünüyorum. Ama bu sözünü

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 her-
kes için zor olacak. Sa¤lam yönetim, uzun vade-
li 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 gü-
vende kalmaya çal›flma – önerebileceklerim bun-
lar. Ve umar›m hükümetiniz de do¤ru politikalar›
uygular ve mümkün olan en k›sa sürede bu soru-
nu çözmenize yard›mc› olur.”

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”

orta vadede umutluyum, ›fl›¤› görebiliyorum”
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50. Y›l Hizmet
Ödülü

Rahmi M. Koç
(Koç Holding A.fi. Yönetim

Kurulu fieref Baflkan›)

40. Y›l Hizmet Ödülü Hasan Subafl› (Arçelik A.fi.
Yönetim Kurulu Üyesi)

üresel vizyonk

Koç Toplulu¤una uzun y›llar hizmet veren yöneti-
ciler ve yarat›c› çal›flmalar sergileyen Koç çal›flanla-
r›, 22. Üst Düzey Yöneticileri Toplant›s›’nda ödülle-
rini ald›.
Dünyada ve Türkiye’de yaflanan tüm olumsuzlukla-
ra ra¤men, giriflimci uygulamalar› ve özverili çal›fl-
malar›yla Koç Toplulu¤u hedeflerinin büyük ölçü-
de gerçekleflmesine katk› sa¤layan üst düzey yöne-
ticiler için Hizmet Ödülleri töreni, toplant›n›n sa-
bah ve akflam bölümlerinde düzenlendi. ‹lk tören-
de Koç Toplulu¤u çat›s›nda 20 ve 25 y›l›n› doldu-
ran yöneticilere ödülleri, Koç Holding CEO’su Dr.
Bülent Bulgurlu taraf›ndan sunuldu.
Hizmet Ödülleri töreni, toplant›n›n akflam bölü-
münde 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 ‹leti-
flim ve Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y. Koç’un yapt›¤›
törende üst düzey yöneticiler ödüllerini Koç Hol-
ding 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 “Tu-
rizzi Hand Show” ile renklenen gecede, ressam
Franck Bouroullec de canl› performans sergiledi.

2008 Hizmet Ödülleri
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Ali ‹hsan Kamanl› (Otokoç Otomotiv Tic.
Ve San. A.fi. Genel Müdür Dan›flman›)

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

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

35. 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)

30. Y›l Hizmet Ödülü 25. Y›l Hizmet Ödülü

20. 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)

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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üresel vizyonk

Koç Toplulu¤u de¤erler sistemini en iyi fle-
kilde temsil edip uygulayan çal›flanlar, bu y›l
da “Yarat›c› Yenilikçiler”, “‹flbirli¤i Gelifltiren-
ler”, “Müflteri Mutlulu¤u Yaratanlar” katego-
rilerinde ödüllendirildi. Her ödül kategori-
sindeki “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› Di-
rektörü’nün oluflturdu¤u bir kurul, finalistler
aras›ndan ödül sahiplerini seçti.

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

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

Arçelik

Tofafl

En Baflar›l›
Koçlular

‹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

Tüprafl



Alt› y›ll›k heyecan
2003 y›l›ndan bu yana 45 flirket, 414
projeyle alt› kategoride de¤erlendiril-
di. Bu y›l ise flirketlere 1110 proje aday
oldu ve flirketlerin ön de¤erlendirme-
leri sonucunda 51 proje “En Baflar›l›
Koçlular” ödül sistemine aday gösteril-

di. Finalist olan 18 proje aras›nda ya-
p›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¤erlendir-
me Kurulu’nun ortak de¤erlendirme-
siyle Opet’in “Tarihe Sayg› Projesi” la-

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

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

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

Grundig

Otokar

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

Opet

‹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

Otokar
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y›n gündemia

“Özgür Ruh”un
alt›n y›l›

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
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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 dün-
yas›n›n köklü ç›nar›, Türkiye’nin ilkleri-
nin adresi olan Koç Holding’in fieref Bafl-
kan› Rahmi M. Koç’un kurumda devirdi-
¤i yar›m as›r, Koç Ailesi taraf›ndan “Ya-
r›m As›r” bafll›¤›yla haz›rlanan özel bir
gazeteyle kutland›.  
“Yar›m As›r” sürprizi, 22. Üst Düzey Yö-
neticiler Toplant›s›’nda gerçekleflti. Top-
lant›n›n akflam program›nda, Toplulu¤a
30 y›l hizmet verenler, 35 y›l hizmet ve-
renler, 40 y›l hizmet verenler, derken s›-
ra, yar›m asr› geride b›rakan Rahmi M.
Koç’a geldi. Koç Holding Yönetim Kuru-
lu 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 affe-
dici” sözleriyle tan›tt›. Ali Y. Koç’un ilgiy-
le dinlenen konuflmas›n›n ard›ndan sah-
neye davet etti¤i Koç Ailesi’nin Rahmi M.
Koç’a bir sürprizi vard›. Deri bir koruma-
n›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 bi-
reylerinin, çal›flma arkadafllar›n›n, dost-
lar›n›n kaleminden Rahmi M. Koç vard›. 
Baflar›n›n, zorlu bir maratonun ürünü
olabilece¤ini kan›tlayan vesika özelli¤in-
deki 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 at-
mak; uzayan zor günleri de, çabucak
geçen mola anlar›n› da ayn› ölçüde, ay-
n› a¤›rl›kla yaflamaya haz›r olmak; yur-
tiçinde ve yurtd›fl›nda, her dilden, her
düzeyden binlerce insanla yüz yüze
gelmek; binlerce akflam›, günlük per-
formans› aynen sürdürerek geçirmek;
binlerce göz a¤z›n›zdan ç›kacaklara ki-
litlenmiflken müjdeyi ve zor haberi ay-
n› 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 yine-
lenen s›navdan yüz ak›yla ç›km›fl ve ar-
d›nda b›rakt›¤› 50 y›la hayat›n alt›n toz-
lar›n› b›rakm›fl biri.
1950’lerde Vehbi Koç imalat sektörüne
do¤ru yönelirken Rahmi M. Koç da, Ro-
bert Kolej’deki ö¤rencilik y›llar›n›n ar-
d›ndan ABD’deki Johns Hopkins Üni-
versitesi’ne ve ö¤renimle beraber yürüte-
ce¤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 geli-
yordu. Rahmi M. Koç, ‘Babas›n›n ilk göz
a¤r›s›’ ve Koç Toplulu¤u’nun ilk otomo-
tiv flirketi olan Otokoç’ta, Bernar Na-
hum’un yan›nda ifl hayat›na at›ld›. Yakla-
fl›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 vaz-
geçilmez katk›lar› nedeniyle Devlet Üs-
tün Hizmet Madalyas›, Alman Hüküme-
ti 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 Bafl-
kanl›¤›n› o¤lu Mustafa Koç’a devretti ve
Koç Holding fieref Baflkanl›¤›n› üstlen-
di. Böylelikle Rahmi M. Koç, babas›n-
dan ald›¤› ve 19 y›l boyunca flerefle ta-
fl›d›¤› bayra¤›, Koç Holding’in Cumhu-
riyet 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 Marina-
s›’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...”

“U

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

Rahmi M. Koç

“

“
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a y›n gündemi

Ad›m yaflas›n diye de¤il, 
memlekete kals›n diye...
Ancak Rahmi M. Koç’un 50 alt›n y›l›n› sana-
yici yönüyle s›n›rlamak, onu eksik anlatmak
demek. Rahmi M. Koç, 50 y›l boyunca sür-
dürdü¤ü baflar›l› ifl hayat›yla yetinmedi; ül-
kesine insanl›¤›n geçmiflinden süzerek bi-
riktirdi¤i objeleri sunmak için bir ömür
emek verdi.
Y›llar boyunca, dünyan›n her yerinden top-
lad›¤› mekanik ve endüstriyel objelerden
oluflan koleksiyonunu, bir müzeye dönüfl-
türme hayalini hep koruyan Rahmi M. Koç,
bir ifl gezisinde Detroit’teki Henry Ford Mu-
seum’u gördü¤ü gün karar›n› verdi: “Endüs-
triyel 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 Tem-
muz 2001’de Rahmi M. Koç, hayallerindeki
müzeyi tam anlam›yla ziyarete açm›fl, Türki-
ye ise ilk sanayi müzesine kavuflmufl oldu.
Vehbi Koç’un Ankara’da ticaret hayat›na
bafllad›¤› dükkân›n da bulundu¤u Çengel-
han 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› yaflat-
mak 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 kür-
süden 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. Onu-
runa düzenlenen gecede Turhan Selçuk’a
bir arma¤an sunuluyor... Üstad›n a¤z›ndan
flu sözcükler dökülüyor: “Çok baflar›l›... Ben

portremi bu kadar iyi çizememifltim...” olur.
Tarih, 14 Mart 2007. Yer, Library of Con-
gress, Washington DC.UNESCO taraf›ndan
ilan edilen Mevlana Y›l›’nda Mevlana’y› an-
ma 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 Kon-
ser Salonu. Borusan ‹stanbul Filarmoni Or-
kestras› 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›fl-
lar... Bis... Ve yine alk›fllar...
Tarih, 20 Ekim 2007. Yer, The Pierre Hotel,
New York. Dünya An›tlar Vakf› (World Mo-
numents 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 dal-
galara b›rakmakla s›n›rl› kalmad›; o engin

mavili¤e insanlar›n verdi¤i zarar› kendisine
de verilmifl sayd› ve ülkesinin sular›na duy-
du¤u sorumlulu¤u yerine getirmek için kol-
lar› s›vad›. 1994’te, gelecek kuflaklara yafla-
nabilir bir çevre b›rakabilmek, denizlerin in-
sanlara 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: “Bu-
nu içinde yaflay›p hissetmeniz laz›m. Deniz-
de bir gök var, bir de deniz... Ama onun ara-
s›nda o kadar çok nüans var ki... Gök, rüz-
gâr, deniz devaml› de¤ifliyor. Ona göre yel-
ken aç›p kapat›yorsunuz, sallant›s› var, p›r›l
p›r›l bir gökyüzü var, bal›k tutuyorsunuz,
güneflleniyorsunuz. Her noktan›z›n dinlen-
di¤ini hissediyorsunuz. Hem terapi gibi
hem de müthifl bir özgürlük duygusu...”
Rahmi M. Koç... Dalgalarla dostlu¤unu ço-
cuklu¤undan beri, büyük sadakatle sürdü-
rüyor. Ondaki özgürlük duygusunun rengi
mavi... K›y›dan bak›p el sallayan dünyal›la-
r›n göremedi¤i bir tona, ›fl›¤a ve büyüye sa-
hip olan o mavi özgürlükle, nice y›llara...

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›



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

Dick Foster: Say›n Koç’un büyük bir çekicili¤i ve
zekâs›, kaliteyi, k›ymeti ay›rt eden bir gözü oldu-
¤unu ve gizli hazineleri bulmakta üstün yetene¤i
oldu¤unu ö¤rendim. 

Helen Philon: As›l takdir etti¤imse di¤er Rah-
mi’ydi; bilgiye sonsuz merak›yla sad›k bir
dost. ‹stanbul’un zengin geçmiflini seninle kefl-
fedip 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¤-

lu oldu¤unu bilmedim. 

Mark Schulz: Otobanda da k›r yolunda da
ayn› rahatl›kla hareket edebilen baflka bir in-
san 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 fle-
yin en iyisini bilen, bilmiyorsa ö¤renen, alçakgö-
nüllü, 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. 

Güngör Mengi: Menfaat kayg›lar› güçlü bilinen
insanlar› dahi susmaya zorlarken, o inand›¤› ger-
çekleri söyledi. 

Güngör Uras: Onu öne ç›karan, “yaflam biçi-
mi” ve Rahmi Koç olarak “gerçeklefltirdi¤i ka-
l›c› eserler”dir. 

Hasan Arat: Süleyman (Seba) A¤abey arife gü-
nü 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.  

Raif Bilir: Say›n Rahmi Koç ile her yeni y›l›n ilk
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 dün-
yas›na”  de¤il, “iç dünyas›na” iliflkin ortak bir sev-
giyi paylafl›yorum; Befliktafl sevgisi!

R›za Özifl: Hayat›n›zda kaç kifli tan›yorsunuz ki,
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. 

Metin Fad›ll›o¤lu: Dans› bafllat›r, çok iyi dans
eder; en sevdi¤i parçalardan biri “Guantana-
mera”d›r.

Y›lmaz Özdil: Hiç tan›mad›¤› insanlara hayaller
arma¤an eden, esasl› biri o. Hayat›, k›rm›z› bir
karanfil gibi yakas›na takm›fl biri.

Torkom Demirciyan: Ekti¤i ama belki de sonucu-
nu göremeyece¤i tohumlar; dünyan›n bir vatan-
dafl 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 iç-
ten biri oldu¤unu görmek beni hem flafl›rtm›fl hem
mutlu etmiflti.

Erhan Bulutçu: Riskli durumlarda kimseyi riske at-
maz. Bir seferinde okyanusun dev dalgalar›na at-

lad›, tekneye yanaflamay›nca halat atmak zorun-
da kald›k. 

Yosi Catalan: Teknede nezaket kurallar› Rah-
mi Bey için çok önemlidir. Örne¤in akflam ye-
me¤ine asla flortla oturmaz, mutlaka rahat
ama fl›k giyinir. 

Necati Zincirk›ran: Rahmi Koç, bugün ülkemizin
önde gelen denizcilerinden biri olarak biliniyor-
sa, iflte onun bu yan›nda, büyük bir deniz tutku-
sunun, 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 sonla-
r›nda iki proje do¤du: RMK Müzesi ve Turmepa. 

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

Eflref Cerraho¤lu: Benim için onun çal›flma stili
her bak›mdan bir ‘ekol’ oldu. ‹fl hayat›ndaki disip-
lin anlay›fl›n›n insan› nas›l mükemmeliyete ulaflt›-
rabildi¤ini gördüm.

Devrim Sevimay: Cüm-
le içinde, ünlemsiz, be-
lirteçsiz, en sakin ve
do¤al bir biçimde
flöyle deyiverdi RMK:
“Ben” dedi, “Özgür
ruhum!”  

Dostlar›ndan
sevgilerle...
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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›

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¤il-
di. 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 or-
takl›klar›yla ad›, dünyan›n dört bir köflesin-
deydi. Vehbi Koç, eserleriyle yafl›yor ve ya-
flayacak. 
Onun üretti¤i arabaya binen, onun üretti¤i
buzdolab›, çamafl›r makinesi, f›r›nla büyü-
yen 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 bulufltur-
duk ve Vehbi Koç’un b›rakt›¤› miras›n izle-
rini sürmeye çal›flt›k. 
Özel bir bankada kurumsal finansman mü-

dürü olarak çal›flan P›nar Akso¤an, TEV’in
bursuyla yurtd›fl›nda e¤itim alm›fl. fiirketle-
re liderlik dan›flmanl›¤› ve büyük bir gaze-
tenin internet sitesinde köfle yazarl›¤› yapan
Özgür Bolat ise TEV’in bursuyla yurtd›fl›n-
da ald›¤› üniversite e¤itiminin ard›ndan ha-
len Cambridge’de doktoras›n› yap›yor. Ma-
san›n en gençlerinden biri olan Baflak Tul-
ga, Koç Lisesi son s›n›f ö¤rencisi. Koç Üni-
versitesi’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 bur-
siyeri olan Burak Öz-
gen, 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›t-
lad›. Bafllang›çta tutuk
bir röportaj havas›n-
dayd› atmosfer, ancak

ilerledikçe coflkulu bir söylefliye dönüfltü.
Gençler sadece sözleriyle konuflmuyorlard›.
Oturufllar›nda, seçtikleri sözcüklerde, yük-
sek özgüvenlerinde, en önemlisi coflkula-
r›nda ve umutlar›nda da Vehbi Koç’un izle-
rini yakalad›k.
Elbette hiçbiri Vehbi Koç’la tan›flmam›flt›.
Ancak hedeflerinde kararl›l›kla ilerlerken
onu bir lider olarak görüyorlard›. Bu ne-
denle kimisi zaman zaman “Vehbi Koç olsa

bu durumda ne yapar-
d›?” diye soruyor, do¤-
ruyu böyle bulmaya çal›-
fl›yordu; kimisi ‘toplum-
dan ald›¤›n› geri ver-
me’yi kendisine fliar edi-
niyordu.
”Bugünün flartlar›nda siz
Vehbi Koç olsayd›n›z,
ülkeniz için öncelikle ne
yapard›n›z?” diye sordu-
¤umuzda, a¤›z birli¤i et-
miflçesine ço¤u, “Politi-
kaya girerdim” dedi. Bu
tercihlerinin nedenini,
“Bu ülkede Vehbi Koç
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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 sürdürür-
düm” dedi. 
Sorular›m›z› s›ras›yla, bu genç ve gelecek
için bizlere umut veren insanlara yönlendir-
dik. 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 soru-
muza 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 ver-
di¤i önemi hat›rl›yorum. Bir sözünü oku-
mufltum; ‹yi bir ifliniz varsa bir s›f›r koyun,
iyi bir efliniz varsa bir s›f›r koyun, eviniz var-
sa 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 etkile-
di. Sa¤l›k sektörüne verdi¤i önem de yapt›-
¤› yat›r›mlarla ortada zaten. 
Duygu Bo¤an: Çal›flkanl›¤›, disiplini ve tu-
tumlulu¤u geliyor ilk anda akl›ma. En
önemli özelliklerinden birinin de karfl›s›n-
daki insanlar›n özel yanlar›n› görebilmesi
oldu¤unu düflünüyorum. Karfl›s›ndaki insa-
n›n yetene¤ini anlay›p, ona göre onu yön-
lendirdi¤ini düflünüyorum. 
Burak Özgen: Baflar› ve cesaret. Baflar›y› aç›k-
lamaya gerek yok, ortada. Cesaret içinse ha-
yat hikâyesine bakt›¤›m›zda çevresinde ör-
nek alabilece¤i kimse yokken, cesur giriflim-
lerde bulunmas› ve kendinde bu gücü bula-
bilmesi bence ola¤anüstü bir fley. ‹nsan›n
kendini bulundu¤u koflullarla s›n›rlamama-
s› 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 his-
sedece¤iz...

“‹lk yabanc› yat›r›mc›lar
ona güvenerek geldiler”
Cesaret, giriflimcilik, çal›flkanl›k, disiplin, te-
vazu, ülke sevgisi yan›tlar›n› ald›ktan sonra
bu gençlerden, Vehbi Koç’un Türkiye’nin
ekonomik ve kültürel kalk›nmas›ndaki pa-
y›n›n ne oldu¤u hakk›ndaki görüfllerini ö¤-
renmek istedik.
P›nar Akso¤an: Vehbi Koç Türkiye’nin en bü-
yük holdinginin kurucusu. Çok de¤erli bir
ifladam›. Nas›l bir hayat sürdü¤ünü çok me-
rak 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 yurti-
çi bursu var. 22 tane de kurumu var. En bü-
yük 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,

 Koç’u nas›l tan›yor?
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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. Ya-
banc› yat›r›mc›lar›n Türkiye’ye bakmas›nda
büyük bir güven oluflturdu¤unu düflünüyo-
rum. Gelen insanlar›n ilk onunla karfl›lafl-
mas›n›n Türkiye aç›s›ndan çok do¤ru ve gü-
ven 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 yöneti-
cilerinin ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’
projesi, bence çok önemli… MLMM projesi
ki, 2006’da bafllam›flt›, sadece geçen sene
yüzde 30 daha fazla meslek lisesi baflvuru-
suna eriflmiflti. Bunun en fazla yüzde befline
do¤al diyebiliriz ama kalan› bu projenin ba-
flar›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 bi-
ri de, bir yerde okumufltum; Hem Vakf›,
hem de Holding’i  kendisinden sonra devra-
lacaklar için vergilerini ödemelerini mesela,

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 ge-
lifliminde pay› çok büyük. Benim anne baba-
m›n anekdotlar›n› anlatmay› en sevdikleri in-
san Vehbi Koç. Koç Holding, Türkiye’nin ge-
lifliminde yap›tafl›. Annemin en sevdi¤i hika-
ye flöyle; Vehbi Koç bir yönetici aday›n› ye-
me¤e ç›kar›yor. Yeme¤in tad›na bakmadan
tuz ekledi¤ini görünce, ‘Üzgünüm, sizin gibi
önyarg›l› biriyle çal›flamam’ diyor.

“Miras iflte benim; burslu okuyorum”
Peki acaba Vehbi Koç’un, ülkeye ve gençle-
re miras b›rakt›¤› özellikleri nelerdi? Her bi-
ri farkl› bir aç›dan bak›yor ama en çok or-
taklaflt›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 önemi-
dir. Bu onun öncüsü oldu¤u bir fley. Hepi-
miz tabii biliyoruz, belli vak›flar var; yar-
d›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 is-
terseniz, bedeli ne olursa olsun onu yapa-
caks›n›z” diyor. Gülsel Bilal, yurtd›fl›na git-
mek istiyor. Bu sözün verdi¤i cesaretle Veh-
bi Bey’in önünü kesiyor ve “Sizi binaya al-
mayaca¤›m, beni yurtd›fl›na göndereceksi-
niz” diyor. Gülsel Abla’ya yurtd›fl› bursu ve-
riyor Vehbi Bey. Bize anlatt›¤› baz› anekdot-
lar var. ‹nanc›n do¤rultusunda, kendi de¤e-
rinin do¤rultusunda savaflmak mesela... ‹s-
rafa karfl› ç›kmas›, yüksek ifl disiplini ve
inanc› do¤rultusunda gitmesi, bizlere b›rak-
t›¤› 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› mi-
ras b›rakt›¤›n› düflünüyorum. E¤itime verdi-
¤i önem, kendini her alanda durmadan ge-

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 düflünü-
yorum. Burslu okuyorum ben üniversite-
de... Bu flansa Koç sayesinde kavufltum.
Okulun bize sa¤lad›¤› olanaklar, mezun ol-
du¤umuzda Koç Üniversitesi mezunu ol-
man›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› yer-
lerinde kütüphaneler kuruyorlar, maddi gü-
cü 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-

duklar›nda, burada ö¤rendikleri bu davra-
n›fllar› sürdürecekleri için...
Timur Sar›dereli: Ben Vehbi Koç Vakf›’n›n
kurdu¤u bir okulda okuyorum. Bu bile mi-
ras›n› yeterince aç›kl›yor bence. 

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

“Vehbi Koç, biz
gençlere düflünce

fleklini ve hayata bak›fl
aç›s›n› miras b›rakt›”

“O olsa ne yapard› diye
düflünüyorum. Benim

de¤erlerim nedir? diye
soruyorum kendime...” 

Baflak Tulga:

Özgür Bolat:

“Ben Vehbi Koç
olsayd›m, krize

ra¤men sanayiye
yat›r›m yapard›m”

Timur Sar›dereli:
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hayat›mda bunu...
Özgür Bolat: Haftada iki gün bir internet site-
sinde yaz›yorum. Ancak baz› konular var ki,
örne¤in ‹srail’le ilgili... Dinin asl›nda kendi
içinde kardeflli¤i ama d›fl›nda kalanlara kar-
fl› savafl› teflvik etti¤ini yazam›yorum mese-
la. Vehbi Koç olsa ne yapard› diye düflünü-
yorum... ‘‹nsanlar hangi de¤erler do¤rultu-
sunda nas›l savafllar vermifller ve benim de-
¤erlerim nedir? Ben o savafl› veriyor mu-
yum?’ diye soruyorum kendime.  
Baflak Tulga: Vehbi Koç ilk para kazanmaya
bafllad›¤› y›llardan itibaren hep baflkalar›na
yard›m› düflünmüfl. “Ne yaparsan, onu bu-
lursun” düflüncesinden hareket etmifl. Veh-
bi Koç Vakf›’n›n kuruluflu, iflleyifli bence ör-
nek al›nmas› gereken fleyler.  
Duygu Bo¤an: Suna K›raç’›n kitab›nda oku-
du¤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-

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 bekle-
meksizin 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-

si’nde çok önemli. Ancak siyasi liderlerimi-
zin sahip olmad›¤› bir fley. 

“Bugün Vehbi Koç 
olsam politikaya girerdim”
“Siz günümüz flartlar›nda Vehbi Koç’un ye-
rinde 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 ce-
vap 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. Sana-
yici taraf›nda ise daha küçük giriflimci flir-
ketlere f›rsat verilmesi, yarat›c› zihniyetin
önünü açmak aç›s›ndan Türkiye’de bir sa-
nayi fonu kurabilirdim.
Özgür Bolat: Bizim e¤itim sistemimiz çok ak-
sak. 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›, üs-
tün yeteneklilerin e¤itilmesi ve okullar›n ka-
litesinin 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 Üniversite-
si olarak Bahçelievler Çocuk Yurdu’na gidi-
yoruz 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¤i-
tim alsalar büyük bir potansiyel olduklar›n›
düflünüyorum. Bu konuda bir fleyler yapa-
bilmek isterdim.
Burak Özgen: Bir tarafta Vehbi Koç’un yapt›k-
lar› var, di¤er tarafta politikac›lar›n vaatleri.
Bu vaatlerin yar›s› bile yap›labilse, çok bü-
yük fleyler de¤iflir. Vaat ettiklerini yapan bir

politikac› olurdum herhalde. Keflke ülke yö-
netimi de Vehbi Koç’un izinden gidebilse,
ülke olarak çok daha iyi bir yerde olurduk.
Timur Sar›dereli: Türkiye hâlâ geliflen bir ül-
ke, iflsizlik var, yeni gelen bir ekonomik
kriz var. E¤itim seviyesi hâlâ çok düflük.
Vakfa daha fazla katk›da bulunurdum. Ye-
ni ifl imkanlar› yaratmak, yapaca¤›m ilk ifl-
lerden 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›rla-
nanlar, halen e¤itimi sürenler ve mezun
olup hayata at›lanlar, birbirlerine deneyim-
lerini aktarmaya bafllad›. 
Vehbi Koç’un kendilerine katt›¤› art› de¤er-
lerin bilincinde olan bu gençler, onun
birçok ilkesini özümsemiflti. Gelecek planla-
r›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 fiu-
bat’ta bir kez daha anaca¤›z.  

“Vak›f gibi çal›flan bir
siyasi parti olmas›n› ve

bunda eme¤imin
geçmesini isterdim”

P›nar Akso¤an:

“Vehbi Koç’un
karfl›s›ndaki insan›n özel

yanlar›n› gördü¤ünü
düflünüyorum”

Duygu Bo¤an:

“Keflke ülke yönetimi,
Vehbi Koç’un izinden

gidebilse, flimdi çok
farkl› yerlerde olurduk”

Burak Özgen:
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elecekten korkmuyo-
rum. Liseyi bitirince ifl-
siz kalmayaca¤›m› bili-
yorum. Kimbilir belki
de kendi iflimi kura-

r›m...” Bu ve benzeri cümleleri, meslek
liseli gençlerin a¤z›ndan iflittik. Önlerin-
de uzanan hayata korkuyla de¤il, inanç-
la bakt›klar›na tan›k olduk. Kimi bilinç-

le tercih etmiflti okulunu, kimi
zorunluluktan. Hepsinin bulufltu¤u ze-
min ise do¤ru yerde olduklar›ndan art›k
emin olmalar›yd›. Koç Holding’in Mes-
lek 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› ge-
ride b›rakacak olan projenin geldi¤i

noktay› de¤erlendiren Koç Holding Yö-
netim Kurulu Baflkan› Mustafa V.
Koç’un, “Meslek Liseleri çaresizlik so-
nucu var›lan bir durak de¤il, yaflama
aç›lan bir pencere ve çözümdür” de¤er-
lendirmesinin ne kadar isabetli oldu¤u-
nun.
Koç Holding’in, Vehbi Koç Vakf›’n›n
deste¤i ve Milli E¤itim Bakanl›¤› iflbirli-

“Meslek liseleri 
yaflama aç›lan penceredir”

“G

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

Mustafa V. Koç:



¤iyle 2006 y›l›nda bafllatt›¤› ve 81 ilde,
258 okulda, 8 bin meslek lisesi ö¤renci-
sine staj destekli e¤itim bursu verdi¤i
‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’ Proje-
si’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 toplan-
t›s›nda de¤erlendirildi.

Bakan Çelik’ten “Koç Holding
ç›nar› için Vehbi Koç’a sayg›
Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik ko-
nuflmas›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 Mesele-
si” Projesi’ne iliflkin olarak, “Bu sadece fi-
nansal bir destek de¤il, Koç Toplulu-
¤u’nun as›rl›k birikimini içeren bir des-
tektir” dedi. Türkiye’de zaman zaman ba-
z› kurulufllar›n aniden parlad›klar›n› ve
sonras›nda da adeta nisan ya¤murlar› gi-
bi 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, mes-
leki 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 tekno-
lojisini 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 nitelik-
siz çal›flanlar›n ald›¤›n› belirten Mustafa
V. Koç, sözlerini flöyle sürdürdü: “Tüm
olumsuz koflullara ra¤men, uzmanlara
göre böyle bir dönemde mesleki okullar-
dan mezun olanlar›n ifle yerlefltirilme ola-
na¤› düz lise ve üniversitelere oranla da-
ha yüksek görünüyor. Mevcut durumda
ülkemizin istihdam-iflsizlik sorunu; istih-
dam ve iflgücüne kat›l›m oran›n›n düflük-
lü¤ü, iflsiz say›s›n›n yüksekli¤i, yüksek
genç ve kad›n iflsizli¤i, iflgücünün yeterli

niteli¤e sahip olmamas›, istihdam üzerin-
deki vergi ve prim yükünün yüksekli¤i,
kay›t d›fl› istihdam›n yayg›nl›¤› gibi yön-
leriyle oldukça sorunlu bir görünüm arz
etmektedir. Çözüm, ilgili tüm taraflar›n
uyumlu bir iflbirli¤i içinde sorunlar› bir-
likte ele alaca¤› ulusal istihdam strateji-
sinde yatmaktad›r.” 
Bu çerçevede Proje kapsam›nda yürütü-
len tüm çal›flmalarda, meslek liselerinin
çaresizlik sonucu var›lan bir durak de-
¤il, yaflama aç›lan bir pencere ve bir çö-
züm olarak hak etti¤i itibar› bulmas›n›
hedeflediklerini belirten Mustafa V. Koç,
yaklafl›mlar›n› flöyle aç›klad›: “Gençleri-
mize, kendilerini üretken bireyler olarak
yetifltirdikleri sürece, ifl dünyas›nda on-
lara 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 di-
yebiliriz ki; en iyi meslek liselileri yine
meslek liseliler yetifltiriyor” diyen Musta-
fa V. Koç sözlerini flöyle tamamlad›: “Ül-
kemizde 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›yo-
ruz. Ülkemizin kalk›nmas›, AB’ye uyum
sürecimizin kolaylaflmas› ve sanayimizin
geliflmesi için mesleki e¤itimin önemini
her f›rsatta vurgulayaca¤›z. Projemiz kap-
sam›nda edindi¤imiz bilgi birikimini
meslek örgütlerimizle paylafl›p bu konu-
daki tecrübelerimizi Türk ifl dünyas›na
da aktaraca¤›z.”  
Bakanl›k Müsteflar Yard›mc›s› Sadettin
Sabaz ise kampanyaya olan inanc›n› flöy-
le 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 Me-
selesi 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›, gelecek-
le 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 bursiyerleri-
nin kat›laca¤›, Dünya Bankas›’n›n dü-
zenledi¤i önemli bir etkinlik de “Türki-

ye’de gençlik: Gelece¤imizi flekillendire-
lim” adl› Yarat›c› Kalk›nma Fikirleri Ya-
r›flmas›. Bu etkinlik için Meslek Lisesi
Memleket Meselesi bursiyerlerinin mes-
leki e¤itimin geliflimi ad›na kendi yapa-
bileceklerini kurgulay›p ‘www.yaraticifi-
kirler.org’ sitesine baflvurmalar› istene-
cek. Koç Toplulu¤u, kazanan en yenilik-
çi ve uygulanabilir projeyi finanse ede-
cek, ö¤rencilerin mesleki e¤itimin gelifl-
mesiyle ilgili hayallerini hayata geçirme-
lerine destek olacak. 
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Hatice Yeflilyurt
(Samand›ra Endüstri 
Meslek Lisesi-9. s›n›f) 
Elektrik-elektronik ö¤rencisiyim.
Bafllang›çta gönüllü de¤ildim
ama flimdi meslek lisesinde ol-
makla do¤ru bir seçim yapt›¤›m›

düflünüyorum. Gelecekten korkmuyorum.

Nurdan Yap›c›: (Zübeyde Han›m
Anadolu K›z Meslek Lisesi- 10. S›n›f) 
Burs sayesinde iyi bir e¤itim al›yo-
rum. Üniversiteyi de bitirip ana oku-
lu ö¤retmeni olmak istiyorum. ‹leri-
de kreflimi açmay› planl›yorum.

Ben do¤ru bir seçim yapt›m; benden küçükle-
re de meslek lisesini öneriyorum.

Aydo¤an Cantemur
(Koçtafl Meslek Lisesi Koçu)
Alan›m insan kaynaklar›
üzerine. MLMM projesiyle il-
gili duyuru yap›ld›¤› zaman
flirkette, çok heyecanlanm›fl-
t›k. Bursun yan›nda modül
uygulamalar›n› sisteme sokarak onla-
r›n kiflisel geliflimlerine de katk›da bu-
lunuyoruz. 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.

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 kal-
mayaca¤›m› biliyorum. Mesle¤in
yoksa hayatta hiçbir fley olamazs›n çünkü.

MLMM bursiyerleri
gelecekten korkmuyor



elecek tasar›mc›s›, marka stra-
tejisti Patrick Dixon, Bizden
Haberler’e markalar›n yeni tü-
ketim ça¤›na haz›rlanmas› yo-
lunda önemli ipuçlar› verdi.

‹fliniz gere¤i çok say›da kültür tan›yor-
sunuz. “Medeniyetler çat›flmas›” konu-
sunda görüflünüz nedir? Küresel bir
perspektifle sosyo-politik aç›dan gele-
cek 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›flma-

s›” bence insanlar›n küçük olaylardan yola
ç›karak hayallerinde uydurduklar› bir fley.
Küçük çapl› iç çat›flmalar var ama, gerçek-
te dünya, nesiller boyu olmad›¤› kadar
kendisiyle bar›fl›k. Gazete manfletlerinin
ötesine bakabildi¤inizde, küresel ›s›nma,
yiyecek kaynaklar›n›n azalmas› ve gelecek-
te savafllar› önlenmesi gibi konularda çok
genifl kapsaml› ortak bir anlay›fl›n, ortak
de¤erlerin ve ortak endiflelerin var oldu¤u-
nu 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 zorun-
da 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 dün-
yaya gösterme konusunda çok büyük bir
öneme sahipsiniz.

Gelifltirdi¤iniz Happynomics (Mutluno-
mi = mutluluk + ekonomi) kavram› üze-
rinde 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-
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m arka vizyon
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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!”

GELECEK TASARIMCISI
MARKA STRATEJ‹ST‹
PATRICK DIXON:



ne getiremedi¤ini art›k herkes aç›kça görü-
yor. Ancak Hindistan’da ya da Afrika’da bir
yerde günde 3 dolardan az bir parayla ya-
flamak zorundaysan›z, hayatta kalabilmek
için materyalizme mecburen ba¤l›s›n›z. Be-
nim 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 rek-
lamlar›n› gördü¤ümüz en yeni markalar ile
gerçek huzur vaadi aras›nda bir ba¤lant›
kurmak gerçekten çok zor. Özellikle be-
nim kültürümde ruhsal yönümüz genelde
çok geriledi ve afl›r› seküler olduk. Aile
ba¤lar›m›z ise oldukça zay›flad›. Ülkemde-
ki 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 zenginsi-
niz. Bunlar›ysa asla parayla sat›n alamazs›-
n›z. Huzur bak›m›ndan çok de¤erli fleyler
bunlar. Herhangi bir eflyay› her zaman sa-
t›n alabilirsiniz, fakat bu, hiç ama hiç
önemli de¤il. Önemli olan iliflkilerdir. Bir
gün kalk›p “Masraflar›m› yüzde 10 azalt-
man›n bir yolunu buldum, üstelik mutlu-
lu¤umdan da hiçbir fley eksilmedi” diyebi-
lirsiniz. Otomobilinizi daha az kullanabilir,
tatilinizi Afrika’da de¤il, yurt içinde geçire-
bilirsiniz. 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 gör-
meye bafllad›. Bence bu çok sa¤l›kl› bir du-
rum çünkü flirketlerin gerçek anlamda ne
sunduklar› konusunda bizi düflünmeye yö-
neltiyor. 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 marka-
n›n reklam›n› yapmak beyhude bir çaba-
dan öteye geçmez. Ürününüz do¤ru kalite-
de oldu¤u sürece kendi kendini nas›l olsa
satar. Dolay›s›yla piyasalar›n kalite kontro-
lü üzerindeki etkisiini yeniden gözden ge-
çirmeliyiz. Zira kalite kontrolü yeryüzün-
deki en iyi pazarlama yöntemidir.                

Müflterilerinizden ve onlara nas›l yar-
d›mc› oldu¤unuzdan bahseder misiniz? 
Benim bir flirketle olan ilgim, örne¤in stra-
tejik yat›r›m f›rsatlar›n› de¤erlendirmek
üzere bir think tank ile ortak çal›flmak flek-
linde 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 yön-
temini derinlemesine incelemek gibi.
Yapt›¤›m ifl her ne olursa olsun, dan›flman-
l›k yapt›¤›m flirketi enine boyuna incele-
rim. 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 faz-
la vakit geçirir. Arada d›flar› ç›k›p hayat› ta-
n›malar› gerekiyor. ‹nsanlar bazen riske o
kadar yak›n yafl›yor ki, bir anlamda duyar-
s›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 in-
sanlar›n ço¤u mönüleri okumakta güçlük
çeker. Neden? Çünkü restoran iflletmecile-
rinin 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›¤›n-
da mönü okuyabilmek için gözlü¤e ihtiyaç
duydu¤udur. Türk müflteriye hitap eden
bir restoran›n mönülerini Arapça bast›rma-
s› gibi. Restoran›n›zdaki en önemli müflte-
rilerin yüzde 60’› mönüyü, yani pazarlama
mesaj›n› okuyam›yor; olacak ifl de¤il! Öy-
leyse ne yapmal›? Çözüm basit: Restoran-
daki mönülerin, mum ›fl›¤›nda herkesin
kolayl›kla okuyabilece¤i kadar büyük pun-
tolarla bast›r›rs›n›z olur biter! Bütün resto-
ranlar bunu yapmaz, çünkü onlar körlefl-
mifltir. Bu tür öngörüler sayesinde perfor-
mans› büyük ölçüde art›racak iletiflim ka-
nallar› bulabiliriz. Benim iflimin as›l konu-
su 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 konusun-
da eksik tahminde bulunur. Hareket et-
mekte 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 olumsuz-
luklar› 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 flirketi-
nizi yeniden yap›land›rmak için kullan-
mal›s›n›z. Yani bafla dönecek olursak nakit
krald›r; nakit krald›r ve yeni f›rsatlar› ya-
kalamak 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.
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“En ciddi sorun
al körlüktür”

Londra’da 1957’de do¤du. T›p doktoru, fü-
türist ve ifl dünyas›n›n yaflayan en iyi 20 dü-
flünürü 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 ve-
riyor. Kanser ve AIDS hastalar› için çal›fl-
malar yapan Dixon, dört çocuk sahibi.

Patrick Dixon
kimdir?
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s tratejik sat›n alma

rünün sa¤l›kl› bir biçimde
korunmas›ndan depolan-
mas›na, tafl›nmas›ndan tü-
keticiye ulaflmas›na kadar-
ki tüm süreçlerde stratejik

bir öneme sahip olan ambalaj da toplu sa-
t›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¤u-
muz 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 Top-
lulu¤u flirketleri ihtiyaçlar›n›n konsolide
edildi¤i merkezi sat›nalma projesine, sek-
törün önde gelen ambalaj firmalar› davet
edildi. Yaklafl›k 80 milyon TL’lik hacmi
ile proje, karton kutu-oluklu mukavva

ambalaj alan›nda en büyük ihaleler ara-
s›nda yer ald›. Nisan 2008 içinde fizibili-
tesi 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 Arçe-
lik, Tat, Tofafl, Opet, Ford Otosan, Oto-
kar’›n kat›l›mlar›yla flekillendirildi.

Potansiyel tedarikçiler titizlikle seçildi
Proje yo¤un çabayla hayat buldu. Ortak sa-
t›nalma projesinde ekibin bir araya gelerek
yürüttü¤ü çal›flmalar için 7 bin km yol ya-
p›ld›. Benzer flekilde sektörün lideri konu-
mundaki firmalar› yerinde incelemek ama-
c›yla ise ayr›ca 4 bin km mesafe kat edildi.
‹hale aflamas›na gelinceye dek 1265 adam-
saat vakit harcan›rken, 35’ten fazla komite,
yine 20’den fazla tedarikçi toplant›s› yap›l-
d›. Hukuk ve çevre konular›nda dan›flman-
l›k al›nd›. Tüm çal›flmalar sonras›nda Koç

Toplulu¤u’nun karton ambalaj konusunda
eser flartname ve sözleflmeleri oluflturuldu.
Potansiyel tedarikçilerin öncelikle sektörün
önde gelen firmalar› olmas›na dikkat edil-
di. Bunun için de, Koç Grubu flirketlerinin
referanslar›, tedarikçilerin üretim kapasite-
leri, teknolojik altyap›lar›, sermaye durum-
lar›, servis ve hizmet kaliteleri, Ar-Ge faali-
yetleri, üretim ve test yeterlilikleri, organi-
zasyonel 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.

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

Ü

Ortak sat›nalma
“ambalajland›”

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”
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Bilindi¤i gibi ürünü koruma, tafl›ma, depolanmas›n› kolaylaflt›rma, farkl›laflt›rma ve tü-
keticiyle 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 bulunmak-
tad›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 flir-
ketlerinin 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 faali-
yet göstermeye bafllam›fl oldu.
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dan biri de verilerin uygun formatta
flablonlar haline getirilmesi. ‹hale flab-
lonunu kurgulamak; çal›flma grubu-
nun sürece de¤er katt›¤› en büyük ifl
ad›mlar›ndan biri. Ambalaj komitesi üye-
leri bu projenin olumlu sonuçlar getirece¤i-
ne inand›klar› için desteklerini esirgemeden
çok yo¤un bir flekilde çal›flt›lar. Koç Hol-
ding Topluluk fiirketleri lokasyonu Türki-
ye’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 dü-
zen içinde çal›flmas› için gereken tüm özve-
riyi gösterdiler. Birçok toplant› yapan komi-
te, bu toplant›larda tart›fl›lan fikirleri dikka-
te alarak ihale içeri¤inin paketlere ayr›lmas›-
na karar verdi. ‹çinde birçok ürünün oldu-
¤u bu paketler bir araya geldi¤inde ise grup-
lar 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 yar-
d›m›yla ihale yap›l›p fiyatlar bu endeksle-
re göre güncellendi. Böylece ihaleye kat›-
lan tedarikçilerin haks›z kazanç elde et-
mesi veya zarar edilmesinin önününe de
geçilmifl oldu. Böylece ihale s›ras›nda da
tedarikçilerin tekliflerinin çok farkl›lafl-
mas› engellendi ve rekabet ortam› yarat›-
larak fayda elde edildi.
Sektördeki firma yap›lanmas› ve proje içeri-
¤inin özellikle direkt malzeme taraf›nda

kullan›lmakta olan kalite de¤erleri ve test
metodlar› dolay›s›yla know how içeriyor ol-
mas› nedeniyle süreç, karfl›l›kl› görüflmeler-
le ve statejik sat›nalma teknikleri kullan›la-
rak devam ettirildi. Komite taraf›ndan olufl-
turulan teklif dosyalar›n›n tedarikçilere da-
¤›t›lmas›yla ihale süreci bafllat›ld›. ‹hale bü-
yüklü¤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 tutanakla-
r› tutuldu. Bu toplant›lar sonras› tedarikçi-
lerden 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› görüflme-
ler yap›ld›. Zincirleme yap›lan toplant›

gruplar› sabah 09:00’da bafllay›p, akflam
22:00’ye kadar kesintisiz sürdü. Son toplan-
t› akabinde yap›lan raporlama sonucunda,
Koç Toplulu¤u fiirketleri çok önemli seviye-
lerde tasarruf elde etmifl oldu.
Bu ihalede Koç Toplulu¤u flirketleri fiyat
avantaj› sa¤larken, tedarikçiler de kapa-
site 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 fay-
da sa¤land› ve ülke ekonomisini canlan-
d›rma yönünde etkide bulunacak bir ifl
ortakl›¤›na gidildi. ‹çinde bulundu¤u-
muz global kriz ortam›nda, hem Koç
Toplulu¤u, hem de tedarikçiler ad›na ve-
rimli bir dönemin bafllang›c› yap›ld›.
Böylece, 2008 y›l›n›n ilk yar›s›nda baflla-
yan çal›flmalar baflar›yla tamamland›, bir
kez daha “birlikten güç do¤du”.

Ambalaj›n önemi

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

KAP Komitesi üyeleri



irlikte baflarmakb

pet bayii fiahin Petrol Tica-
ret Anonim fiirketi’nin Yö-
netim Kurulu Baflkan› Meh-
met fiüküro¤lu bir spor tut-
kunu. 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 il-
ginç bafll›k da karikatür. Çizgi dünyas›nda,
baz› gazeteler ve internet sitelerinde çize-
rek, bu alanda kitaplar kaleme alarak varl›-
¤›n› sürdürmüfl. Bunca faaliyeti, genç yaflta
at›ld›¤› ifl hayat›yla birlikte yürüten fiükü-
ro¤lu, iflhayat›nda da Vehbi Koç’u örnek
edinmifl. fiüküro¤lu ile Vehbi Koç’tan edin-
di¤i dersleri ve “güvenli liman” dedi¤i Koç
Toplulu¤u’nu konufltuk.

Sizi tan›yabilir miyiz?
Ankaral›y›m. TED Ankara Koleji ve ard›n-
dan 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 di-

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 ön-
ce kapand›. Hayat›m, dan›flmanl›k hizmet-
lerinden tutun da, muhtelif holding yöne-
tim 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 ba-
yili¤i de vard› ama 1992-93 y›llar›nda za-
man›n flartlar›, dayan›kl› tüketim mallar›
sektörünü terk etmemizi gerektirdi. O ara-
da otomobil sat›c›l›¤›, bayili¤i, servisi, gaz
ifli gibi muhtelif ifller yapt›k. Ama aslen et-
raf›ndan dönüp durdu¤umuz ana konu-
muz akaryak›tç›l›kt›. Uzun y›llar ortak ifller
yürüttü¤ümüz Türk Petrol Holding talihsiz
bir geliflmeden dolay› tarihe kar›fl›nca, bi-
zim yolumuz da 2003 y›l›nda Say›n Fikret
Öztürk’ün teflvikleriyle, Opet ailesiyle bir-
likte 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 za-
manlarda 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 yapacak-
s›n, ne olacaks›n?” diye sormufl, ben de en
k›sa yoldan cevap vermifltim: “Önümde
uzun uzun düflünmemi gerektirmeyecek ka-
dar mükemmel bir örnek duruyor. Siz nele-
ri yapt›ysan›z ayn›s›n› takip edece¤im.” Za-
ten ifltigal sahalar›m›z içinde hem o s›rada
Arçelik bayili¤i vard›, yani dayan›kl› tüke-
tim, otomotiv, akaryak›t... Mobille birlikte
akaryak›t iflini üstlenmifl olmas›, Vehbi
Bey’in de Koç Toplulu¤u’nu kurarken mazi-
sinde önemli bir yer teflkil eder. Tabii ki had-
dim olmayarak, “Sizin çok küçük, minör mi-
nör minör bir örne¤inizi yapaca¤›m” diye

O

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 
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“Sizi taklit edece¤im
OPET BAY‹‹ MEHMET fiÜKÜRO⁄LU:

Vehbi Bey”



tatl› bir sohbete girdik. Hofluna gitti, yana¤›-
m› s›kt›. Pek adeti de¤ilmifl, geceleri k›sa otu-
rurmufl 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. Çün-
kü Vehbi Bey bizim gençlik y›llar›m›zda da
Türkiye’nin önemli ifl adam› figürüydü. Be-
ni en çok etkiyen yan›, toplumun ve devle-
tin meseleleriyle yak›ndan meflgul olmas›y-
d›. 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

çok içten, samimi, çok gerçekçi gelirdi. Ta-
bii ki ailemizin geçimini öncelikle yerine ge-
tiririz ama iflimizi yaparken hiçbirimizin
derdi sadece para kazanmak de¤il, hepimi-
zin bir fleklide borçlu oldu¤u bu ülkeye eli-
mizden gelen katk›y› sa¤lamak olmal›d›r. 
Tabii Vehbi Beyin çal›flkanl›¤›, dürüstlü¤ü,
sözünün eri olmas› ve tevazu içinde yaflama-
s› 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¤retmez-
se bile tevazuyu ö¤retir. O kriz dönemleri-
ne, o mütevaz› çal›flma anlay›fl› ve harcama
disipliniyle girmezseniz zaten ayakta kalma-
n›z mümkün olmuyor. Bizim neslin hem ta-
lihsizli¤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 bü-
yümelerinden kaynaklan›yor herhalde...
Tabii... A¤›r bir yokluk dönemi. fiimdi biz

bu krizleri çok büyütüyoruz gözümüzde.
Ama sonuç itibar›yla bir çark dönüyor. Ve
bu çark›n daha ortada olmad›¤› o dönemler-
de 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 projeleri-
ne kat›l›yor musunuz? 
Koç Toplulu¤u’nun çok genifl bir yelpaze-
de sosyal sorumluluk projeleri var. Özel-
likle mensubu oldu¤umuz Opet ailesi bu
konuda çok dinamik. Bu projelere bizler
de kat›l›yoruz. En son Çanakkale projesi-
ne kat›lm›flt›k. Zaten Opet’i rakiplerinden
ay›ran en önemli özelliklerden biri sosyal
sorumluluk çal›flmalar›. Mesela temiz tu-

valet kampanyas›… Rakiplerinin günde-
minde yokken çevreyi gözetmek ve önem-
li 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, gir-
di¤i alanlarda güven duygusu yarat›r.
Hangi gazeteyi aç›p Türkiye’nin önemli
sektörlerinde yer alan firmalar›na baksa-
n›z, hep Toplulu¤a ait isimleri gördü¤ü-
nüzde, “Ben güvenli, sa¤lam bir yerde-
yim” hissi yaflars›n›z. Bu çok önemlidir.
‹çinde bulundu¤umuz benzeri s›k›fl›k dö-
nemlerde de do¤ru bir limanda oldu¤u-
nuz rahatl›¤›n› tafl›rs›n›z.
Bunun haricinde grubun farkl› sektörler-
deki kurulufllar› birbirini besler, sinerji
yarat›r. Bu durum bizlere ilave imkanlar
sa¤lar. Bankac›l›k ya da mesela promos-
yon çal›flmalar›nda Koç Toplulu¤u ürün-

lerinin imdada yetiflmesi gibi… Dolay›s›y-
la insanlar bu sinerjiden etkilenerek bek-
lentilere 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 Top-
lulu¤u bir baflka grupla k›yas edilmeyecek
avantajlar tafl›r.
Ayr›ca bugün birçok grup ne yurtd›fl›ndan
ne yurtiçinden bankalardan kredi ürete-
mezken, Koç Toplulu¤u uluslararas› bir
kurumdan 770 milyon dolar kredi yaratt›.
Bu krediyi kendi grup flirketleri içerisinde
de¤erlendirip, bir anlamda s›k›flan piyasa-
lara nefes ald›racak. Bir flekilde bize de
yans›yacak pozitif bir geliflme bu. Bunla-
r›n, özellikle böyle çalkant›l› dönemlerde
avantaj teflkil etti¤ini düflünüyorum.
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“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”



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. Sö-
zünü etti¤imiz kitab›n ad› “Her yan› görme-
ye 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 basa-
cak eser arayan ‹brahim Müteferrika’n›n eli-
ne geçer. Müteferrika, üç y›l süren bas›m
süresince kitaba neredeyse bir o kadar ekle-
me yapar. Yani art›k biraz da ‹brahim Mü-
teferrika’n›n eserine dönüflür.
‹brahim Müteferrika’n›n matbaas›nda bast›-
¤› kopyalardan biri, bir müzayedede zama-
n›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›labile-
cek yanl›fl bilgilerle dolu, tats›z bir fley ç›kar
ortaya. Ancak, Osmanl›’n›n 16 ve 17. yüz-
y›ldaki kültürel ve bilimsel iklimine iliflkin
ipuçlar›yla dolu olan bu kitap, ça¤dafllaflma
serüveninde izlenen yolun neredeyse bafl-

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 aka-
demik 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-› Cihânnü-
mâ”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 Çe-
lebi kaleme alm›fl, 75 y›l sonra ‹brahim Mü-
teferrika güncelleyerek basm›fl, 300 küsur
y›l sonra ise Bülent Özükan ve ekibi, mev-
cut metne, günümüz okurlar›n›n o zaman›
anlayabilmelerini sa¤layacak eklemeler yap-
m›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›fllar-
d›r. Yani asl›nda “Kitab-› Cihânnümâ” üze-
rine yeni bir kitap yap›lm›flt›r.
Topkap› Saray›’na kay›tl› kopyas›ndaki 698
sayfa, 40 levha, 56 sayfadan oluflan koleksi-
yonun tamam›n›n t›pk›bas›m› bu kitapta
yer al›yor. 2 bin adet bas›lan kitab›n her bi-
rinin içinde, sat›n alan okur kendi ismine
düzenletebilsin diye bir de sertifikas› var.
Yani bu kitab›n orijinal Cihânnümâ oldu¤u-
nu söylemek pek de do¤ru bir tan›mlama
olmaz. Bu çal›flma ancak, “Postmodern Ci-
hânnümâ” olarak tan›mlanabilir.

ültürel vizyonk
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360 y›ll›k bir öykü:

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

B

Cihânnümâ

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¤raf-
ya kitab› m›, atlas m›, yoksa ansiklo-
pedi mi? 
Astronomi ve co¤rafya kitab›d›r. “Dün-
ya 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 döne-
mine göre en son bilgileri toplumuna

Osmanl›’n›n
Bat›’ya aç›lan

penceresi
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aktaran bir kitapt›r. Kitap asl›nda Çin ve Gü-
ney Asya Adalar› vs. o taraftan bafll›yor, ad›m
ad›m Ortado¤u’ya do¤ru geliyor. Katip Çele-
bi Van’a getiriyor, ondan sonras›n› Mütefer-
rika ‹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 sa-
raya veriyor parça parça...
Hay›r kitap halinde veriyor. Matbaadan ön-
ceki dönemde ya sultana ya vezire verilirdi.
Saray bölgesi çevresinde dönerdi sanat da bi-
lim de. Geri kalm›fll›¤›m›z›n kökeni oralar-

dand›r. Diyelim ki Cihânnü-
mâ’dan yani ilk nüshas›ndan
on tane yaz›lm›flt›r, birisi al›r
bakar be¤enmez filan. Müte-
ferrika herkese ulaflacak hale
getirir, o zaman›n flartlar›nda
tabii. Her kitab›ndan kaç nüs-
ha bas›ld›¤› buralarda kay›tl›-
d›r. Kaynakçay› görseniz fla-
flars›n›z. Cihânnümâ 500 ba-
s›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 yazar-
lar; en önemlisi de yanl›fl ifli-
ten, yanl›fl yazar. Halbuki mat-
baa yönteminde en önemli fle-
yi müsahhih yapar.

‹brahim Müteferrika’n›n Ci-
hânnümâ’ya katk›s› nedir? 
‹brahim Müteferrika toplum-
sal 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›y-
m›fl gibi Cihânnümâ diyor
ama asl›nda onun yar›s› kadar
da ekleme yap›yor. Kabul et-
mek laz›m ki ‹brahim Mütef-

ferrika’n›n eseri bu art›k. Hem ç›kard›¤› di-
¤er kitaplar da çok önemli, Arapça lügat, de-
niz savafllar›, tarih kitaplar›… Bütün bunlar
senin toplumuna ilk defa sunuluyor. ‹bra-
him Müteferrika yaz›yor ve bas›yor. “Millet-
lerin düzeninde ilmi usuller” diye bir kitap
var mesela. Burada do¤rudan do¤ruya Hris-
tiyanl›¤› elefltirir. Kendisi aslen Macard›r.
Osmanl›’ya esir düflmüfl, Müslüman olmufl-
tur. Ama tam inanm›flt›r. Bu kitapta Avrupa-
l› subaylarla konufltu¤unu, modern savafl
usullerinin nas›l oldu¤unu ve bunlar› uygu-
lamam›z gerekti¤ini anlat›r... Baz› Avrupal›
tarihçiler, Müteferrikan›n bu hareketi sadece

Osmanl›n›n de¤il ‹slamda rönesans›n bafl-
lang›c›n› temsil eder, diyor. 

Peki siz “postmodern Cihânnümâ”y› ha-
z›rlarken nas›l çal›flt›n›z? 
Eski Türkçe üslup olarak a¤›rd›r. O kelime-
lerin hepsini bilmek özel bir uzmanl›k ister.
Hem o dili bileceksin, hem o dönemi bile-
ceksin, hem de o üslubu bileceksin. O ye-
diyüz sayfay› teker teker okudum. Üçer
sayfal›k özetler yapt›m. T›pk› bas›mlar bi-
lim adamlar› içindir. Nikran ülkesi, Afga-
nistan, Nil Nehri gibi co¤rafyalardan bahse-
diyor. Bunun hepsini yazsam, yine kimse
okumaz. Benim iradem yoktur ama; nokta-
s›z, virgülsüz akan her üç sayfan›n anlafl›l›r
bir özetini yapt›m. Onun için bunun ad›n›
postmodern Cihânnümâ koydular... Cihân-
nümâ, 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, dün-
yay› bu flekilde düflünenlerin say›s› son dere-
ce az. Hem Osmanl› dünyay› idare etti¤i iddi-
as›ndad›r. Bunu halka açarsan, o zaman da
sen parma¤›m› kaplad›¤›n kadar m› hükme-
diyorsun 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 ol-
muyor. 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 yetifl-
mifltir. Biz ça¤dafllaflmam›z›n flifrelerini bu-
ralardan çözece¤iz.



yla Dikmen'in “Anlamaz-
d›n” flark›s› son aylarda
Türkiye’yi kas›p kavuru-
yor. Yönetmen Ça¤an Ir-
mak’›n Iss›z Adam filmin-

de kulland›¤› eski flark›lar, Türkiye’de
flimdiye kadar müzik piyasas›nda görme-
di¤imiz bir nostalji patlamas›na neden ol-
du. Türk pop müzi¤inin 45’lik plak ça¤›
yeniden tüm s›cakl›¤›yla hayat›m›zda.
Müzik piyasas›n›n kalbi Unkapan›, flim-
dilerde hummal› bir biçimde eski 45’lik-
leri dijital ortama aktarma çal›flmalar›
içinde. Çocuklu¤undan beri “renkli don-
durmalar›yla” gönlünü çelen Divan’›n
müdavimi olan müzik yazar› Naim Dil-

mener’le, “Anlamazd›n” flark›s›ndan yola
ç›k›p, geçmifle özlemi ve bu özlemin ne-
denlerini konufltuk. 

Son aylarda nereye gidersek gidelim,
Ayla Dikmen’in “Anlamazd›n” flark›s›n›
duyuyoruz. fiark›n›n aradan geçen bun-
ca 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›n-
da kald›¤› için bu denli ses getirmiyordu.
Ben bu tür geçmifle özlem tafl›yan patla-
malar› 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›la-
bilecek tek fley geçmifle, mutlu günlerin
an›lar›na s›¤›nmak oluyor. Bence “Iss›z
Adam” filminin müzikleri sadece bir vesi-
le oldu bu patlama için; haz›rd›k ve bekli-
yorduk zaten. Film do¤ru zamanda göste-
rime girdi, do¤ru bir yerde, do¤ru flark›lar
kulland›. Bana göre flu içinde bulundu¤u-
muz 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

ivan sohbetlerid
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O flark›lar
sokaklar›
dolduracak!
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umutlar›m›z

zay›flam›fl, hatta
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oluyor.  “Iss›z Adam”
filminin müzikleri

sadece bir vesile oldu
bu patlama için;

haz›rd›k ve
bekliyorduk zaten”
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sokaklar›
dolduracak!



flark›lar› kullan›lan yorumcular›n befli de sü-
perler ama özellikle Hümeyra ve Ayla Dik-
men, her ikisi de, müzi¤e bütün hayatlar›n›
vermifl sanatç›lar. Semiramis Pekkan, Nil
Burak ve Sibel Egemen, yönetmenin tercih-
leri. Ben ya da bir baflkas›, “Hay›r bu sanat-
ç›lar de¤il, flu…” diyebilir ya da flark› seçim-
lerinin farkl› olmas› gerekti¤ini söyleyebi-
liriz. Yönetmenin öznel seçimleri bunlar. Is-
s›z Adam de¤il de bir baflka film ya da bir
baflka dizi de ayn› patlamay› yaratabilirdi
dönem itibariyle. 

Dönem dönem epeyce taraftar bulan, “Es-
kiler daha güzeldi” de¤erlendirmesini siz
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Bizim ülkemiz de dahil, dünya döndükçe,
her dönem iyi flark›-kötü flark› ya da iyi mü-
zik-kötü müzik ayr›m› olacakt›r; sadece mü-
zikte de de¤il, sanat›n her kolunda böyledir.
Geçmifle dönüfl, bugün iyi müzik yap›lmad›-
¤›ndan de¤il, o flark›y› dinlerken düflündük-
leriniz 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 dö-
nemki geçmifle dönüfl patlamas›nda da o flar-
k›lar sokaklar› dolduracak. Ama en az›ndan
Türkiye için bu patlaman›n çok iyi bir etkisi
oldu, eskiler art›k dijitale aktar›lmaya baflla-
d›; sadece bu bile bana göre çok büyük bir
kazanç. Dijital ortama transfer edilmifl popü-
ler müzikler az oldu¤u için günümüz kufla¤›
geçmifli düflündü¤ünde, milad› MFÖ (Maz-
har, Fuat, Özkan) ya da Sezen Aksu ile bafl-
lat›yor. Oysa MFÖ ya da Sezen Aksu, bir ta-
rih çal›flmas› yap›lsa, en fazla, popun orta ça-
¤›na denk gelirler. Ayten Alpman, Ayferi,
Gönül Turgut ve di¤er büyük isimlerin al-
bümleri CD’lere aktar›larak yay›nland›kça,
bu tarih kaymas› da önlenmifl olacak.

Iss›z Adam’›n bir etkisi de plak ve pikap
talebini art›rmas› galiba… 
CD teknolojisi dijital, plak ise analog. Diji-
tal teknolojinin say›s›z nimetleri var o ne-
denle de flimdi pla¤›n CD’den iyi oldu¤unu
söylemek biraz saçmaym›fl gibi geliyor in-
san›n kula¤›na. Ama bir baflka aç›dan da,
müzik dinlemeye bir ritüel olarak bak›yor-
san›z, plak çok bambaflka bir zevk. Mesela
CD'yi yerlefltiriyor ve bir daha göremiyor-
sunuz. Gaipten gelen bir ses gibi, ama plak
öyle de¤il. Plak gözünüzün önünde dönü-
yor, bir yandan müzi¤i dinlerken bir yan-
dan da pla¤›n kapa¤›yla daha çok vakit ge-
çiriyorsunuz. Son dönemde pek çok tan›-
d›¤›m ya da okurum, eskicilere koflup, plak
ve pikap bulmaya çal›flt›¤›n› söylüyor me-
sela. 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¤›, bel-
ki bir 100 y›l bana m›s›n demeyece¤i dü-

flünülüyordu ama sonuç ortada; CD çok
daha kolay tozlan›yor, çiziliyor ve üzerin-
deki 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’lik-
ler” yaz›lar›m ve kitaplar›m nedeniyle oku-
yucular›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 mut-
luyum. Aç›kça söylemem gerekirse, ben gü-
nümüzde yap›lan her fleyi bir kalemde silip,
dün ve öncesinde yap›lan her fleyi yücelten-
lerden 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 flöy-
le soral›m, geçmiflten bugüne size ayn›
keyfi veren neler var?
Tek kalemde verilecek bir cevap yok bu so-
ruya. Ama mesela flu anda söylefli yapt›¤›-
m›z Divan benim için geçmiflte de bugün
de keyif ald›¤›m mekânlardan biri. Çocuk-
lu¤um Mardin’de geçti. Okulun tatil olma-
s›n› iple çekerdim. ‹yi bir ö¤renciydim,
okul kapan›r kapanmaz, ödül olarak üç bu-
çuk ayl›¤›na ailem beni her yaz ‹stanbul’a,
halam›n yan›na gönderirdi. ‹stanbul benim
için rüya gibi bir kentti –hâlâ da çok sevi-
yorum ‹stanbul’u. Ama ‹stanbul’un bir an-
lam› da Divan Pastanesi’nin, renk renk
dondurmalar›yd›; Mardin’de sadece kay-
makl› dondurma vard›! E¤er ‹stanbul’a gel-
di¤imin ikinci ya da üçüncü günü olmufl ve
beni hâlâ Divan’a götürmemifllerse, kendi-
mi tutamaz ve “Ne zaman gidece¤iz?” diye
sorard›m. Tabii hemen götürürlerdi. Üni-
versite e¤itimi için ‹stanbul’a geldikten son-
ra 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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Naim Dilmener 1956 y›l›nda Mardin'de do¤du. Üniversiteye ka-
dar olan e¤itimini Mardin’de tamamlad›. Beyaz›t Maliye Muha-
sebe Yüksek Okulu ve ard›ndan ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Ensti-

tüsü'nde üniversite e¤itimini tamamlad›. Ö¤rencilik y›llar›nda çeflitli dergilerde yazmaya bafllad›. ‹lk denemeleri mizah dergilerinde yay›m-
land›. 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 dergilerin-
de 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› bulunu-
yor. Kendi mali müflavirlik flirketi olan Dilmener halen Aç›k Radyo'da "Dünya Dönüyor" adl› program› da haz›rl›yor ve sunuyor. 

Naim Dilmener kimdir?



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 Bölü-
mü’nde segment yöneticisi. Ancak ayn›
zamanda ruhunu tiyatroya adam›fl bir
amatör olan Celep, kulübün kurulufl öy-
küsünü Bizden Haberler’e flöyle anlatt›. 

Kulübün temeli nas›l at›ld›?
Tiyatro Kulübü fikri, 2004 y›l›nda ban-
kada görev yapan bir arkadafl›m›zla, ça-
l›flanlar›n tiyatroya gitmelerini organize

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 Hasta-
s›’’yd›. 

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

m›z bünyesinde Sosyal Aktiviteler Ko-
mitesi oluflturulup çeflitli kulüpler ku-
rulmas›na karar verilince, ben de Tiyat-
ro Kulübü’nün baflkanl›¤›n› üstlendim.
fiimdi bu komiteye ba¤l› çal›flt›¤›m›z
için daha verimli ve etkin sonuçlar ala-
biliyoruz.

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

çimizden birii
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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›”



say› azald› ve sonunda ekip oturdu.
Geçti¤imiz y›l kulübümüz bünyesinde
15 kifli vard›, 2009 sezonu için olufl-
turdu¤umuz ekibin ise teknik taraf›
da güçlü oldu¤undan flimdi daha ka-
labal›¤›z; say›m›z 30’a ulaflt›. 

Bu yola ç›karken en büyük hedefi-
niz neydi?
Amaçlar›m›zdan biri oyun sahnele-
mekti ancak bir o kadar önemli olan
di¤er hedefimiz ise insanlar›n tiyatro-
ya gitmelerini sa¤lamakt›. Her ikisini
de gerçeklefltirdi¤imizi düflünüyo-
rum. Her ay bir tiyatro oyunu seçiyor
ve ona toplu bilet al›yoruz. Son ola-
rak Selçuk Yöntem’in “Koca Bir Aflk
Ç›¤l›¤›’’ adl› oyununa gittik. Rakam-
larla ifade etmek gerekirse, 2008 y›l›
içinde toplam 2 bin çal›flan›m›z›n ti-
yatroya gitmesini sa¤larken, bizim
oyunumuzu izleyenlerin say›s› da
1500’e ulaflt›. 

Bu tür sanatsal faaliyetler hem ku-
rum hem de çal›flanlar aç›s›ndan ne
gibi avantajlar yarat›yor?
Eski bir oyuncumuz kulübümüze
yeni kat›lan arkadafllar›m›za tecrübe-
lerini aktar›rken flunu söylemiflti:
“Kulübün çal›flmalar› sayesinde hafta
sonlar›m o kadar güzel geçiyor ki, ar-
t›k pazartesi sendromu yaflam›yo-
rum.’’ Bence bu cümle durumu çok
iyi özetliyor.
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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.

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 “Yara-
t›c› Drama” e¤itimi gördü. Ama art›k önce ban-
kac› sonra tiyatrocu olan Polat da, ekibin oyun-
culuklar› ve seyircinin ilgisini anlatt›: 

‹stanbul fiehir Tiyatrolar› ekolünden geliyorsu-
nuz. Neden tiyatroyu b›rak›p bankac›l›¤› tercih
ettiniz?
Birtak›m özel sebeplerden ve mesleki k›rg›nl›k-
lardan dolay› tiyatroyu b›rak›p tamamen fark-
l› bir alanda çal›flmaya karar verdim. Çünkü
Türkiye’de tiyatroda çal›flma flartlar› çok a¤›r.
Evet, para kazanabiliyorsunuz ancak çok y›p-
ran›yorsunuz. Sonunda bankada çal›flmaya
karar verdim ve ne mutlu bana ki böyle büyük
bir kurumda tiyatroyla ilgilenmeye devam ede-
biliyorum.

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

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 oyna-
yacaklar› sahnelere daha özenli çal›fl›yorlar.
Bu da beni çok mutlu ediyor. Oyuncular›m›z›n
hepsini çok baflar›l› buluyorum.

‘Gözlerimi Kapar›m, Vazifemi Yapar›m’ oyu-
nun sahnelenmesinden söz eder misiniz?
2007 y›l›n›n son aylar›nda yeni ekip kurulduk-
tan sonra öncelikle oyunculuk, diksiyon, sahne-
ye ›s›nd›rma gibi çal›flmalara bafllad›k. Bu ça-
l›flmalar›m›z 2008 y›l›n›n flubat ay› sonuna ka-
dar devam etti. Ard›ndan oyunun çal›flmalar›
dört buçuk ay sürdü ve haziranda sahneye ç›k-
t›k. Normalde Devlet Tiyatrolar›’nda böyle bir
oyun için sekiz-dokuz ay çal›flma yap›l›r. Biz ol-
dukça 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 oyu-
nun ekibimizdeki insan profilleriyle örtüflmesinin
de seçimimizde etkisi oldu. Biz oyunun hem mü-
zik 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›k-
t›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. Anka-
ra’da Çankaya Devlet Tiyatrosu’nda sahne al-
d›k. Oyunumuzu birkaç defa izlemeye gelenler
bile oldu. Bizim için en büyük heyecan Haldun
Taner’in efli Demet Taner’in Kad›köy’deki göste-
rimimize gelmesi oldu. Bu, profesyonel tiyatro
camias›nda bile pek görülen bir durum de¤il-
dir. Oyunun yüzlerce versiyonunu izlemifl, diya-
loglar› ezbere bilen Demet Taner gibi bir isim,
gösterimden sonra yan›m›za gelerek oyunu çok
be¤endi¤ini söyledi ve hatta ’’Bir tiyatrom ol-
sayd› 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 oyunu-
nuzdan söz eder misiniz?
Yine bir Haldun Taner oyunu olacak ama ismi
flimdilik gizli olsun. Hedefimiz oyunu mart sonu-
na yetifltirmek. Bu sefer daha kalabal›¤›z ve
müzi¤imizi de kendimiz yap›yoruz.

Tolga Polat:
“Demet 
Taner’den 
övgü ald›k”



lerleyen yafllar›n en büyük kor-
kular›ndan biri olan bunama,
erken teflhis edildi¤inde, ilerle-
mesi durdurulabilen hastal›k-
lardan. E¤itim seviyesinin,

özellikle medya arac›l›¤›yla fark›ndal›¤›n
artmas›, “Acaba bunuyor muyum?” ya da,
“Bunamamak için ne yapabilirim?” diyen-
lerin say›s›n› hayli art›rd›. Konuyu, Ameri-
kan Hastanesi nöroloji servisi doktorlar›n-
dan Bülent Kahyao¤lu ile konufltuk. 

‹nsan neden unutur?
Unutkanl›k asl›nda do¤al bir süreç. Beyni-
mizi bir bilgisayar gibi düflünürsek, befl
duyu ve befl duyunun alt gruplar› bir gün
içinde müthifl say›da bilgi depolar. Kulla-
n›ma, dikkat tercihlerine, konunun bizim-
le olan ilgisine ve ö¤renme kapasitesine
ba¤l› olarak da bu bilgiler belli yerlerde
depolan›yor, kullan›l›yor ve üretiliyor. Bü-
tün bunlar›n d›fl›nda kalan, iflimize yara-
mayan, 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¤renme-
si, kaydetmesi ve geri ça¤›rmas›, bunu bir
problemde ya da yeni bilgilerin üretilme-
sinde 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, in-
sanlar›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 olu-
yor? Odaklanma süresi çok k›sa oldu¤u ve
stresten dolay› ö¤renme yetene¤i biraz da-
ha azald›¤› için, diyelim ki u¤raflt›¤›n›z befl
birim iflin ancak üç birimini lay›k›yla yeri-
ne getirip, kaydedebiliyorsunuz; iki tane-
sini ise üzerinden öylesine geçti¤iniz için
yeterince kaydedemiyorsunuz ve sonra da
bunu geri ça¤›ram›yorsunuz. 

Ama bu tip unutma bir sa¤l›k sorunu-
muz oldu¤unu göstermiyor de¤il mi?
Aynen öyle. Unutkanl›k dedi¤imiz zaman
bu tablolar›n birbirinden ayr›lmas› gereki-
yor. Bellek, özellikle uyku kalitesiyle çok
orant›l›d›r. Buradan fluna da gidebiliyo-
ruz: Özellikle uyku bozukluklar› –uyku
apnesi, kronik üst solunum yollar› enfek-
siyonlar›, koah gibi hastal›klarda- gece uy-
kusu, bu uyku ile birlikte kan oksijenlen-
mesindeki bozukluk, dolay›s›yla beynin
de iyi dinlenip, iyi beslenememesiyle be-
raber, gündüz yorgunluklar, konsantras-
yon, odaklanma bozukluklar› ve unutkan-
l›¤a yol aç›yor. Bu da normal gruplar için-
de 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 gru-
bu da art›k ölebilir gibi gelirdi. Ama Tür-
kiye’de bile art›k ortalama yaflam süresi er-
keklerde 72, kad›nlarda da 74 y›l civar›n-
da. Bunu da alt gruplara ay›r›rsak, 60-70
aras›ndakini erken yafll›l›k, 70-80 aras›n-
dakini 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 tablo-
lar›na bakt›¤›n›z zaman, hastal›¤›n ortaya
ç›kma olas›l›¤›n›n yüzde 30 oldu¤u görü-
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“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”

‹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?  

Eyvah unutuyorum!



lüyor. Bunama hastal›¤›n›n normal yafllan-
ma süreciyle bir tak›m ayr›mlar› var.

Nedir bu ayr›mlar?
Yafllanma sürecinde üç yetene¤imizde azal-
ma hissediyoruz: ‹sim hat›rlama, gündelik
küçük eflyalar›n yerlerini hat›rlama, prob-
lem çözme h›z›. E¤er bu üç yetenek konu-
sunda insanlar›n gündelik hayat›n›, sosyal
yaflant›lar›n› etkileyecek ölçüde, sorun var
ise, o halde hastal›k tablosunun bafllad›¤›n-
dan söz edebiliyoruz. Normal süreçle, unut-
ma hastal›¤› aras›nda böyle bir fark var. De-
mans dedi¤imiz durumda, hastalar, yön bu-
lam›yorlar, hesap yapam›yorlar, bafllang›çta
huy de¤ifliklikleri ortaya ç›kabiliyor ve bun-
lar da çevreyle iliflkilerinde sorunlar yaflan-
mas›na neden oluyor.

Gündelik hayat›m›zda haf›zam›z›n bize
bu tür oyunlar oynamamas› için neler ya-
pabiliriz?
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 bu-
nama, hem daha h›zl›, hem de daha yo¤un
oluyor. Yani, kilonuz olmayacak, kolestero-
lünüz olmayacak, tansiyonunuz iyi olacak,
flekeriniz kontrol alt›nda olacak, egzersiz ya-
pacaks›n›z. Tabii kesinlikle ve kesinlikle si-
garadan 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¤ren-
meyle, problem çözme h›z›yla ilgili sorunlar
-sosyoekonomik ve kültürel faktörleri bir
yana b›rak›rsak- gene de sizin bu yetenekle-
rinizi ne ölçüde gelifltirdi¤inizle ilgili. 

Yo¤un çal›flma grubundaki insanlar po-
tansiyel olarak demansa daha m› yak›n?
Hay›r, bu daha çok zaman›n nas›l ve ama-
ca yönelik nas›l kullan›ld›¤›yla ilgili. Ken-
dimden örnek vereyim: Sabah 5.30’da kal-
kar›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 ki-
tap okurum ve bu konuda da birbirinden
de¤iflik, yeni ö¤renece¤im konular› seçe-
rim. 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› ge-
lifltirmek, yeni fleyler ö¤renmek peflinde
olmak gerekiyor. Yo¤un çal›flan insanlar,
genellikle sadece kendi alanlar›nda yo¤un-

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›n-
daki insanlarda, yafllar›na ra¤men bu ko-
nuda panik yafland›¤› görülüyor.
fiunu söylemem gerekir; bu yafllar insan›n
yafllanma belirtilerinin çok daha net görül-
meye baflland›¤› dönüm noktalar›ndand›r.
Bir ikinci boyutu da, bütün dünyada ya-
flam süresi uzad›¤› için, demans hastalar›-
n›n say›s› da oransal olarak art›yor. Ayr›ca
medyada yer alan haberler yoluyla da far-
k›ndal›k gittikçe art›yor. Bunun sonucun-
da 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 “Buna-
mamak için ne yapmal›y›m?” Oysa bu so-
rular›n karfl›l›¤› yok flu anda t›pta. Ne ya-
parsan›z yap›n ya da ne yapmazsan›z yap-
may›n, bunayacaksan›z, bunuyorsunuz;
bilgi bu. E¤er yüzde 30’luk grup içindey-
seniz –ki bunda genetik özelliklerin de bü-
yük 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¤u-
nun  fark›na var›yor ama neyi unuttu¤unu
hat›rlayamad›¤› için bunun bir karfl›l›¤› ol-
muyor. Bu nedenle de baflta huy de¤ifliklik-
leri nedeniyle olmak üzere, hasta yak›nlar›
bir sorun oldu¤unu düflünerek doktora bafl-
vuruyorlar. Mesela ömrü boyunca çok sert
olmufl bir baba, demansla birlikte son dere-
ce yumuflak ve anlay›fll› biri haline gelebili-
yor 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›¤› gösterili-
yor. Gerçekten etkili mi?
Geçenlerde bir hasta yak›n› taraf›ndan geti-
rildi: 70 yafl›nda a¤›r oturakl› görünen bir
erkek hastada demans ciddi bir biçimde
ilerlemifl. Hasta yak›n› durumu hâlâ kabul-
lenemiyordu: “Olamaz,” diyordu, “Her gün
bulmaca çözüyor!” Bulmaca çözenin buna-
mad›¤› saplant›s› en fazla karfl›laflt›¤›m›z sa-
vunma argüman›. fiu anda uygulad›¤›m›z
tedaviler hastal›¤› geri çevirmeye de¤il, dur-
durmaya yönelik. O nedenle hastal›¤› ne ka-
dar erken yakalarsak, tedavi, yani hastal›¤› o
noktada tutma flans›m›z o kadar art›yor.
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Bülent Kahyao¤lu kimdir?



öz kamaflt›ran baflar› çiz-
gisinde K›talararas› fiam-
piyona’y› da nama¤lup
olarak tamamlayarak, k›-
r›lmas› zor bir rekora im-

za 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 kurul-
du. Bu alan›n en deneyimli ismi Sedat ‹n-
cesu’nun sporcular›n› tek tek seçerek
oluflturdu¤u tak›m, kuruluflundan bu
yana çok az de¤ifliklikle bugüne kadar
geldi. 2005’te ikinci ligde mü-
cadeleye bafllayan tak›m,
ayn› y›l ligi nama¤lup
tamamlayarak bi-
rinci lige ç›kma-
ya hak kazan-
m›flt›. Teker-
lekli san-

dalye basketbolunda ilk yabanc› oyuncu
transferini gerçeklefltiren tak›m, kadroda-
ki takviyelerle ayn› baflar›s›n› 2006’da da
sürdürerek ligi yine nama¤lup flampiyon-
lukla bitirmiflti. Kuruluflundan sonraki
ilk iki y›lda kulübüne iki flampiyonluk
getiren ekip, Türkiye’de engelli sporcula-
ra 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 (yürü-

yen basketbol) dahil, pek çok spor-
dan çok daha zor olan bu branfl
için tak›m›n menajeri Abdurrah-
man Güven flunlar› söylüyor: “20
y›l profesyonel olarak basketbol
oynad›m. Tekerlekli sandalye
basketbol tak›m›yla birlikte ça-
l›flmaya bafllad›ktan sonra, yap›-
lan ifli daha iyi anlamak için te-

kerlekli sandalyeyle basketbol oynamaya
çal›flt›m. ‹nan›lmaz zor bir branfl. Önce-
likle 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 an-
trenman yapmak gerekiyor. Bütün geç-
mifl bilgi ve deneyimime ra¤men mesala
flimdi bu tak›ma girmek istesem, beni ke-
sinlikle 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 dö-
nemi için çal›flmalara bafllayan tak›ma, iki
yabanc› oyuncu daha transfer edildi. Böy-
lece 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. Tak-
viyelerden 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 kaza-
nan ekip, Fransa’daki eleme grubu maç-
lar›ndan da nama¤lup ç›karak final oyna-
maya hak kazanm›flt›. Geçti¤imiz y›l ma-
y›s ay›nda Madrit’deki yar› final ve final
maçlar›n› da galibiyetlerle tamamlayan
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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›

Potan›n
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tan›mayan flampiyonlar›
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ekip, Avrupa’n›n 50 y›ll›k geçmifli olan te-
kerlekli sandalye basketbol deneyimine
sahip tak›mlar›n›n aras›ndan yenilgi yüzü
görmeden ç›kmay› baflard›. Güven, yar› fi-
nal ve final maçlar›n› izlerken içinde bu-
lundu¤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 maçla-
r›na geldi¤imiz zaman stres tepeye vur-
mufltu. Hayat›mda daha önce ellerim hiç
terlememiflti. Fakat o turnuva boyunca el-
lerim sürekli terledi. Sonra son maç oldu.
Düdük çald›, maç bitti ve flampiyon ol-
duk, bir anda ellerimin terlemesi durdu.
Ondan sonra da bir daha terlemedi. Ama
bütün sürecin sonunda tatt›¤›n›z mutlu-
luk her fleye de¤er.” ‹lk kez Avrupa teker-
lekli sandalye basketbol tarihinde bir Türk

tak›m›n›n flampiyon oldu¤una dikkat çe-
ken Güven, “Herkes floke oldu! Zaten bu
y›l tüm Avrupa tak›mlar› kadrolar›n› çok
daha kuvvetlendirdiler. Tabii, biz de onla-
r›n durumunu çok daha iyi takip ediyo-
ruz,” diyor. 
Avrupa flampiyonlu¤undan sonra K›tala-
raras› fiampiyona’ya, Avrupa k›tas›n› tem-
silen kat›lmaya hak kazanan ekibin gös-
terdi¤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 al-
d›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 göster-
medi¤ini de sözlerine ekliyor. Running
basketbola gösterilen ilginin kendi
branfllar›na gösterilmemesini, bu branfl›n
yeterince tan›nmamas›na ba¤layan Gü-
ven, “Bu sezondan bafllayarak, Avrupa ve
dünya flampiyonu olmufl bu tak›m› des-
tekleyecek firmalar›n ç›kaca¤›n› umuyo-
rum,” diyor.
Güven, tekerlekli sandalye basketbolunun
Türkiye’de yayg›nlaflmas› ve geliflmesi için
bütün büyük spor kulüplerinin bir an ön-
ce 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 ta-
n›nd›¤›nda neler yap›labilece¤ini kan›tla-
d›lar. Di¤er kulüplerin de bunu örnek al-
malar›n› umuyorum.” 
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Tak›m›n kuruluflundan itibaren ekipte olan Selim Sa-
yak, spor hayat›n› ve flampiyonlu¤a giden süreci Biz-
den Haberler’e anlatt›: “19 yafl›mda yine engelli olan
bir akrabam›z sayesinde Adana’da bafllad›m teker-
lekli sandalye basketboluna. Sedat Hoca ile tan›flt›¤›m-
da Milli Tak›m’da oynuyordum. Birmingham’da turnu-
vada 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 ka-
dar Avrupa tak›mlar›ndan çok teklif geldi ama gitme-
yi düflünmedim; flu an yaflad›¤›m›z baflar›n›n bir par-
ças› olmak istedim. Do¤ru yapt›¤›m› görüyorum. Bir
ya da iki sene sonra Avrupa’da iyi bir tak›mda olma-
y› 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.”

”Avrupa’y› de¤il,
bu baflar›n›n parças›
olmay› istedim”
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ord ile yollardaf

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 fo-
to¤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 mace-
ra olmas›, foto¤raf çekimini yönetim ifli
haline getiriyor. En bafl›ndan planlama ya-
p›p sponsor bulup organize etmek, seya-
hat kompozisyonundan bafllayarak belirle-
di¤im yere gidip minimum risk alarak,
beklemedi¤im, hiç hesaplamad›¤›m bir fle-
yin karfl›ma ç›kma olas›l›¤›na göre planla-
ma yaparak bu seyahati yönetmek, hay-
vanlar› bulup yak›n plan çekimleri yap-
mak ve temel davran›fllar›n› da görüntüle-
yerek dönmek bütün süreci oluflturuyor.
Burada en temel ç›k›fl noktam, do¤ayla
mücadele etmek de¤il, onun bir parças› ol-
du¤umu ve herkes kadar eflit parças› oldu-
¤umu bilerek orada bulunmak. Bu duy-
guyla, dergi kariyeri sonras› sadece yaban
hayat› foto¤rafç›l›¤› yapmaya bafllad›m. 

Seyahate ç›kmadan önce ne gibi haz›rl›k-
lar yap›yorsunuz?
Bu tip organizasyonlar› yapan kifliler veya

flirketler var, onlarla ba¤lant› içinde olu-
yorum. Böyle bir sefere ç›kmak tam bir
y›l süren organizasyon gerektiriyor. Büt-
çe için sponsor bulunmas›, gidilecek ül-
keye, iklime göre ekipmanlar›n sa¤lan-
mas› epey ciddi zaman al›yor. Psikolojik
haz›rl›k da çok önemli.

Vahfli kedilerin peflinden hangi ülkelere
gittiniz?
Afrika haritas›n› ortas›ndan ikiye bölerse-
niz, alt›nda kalan bütün ülkelere gittim.
Birkaç›n› sayarsak, Kenya, Botswana, Na-
mibya, Güney Afrika, Hindistan, Kanada,
Kosta Rika, Brezilya, kutup noktas›…
Ama zaman içinde vahfli hayvanlara
odakland›kça sadece onlar›n yaflad›¤› yer-
lere gitmeye bafllad›m. Geçen y›l da¤ go-
rillerini çok görmek istedi¤im için Kon-
go’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 ba-
zen onlar› tekrar tekrar gidip foto¤rafla-
mam 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. Jagu-
ar projeme de, 2008 y›l› Kas›m ay›nda Yap›
Kredi sponsor oldu. Ve Brezilya’da Panta-
na’ya giderek Türkiye’nin 1/3’ü kadar olan
dünyan›n en büyük sulak alan›nda iz sür-
dük. 250 bin km2’lik bu sulak alanda bot
üzerinde 60 derece s›cakl›k ve %100 nem-
de, çok a¤›r flartlarda çal›flarak iki ay boyun-
ca jaguar arad›k. Ve do¤al yaflam ortam›nda
foto¤raflamay› baflard›k. Yap› Kredi Banka-
s›’n›n sponsorlu¤unda jaguar› da foto¤rafla-
d›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› avlanabi-
len bir kedi. Öyle ki, dünyan›n en büyük
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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



kemirgeni var, Capybara ad›nda.
Suya dal›p yaklafl›k 50 kg’l›k bu hayvan› av-
lay›p ç›kabiliyor. Çok yo¤un bir ormanda
çok a¤›r koflullarda yaflayabilen bir kedi tü-
rü. 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 flart-
larda 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 yeter-
li, de¤il mi?

Yedi vahfli kediden favoriniz hangisi?
Benim favorim her zaman kaplan. 

Bundan sonra hedefiniz nedir?
Büyük idealimi gerçeklefltirdikten sonra he-
defsiz yaflayamayaca¤›m için hemen yeni he-
defler koydum kendime. Siyah leopar ve si-
yah jaguar› yine do¤al yaflam ortam›nda çek-
mek 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

ediyorum. Hayvan d›flk›s›ndan hayvan taki-
bi nas›l yap›l›r konusunda kitap okuyorum. 

Vahfli hayatta atlatt›¤›n›z en büyük tehli-
ke nedir?
Hayvanlardan dolay› hiçbir tehlike yaflama-
d›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 Hin-
distan’da Bengal kaplan› çekiminde yafla-
d›m. Oralarda 7-8 metreden daha genifl
alanlar olmad›¤› için bu çekim, e¤itimli fille-
re 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 pozis-
yonlar› birçok kediyle yafl›yorum ama kor-
kum yok çünkü art›k neyi ne zaman yapa-
ca¤›m› ya da yapmayaca¤›m› çok iyi biliyo-
rum. Örne¤in Sibirya kaplan› en a¤›r kedi,
340 kg civar›nda. Karfl›dan foto¤raf›n› çe-
kerken bana bir fley yapmayaca¤›n› biliyo-
rum. Zaten beni göremiyor, üzerim karla ör-

tülü. Ama tek tehlike, üzerimden geçmesi
ki, kemiklerimi k›rmas› an meselesi. Ava ki-
litlendi¤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 edi-
len 125 HP, onu dinamik bir otomobil ha-
line getirmifl…
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1963 ‹stanbul do¤umlu. Lise mezunu. 20 y›l› aflk›n zamand›r profesyonel foto¤raf-
ç›l›k yap›yor. S›ras›yla Cumhuriyet gazetesi, Atlas ve Marie Claire dergilerinde
foto-muhabir olarak çal›flt›. National Geographic Traveller dergisinin görsel yö-

netmenli¤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›.

Süha Derbent kimdir?



amdaki mizahç›

Cihan Demirci cihandemirci@yahoo.com

d
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evgili Damdaki Mizahç› dost-
lar›…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, bom-
balar, katliamlar di¤er yanda giderek artan
global krizler… fiüphesiz böylesi anlarda
insanlar daha az “gülmeye” bafll›yor. ‹nsa-
no¤lunun kriz anlar›nda k›st›¤› fleylerin ba-
fl›nda gülümseme, kahkaha atma geliyor. 
Onca yerli komedi filminin arka arkaya
vizyona girmesine, rekor üstüne rekor k›r-
mas›na ra¤men insan›m›z›n fazlaca güldü-
¤ünü söyleyemeyiz. ‹flte böylesi günlerde
BBC kaynakl› bir araflt›rma “Damdaki Mi-
zahç›”n›z›n zumlu gözünden kaçmad›!
Onca akla ziyan, onca acayip haber aras›n-
da gözümden kaçmayan haber; ABD’deki
San Francisco Devlet Üniversitesi’nce ya-

p›lm›fl bir araflt›rmayla ilgiliydi. Bu araflt›r-
ma mutluluk ve üzüntü ifade eden mimik-
lerin “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›r-
mada 4 bin 800 foto¤raf incelenmifl. Prof.
David Matsumoto ve arkadafllar›n›n incele-
di¤i kareler 2004’teki Paralimpik Olimpi-
yatlar›’ndan. Alt›n ve gümüfl madalya kaza-
nan judocular› görme engelliler ve görme
engeli olmayanlar olarak ikiye ay›ran uz-
manlar, her iki grupta da alt›n madalya
alanlardaki mutluluk ifadelerinin ayn› ol-
du¤unu, gümüfl madalya alanlar›n yüzün-
de ise yine görme engeli gözetmeksizin alt
dudaklar›n› s›karak birincili¤i kaybetme-
nin üzüntüsünü saklamak amac›yla sahte
bir gülücü¤ün belirdi¤ini saptam›fl. Dere-

ceye giremeyen sporculardaki üzüntü ifa-
desi de her iki grupta ayn›ym›fl. Baflka bir
deyiflle görme engellilerin görebilenlerle
ayn› surat ifadelerine sahip olmalar›, hisle-
ri göstermenin veya saklaman›n yaflarken
ö¤renilmedi¤inin iflareti say›lm›fl. Prof.
Matsumoto, “Genlerimizde araflt›rma so-
nucunda duygular›m›z› ifade etmemizi
sa¤layan bir kayna¤›n bulunabilece¤i kan›-
s› iyice güçlendi, hislerimiz ve onlar›
kontrol eden mekanizma, evrim sürecimi-
zin izlerini tafl›yor olmal›” diyerek çal›flma-
lar›n› özetledi. 
Yani bilim insanlar› bu araflt›rman›n sonu-
cunda; duygular›n ö¤renilerek ifade edil-
medi¤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 gözükmesi-
ne ra¤men daha çok a¤lamaya yatk›n oldu-
¤unu daha iyi anlayabiliriz... Gülmek gen-
lerle 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 güç-
lü 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 kar-
ma kar›fl›k olan, epeydir gülmeyi unut-
mufl Türk insan›! Senin gülmeye olan il-
gin 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 gö-
zünden yafl gelmesi ve a¤lamaya delicesi-
ne geçifl yapma iste¤in... Bundand›r bun-
ca as›k suratl›, her an birinin üzerine atla-
yacakm›fl gibi o halin, bundand›r fazlaca
gülmekten korkman ve t›rsman... Bun-
dand›r a¤›r ol da delikanl› olsunlar vaziye-
tin... Bundand›r mizah denen o güzel güç-
ten 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!..

S
Gülmek de genlerle ilgiliymifl!






