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oç Holding, dünyan›n önde gelen yönetim dan›flmanl›¤›
flirketlerinden Boston Consulting Group (BCG) taraf›ndan
her y›l yap›lmakta olan “Dünyaya Meydan Okuyan fiir-
ketler” araflt›rmas›nda, geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da ilk

100 flirket aras›nda yer ald›. 
Araflt›rman›n özellikle Toplulu¤umuz aç›s›ndan en dikkat çekici özel-
liklerinden birisi, dünyan›n gelecekteki global liderleri hakk›nda ipuç-
lar› vermesiydi. Koç Holding’in listeye girmesinde en etkili unsurlar
aras›nda “global liderlik konusundaki kararl›l›¤›n›n ve global pazar-
lardaki geniflleme stratejisi”nin say›lmas›, global bir oyuncu olma yönünde ne kadar çok mesafe
ald›¤›m›z›n somut ifadesi olarak de¤erlendirilmeli. CEO’muz Dr. Bülent Bulgurlu’nun da dedi¤i
gibi, “Koç Holding art›k dünyan›n en büyük flirketlerinden birisi” haline geldi. 
Koç Holding’in bu önemli baflar›s›n›n gururu ile, bu baflar›n›n temellerini atan, Toplulu¤umuzun
mimar› Vehbi Koç’un aram›zdan ayr›l›fl›n›n 13. y›ldönümünün hüznünü bir arada yaflad›k. Onu,
ölüm y›ldönümü olan 25 fiubat günü, ad›na düzenledi¤imiz 8. Vehbi Koç Ödül Töreni’yle an-
d›k. Önümüzdeki y›llarda da onu “Ülkem varsa ben de var›m” diyerek ifade etti¤i yaflam felse-
fesine en uygun flekliyle; e¤itim, kültür, sa¤l›k alanlar›ndaki baflar›lar› takdir eden ve yüreklendi-
ren Vehbi Koç Ödül Töreni’yle anmaya devam edece¤iz. 
Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk anlay›fl›n›n öncüsü olan ve 40. y›l›n› kutlad›¤›m›z Vehbi Koç
Vakf›, bu y›lki ödülünü e¤itim alan›nda verdi. E¤itime yapt›¤› katk›larla bu y›l Vehbi Koç Ödülü’ne
lay›k görülen Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Türkan Saylan’›, Koç Toplu-
lu¤u ad›na bir kez daha kutluyoruz. Prof. Saylan, ülkemizin ilerlemesine ve kalk›nmas›na yönelik
sorumluluk duyan her Türk insan›na, binlerce k›z çocu¤unun okutulmas›yla Türkiye’de çok fleyin
de¤iflebilece¤ini gösterdi. Bu anlaml› gecede bizi onurland›ran 9. Cumhurbaflkan›m›z Süleyman
Demirel de etkileyici konuflmas›yla kurucumuz Vehbi Koç’u konuklar›m›za adeta yeniden tan›tt›.
Kendisine flükranlar›m›z› sunuyoruz ve dinleme flans›n› yakalayamayanlar için konuflmas›n›n tam
metnini yay›ml›yoruz. 
Vehbi Koç’un bizlere miras› olan Vehbi Koç Vakf›’n›n faaliyetlerine, 40. kurulufl y›ldönümü vesile-
siyle bundan böyle her say›m›zda yer vermeye bafll›yoruz.
Topluluk çal›flanlar›m›z da kurucumuz Vehbi Koç’un miras›n›n ne kadar takipçisi oldu¤umuzu bu
say›m›zda en güzel flekilde ifade ettiler. Vehbi Koç’u sayg› ve özlemle anarken, onun emaneti-
ne sahip ç›kan, Toplulu¤umuzun temel de¤erlerinden ödün vermeden, büyük bir inanç ve güven-
le bu emaneti gelece¤e tafl›maya kararl› her çal›flan›m›za teflekkür ediyoruz.
Bir ac› olay› da üzüntüyle an›yoruz. Hollanda’da düflen THY uça¤›nda hayat›n› kaybedenlere
rahmet, yak›nlar›na baflsa¤l›¤›, yaral›lara acil flifalar diliyoruz.
Mevcut ekonomik konjonktür tüm dünyay› oldu¤u gibi ülkemizi etkilemeye devam ediyor. Biz de
Koç Toplulu¤u olarak finansal kaynaklar›m›z› daha dikkatli kullanmak üzere baz› tedbirler al›yo-
ruz. Bu kapsamda dergimiz art›k iki ayda bir sizlerle buluflacak. May›s ay›nda buluflmak üzere...   

Ali Y. Koç
Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan›
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oç Holding, dünyan›n en
önemli yönetim dan›flman-
l›¤› flirketlerinden biri olan
Boston Consulting Group
(BCG) taraf›ndan yap›lan

Dünyaya Meydan Okuyan fiirketler
araflt›rmas›nda bu y›l da 100 flirket ara-
s›nda yer ald›. BCG’nin geçen y›l yapt›¤›
araflt›rmada da Koç Holding yer alm›flt›.
14 ülkeden yaklafl›k 3 bin flirketi, büyü-
me h›zlar›, cirolar›, verimlilikleri gibi de-
¤iflkenlerle mercek alt›na alan uzmanla-
r›n haz›rlad›¤› araflt›rman›n en önemli
niteli¤i, dünyan›n gelecekteki küresel li-
derleri hakk›nda da ipuçlar› vermesi.
Dünyaya Meydan Okuyan fiirketler
araflt›rmas›n› Bizden Haberler için de-
¤erlendiren Koç Holding CEO’su Dr.
Bülent Bulgurlu da araflt›rma sonucu-
nun Koç Holding’in att›¤› do¤ru ad›mla-
r› gösterdi¤ini vurguluyor:
“BCG, strateji tayininde, dünyan›n en
büyük dan›flmanl›k flirketi. 38 ülkede 63
ofisi bulunmakta. Tüm dünyada tan›-
nan, tavsiyeleri tüm otoriteler taraf›ndan
dikkate al›nan bir flirket. Biz zaten do¤ru
stratejiyi uygulad›¤›m›z› biliyoruz. An-
cak, böyle etkili bir flirket taraf›ndan uy-
gulad›¤›m›z stratejilerin do¤rulu¤unun
teyid edilmesi, Koç Holding’in küresel
alanda liderlik yolunda ne kadar do¤ru
ad›mlar att›¤›n›n en iyi göstergesidir.”

Koç Holding, 14 ülkeden yaklafl›k 3 bin flirketin
incelendi¤i Boston Consulting Group’un Dünyaya
Meydan Okuyan fiirketler araflt›rmas›nda bu y›l da 100
flirket aras›nda yer ald›. Koç Holding CEO’su Dr. Bülent
Bulgurlu araflt›rmay› Bizden Haberler için de¤erlendirdi

üresel vizyonk

Küresel liderli¤e

K
bir ad›m daha

“Stratejilerimizin
do¤rulu¤unun teyid 

edilmesi, Koç Holding’in 
küresel alanda liderlik yolunda

ne kadar do¤ru ad›mlar 
att›¤›n›n en iyi göstergesidir”

DR. BÜLENT BULGURLU:
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Dr. Bulgurlu, araflt›rma kriterleriyle ilgili
olarak flu bilgileri veriyor: “Liste yap›l›r-
ken, öncelikle yüksek büyüme h›z›na sa-
hip bölgeler belirlenmifltir. Bu bölgeler, bu
y›lki raporda Asya, Orta ve Do¤u Avrupa,
CIS, Ortado¤u ve Latin Amerika olmufltur.
‹kinci aflamada, bu bölgelerde yer alan,
h›zl› büyüyen ve ifl hacimleri belirli bir tu-
tar›n üzerinde olan 3 bin flirket tespit edil-
mifltir. Geliflmifl ülkelerde, yerleflik flirket-
lerin ortakl›¤› olan flirketler listeye dahil
edilmemifltir.
Son olarak 100 flirketi belirleme aflama-
s›nda, ihracat›n yan›nda, uluslararas›
alanda gelir elde etmeleri, son befl y›lda
yapt›klar› uluslararas› yat›r›mlar, uluslara-
ras› büyümeyi finanse edebilecek sermaye
yeterlili¤ine sahip olmalar›, ifl yapt›klar›
sektörlerde uluslararas› anlamda lider
olup olmad›klar›, kriterlerine göre puan-
lama yap›lm›flt›r.”
Geçti¤imiz flubat ay›nda Davos zirvesinde
BCG Baflkan&CEO’su Hans-Paul Bürkner
ile görüfl al›flveriflinde bulunduklar›n› söy-
leyen Dr. Bulgurlu, “Kendisine, Koç Hol-
ding’in yan›nda yukar›daki kriterlere uyan
birçok Koç Toplulu¤u flirketi oldu¤unu,
ayn› listede onlar›n da yer almas› gerekti¤i-
ni ifade ettim” diyor ve ekliyor:
“Mr. Bürkner, BCG’nin 2001 y›l›nda Tür-

kiye’de bir ofis açt›¤›n› ancak, ekonomik
kriz sonras›nda kapatmak zorunda kald›k-
lar›n›, bugün için Türkiye’de bir ofislerinin
bulunmad›¤›n›, bu nedenle Türk flirketle-
rinin faaliyetleri konusunda yeterli veriye
sahip olmad›klar›n› ifade etti. Ancak, ikaz›-
m›z› dikkate alarak, 2009 y›l› için haz›rla-
nan listede di¤er Koç Grubu flirketlerin fa-
aliyetlerini de kriterler kapsam›nda incele-
yeceklerini belirtti.” 

De¤iflimin önünde olan flirketler 
gelecekte var olacak
Dr . Bulgurlu, küresel bir flirket olma viz-
yonu belirlemifl olan Koç Holding’in iki y›l
üst üste Boston Consulting Group’un “H›z-
l› Geliflen Ekonomilerde Dünyaya Meydan
Okuyan 100 fiirket” s›ralamas›nda yer al-
mas›n›n, Koç Holding aç›s›ndan tafl›d›¤›
anlam› flöyle de¤erlendiriyor:
“Günümüzde, Dünya’daki de¤iflimin h›z›-
n› yakalamak oldukça zor hale gelmifltir.
Do¤a, ifl yapma flekilleri, ürünler, tüketici
davran›fllar› k›sacas› her fley inan›lmas›
zor bir h›zla de¤iflmektedir. Bu h›zl› de¤i-
flimin önünde olan flirketler gelecekte var
olacak, de¤iflimin gerisinde kalan flirketler
ise kay›p olacaklard›r. Koç Holding olarak
biz, stratejilerimizi belirlerken, bunu dik-

kate alarak hareket ettik. Bu sayede, Koç
Holding, Türkiye’nin veya bölgesinin de-
¤il, dünyan›n en büyük flirketlerinden bi-
risi oldu. Ancak, bu netice bugün için ge-
çerli. “Gelecekte de olabilecek miyiz?” so-
rusunun cevab›n› ise en iyi flekilde bu lis-
te veriyor. Dolay›s›yla bizim için anlam›
çok büyük.  

“Hiçbir iflimizi tesadüfe b›rakm›yoruz”
Peki BCG araflt›rmas›n›n sonucunun Tür-
kiye aç›s›ndan önemi nedir? Dr. Bulgurlu
bu soruya da flu yan›t› veriyor:
“Bafllang›çta bahsetmifltim, listenin belir-
lenmesinde, önce geliflen bölgeler, daha
sonra h›zl› büyüyen ülkeler tespit edili-
yor. Yani, seçilmek için, öncelikle ülkeni-
zin h›zl› büyümesi gerekiyor. Bir baflka
deyifl ile bizim bu listede yer alam›zda,
hükümet, özel sektör olmak üzere tüm

kesimlerin pay› bulunmaktad›r.
Bu durum, merhum Vehbi Koç’un ‘Ül-
kem varsa, bende var›m’ sözünün ne ka-
dar do¤ru oldu¤unu bir defa daha gös-
termektedir.”
Dr. Bulgurlu, raporunda yer alan “Meydan
Okuyan fiirketlerin” henüz süreçlerinin
bafl›nda oldu¤u ifadesine, Koç Holding
aç›s›ndan kat›lm›yor:
“Küreselleflme yolunda, Koç Holding ola-
rak, yolun bafl›nda olmad›¤›m›z›, önemli bir
mesafe kat etti¤imizi söyleyebilirim. Ancak,
di¤er taraftan bak›ld›¤›nda, küresel oyuncu
konumumuzu pekifltirmemiz ve bu listeler-
de kal›c› olmam›z için, her zaman söyledi-
¤im gibi planlar›m›z›, de¤iflimin önünde
tutmak zorunda oldu¤umuzun da bilincin-
deyiz. Hiçbir iflimizi tesadüfe b›rakm›yoruz.
Bugünden yapt›¤›m›z planlar ile gelece¤imi-
zi flekillendiriyoruz.”

Dünya Ekonomik Forumu kapsam›nda seçilen
“Gelece¤in Küresel Liderleri” aras›nda yer
alan, deneyimleri özel sektörden, kamu sektö-
rüne ve uluslararas› kurulufllara uzanan Ar-
Ge Dan›flmanl›k Yönetim Kurulu Baflkan› Y›l-
maz Argüden, Bizden Haberler’e BCG’nin
araflt›rmas›n› de¤erlendirdi: 
“Koç Holding Türkiye’nin en rekabetçi ve
kurumsal firmalar›ndan biri olmas› nedeniy-
le ülkemizde son dönemde yaflanan h›zl›
büyümeden en çok faydalanan flirketler
aras›nda yer ald›. Vehbi Koç’un zaman›n-
dan bu yana faaliyet gösterilen her alanda
uluslararas› en iyi uygulamalar› hedef alan
Koç Holding, ihracat pazarlar›nda yakala-
d›¤› baflar› ile dünya standartlar›nda ifl
yapma becerilerini de gelifltirdi. Örne¤in,
Arçelik’in senelerdir kendi teknolojisini ge-
lifltirmek üzere ciddi ar-ge yat›r›mlar› yap-
mas› ihracat pazarlar›nda h›zl› büyümeyi
getirdi. Otomotiv sektöründe karfl›l›kl› güve-
ne dayal› ortakl›klar kurulmufl olmas› ve
özellikle ülkemizde hafif ticari araç pazar›-
n›n birçok pazardan daha h›zl› geliflmesi,
Koç otomotiv flirketlerinin bu konuda da ta-
sar›m yetkinliklerini gelifltirmelerine ve or-
taklar› arac›l›¤› ile dünyaya ihracatlar›n› ar-
t›rmalar›na yard›mc› oldu. Koç Holding’in
enerji gibi Türkiye’nin en h›zl› büyüyen sek-
törlerinden birisine de zaman›nda girmesi
büyüme h›z›na özellikle ivme kazand›rd›.
Koç Holding’in baflar›s›n›n nedenlerinden
biri “güçlükten güç do¤ar” kavram›yla

aç›klanabilir. Ülkemizde yaflanan iniflli ç›-
k›fll› ortamlar Koç’un ve yöneticilerinin
risk yönetimi konusundaki becerilerini Ba-
t›l› rakiplerine göre daha h›zl› gelifltirme-
lerine yard›mc› oldu.  Örne¤in, 2001 kri-
zini yaflayan bir bankac›l›k sistemine, Ya-
p› Kredi ile at›l›m yapan Koç, bu banka-
n›n yönetiminin geliflmifl risk yönetimi yet-
kinlikleri sayesinde bugünkü uluslararas›
bankac›l›k krizinden rakiplerine göre da-
ha az etkilendi. Göreceli olarak konumu-
nu iyilefltirdi. Yine bu kriz dönemlerinde
elde edilen deneyimler sayesinde yüksek
döviz borçlar›n› tasfiye etmek üzere Mig-
ros gibi bir de¤eri zaman›nda elinden ç›-
karmaktan çekinmemifl olmas› da Koç
Holding’in bu krize birçok dünya devine
göre daha sa¤lam bir bilanço ile girmesi-
ne yard›mc› oldu.
Günümüzde büyümenin önündeki en
önemli engel ülke s›n›rlar› de¤il, zihinler-
deki s›n›rlar. Ülke s›n›rlar›n› aflan strateji-
ler gelifltiren flirketler, belli boyutlara ge-
lince küresel oyuncu olabilecek imkanla-
ra kavufluyorlar. Bu durum, Koç Holding
gibi Türk flirketlerine bir f›rsat sunuyor:
Henüz küresel oyuncular›n ele geçirmedi-
¤i bu pazarlarda h›zla büyümek… Küre-
sel piyasalarda oyuncu olabilecek boyu-
ta gelmeyi hedefleyen Türk flirketleri bu
f›rsat› yakalayabilirlerse, BCG 100’de
daha uzun seneler yer almaya devam
edebilirler.”

“Güçlükten güç do¤ar”





Vehbi Koç ebediyete intikalinin 13’ncü y›ldönümü olan

25 fiubat Çarflamba günü an›ld›. Ailesi, dostlar›,

çal›flma arkadafllar›n›n bulufltu¤u anma gecesinde bu y›l

bir ilk yafland›. Vehbi Koç bu y›l ölüm y›ldönümünde,

hayat› boyunca üzerine titredi¤i sosyal sorumluluk

miras›, bu miras›n›n sayg›n göstergesi olan ve çok arzu

etmesine ra¤men aram›zdan ayr›lmadan önce göremedi¤i

Vehbi Koç Ödülü Töreni ile an›ld›. E¤itim alan›nda

verilen 2009 Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi, özellikle k›z

çocuklar›n›n okutulmas› konusunda büyük çaba

gösteren Dr. Türkan Saylan oldu

Vehbi Koç

7

ilkeleriylean›ld›
Vehbi Koç

ilkeleriylean›ld›
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y›n gündemia

ehbi Koç’un ölüm y›ldönü-
mü için ilk tören, sabah Zin-
cirlikuyu Mezarl›¤›’nda ya-
p›ld›. Koç Holding CEO’su
Bülent Bulgurlu burada yap-

t›¤› konuflmada zor bir y›l›n baflar›yla ta-
mamland›¤›n› belirtti. Dr. Bulgurlu, Vehbi
Koç’un huzurunda flunlar› söyledi: “Geçti-
¤imiz y›l, ülkemizde ve dünyada yaflanan
küresel krizin etkileri en a¤›r flekilde kendi-
ni gösterdi. Bize ö¤retti¤iniz gelece¤i ön-
görme vizyonu ile önlemlerimizi zaman›n-
da ald›k. Daha zor olaca¤› görünen önü-
müzdeki y›llar› da, al›nacak önlemlerle at-
latabilece¤imizi umuyoruz. Bizlere ö¤retti-
¤iniz gibi, ülke sevgisini her fleyin önünde
tutuyor, tak›m ruhuyla çal›fl›yor, yapt›kla-
r›m›z ile de¤iflimden yana, öncü ve yenilik-
çi olmaya devam ediyoruz.” 
Günün ikinci toplant›s› akflam saatlerin-
deydi. Vehbi Koç Vakf›’nca bu y›l 8’incisi
verilen Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi, 9.
Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel’in de
konuflmac› olarak kat›laca¤› gecede aç›kla-

nacak ve Vehbi Koç, 13. ölüm y›ldönümü
vesilesiyle an›lacakt›. Akflam saatlerinde ‹fl
Kuleleri Toplant› Salonu’nu dolduran yüz-
lerce davetli, ödül sahibinin merak› için-
deydi. ‹lk konuflmac› Koç Holding Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, bu y›l-
ki törenin anlam›n› flöyle anlatt›: “Bildi¤i-
niz gibi önceki y›llarda kurucumuz Vehbi
Koç’un aram›zdan ayr›l›fl tarihi olan 25 fiu-
bat’ta ‘Anma Duas›’ yap›l›yordu. Bu y›l ve
bundan sonraki y›llarda ise ‘Anma Duas›’n›
aile aras›nda yap›p, Vehbi Koç’un çok arzu
etmesine ra¤men göremedi¤i Vehbi Koç
Ödülü Töreni’ni de ayn› gün gerçeklefltir-
meyi daha uygun bulduk.” 
Mustafa V. Koç, Vehbi Koç’un ça¤›n› aflan
bir vizyona sahip, yenilikçi, çal›flkan bir li-
der ve ifladam› oldu¤unu hat›rlatarak flöyle
devam etti: “‹çinde yetiflti¤i toplumun so-
runlar›na olan duyarl›l›¤› ve bu sorunlar›n
giderilmesine yönelik çözümleri ile de ger-
çek bir hay›rsever ve vatanseverdi. 
Vehbi Koç’un, toplumsal sorumluluk ala-
n›ndaki çal›flmalar›n› gelifltirmek, bu anla-

Prof. Dr. Tosun Terzio¤lu’nun baflkanl›¤›n› yapt›¤›,
Prof. Dr. Petek Aflkar, Prof. Dr. Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›,
Prof. Dr. ‹pek Gürkaynak ve Prof. Dr. Ali Baykal’dan
oluflan Seçici Kurul taraf›ndan Vehbi Koç Vakf› Ödü-
lü’ne lay›k görülen Prof. Dr. Türkan Saylan, 1935’te
‹stanbul’da do¤du. ‹stanbul T›p Fakültesi’nden mezun
oldu. 1972’de doçent, 1977’de profesör oldu.

1976’da Cüzamla Savafl Derne¤i’ni kurdu.
1986’da Hindistan’da Uluslararas› Gandhi Ödü-
lü’nü ald›. 2006’ya kadar Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün
lepra konusunda dan›flmanl›¤›n› yapt›. Uluslararas›
Lepra Birli¤i’nin (ILU) kurucu üyesi, Avrupa Dermato
Veneroloji Akademisi’nin ve Uluslararas› Lepra Der-
ne¤i’nin de üyesi. 1981-2002 y›llar› aras›nda üniver-

sitedeki görevi yan› s›ra gönüllü olarak Sa¤l›k Bakan-
l›¤› ‹stanbul Lepra Hastanesi Baflhekimli¤i,
1982–1987 y›llar›nda ‹stanbul T›p Fakültesi Derma-
toloji Anabilim Dal› Baflkanl›¤›, 1981–2001 y›llar›n-
da ‹stanbul T›p Fakültesi Lepra Araflt›rma ve Uygula-
ma Merkezi Müdürlü¤ü yapt›. Dermatopatoloji Labo-
ratuvar›’n›n, Behçet Hastal›¤› ve Cinsel ‹liflkiyle Bula-

Ça¤dafllaflmaya adanan bir ömür:

V

Vehbi Koç Özel

Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç, gecenin

anlam›n› aç›klarken, anma ve
Vehbi Koç Ödül Töreni’nin

birlefltirilme karar›n› duyurdu

Vehbi Koç
Vakf› Yönetim
Kurulu
Baflkan›
Semahat Arsel
ödül sahibi
olarak Dr.
Türkan
Saylan’›n ad›n›
duyurdu¤unda,
davetliler
coflkuyla,
ayakta
alk›fllad›
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y›fl› kurumsallaflt›rmak amac›yla kur-
du¤u Vehbi Koç Vakf›, bu y›l 40’›nc›
y›ldönümünü kutluyor. Vehbi Bey pek
çok alanda oldu¤u gibi, vak›fç›l›k ala-
n›nda da ülkemize öncülük etmifl ve
birçok vakf›n kurucular› aras›nda yer
alm›flt›r. Vehbi Koç Vakf›, Türkiye’ye
e¤itim, sa¤l›k ve kültür alanlar›nda on-
larca kurum kazand›rm›fl ve on binler-
ce gence destek vermifltir, vermektedir.
Bugün tüm Koç Toplulu¤u flirketlerin-
de, Vehbi Koç’un bir öncü olarak bizle-
re afl›lad›¤› ‘sosyal sorumluluk’ bilinci ifl
stratejilerimizin vazgeçilmez bir parça-
s›d›r. Bu kültürümüze paralel olarak,
2002’den bu yana, ülke yarar›na hizmet
eden ve topluma katk›da bulunan kifli
ve kurumlar›n çal›flmalar›n› ‘Vehbi Koç
Ödülü’ ile desteklemeyi amaçl›yoruz.
Bu seneki ödülümüzün ‘e¤itim’ alan›n-
da verilmesi özel bir anlam tafl›yor.
Çünkü Vehbi Koç Türkiye’nin en
önemli sorununun e¤itim oldu¤una,
ülkenin kalk›nma ve demokrasi anlay›-
fl›n›n ancak iyi e¤itilmifl insan gücüyle
elde edilebilece¤ine inan›yordu.” 
Ödülü alan kiflinin aç›klanmas›na s›ra
geldi¤inde salondaki heyecanl› bekleyifl
bir hayli t›rmanm›flt›. Vehbi Koç Vakf›
Yönetim Kurulu Baflkan› Semahat Arsel,
2009 Vehbi Koç Ödülü’nün Prof. Dr.
Türkan Saylan’a verildi¤ini aç›klad›¤›n-
da ise salonda bir alk›fl tufan› koptu. Da-
vetliler karar› coflkuyla ve dakikalarca
ayakta alk›fllad›.
Ödülün gerekçesini okumak için kürsü-
ye gelen Seçici Kurul Baflkan› Prof. Dr.
Tosun Terzio¤lu’na, bu alk›fltan sonra
söyleyecek çok fazla söz de kalmam›flt›:
“Ödüle doymufl oldu¤u kuflku götürme-
yecek bu kad›n› niçin bu ödüle de aday
gösteriyoruz? Ça¤dafllaflmaya gönül ver-
mifl, e¤itimin gücüne yürekten inanm›fl,
inanc› do¤rultusunda çal›flmaktan bir an
geri durmam›fl ve bu çal›flkan, disiplinli,
üretken, pes etmeyen, sorumluluk alan,
riske at›lan, kad›na ve çocu¤a güvenen,
sivil toplum çal›flan› olabilen kad›na,

Prof. Dr. Türkan Saylan’a, bu ödülün ve-
rilmesinin Vehbi Koç ad›na yak›fl›r oldu-
¤unu düflünüyoruz.”

“Ülkemizde de anlafl›ld›k”
Prof. Dr. Türkan Saylan, bir alk›fl tufa-
n› alt›nda, bir süredir mücadele etti¤i
hastal›¤›na ra¤men kürsüye kararl›
ad›mlarla ve dimdik ç›kt›. Teflekkür
konuflmas›nda salondakileri k›z ço-
cuklar›n›n okutulmas› için seferberli¤e
davet eden Saylan flunlar› söyledi:
“Bu gece benim için çok önemli. Size
en içten duygular›mla seslenmek isti-
yorum. Mustafa Kemal Atatürk bu
memleketi kurarken ne kadar az insan
vard› yan›nda; onunla ayn› paralelde,
ayn› bak›fl aç›s›nda. Ülkenin geliflme-
sindeki en önemli konulardan biri
ekonominin kalk›nmas›yd›. Vehbi
Koç, genifl vizyonuyla bu ifli üstlendi.
Demek oluyor ki Cumhuriyet’in ku-
rulmas›nda ve geliflmesinde, bu günle-
re gelmemizde Vehbi Koç’un da büyük
bir katk›s› var. Onu bu nedenle hay›r-
la yad etmek istiyorum. Bu ödülü ald›-
¤›m için gerçekten çok mutluyum.
Yurtd›fl›nda insan› anl›yorlar ama ken-
di ülkemde yapt›¤›m›z ifllerin ne kadar
de¤erli oldu¤unun anlafl›lm›fl olmas›
ve de¤erlendirilmesi, çok önemli. ‹leri
görüfllü insanlar her zaman vard›r. Bir
araya gelince çok güzel fleyler ç›k›yor.
Çok teflekkür ederim.”
Törenin en önemli anlar›ndan biri de
9. Cumhurbaflkan› Süleyman Demi-
rel’in konuflmas›yd›. Demirel, ak›llara
ve kalplere kaz›nan yaklafl›k bir saat-
lik konuflmas›nda, Vehbi Koç’u adeta
yeniden tan›tt›. ‹kinci bir alk›fl seliyle
yerlerinden kalkan konuklar yemek
salonuna ilerlerken, Vehbi Koç, Vehbi
Koç Ödülü, Türkan Saylan’›n ülkemiz
için de¤eri ve Süleyman Demirel’in vu-
rucu konuflmas› hakk›nda sohbet edi-
yorlard›. Daha önce hiç bu kadar an-
laml› bir anma yaflamad›klar› konu-
sunda hemfikirlerdi. 

Ersin Özince: Koç Ödülü, e¤itim,
sa¤l›k ve kültür alanlar›nda topluma
de¤er katan seçkin insanlar› ve ku-
rumlara veriliyor. Bu anlam›yla jüri,
bu y›l ödülü Prof. Dr. Saylan’a ver-
mekle, bir taflla üç kufl vurmufl oldu. 

Deniz Adanal›: Bu kadar güzel bir an-
may›, y›llard›r halkla iliflkiler alan›nda
oldu¤um halde görmedim. Türkan
Saylan da art›k bu derece büyük bir
ödülle ödüllendirilmeliydi. Yaflarken
ödüllendirmeyi çok de¤erli buluyorum. 

Güneri C›vao¤lu: Koç Vakf› Ödü-
lü’nün verildi¤i her flah›s, ç›tay› yu-
kar› kald›r›yor. Ödül her geçen y›l
daha da sayg›n, daha da seçkin
bir kroki çiziyor. Bununla birlikte
hem Vak›f, hem ödüller daha yük-
se¤e do¤ru gidiyor. Bu da Vehbi

Bey’in istedi¤i bir fleydir. 

Gencay Gürün: Vehbi Bey deni-
lince hep yap›c›l›¤› gelir benim
akl›ma. Vehbi Bey’in ödül töre-
ninde an›lmas› birbirini destekle-
yen, tamamlayan bir fley. Türkan
Han›m da bunu bin kere hak et-
mifl bir insan. 

Ruhat Mengi: Vehbi Koç, Türki-
ye’nin ayakta alk›fllanacak kahra-
man insanlar›ndan biridir. “Sade-
ce ben kazanay›m, ben yiyeyim”
dememifl, “Ben kalk›n›rken ülkem
de benimle birlikte nas›l kalk›n›r?”
demifltir. Türkan Saylan da öyle.
Bütün hayat›n› t›bba, bilime, sivil

topluma, e¤itime adam›fl. Bunlar öncü insanlar.

Vahap Munyar: Vehbi Koç’un
ad›n› tafl›yan iki ayr› organizas-
yonu birlefltirmeleri çok anlaml›
oldu, ilkeleriyle an›l›yor Vehbi
Koç. Demirel gibi derinli¤i olan
bir insan› getirmek de çok daha
baflka bir anlam kazand›rd› ge-
ceye. Türkan Saylan’›n salondan

ald›¤› alk›fl› herkes gördü. Çok do¤ru bir adrese gitti.
Çok zorland›¤› bir dönem bu, ciddi bir moral oldu.
Esas manevi katk›s› önemli. 

flan Hastal›klar Poliklinikleri’nin kurulmas›na ön-
cülük etti. Ulusal Lepra Kontrol Program›’n›n koor-
dinatörü olarak proje, planlama ve uygulamalar
gerçeklefltirdi. 1989’da kurucular›ndan oldu¤u
Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i’nin halen
baflkan›. 1990’da Ö¤retim Üyeleri Derne¤i’nin
kurucusu ve ilk dönem ikinci baflkanl›¤›n› yapt›.

‹Ü Kad›n Sorunlar› Araflt›rma ve Uygulama Mer-
kezi’nin kuruluflunda görev ald›. ‹stanbul Tabip
Odas› ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakf›
üyeli¤i, KANKEV Vakf› ile Cüzamla Savafl Der-
ne¤i Baflkanl›¤›’n› sürdürüyor. 2000’de seçildi¤i
Sosyal Hizmetler Dan›flma Kurulu üyeli¤ini sürdü-
rüyor. 50’ye ulusal ve uluslararas› ödülü var. 

Prof. Dr. Türkan Saylan

Vehbi Koç Özel
Ayd›n Boysan: Türkiye’de flimdiye
kadar verilmifl ödüller içinde en
hakl› olarak al›nm›fl ödüldür Tür-
kan Saylan’›n ald›¤›. Türkan Say-
lan p›rlanta gibi bir insand›r. Bu
ödül çok yerinde bir ödüldür. 
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Vehbi Koç Özely›n gündemia

“Vehbi Koç bir okul, o

9. Cumhurbaflkan› Süleyman
Demirel’in konuflmas›,  Vehbi Koç

Ödül Töreni’nin en unutulmaz
anlar›ndand›. Davetliler, Demirel’in

sözlerinden Vehbi Koç’u adeta
yeniden tan›d›, yeniden anlad›.
Bizden Haberler, okurlar› için

konuflman›n tam metnini yay›ml›yor

Koç Ailesi’nin Sayg›de¤er Mensuplar›;
De¤erli Misafirler; 
Hepinizi sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum! Ko-
nuflmama bafllamadan önce, bugün meydana
gelen uçak kazas›nda hayat›n› kaybeden vatan-
dafllar›m›za, Allah’tan rahmet diliyorum, yaral›-
lara acil flifalar diliyorum.
Say›n Prof. Dr. Türkan Saylan’›, Vehbi Koç
Ödülü’ne lay›k oldu¤u için, lay›k görüldü¤ü
için kutluyorum. Ayr›ca Seçici  Kurul’u da
böyle bir seçim yapt›¤› için kutluyorum ve
Vehbi Koç Vakf› Yöneticileri’ni kutluyorum.
Gerçekten de bundan daha güzel bir seçim ya-
p›lamazd›. Tekrar tekrar bize heyecanl› anlar,
heyecanl› dakikalar yaflatan bu karar vesilesiy-
le duygular›m›z› en yüksek seviyeye ç›km›fl ol-
mas›ndan dolay› da mutluluk duydu¤umu ifa-
de ediyorum. 
Merhum ve Say›n Vehbi Koç’un an›lmas› dola-
y›s›yla benden bir konuflma yapmam istendi.
Ben de bunu çok seve seve kabul ettim, huzu-
runuza geldim. 30-35 dakikal›k bir konuflma
yapmay› düflünüyorum, onun içine s›¤maya
çal›flaca¤›m! Evvela flunu ifade edeyim ki; anma
törenleri genellikle kiflilerin unutulmamas› için
ve takdir hislerimizin ifadesi için bir f›rsatt›r.
Bunun içindir ki; kendisini anaca¤›m›z mer-
hum Vehbi Koç’un benim gözümle veyahut be-
nim bak›fl aç›mdan nas›l de¤erlendirildi¤i hu-
susunda size baz› bilgiler verece¤im. fiunu ifade
edeyim ki, bu bilgiler sizin bekledi¤iniz bilgiler
olmayabilir veya eksik olabilir. Onun içindir ki,
bunu, vaktin müsadesi nispetinde yapabilece¤i-
mi ifade etmek istiyorum.
Merhum Vehbi Koç, 1901 tarihinde Anka-
ra’n›n Keçiören semtinde Çorakl›’da bir ba¤
evinde do¤mufltur ve 1996 y›l›nda da edebiye-
te intikal etmifltir. 95 sene yaflam›flt›r. 95 sene
güzel uzun bir ömürdür ve asl›nda bu güzel
uzun bir ömür, bir asr› da temsil eder. Yani Sa-

y›n Vehbi Koç’u 20. Yüzy›l’›n bafl›yla sonu ara-
s›nda, hemen hemen bütün olup bitenleri gör-
müfl, bunlar› yaflam›fl bir de¤erli zat olarak de-
¤erlendirmek laz›m. 
De¤erlendirme  do¤ru olarak yap›labilir mi ve-
ya bu de¤erlendirmenin yap›lmas›nda ne çeflit
zorluklar vard›r? Bunlar› ifade etmek istiyo-
rum konuflman›n bafl›nda! Asl›nda bu bir ha-
yat hikayesi! 95 sene yaflam›fl olmak, tek bafl›-
na çok fley ifade etmiyor, 95 seneyi “yaflam›fl
olmak” laz›m ve onun içindir ki; herkes için
bu hayat hikayesi, ibret verici mesaj tafl›r. Ve
görüyoruz ki; merhum Vehbi Koç 15 yafl›nda
esnaft›r, 26 yafl›nda tüccard›r, 40 yafl›nda sa-
nayicidir, ondan sonraki y›llarda hay›rsever-
dir, yol göstericidir, dünyaca tan›nm›fl bir ifl
adam›d›r, herkesin hürmet etti¤i bir toplum li-
deridir, vatansever bir kiflidir. 
Ben 1949 senesinde Devlet Hizmeti’ne geldim.
1950’li y›llardan itibaren, Türkiye’de neler olup
bitti¤ini ben de biliyorum. Ve bu y›llar içerisin-
de Merhum Vehbi Koç yapt›¤› ifllerle veyahut
faaliyetleriyle bizim ifllerimizle, bizim faaliyetle-
rimizle de çok kere yan yana olmufltur. Onun
için bunlar›n içinden teker teker misal seçmek-
ten çok genel bir de¤erlendirme yapaca¤›m.
Hemen konuflman›n bafl›nda söyleyeyim ki,
“Vehbi Koç tek bafl›na bir okuldur ve tek bafl›-
na da bir ö¤retmendir! Hayattayken öyleydi,
tek bafl›na bir okul, tek bafl›na bir ö¤retmendi.
Ebediyete intikal ettikten sonra da bu okul
aç›kt›r, yani görev yapmaya devam etmektedir.
Ö¤retmen de ebediyete intikal etmifltir ama ö¤-
retmen de görevini yapmaya devam etmekte-
dir.” Bu abide kifliyi anlatmas› zordur. Zaten
abide kiflileri anlatmak kolay de¤ildir. Asra s›¤-
maz. Asra zor s›¤m›flt›r, s›¤mam›flt›r, ülke s›n›r-
lar›n› aflm›flt›r, bana göre zamana da s›¤mam›fl-
t›r, kendi zaman›n› da aflm›flt›r. Hayat hikayesi-
ni ö¤renmek için kendinin yaflad›¤› ça¤dan

ay›rmak da mümkün de¤ildir. fiimdi burada
baz› mülahazalar›m› söylemek istiyorum: 
‹nsanlar hangi flekilde hayat› yaflam›fl olurlarsa
olsunlar, yaflad›klar› zaman›n flartlar›ndan, ya-
flad›klar› zamandaki dünya flartlar›ndan, yafla-
d›klar› zamandaki kendi ülkelerinin flartlar›n-
dan, yaflad›klar› zamandaki kendi do¤duklar›,
büyüdükleri yerlerin flartlar›ndan ayr› olarak ta-
savvur edilemezler. ‹nsanlar bu flartlarla iç içe-
dir. Merhum Vehbi Koç’un ne çeflit bir dünya-
ya do¤du¤una bir bakal›m: Çünkü bu dünya,
yani 20. yüzy›l, insanl›¤›n yaflad›¤› en enteresan
yüzy›llardan birisidir. Asl›nda bu yüzy›l›n olu-
flumu henüz tamamlanm›fl da de¤ildir.
Bugün yaflanmakta olan, iyisiyle-kötüsüyle he-
men hemen hadiselerin tümünün,  bu yüzy›l›n
bafl›ndan itibaren cereyan eden olaylarda kökü
vard›r. Bundan evvelki yüzy›l, 19. yüzy›l, bir
keflifler, icatlar yüzy›l›yd›. Parlak bir yüzy›ld›
1800’lü y›llar. 1900’lü y›llara gelindi¤ini za-
man, dünya nüfusu 1.5 milyard›. Dünyada 52
tane ba¤›ms›z devlet vard› ve bu devletlerden
9’u büyük devletlerdi. Bunlar imparatorluklar-
d›, 1900’lü y›llar› söylüyorum. ‹mparatorluk-
lardan birisi de Osmanl› ‹mparatorlu¤u idi, bi-
zim imparatorlu¤umuzdu ve 17 tane dünya
flehrinin nüfusu 1 milyonu afl›yordu ve sadece
4 tanesinin nüfusu 2 milyonu afl›yordu, yani
100 sene önceki dünyayla, bugünkü dünyay›
k›yaslamak için bunlar› söylüyorum. Ve bu, bir
hükümdarlar ça¤›yd›, 19. yüzy›l. 20. yüzy›la
geldi¤imizde; bu  20. yüzy›l›n bafl›nda ünlü
krallar, ünlü devlet reisleri, ünlü hükümdarlar
vard›. Bir süre sonra görece¤iz ki, hepsi ortadan
silinmifller. Yani 1. Dünya Savafl›, imparator-
luklar› hemen hemen ortadan kald›rd› ve
1900’lü y›llara geldi¤imizde Türkiye büyük çal-
kant›lar içerisindeydi. Osmanl› ‹mparatorlu¤u
yafl›n› tamamlam›flt›, ve içerden d›flardan parça-
lanma emareleri görülmekteydi. Nitekim, evve-



la Girit, arkas›ndan Balkan Savafl›, 1. Dünya Sa-
vafl› ve böylece de Osmanl› Devleti da¤›ld›. Bu-
nun içerisinden modern ve ça¤dafl bir Türkiye
Cumhuriyeti Büyük Atatürk’ün önderlik etti¤i
Kurtulufl Savafl›’yla ç›kt›. Bu, 1923 senesidir. Ba-
kal›m burada Vehbi Koç nerede duruyor? Veh-
bi Koç, 1901’de do¤mufltur. 1917’de esnaft›r.
1917’de Ankara’da okudu¤u okuldan tasdikna-
me alm›fl, ben ticaret yapaca¤›m demifl babas›-
na, dedesine ve tüccarl›¤a bafllam›flt›r. Vehbi
Koç’un tüccarl›¤a bafllad›¤› sene de harp vard›r
ve tüccarl›¤a devam etti¤i y›llar içerisinde Kur-
tulufl Savafl› vard›r, kendisi de dahil, askerlik
vard›r, savafl vard›r.
Ankara bir büyük mücadeleye sahnedir. Bu
tarihi flehir, 20 bin nüfuslu. O günkü Anka-
ra… 1920’lerin Ankara’s›nda elektrik yoktur,
otomobil de yoktur, yaln›z ba¤lar vard›r, ba¤-
lara da hayvan s›rt›nda gidilir. Böyle bir muhi-
tin içerisinde tüccarl›¤› nerede yapacakt›r. Ka-
rao¤lan Caddesi’nde, bir dükkanda tüccarl›¤a
bafllayacakt›r. Esnafl›¤a bafllayacakt›r, daha
do¤rusu, öyle söyleyelim. Bu esnafl›¤›n bafl›

çok önemli. fiöyle önemli, kendisi diyor ki;
“Karao¤lan Caddesi’nde oturdu¤umuz evin al-
t›ndaki dükkana, bir sand›k ayakkab› lasti¤i,
bir sand›k fleker, bir kaç teker kaflar peyniri,
zeytin, makarna gibi mallar koyduk. Bakkal
dükkan› haline getirdik.” Vehbi Koç’un bafl-
lang›c›,  Karao¤lan Caddesi’ndeki bakkal dük-
kan›. Yafl 15 ve dükkan›n üzerindeki tabela,
Koçzade Hac› Mustafa Rahmi tabelas›. Serma-
yesi de 120 lirayd›. Burada esnaf Vehbi Bey’in
görevi dükkan› açmak, süpürmek, tozlanan
mallar› temizlemek, müflterilerden ald›¤› mal-
lar› tartmak veya saymak, mangal› yakmak,
camekanlar› temizlemekti. Hademe, sat›c› ve
muhasebeci görevlerini bir arada yürütüyor-
du. Babas› tezgah bafl›nda oturup sat›lan mal-
lar›n paras›n› al›rd›. 1926 y›l›nda dükkan ken-
disine devredildi, üzerine Koçzade Ahmet
Vehbi Bey Firmas› yaz›ld› ve böyle bir firma
kuruldu; flimdi tüccard›r ve 25 yafl›ndad›r. Ti-
carete at›l›rken; “E¤er Allah bana 50 bin liral›k
bir servet verirse 5 katl›, güzel bir ma¤aza aça-
ca¤›m” diye kendi kendine söz verdi. Her fley,
neticesiyle ölçülür. Karao¤lan Çarfl›s›’ndan
Koç Holding’e gelinmifltir. Yani 1901’den
1996’ya dedi¤imiz zaman, yürüyüflün bafllan-
g›c› Karao¤lan Çarfl›s›d›r, geldi¤i yer Koç Hol-
ding’tir. Nedir Koç Holding? Bunu flunun için
söylüyorum: And›¤›m›z kiflinin unutulmama-
s› laz›m! Nesiyle unutulmamas› laz›m? Koç
Holding direkt olarak 89 bin kifliye ifl veren
bir kurulufltur. Endirekt olarak 1 milyon kifli-
nin yaflam›n› kazand›¤› bir topluluktur. Koç
Holding, 63 milyar dolar y›ll›k cirosu ile Tür-
kiye Gayri Safi Milli Has›las›’n›n %10’unu ya-
p›yor. Yani, bütün Türkiye’nin meydana getir-
di¤i has›lan›n %10’unu yap›yor. Ve Türki-
ye’nin yapt›¤› bütün ihracat›n, %11’idir.
100’den fazla ülkeye ihracat yapar. 25 milyar
TL vergi öder. Bu Türkiye’nin toplad›¤› vergi-

lerin %15’idir. 6 tane Koç Holding olsa; baflka
birisinden vergi istemeye gerek kalmaz Türki-
ye’de! Araba üretiminin %47’sini, beyaz eflya-
n›n %54’nü, televizyonun %45’ini Koç Hol-
ding üretir. Dünyada 500 flirket aras›nda 186,
Avrupa s›ralamas›nda 49. s›radad›r. ‹flte bunu
meydana getiren hadisenin çekirde¤inde bu-
gün and›¤›m›z Vehbi Koç vard›r. Vehbi Koç
bir büyük giriflimcidir. Türk vatandafl›na afl,
ifl, ekmek sa¤layan üretim tesisleri ve çeflitli
kurulufllar›n kurucusudur. Ebediyete intikal
ederken bunlar› yan›nda al›p götürmemifltir.
Hepsini bu ülkenin insanlar›na b›rakm›flt›r.
Türk hazinesine vergi sa¤layan ve Türkiye ih-
racat›n› yap›p döviz getiren, Türkiye’de  yat›-
r›m yap›p istihdam yapan dev bir kurulufl. 
Bu bir baflar› hikayesidir. Ülkemizin bu çeflit ba-
flar› hikayelerine ihtiyac› vard›r. Bu anmadan
ders ç›karaca¤›z, ç›karaca¤›m›z ders budur.. Na-
s›l ders ç›karal›m; Ondan sonraki y›llara bak›yo-
ruz. Ondan sonraki y›llar da 1930’lu y›llar; dün-
yada demokrasi, faflizizm, nazizim, komünizm
çat›flmas›d›r. Türkiye’de tek parti idaresi vard›r.
Büyük Atatürk Türkiye’yi yoksulluktan, fukara-
l›ktan kalk›nd›rmaya çal›flmaktad›r. Türkiye
Cumhuriyeti kurulmufltur. 12 milyon nüfusu
vard›r. Bu 12 milyon nüfusun 10 milyonu oku-
ma yazma bilmez. Türkiye’nin en küçük kasa-
bas›ndan, köyünden flehrine gitmek mümkün
de¤ildir. Türkiye tamam›yla karanl›ktad›r. Ifl›¤›
yoktur ve harabiyet içerisindedir. Ziya Pafla söy-
leyecektir: “Diyar- › küfrü gezdim, beldeler ke-
flaneler gördüm, dolaflt›m Mülk-ü ‹slam-›, bü-
tün viraneler gördüm.”
Böyle bir Türkiye’den, Bat› Uygarl›¤›’ndan 150
sene geri kalm›fl Osmanl› Devleti’ nin Külleri
içerisinden, bir yepyeni devlet, yepyeni toplum
ve yepyeni bir uygarl›k ç›karacaks›n›z. Ve, daha
sonra  2. Dünya Savafl› gelir. 2. Dünya Sava-
fl›’nda demokrasi nazizimle, komünizm nazi-
zimle çarp›fl›r. Sonra nazizim ve faflizim yenilir.
Komünizim, demokrasi ayakta kal›r. Bu defa
ikisi birbirine karfl› vaziyet al›r. Ama 60 milyon
insan ölmüfltür 1945’te. 1945’te Birleflmifl Mil-
letler kurulacakt›r, demokratik dünya olacakt›r.
AB’ye ad›m at›lm›fl olacakt›r. “So¤uk Savafl” ola-
cakt›r ve nükleer ça¤ bafllayacakt›r. Elektrik-
elektronik ça¤› bafllayacakt›r. Yepyeni bir ça¤
bafllayacakt›r. Türkiye’de de çok partili siyasi
hayata geçilecektir. Türk tarihinde ilk defa ola-
rak 1950’de halk›n serbest oylar›yla bir idare gi-
decek, yerine yeni bir idare gelecektir. Ve kalk›-
nan Türkiye… 1950 ile beraber kalk›nan Türki-
ye’ye geliyoruz. Kalk›nan Türkiye’de yol yoktur,
yol yap›lacakt›r, elektrik yoktur, elektrik yap›la-
cakt›r, i¤neden ipli¤e  her fleyi sat›n alan, kalk›-
nan Türkiye’nin sanayileflmesi söz konusudur.
Ama hangi periyot içerisinde olacakt›r? 
Okul yoktur, okul yap›lacakt›r! 21 milyon
nüfusun 1950’de hâlâ % 60’› okuma yazma
bilmemektedir. Halk› yoksuldur, fukarad›r,
bütün gayretlere ra¤men. Burada tüccar Veh-
bi Koç’tan, Sanayici Vehbi Koç’a geçiyoruz.
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Vehbi Koç Özel

“Vehbi Koç tek bafl›na 
bir ö¤retmendir. 

Hayattayken böyleydi,
ebediyete intikal 

ettikten sonra da bu 
okul aç›kt›r. Ö¤retmeye 

devam etmektedir” 

okul hâlâ aç›k”
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Vehbi Koç sanayi ifline 1934’te bulaflm›fl ve
bir boru fabrikas›na ortak olmufl, fabrika bat-
m›fl. Sonra demifl ki; “Ben  bir fabrikaya ortak
olmam, kendime ortak arar›m” demifl, böyle
bir kaide ç›karm›fl. Ve Vehbi Koç Avrupa’y›,
Amerika’y› gezmifl, Türkiye’yi de gezmifl! ‹lk
kurdu¤u fabrika oksijen fabrikas›d›r 1948’de
ve onu takiben kurdu¤u fabrika ampul fabri-
kas›d›r. O günkü Türkiye bunun hepsini d›-
flardan almaktad›r. Ve onu takiben kurdu¤u
fabrika da kibrit fabrikas›d›r. Daha sonra
1954’te… Buraya dikkatinizi çekiyorum;
1950 öncesinde kurdu¤u fabrika oksijen,
ampul, kibrit fabrikas›d›r. 1950’den itibaren
sanayiye, yani hiçbir fleyi olmayan Türki-
ye’nin bir fleyler yapmas› laz›m gerekti¤ine
kanaat getirmifl, sanayiye koyulmufltur.
1954’te demir mobilya yapmak üzere Arçe-
lik’i kurmufl, daha sonra Arçelik’i, General
Elektrik ile anlaflarak buzdolab›na çevirmifl-
tir. Daha sonra Bozkurt Mensucat›; bunlar
devam ediyor, Demirdöküm Fabrikas›’n›,
Elektrik Endüstri Fabrikas›’n›, Kablo Fabri-
kas›’n› ve geliyor Traktöre. Türkiye’de karaö-
küz, karasaban, karaka¤n› ile tar›m yap›lmas›
yerini traktör ile tar›m yap›lmas› alacakt›r.
Vehbi Koç’tur ilk öncülü¤ü yapan.
Ve arkas›ndan otomobil kafas›ndad›r, oto-
mobil fabrikas› kurulmal›. Yaln›z bu fabrika-
n›n direkt olarak kurulmas›n›n kolay olmad›-
¤›n› bilmektedir. Bir montaj suretiyle kurul-
mas›. Her fikrini baflar›ya  ulaflt›rd›¤› gibi
Otosan’› baflar›ya ulaflt›rm›fl,  2 A¤ustos
1960’ta Otosan iflletmeye girmifltir. Sonra
otomobil devam ediyor. Otomobilde 66’da
Anadol piyasaya ç›k›yor ve daha sonra 65 se-
nesinden itibaren biz iktidar›z. Bizim iktida-
r›m›zda bir Fiat otomobil fabrikas› söz konu-
sudur. Fabrika taraf›mdan aç›lm›flt›r. Ve ken-
disinden istedi¤im fley fluydu; flimdi montaj
sanayi olarak bafllayal›m, tamam; %10 yerli
yapal›m, % 90 d›flar›dan alal›m. Ama bunu
10 sene zarf›nda %10 d›flar›dan alal›m, % 90
yerli yapal›m. fiart›m buydu! Evet bu flart› ka-
bul etmifl, bu flart› yerine de getirmifltir. Tür-
kiye, Fiat otomobil yapar hale gelmifltir. Ne
zaman? 1966’da! 1965’te bütün Türkiye’nin
60 bin kadar otomobili var, hepsi o kadar.
Bugün 6 milyon otomobili var, o gün 60 bin
kadar otomobili var. Ve 12 fiubat 1971’de
Murat geliyor. 1963’ te çok önemli bir olay,
Koç Holding esas mukavelesi geliyor. 60 ile
80 aras›nda Koç Holding gelifliyor, kök sal›-
yor, olgunluk ça¤›na giriyor. 
Yani, Koç Holding’in geliflme periodu 60 ile 80
aras›d›r. Bu 60 ile 80 aras›nda biz önemli y›llar
iktidarday›z. Bizim iktidarda bulundu¤umuz
y›llarda, biz hiçbir zorluk ç›karmad›k. Biz kal-
k›nmay› teflvik ettik. Ama ülkenin bir tak›m
kendi zorluklar› vard›; döviz zorlu¤u vard›,
baflka zorluklar› vard›, ambargo zorlu¤u vard›.
Bütün bunlara ra¤men, geliflme olabilmifltir ve
nihayet Vehbi Koç 1984 y›l›nda ‹dare Meclisi
Baflkanl›¤›’n› Say›n Rahmi Koç’a devrediyor. O

zaman kendisine flunu söylemifltim. “Bu devir
fiili mi, flekli mi?” “Ne demek istiyorsun?” de-
di. Dedim ki; “Otomobili kullanmas›n› bilen
kiflinin floförün yan›nda oturmas› tehlikeli bir
ifltir. Çünkü, otomobil kullanmas›n› bilen kifli
floföre rahat vermez. Yani frene bassana, önüne
bir fley ç›kt›, dursana, yürüsene falan diye.”
“Yok yok” dedi. “Ben” dedi “ yine onur baflkan-
l›¤›m› muhafaza edece¤im ama kar›flmayaca-
¤›m ifllerine”. Benimle olan münasebetlerinde
de gayet dostane, daima samimi, her fleyini ba-
na söyleyebilmifltir. Bizim yapt›¤›m›z iflleri de
elefltirmifltir, takdir de etmifltir. Ama bir takdi-
rini hiç unutmam. Keban ve köprü yapmaya
girifltik, yapt›k, sonra hükümet bizim elimiz-
den kayd›. Bana bir mektup yazd›. Mektupta
diyor ki: “Bunlar unutulmaz, merak etme” di-
yor. Evet, merak etmedim! Çünkü, yapt›¤›m›z
köprünün üzerinden 1.5 milyar vas›ta geçmifl,
alt› defa da köprü kendini ödemifl. Yapt›¤›m›z
Keban da 4 defa kendini ödemifl ve 300 milyar
kw. saat elektrik üretmifl. Bunu flunun için
söylüyorum; kendisinin yapmas› flart de¤il, ül-
ke için bir fley yap›l›yorsa bundan çok mutlu
oluyor, memnun oluyor.  

Ve Ere¤li’de, Demir- Çelik Fabrikas›’ndaki
Yönetim Kurulu Üyeli¤i o yüzdendir. En çok
memnun oldu¤u fley, 1987’deki Milletleraras›
Ticaret Odas›’nda “Y›l›n ‹fladam›” seçilmifl ol-
mas›d›r. Ondan duydu¤u mutlulu¤u ben de
paylaflt›m. Ve 1994’te BM Dünya Nüfus Plan-
lamas› Ödülü de çok kendisini memnun et-
mifltir. fiimdi burada flunu söyleyece¤im; bun-
lar› yapm›fl, etmifl de bunlar›n devirle ne ala-
kas› var, halkla ne alakas› var? Bak›n;  Türki-
ye ça¤dafl bir Türkiye olacak, her bak›mdan
ça¤dafl bir Türkiye. Uygarl›¤›n nimetlerinden
faydalanacaksan›z, elektrikten faydalanacaks›-
n›z. Elektrikten faydalanman›n birinci flart›
gaz lambas›ndan kurtulacaks›n›z, elektrik
ampulüne. ‹kinci flart› tel dolaptan kurtula-
caks›n›z. Ev kad›n›, tel dolaptan kurtulacak,
art›k yiyece¤ini kokutmaktan kurtulacak, yi-
yece¤ini so¤uk yerlerde tutmak yerine buzdo-
lab›nda. Tel dolab›n yerini buzdolab›, gaz
lambas›n›n yerini ampul; tand›rdan, ocaktan,
mangaldan kurtulma, yerine elektrikli f›r›n,
çamafl›r teknesinden kurtularak çamafl›r ma-
kinesi, ocakl› ›s›dan sudan termosifon, soba

ve vantilatörden klima. Yani toplumunun me-
deni hayat standard›n› yükseltecek birinci ih-
tiyaçlara önem veriyor. ‹kinci ihtiyaç olarak,
yol yap›l›yor.  Yollar yap›l›yor. Yollara otomo-
bil laz›m! En çok sevindi¤i fley, merhum ba-
bas› kendisine sünnet hediyesi olarak bir mer-
kep hediye etmifl ve bu hiç unutamad›¤› bir
fley! Ama kendisi Türk milletine senede 400-
500 bin otomobil yapan fabrikalar hediye et-
mifltir. Yani nerden nereye gelindi¤ini söyle-
mek istiyorum. fiimdi bir özelli¤inden daha
bahsetmek istiyorum. Bu iflin ticaret taraf›, sa-
nayi taraf›, medeniyet taraf›, kalk›nma taraf›
bir baflka yan› daha var, sosyal meseleler. E¤i-
tim, birinci dereceden önem verdi¤i bir hu-
sustur. Bu her vesileyle söylendi. Koç Lisesi,
arkas›ndan Koç Üniversitesi. Koç Üniversitesi
1993’te aç›lm›fl. Koç Üniversitesi’nin aç›lma-
s›nda benim de büyük hissem var! Yani flöyle
var; hep geldim gittim; “Yapt›¤›n›z hizmetle-
rin tac› olur bu” diye söyledim. Ve nihayet bu
Üniversite’nin Büyükdere’de Kibrit Fabrika-
s›’nda aç›lmas›, Cumhurbaflkan› olarak ikimi-
ze nasip oldu, o Koç Holding ad›na; ben de
T.C. ad›na bu Üniversite’yi açt›k. Bu gurur ve-
rici Üniversite varsa, iflte bu sayededir!
1969’da kurdu¤u Koç Vakf›: Bu muhteflem
bir olay! fiimdi geliyoruz sosyal olaylara;
muhteflem bir olay, 40. y›l yeni kutlanm›flt›r.
Bilinen rakamlara göre; 600 milyon dolarl›k
yat›r›m yap›lm›flt›r, 27 e¤itim tesisi, 6 sa¤l›k
tesisi, bir çok kültür tesisi kazand›r›lm›flt›r. 
Ve bir muhteflem olay daha; çelenk ba¤›flla-
r›n› e¤itime yönlendiren Türk E¤itim Vak-
f›’n›n kurulufluna öncülük yapm›flt›r. Ne ol-
mufltur biliyor musunuz? Çelenklerden 100
bin kifli okuyabilmifl, iyi mi? Bu ülkenin 100
bin tane genci, çelenklere verilen paralarla
okuma imkan› bulmufltur. Bu Vehbi
Koç’tur! Kökünde yatan odur.
Ve nüfus art›fl›, aile sa¤l›¤› sorunlar› konu
edilen Türkiye Aile Sa¤l›¤› Planlamas› Vak-
f›’n› kurmufltur. Bunu daha Türkiye’de bu-
gün anlamam›fl çok kifli var. Kimseye bu at›f-
ta bulunmak istemiyorum ama… Ama yani,
bunun anlafl›lmas› laz›m: Bak›n›z, bir ülke,
kazand›¤›ndan daha fazlas›n› harcayamaz.
Kazand›¤›ndan daha fazlas›n› harcamaya
kalkt›¤› takdirde geriye gider, borçlan›r, bir
yerden sonra borcunu ödeyemez yahut sefa-
lete gider. Onun içindir ki esasen bir ülkede
do¤an çocuklar› yaflatma imkan› yoksa veya
do¤an çocuklar›n e¤itimi yoksa, ifli yoksa,
hastal›¤a karfl› korunmam›flsa, onlar› do¤ur-
man›n bir manas› yok. Öyleyse sa¤l›kl› bir
toplum istiyorsan›z; ‹flte burada aile planla-
mas› denen olay bunun için laz›m. Anneleri
muhafaza etmek istiyorsan›z onun için laz›m.
Ve bu ülkenin e¤er bin tane do¤an çocuktan
200’ü ölüyorsa orada felaket var. Gelin bu ai-
le planlamas›, ana-çocuk sa¤l›¤› konular›na
bütün milletçe e¤ilelim. Say›n Vehbi Koç bu-
nun üzerine 30 sene evvel e¤ilmifl. fiimdi ba-
k›n burada flunu anlatmak istiyorum. Bugün

y›n gündemia Vehbi Koç Özel

“Merhum babas› sünnette
bir merkep hediye etmifl, bu

hiç unutamad›¤› bir fley.
Ama kendisi Türk milletine

senede 400-500 bin
otomobil hediye etmifltir”
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dünyan›n meflgul oldu¤u baz› büyük
meseleler var. Bu büyük meselelerden
birisi demografidir, yani nufüstur. Nü-
fus ço¤almas›d›r. Asr›n bafl›nda 1.5 mil-
yar olan nüfus, asr›n sonunda 6 milyar
olmufl. Bugün dünya, fakir dünya, yok-
sul dünya diye bölünmüfl. Yoksul dün-
ya, fakir dünya, zengin dünyay› tehdit
eder durumda. Ve bu 6 milyar insan
yerküreyi tehdit eder durumda. Bunu
ilk anlayanlardan birisidir Vehbi Koç.
Vehbi Koç bir fleyi daha anlam›flt›r: TE-
MA Vakf›. TEMA Vakf›’n›n bir numaral›
kurucusudur. TEMA Vakf› kuruldu¤u
zaman ben de Cumhurbaflkan› olarak o
toplant›dayd›m. Ve Türkiye’nin toprakla-
r›n› Türkiye’nin yeflilini muhafaza etmek,
sular›n›, havas›n› temiz tutmak onun he-
defiydi. Bak›n nereye geldi oradan bugüne.
Bugün dünya ›s›n›yor, iklim meselesine geldi.
Yani o gün bir numaral› kurucu bunu anla-
m›flt›. Bugün iklim meselesi 2008’de dünya-
n›n en önemli meselesidir. 
Ve TÜS‹AD’›n kurucusudur. Velhas›l yapm›fl
oldu¤u sosyal hizmetler bugün devam eden
sosyal hizmetler herkes için bence büyük bir
örnek olmal›d›r. 
Say›n merhum Vehbi Koç’u anlatma bak›-
m›ndan söylemek istedi¤im fleylerin baz›lar›-
n›n eksik kalmamas›n› istiyorum. Onlar› da
söylemeye çal›flaca¤›m. Kendisi böylesine bü-
yük bir ifl adam›, böylesine de¤erli bir kifli,
böylesine sayg›n bir kifli. Yaln›z bundan iba-
ret de¤il, mesele; bir felsefesi var. Orta yerde
bir felsefe var. Bu felsefenin bence 5-6 nokta-
s›n› size aç›klayaca¤›m. Bunlar hepinizin bil-
di¤i fleyler. Yaln›z yan yana koydu¤umuz za-
man çok düflündürücü. Aynen burada da ya-
z›yor. Benim anayasam fludur diyor; Kime di-
yor bunu? Toplulu¤u’na diyor. Toplulu¤u’na
ana ilkesi olarak diyor, ama herkese diyor.
Çünkü toplulu¤una söyledi¤i fleyler herkese
birden söyleniyor. “Devletim ve ülkem var ol-
dukça ben de var›m.” 
Öyle mi de¤il mi? Bu herkese söyleniyor.
“Demokrasi varsa hepimiz var›z.” Öyle mi
de¤il mi? “Memleketimizin ekonomisini kuv-
vetlendirmek için elimizden gelen bütün gay-
reti göstermeliyiz. Ekonomimiz güçlendikçe
demokrasi daha iyi yerleflir. Dünyadaki itiba-
r›m›z artar.” Bence bir kitapl›k söz bunlar. fiu
ka¤›ttan ibaret de¤il bu. Bu bir kitap. Daima,
burada da yaz›yor; “Do¤ru olan› yapmaya
gayret gösterdim.” Bu da herkese; siz de öyle
yap›n diyor. “Aileme, memleketime ve yafla-
d›¤›m ça¤a hizmet etti¤im inanc›yla büyük
bir huzur duyuyorum.” Huzur duy! Ruhun
flad olsun Vehbi Koç, ruhun flad olsun!
Bir üçüncü felsefesi: “Hayat Üniversitesi,
diploma vermeyen bir Üniversite’dir.” Ne
güzel bir söz de¤il mi? “Her gün ders al›na-
cak o kadar çok geliflmeler oluyor ki bunlar-
dan hepimiz istifade etmeliyiz.” Yani ö¤ren-
menin sonu yoktur, ö¤renmenin limiti yok-

tur. Ve ö¤renin diyor, ö¤renmeye devam
edin diyor. Ve bir baflka fleyi; “Bir bölge hal-
k› gere¤ince e¤itilmeden, o bölgede kalk›n-
madan bahsedilemez.” 
Tavsiyede bulunuyor. “Dil ö¤renin” diyor,
“dünyay› takip edin” diyor. Kendisi Amerika ge-
zileriyle, Japonya gezileriyle, Avrupa gezileriyle
ve Türkiye’nin içerisindeki pek çok yeri gez-
mekle çok fley ö¤renmifl ve bunu ilgililere inti-
kal ettirmifltir. “Gençli¤in yetiflmesine hizmet
bir insanl›k ve vatan borcudur; çünkü gençlik
bir ülkenin gelece¤idir, her fleyidir” diyor.
“Sa¤l›k her fleyin bafl›d›r! O varsa her fley ola-
bilir, yoksa hiçbir fley olmaz.” Diyor. ‹flte bura-
da Kanuni Sultan Süleyman’›n dedi¤ini söylü-
yor: “Halk içinde muteber bir nesne yok Dev-
let gibi, olmaya Cihanda Devlet, bir nefes s›h-
hat gibi.” Evet, ve bunu çok güzel bir flekilde
söylüyor: Diyor ki; “1’i yaz›n diyor, ilkokulu
bitirdi¤iniz zaman bir 0 koyun diyor. Orta-
okulu bitirdi¤iniz zaman, bir 0 daha koyun di-
yor. Liseyi bitirdi¤iniz zaman bir 0 daha ko-
yun, üniversiteyi bitirdi¤iniz zaman bir 0 daha
koyun” diyor. “Yaln›z bu s›f›rlar› nereye koy-
dunuz?” diyor; “1’in sa¤›na m› soluna m›? E¤er
1’in sa¤›na koyduysan›z, bu 10.000 eder; so-
luna koyduysan›z 0’d›r. Onun için; 1 diyor,
sa¤l›kt›r! Yani sa¤l›k olmad›kça, hiçbir fley ol-
maz” diyor. Burada yine herkese dersi var.
“Ben varl›kl› ve tan›nm›fl birçok kiflinin itibar ve
servetlerini kaybettiklerine tan›k oldum. Lüks
merak›, bol paralar harcanan flatafatl› yurtd›fl›
gezileri, gereksiz borçlanmalar bu çöküfllerin
bafll›ca sebepleriydi. Bu inançlad›r ki, gençlere
çeflmenin suyunun her zaman gür akmayaca¤›-
n› hesaba katarak tedbirli olmalar›n› hat›rlatma-
y› görev saym›fl›md›r. Bana çok tutumlu hatta
cimri diyenlere güler geçerim” diyor. “Atatürk’ü
minnetle anmal›y›z. 1926’dan bu yana kadar ni-
ce dönemler gördüm. Bugünkü topraklar›m›z
kolay elde edilmemifl. Bugünkü noktaya kolay
var›lmam›flt›r” diyor. Herkesin kula¤›na küpe
olsun. Sosyal Sorumluluk; “Bu memlekette
varl›k sahibi olan vatandafllar›n”, bilhassa ifl
adamlar›n›n kendi ifllerinden baflka memleke-
tin sosyal meseleleri ile meflgul olmalar› laz›m

geldi¤ine inan›yorum” diyor.
Servet düflmanl›¤›n› ancak böyle önle-
yebiliriz. Sosyal Adalet’i de ancak
böyle sa¤layabiliriz!
Ve flurada, 3 tane daha fley var; bunla-
ra da k›yam›yorum, size intikal ettire-
ce¤im: Birinci söz: “Çal›flmadan hiçbir
iflte baflar› kazan›lamaz. Baflar›l› olma-
n›z için iyi bir ö¤renim flartt›r.” 
‹kinci söz: Koç Toplulu¤u’nun 60. y›l
de¤erlendirilmesi: “‹tibar kazanmak
çok çetin, itibar kaybetmek çok ko-
layd›r. Kaybedilen itibar›n yeniden
düzeltilmesi çok vakit ister.” 
Üçüncü söz: Evet, ve nihayet dünyaya
hitap ediyor, y›l›n ifl adam›: “Dile¤im;
ülkelerin ve insanlar›n birbirleriyle
daha yak›n iliflki kurmalar›, bizden

sonraki nesillerin sulh içinde müreffeh bir dün-
yada yaflamalar›d›r.” 
fiimdi; kendisi ile ilgili baz› fleyleri söylemek
istiyorum: Ülkeyi kendisinden, kendisini ül-
keden ay›rmak mümkün de¤ildir, öyle de¤il
mi? Ülkesinde ve dünyada sayg›nl›k kazan-
m›flt›r. ‹tibar kazanm›flt›r. Akil kiflidir. Aca-
ba Vehbi Bey ne diyor, Vehbi Bey ne düflü-
nüyor, Vehbi Bey ne demifl? Aranan sözü
de¤il miydi sa¤l›¤›nda? Binaenaleyh, ebedi-
yete intikal etmiflken de acaba Vehbi Bey o
zaman ne demifl, aras›n herkes bunu. Onu
tan›d›kça daha çok seveceksiniz. Herkes için
söylüyorum. Her fleyi ve herkesi ciddiye al›r,
dikkat edin. Konufltu¤u hiçbir kimseyi cid-
diye almamazl›k yapmam›flt›r. Herkesle ko-
nuflur, nerden vakit bulur? Herkese mektup
yazar, nerden vakit bulur? Ama herkesi cid-
diye al›r. Daima bir fley ö¤retmeye ve bir fley
ö¤renmeye çal›fl›r. Daimi aray›fl içindedir.
Net bir zihin. Hadiseleri geçifltirmez. Kani
olmad›kça onun alt›nda ne vard›r, onu sora-
cakt›r. Evet, ça¤dafll›¤a yürüyen Türkiye’nin
nefesli öncüsüdür. Düflünür, do¤ruyu arar,
yanl›fla tavizi yoktur. Yanl›fla hat›r gönül
içinde taviz vermez. Cesurdur, yüreklidir.
Medeni manada söylüyorum. Kendine gü-
veni müthifltir. Devletle münasebetlerinde,
bu da çok önemli, daima herkesten sayg›
görmüfltür. Bir devlet dairesini ziyaret etti¤i
zaman, kimse “Durun bakal›m, ne istemeye
gelmifltiniz?” demez. “Ne söylemeye gelmifl,
bir dinleyelim bakal›m ne diyecek?” der. Be-
nim bafl›nda bulundu¤um idarelerde hep bu
intibay› bize vermifltir. 
Düflüncelerini yazar veya söyler. Vehbi Koç her
gün yeniden do¤ar. Kendi yapt›¤› ile övünür,
baflkalar›n›n yapt›klar›n› takdir eder. Her daki-
kas› yaflanm›fl bir hayat, flafl›lacak derecede di-
siplinli! “fiu saatte, flu dakikada bunu yapaca-
¤›m, flunu yapaca¤›m” der ve yapar. 
‹yi ve vatanperver bir insan. ‹yi bir aile reisi, iyi
bir tüccar, iyi bir sanayici, iyi bir ifl adam›, iyi bir
dost, iyi bir hay›rsever! Bu kadar çok fley, bir
ömre nas›l s›¤m›fl, flafl›lacak fleydir!
Allah rahmet eylesin...
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Vehbi Koç Ödülü’nün
Prof. Dr. Türkan Saylan’a
verilmesini, törene kat›lan
tüm konuklar coflkuyla
karfl›lad›. Bu coflku tören

sonras›nda da sürdü, konuklar onunla
sohbet etmek için adeta s›raya girdi.
Ödülün aç›kland›¤› an, dakikalarca ayak-
ta alk›fllanan Saylan, teflekkür konuflma-
s›nda dahi davetlileri k›z çocuklar›n›n
e¤itimi için seferber olmaya ça¤›rd›. E¤i-
tim gönüllüsü Saylan ile ödülün sosyal
sorumluluk bilincinin geliflmesindeki an-
lam›n›, özellikle k›z çocuklar›n›n okutul-
mas› u¤runa verdi¤i mücadelede unuta-
mad›klar›n› konufltuk.

Vehbi Koç Vakf›, Türkiye’nin sosyal so-
rumluluk alan›nda kurulan ilk vakf›. Ku-
rumsal sosyal sorumluluk anlay›fl›n›n
ülkemiz kültürüne yerleflmesinde Vehbi
Koç’un katk›lar›n› de¤erlendirir misiniz?
Vehbi Koç’un, Cumhuriyet tarihine, Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün çabalar›na katk›lar›
çok anlaml› ve önemli. Sonra da vak›f kur-
du ve bu alanda da öncülük etti. Para kaza-
nan insanlar›n kendi vak›flar›n› kurarak
sosyal sorumluluk projelerini yapmalar›
çok önemli. Koç Vakf› okullar, yurtlar yap-
t›. Anadolu’ya gitti¤im zaman onlar›n hep-
sini görüyorum. Son olarak da 8 bin çocu-
¤a meslek kazand›r›lan Meslek Lisesi Mem-
leket Meselesi projesi. Benim çok yak›ndan

izledi¤im ve olumlu sonuçlar›n› gördü¤üm
projelerden bir tanesi. Kutluyorum. 

‹nsanlar›n baflka hayatlar› önemsedi¤i,
onlara bir katk› sa¤lad›¤› sosyal sorum-
luluk projelerinin ödüllendirilmesi, bu
bilincin yayg›nlaflmas›nda nas›l bir an-
lam tafl›yor?
Bir sivil toplum örgütü, bir vak›f, bir der-
nek, bir ülkenin bütün sorunlar›n› çöze-
mez. Ancak yol gösterir. Bu ülkede eleflti-
riye tahammül yok ama y›lmamak laz›m.
Bu ödül, benim hayat›mda önemli bir fley.
Ama insanlara flunu düflündürtmesi aç›-
s›ndan daha önemli; “Demek bu ülkede
baz› fleyler, geç de olsa hakk›n›, de¤erini

E¤itimin tüm ülke sath›na yay›lmas›na, ama özellikle de k›z çocuklar›n›n
okumas›na kendini adayan Prof. Dr. Türkan Saylan, 8. Vehbi Koç Ödülü’nü,
yapt›klar›n›n takdir görmesi kadar, verdi¤i mesaj aç›s›ndan da önemli buluyor

“Baz› fleyler
geç de olsa

de¤erini
buluyor”

VEHB‹ KOÇ ÖDÜLÜ’NÜN PROF. 
DR. TÜRKAN SAYLAN ‹Ç‹N ANLAMI: 

8.

y›n gündemia



bulabiliyor”. Bu ödül, yapt›klar›m›n ödül-
lendirilmesi aç›s›ndan ayr›ca güzel. 

Sosyal sorumluluk kavram›n› tarif eder
misiniz?
Sosyal sorumluluk kavram›n›n, dini ve
ac›ma duygular›yla hiç bir ilgisi yok. ‹nsan
baflkas›na ac›yarak bir fley yapamaz. Bu-
nun en somut örne¤i, mendil satan çocuk-
lara cam› aç›p befl kurufl verip vicdan›m›z›
rahatlatmam›zd›r. Halbuki o çocuk, para-
y› ald›¤› zaman babas›na götürüyor. Baba-
s› da ‘bu çocuk para kazan›yor’ diye onu
sokakta tutmaya devam ediyor. Sosyal so-
rumluluk; kendimiz için iyi olan fleyleri
herkes için isteyebilmek ve onun için ça-
l›flmakt›r. Büyük bir kaos var bu ülkede.
Mesela okul öncesi Türkçe bilmiyor ço-
cuk. Anas›n›flar› açmak istedik; Do¤u’daki
çocuklar okul öncesinde Türkçe’yle tan›fl-
s›n, okula bafllad›¤›nda Türkçe’yi ö¤ren-
mifl olsun diye. Biz 600 tane anas›n›f› açt›-
rabilmifliz. Oran›n çocuklar›, mucize yara-

t›yor. Cebinizden bir kaç kurufl vererek bir
kaderi de¤ifltiriyorsunuz. K›z çocuklar›,
beflinci s›n›ftan hemen sonra, 12 yafl›nda
kocaya gidiyorlard›. E¤itim sekiz y›l olun-
ca, flimdi 14 yafl›nda bitiriyorlar. Yine bafl-
ka yapacaklar› bir fley yok, yine bu yaflta
kocaya gidiyorlar. Bu da de¤iflebilir. Bizim
36 bin küsur k›z›m›z olmufl. 36 bin küsur
k›z kurtuldu, bu küçümsenecek bir fley
de¤il. Herkesin bu konuda “Ben ne yapa-
bilirim?” demesi lâz›m. 

Bu projeler hedefine ulaflabiliyor mu?
‹nsanlar›n hayat›nda neler de¤ifliyor?
Üniversiteyi bitiren çocuklar›m›z›n hepsi,
mezun olup para kazanmaya bafllay›nca,
kendiliklerinden, “Bir çocu¤a burs verece-
¤im” diye ç›k›yor ortaya. Halbuki biz onlar-
dan taahhütname filan almay›z. Bu çocuk-
lar›m›z ço¤unlukla, mesleklerinde çok iyi
oluyorlar. Çok okuyorlar. Dünyay› ö¤ren-
meye çal›fl›yorlar. Bunlar bizim art›lar›m›z. 

Hayat›n› de¤ifltirdi¤iniz insanlarla ilgili
sizi etkileyen örnekler var m›?
Bir k›z›m›z ç›kt› mesela, “Ben sizden burs
alm›flt›m” diye. Psikolojik rehberlik dan›fl-
manl›k okumufl. Anaokulundan bafllayan
bir özel okul grubunun rehberli¤ini yap›-
yormufl. Bizi buldu ve “Ben her okula bir
ça¤dafl yaflam k›z›m›z› alaca¤›m” dedi.
Bunlar çok güzel. Herkes kendi imkânlar›-
n› de¤erlendirip, “Ben ne yapabilirim?” di-
ye düflündü¤ünde referans olabiliyoruz bir
çok yere. TED’de okuttu¤umuz 26 çocu-
¤umuz vard›. O çocuklar Türkçe bilmiyor-
lard›, kir pas içinde, bak›ms›zd›lar. ‹çlerin-
den biri Kafl’›n da¤ köylerinden bir k›z ço-
cu¤u. Evlenmekten baflka çaresi yoktu.
Ama hocas›, yüksek lisans yapm›fl bir tarih
ö¤retmeni oldu¤u halde, o da¤ köyünde
s›n›f ö¤retmenli¤i yap›yor. Y›lmam›fl, kap›
kap› gezip, en tutucu ailelerin bile k›z ço-
cuklar›n› okula yollamas›n› sa¤lam›fl. ‹flte
bu k›z çocu¤unun çok yetenekli oldu¤u-
nu, ziyan edilmemesi gerekti¤ini düflün-
müfl. TED’e ald›rd›k onu. O çocuk daha

ilk sene haz›rl›¤›n birincisi olmufl. Herkes
flafl›rd›. Geçen sene mezuniyet törenine ça-
¤›rd›lar beni. Okul birincisi olan k›z, bizim
k›z. Ve flimdi o k›z, s›n›f ö¤retmenli¤i oku-
yor. TED’den mezun olanlar, Amerika’ya
gidip MBA yapmak, dönüp büyük bir flir-
kette yönetici olmak istiyor. Ama bizim k›-
z›m›z ö¤retmen olmak ve Anadolu’da ça-
l›flmak istiyor. Düflünün; TED’li, iki dil bi-
liyor, dört dalda spor yap›yor, müzik aleti
çal›yor. Çok güzel fleyler bunlar. 

Bugün ülkemizde odaklan›lmas› gereken
sosyal sorumluluk projeleri nelerdir?
Her zaman söylüyorum; odaklanmam›z ge-
reken e¤itim, e¤itimin içinde de k›z çocuk-
lar›n›n e¤itimidir. K›z çocuklar›n›n okutul-
mamas›, bütün dünyadaki yoksulluklar›n
ana nedeni. K›z çocu¤u okuyunca meslek
sahibi olacak, evine katk›da bulunacak, ço-
cu¤unu iyi yetifltirecek. ‹llaki doktor olma-
s› gerekmiyor. Her ne olursa olsun kendi
ailesini, akrabalar›n›, köylüsünü hastal›ktan
koruyacakt›r. “Hayvanlar› hastayken kes-
meyelim” ya da “Kocakar› ilac› yapmaya-
l›m” diyecektir. Annesine, “Her sene do¤u-
ramazs›n sonra çok kötü olur, seni ebeye
götüreyim” diyecek, babay› da ikna edecek.
Ailesine bir sürü küçücük fley verecek ama
k›rsal alan böylece kalk›nacak. Okuyan k›z
çocuklar›n›n bak›fl aç›lar› de¤ifliyor. Dolay›-
s›yla bütün Türkiye buna odaklan›r da bin-
lerce k›z çocu¤u okutulabilirse, Türkiye’de
çok fley de¤iflir.
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Vehbi Koç Ödülü onur listesi
Bu y›l sekizincisi Prof. Dr. Türkan Saylan'a
verilen Vehbi Koç Ödülü'nü daha önce flu
kifli ve kurumlar alm›flt›: 
2002 y›l›nda Topkap› Saray› Müze’sine
2003 y›l›nda Anne Çocuk E¤itim Vakf›’na
(AÇEV)
2004 y›l›nda Bilkent Üniversitesi Fen Fakülte-
si Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne

2005 y›l›nda Faz›l  Hüsnü Da¤larca'ya
2006 y›l›nda döneminin Sakarya Valisi Nu-
ri Okutan’a 
2007 y›l›nda DNA Onar›m›n›n 'Moleküler Me-
kanizmalar›n›n Ayd›nlat›lmas› ve Biyolojik Saa-
tin Düzenlenmesi'nde dünya  çap›nda çal›flma-
lar› bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar’a 
2008 y›l›nda Prof. Mehmet Özdo¤an'a verildi.

“Cebinizden birkaç kurufl
vererek bir kaderi
de¤ifltiriyorsunuz. 

Binlerce k›z çocu¤unun
okutulmas›yla Türkiye’de

çok fley de¤iflir”

Vehbi Koç Özel
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“Mektep daha sevap”
“50 y›l kadar evvel Vehbi Bey baz› Ankara-
l›lar›, fiiflli Çankaya Apartman›’ndaki daire-
sinde iftar yeme¤ine ça¤›rm›flt›. Yemekten
sonra oturma salonunda sohbet ederken,
tam karfl›s›nda oturan çocukluk arkadafl›
Mehmet Ali Sofuo¤lu’na sordu: 
- Memedali, Solfasol’a bi cami yapd›rm›-
fl›n, gaç para getdi? 
- 2 milyon getdi, emme, bi o gadar
daa gideceemifl deyolar.
- Yaz›k etmiflin Memedali, Solfa-
sol’da cami vard›, oraya bi mektep
yapd›rayd›n daha çok sevaba girerdin. 
Vehbi Bey’e çok sayg› ve sevgi hissiyle do-
luydum, o anda bunlara e¤itim severli¤in-
den dolay› bir de hayranl›k ekleniverdi. 

“O utanc› ve verdi¤i dersi hiç unutmam”
Yine bir iftar yeme¤inde çocukluk, mahal-
le veya mektep arkadafllar› olan Ankaral›la-
r›n sohbetleri çok uzay›nca Vehbi Bey’e ‘flo-
förünüz afla¤›da beklemesin, ben sizi götü-
rürüm’ dedim, kabul etti. Sohbet sonu be-
raber afla¤› indik. Lincoln diviziyonundan
devasa arabay› görür görmez cidden çok
k›zd› ve flöyle söyledi: “Ay›plad›m seni,
memleketin 50 sente muhtaç oldu¤u flu s›-
ra, dövizle gelen benzin dayan›r m› bu ara-
baya?” O utanc› ve verdi¤i dersi hiç unuta-
mam. Arabay› ertesi gün hemen satt›m.
Çok sevindi ve sordu; “‹malât›na yeni bafl-
lad›¤›m›z Ford-Taunus araba ister misin?”
‹sterim dedim... Çok sevdi¤im o arabay›
y›llarca Vehbi Beyi flükranla anarak kullan-
d›m. Verdi¤i her sözün ve talimat›n fevka-
lâde takipçisi idi. Baflar›lar›n›n s›rlar›ndan
biri de bu idi muhakkak.  

“Kendi vakf› için de¤il ama
TEV için kap› kap› dolaflt›”
TEV’in kurulufl günleriydi. Vehbi bey, Ne-
jat Eczac›bafl› Bey ile kap› kap› yard›m için
dolafl›rlarken bana da u¤rad›lar. Vazifemi
yapt›ktan sonra: “Baflka tavsiye edebilece-
¤in kimseler var m›? diye sordular. Adres-
lerini verdim. Vehbi Bey sonra telefon etti:
‘Ne iyi arkadafllar›n varm›fl, hiç biri bofl çe-
virmedi’ dedi. Halbuki kendi ad›na kurdu-
¤u, 1 milyar dolar›n üzerinde de¤eri olan
ve 40 bine yak›n ö¤rencinin okumas›na
katk›s› olan muazzam Vehbi Koç Vakf› için
asla böyle dolaflmad›¤›n›, kimseden yard›m
talebinde bulunmad›¤›n› herkes biliyor. 

“Memleketi gecekondudan kurtaral›m
çal›flanlar› rahat ettirelim”
1950-1960’l› y›llarda Moskova seyahatle-

rimde dikkatimi çekti. Bir yerle-
flim merkezi kuruyorlard›. 10 se-

nede 300 bin insan› bar›nd›racak
bir site. Her biri 45 metrekare olan

daireleri, s›vas›, boyas›, kap›s›, pence-
resi, lavabosu, evyesi, duflu, klozeti herfle-

yi tamamlanm›fl olarak fabrikada imal edi-
yorlar, sonra rayl› sistemle yüzlercesini, ko-
naca¤› yere getiriyorlar, büyük bir vinç on-
lar› kutu dizer gibi yerlerine koyuyor...
Bununla ilgili bir dosyay› Vehbi Bey’e getir-
dim. Bir gecekondu maliyetinden daha
ucuz, konforlu, mütevaz› daireler ilgisini
çekti ve “Finansman iflini hallederim, sen
resmi izini al ve dairelerin da¤›t›laca¤› iflçi-
lerden borçlar›n›n ödenmesini devlet gü-
vencesine ba¤la, bundan kâr etmeyi dü-
flünmeyelim, memleketi gecekondu istilâ-
s›ndan k›smen olsa da koruyarak çal›flanla-
r› rahat ettirelim hem de daha rantabl çal›fl-
malar›n› sa¤layal›m. Bunu bir hay›r ifli ola-
rak gerçeklefltirelim” dedi... Ancak fizibili-
tesi kalmad›¤›ndan  dosyay› rafa kalkt›. 
Vehbi Koç; memleketimizin kalk›nmas›n-
da, sanayide, pek çok ihtiyaç mallar›n›n ilk
üretiminde, e¤itimde, sa¤l›kta yaratt›¤›
uzun ömürlü imkânlar dolay›s› ile ve de
ayn› hay›rl› iflleri devam ettiren evlâtlar› ve
torunlar› ile milletçe ilelebet flükranla ve
hay›r dualar› ile an›lacakt›r.” 

“Ay›plad›m seni,
y›n gündemia Vehbi Koç Özel

Sanayici Faruk Erengül, Vehbi Koç’un lüks otomobili dolay›s›yla kendisine yönetti¤i
elefltiri karfl›s›nda duydu¤u büyük utanc›, yine büyük bir gururla anlat›yor. 50 y›l
gerilere dayanan k›ymetli dostlu¤undan süzülen an›larla, Vehbi Koç’un ilkeleri 
ve zekas›n› genç nesillere aktar›yor. 
‹flte Erengül’ün an›lar›ndan bir bölümü

Faruk Erengül memleket 50 sente muhtaç...”



Kendine ve çevresine güvenmek,
kendini sürekli yenilemek, birlikte

baflarmak, yar›nlara yat›r›m
yapmak, giriflimci ruh,  de¤iflimi,

zorluklar›, çal›flmay› sevmek, daha
iyisini baflarmak, ahlakl›, dürüst,

vefakar, tutumlu olmak, ülke
insan›n›n daha iyi flartlarda

yaflabilmesi için çaba göstermek,
varl›¤›n› ülkesinin varl›¤›na

ba¤lamak… Vehbi Koç, bu ilke
ve idealleri ve onlar›n ›fl›¤›nda

ülkemize kazand›rd›¤› kurumlar›
Koç Toplulu¤u ailesine emanet

etmiflti. Peki emanet emin ellerde
mi? Bizden Haberler, kayb›n›n
13’üncü y›l›nda, Vehbi Koç’un

ideallerinin ne kadar anlafl›ld›¤›n›,
prensiplerinin ne kadar

benimsendi¤ini ve en önemlisi,
miras›na ne kadar sahip

ç›k›ld›¤›n› araflt›rd›. Bir önceki
say›m›zda genç kuflakta Vehbi

Koç’un miras›n›n izini
sürmüfltük. Birazdan

okuyaca¤›n›z sat›rlarda ise Koç
Toplulu¤u çal›flanlar›n›n ‘emanet’i

nas›l gördüklerini ve ne kadar
sahip ç›kt›klar›n› göreceksiniz.
Vehbi Koç’un ilke ve idealleri

onlarda yafl›yor ancak hepsinden
çok sosyal sorumluluk… Vehbi
Koç ülkesini, kurdu¤u flirketleri

ve vakf›, onu örnek edinen,
tan›mad›¤› insanlar, bilmedi¤i

hayatlar için çaba harcayan
evlatlar›na teslim etmifl...

Çal›flanlar›n seslerine kulak
verdi¤inizde, anl›yorsunuz ki

emanet emin ellerde...

EmanetiEmaneti
emin
ellerde
emin
ellerde
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(Arçelik A.fi. Ar-Ge Direktörlü¤ü, 
Sistem Gelifltirme Yöneticisi)

‹ffet ‹yigün Meydanl›

“Hayat›m› Vehbi Koç sayesinde flekillendirdim”

Arçelik A.fi. Ar-
Ge Direktörlü-
¤ü’nde sistem
gelifltirme yöne-
ticisi olarak çal›-
flan ‹ffet ‹yigün
Meydanl›, Vehbi
Koç’un emaneti
olan flirkette,
onun “kendi tek-
nolojisini geliflti-
ren” ve “ürünle-
rini kendi tekno-
lojisi ile üretme”
anlay›fl›n›n bir
parças› olmaktan
gurur duyuyor.

Vehbi Koç’un öncü kiflili¤inin ve anlay›fl›-
n›n, Arçelik kimli¤inin en derinlerine iflle-
di¤ini söyleyen Meydanl›, ayn› gurur duy-
gusuyla, bunu kendi yaflam prensipleri
aras›na katt›¤›n› da belirtiyor: 
“Vehbi Koç’un kimi zaman aç›ktan ifade
ederek, kimi zaman davran›fllar›yla ör-
nek olarak gösterdi¤i yolun, Arçelik kim-
li¤inin en derinlerine iflledi¤ini söylemek
yanl›fl olmaz. fiirketimizin geçmiflinde
eme¤i olan büyüklerimiz ile çal›flma sü-
recinde, keyifli bir flekilde bu kimli¤i,
bizler de kendi yaflam prensiplerimiz
aras›na katt›k. Kendimize ve çevremize
güvenmek, kendimizi sürekli yenilemek,
birlikte baflarmak, yar›nlara yat›r›m yap-
mak akl›ma ilk gelenler.
Yolumuza devam ederken; kendimizi, flir-
ketimizi, çevremizi gelifltiriyoruz; gelece¤i-
mizi flekillendiriyoruz; fikirlerimizi payla-
fl›yoruz; üretiyoruz. Ülkemize liderlik edi-
yoruz; dünya patent örgütünün ilk 500
listesine giren ilk Türk flirketi oluyoruz.
Dünyaya liderlik ediyoruz; en az enerji tü-
keten buzdolab›n› üretiyoruz. Sosyal so-
rumluluklar›m›z› biliyoruz; e¤iterek üre-
ten bir toplum olmay› destekliyoruz. Ku-
rucumuzun, de¤iflimi, zorluklar›, çal›flma-
y›, ülkesini seven, giriflimci ruhunu; tüm
çal›flanlar›n›n flahs›nda, Arçelik’te görebi-
lirsiniz. Bizler için; bugün iyi olmak, sade-
ce bölgemizde iyi olmak, yeterli de¤ildir.
Daha iyisini baflarmak, bir yaflam fleklidir.”

Ahmet Cançelik, 1974-
1978 y›llar› aras›nda Maç-
ka Teknik Lisesi Elektro-
nik Bölümü’nden TEV’in
bursuyla elektronik tek-
nisyeni olarak mezun ol-
mufl. 1982 y›l›nda Koç-
Burrouhgs’da ifle bafllad›-
¤›nda henüz Y›ld›z Teknik
Üniversitesi Elektronik
Mühendisli¤i ö¤rencisiy-
mifl. Cançelik, Koç Toplu-
lu¤u’na olan ba¤l›l›¤›n›
“Hayat›m› Vehbi Koç saye-
sinde flekillendirdim” sözleriyle ifade edi-
yor: “Vehbi Koç’un, bu ülkenin ekono-

misinin ve sanayisinin
gelifliminde; kurdu¤u va-
k›f ile topluma katk› an-
lay›fl›na öncülük etme-
sinde; Koç Holding’in
dünya devleri aras›na gi-
ren bir Türk flirketi ol-
mas›nda en önemli flah-
siyet oldu¤unu düflünü-
yorum. Koç kültürüyle
profesyonel hayat›n› sür-
düren biri olarak, önce
flirketim ve sonra ülkem
ad›na fayda getirecek ifl-

ler yapmaya, kendimi sürekli gelifltirme-
ye çal›fl›yorum.”

Ahmet Cançelik (Koç Sistem, Saha Hizmetleri Direktörü)

47 y›ld›r Divan’›n çikolata flefi olan
Muhsin Çufao¤lu’nun ailesi, üç ne-
sildir Divan’a hizmet veriyor. Aile-
nin Divan serüveni, 1956’da baba
Cemal Bey ile bafllam›fl ilk. Muhsin
Bey’in yan›nda dört y›l önce çal›fl-
maya bafllayan o¤lu ‹smail Cem
Çufao¤lu ise ailenin Divan’daki
üçüncü kufla¤›n› temsil ediyor. 16
yafl›ndayken Vehbi Koç’un pide ta-
lebini geri çeviren Çufao¤lu’nun al-
d›¤› cevap, meslek hayat›n›n en
önemli dersi olmufl: “Vehbi Bey’le
1964 y›l›nda tan›flt›m, birçok kez
karfl›laflma, görüflme f›rsat› bul-
dum. Vehbi Bey herfleyden önce bi-
ze  güzel ifl ahlak›n› afl›lad›. Her za-
man dürüst, çal›flkan, vefakar  ol-
may› ö¤ütledi. ‹srafa karfl› olmas›
bize örnek teflkil etti. Bir gün Sütlü-

ce’deki imalathaneye geldi. Üretim bitmifl, makinalar kapanm›flt›. Bizden alt› adet Ra-
mazan pidesi yapmam›z› istedi. Ancak üretim durmufltu. Kendilerine bunun mümkün
olamayaca¤›n›, çünkü f›r›nlar›n tekrar yak›lmas›n›n çok külfetli ve maliyetli bir ifl ol-
du¤unu izah ettim. Kendilerini otele yönlendirdim, çünkü ailenin pideleri otelde ya-
p›l›p da¤›t›l›yordu. Önce, ‘Acaba patrona yanl›fl bir cevap m› verdim?’ diye düflündüm,
ancak ald›¤›m yan›t,  bana tüm ifl hayat›m boyunca önemli bir ders oldu. Bana ‘Aferin
sana o¤lum. Ben de zaten seni denemek için yapm›flt›m. ‹sabetli bir cevap verdin’ de-
di. Do¤ru bildi¤im ve flirketinin menfaatine olan herfleyi aç›kça konuflup savunabilme-
yi, Vehbi Bey’den  ö¤rendim. Ayr›ca, Vehbi Bey’in ‘Ben çok ifl de¤ifltiren adamlar› sev-
mem. Japonlar çok ifl de¤ifltirmedikleri için baflar›l› olmufllard›r’ sözünü kendime fliâr
edindim. Divan’da 47’nci y›l›m. Dört y›ld›r yan›mda çal›flan o¤luma ve di¤er çal›flan-
lar›ma da ayn› yolu takip etmelerini tavsiye ediyorum.”

Ö¤üdü, dürüstlük
ve vefakarl›k

Muhsin Çufao¤lu (Divan’›n Çikolata fiefi)

y›n gündemia Vehbi Koç Özel

“Bizler için iyi
olmak yeterli de¤il”
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“O 93 yafl›ndayken bir
hayalini gerçeklefltirdik”

“Toplulu¤un parças› olmak gurur verici”

Lütfi Serbest, Koç Toplulu¤u flirketlerinin çal›flanla-
r›na emanet edildi¤ine inan›yor. Serbest’e göre,
Vehbi koç’un en büyük miras› ilkeleri. “Binlerce ki-
fliye ifl ve afl kap›s› olan flirketler kuran Vehbi Koç,
ülke ekonomimize büyük katk›lar sa¤lad›, hay›r ifl-
leriyle örnek oldu. Say›n Vehbi Koç’un bizlere en
büyük miras› ilkeleridir: En iyi olmak, kendini sü-
rekli gelifltirmek, ahlakl› ve dürüst çal›flmak. Kifli
olarak da, iflletmeler olarak da baflar›m›z›n ard›nda
bu ilkeler vard›r. Koç Toplulu¤u’nu da bu yüzden,
biz çal›flanlar›na emanet etmifltir. Bu sorumlulu¤un
bilinciyle, ç›tay› her geçen sene yükselterek çal›fl-
makta ve hep daha iyiyi aramaktay›z. Alm›fl oldu¤u-
muz Koç Kültürü ile bizlere emanet edileni daha da
üst seviyelere ç›kartmak için var gücümüzle çabal›-
yoruz. Kurucumuz Say›n Vehbi Koç’u vefat›n›n
13’üncü y›l›nda sayg›yla an›yoruz.”

Ercan Ak, Vehbi Koç’un büyüklü¤ünün, ül-
kesinin ç›karlar›n› kiflisel ç›karlar›n›n önün-
de tutmas›nda oldu¤unu söylüyor. Ak, buna
kan›t olarak da otomotiv sanayiindeki dev
yat›r›mlar›na ra¤men, demiryolu ve deniz
yolu tafl›mac›l›¤›n›n gelifltirilmesini savun-
mas›n› gösteriyor. Ercan Ak, Vehbi Koç’un
“Memleket menfaati olan yerde benim men-
faatim susar” sözünü ise hiç unutmuyor:
“fiansl› bir flirketiz. Vehbi Koç gibi bir lideri-
miz var. fiimdi onun yolunda flirketimizi, ül-
kemiz için gelifltiriyor ve sürekli geliflim he-
deflerimiz do¤rultusunda yürümeye devam
ediyoruz. Vehbi Koç’un ‘Ülkem var oldukça
ben de var›m’ sözünden yola ç›karak biz de
‘Tofafl Benim’ diyoruz. ”

Ercan Ak (Tofafl Montaj Üretim Müdürlü¤ü Çal›flan›)

“Tofafl benim, diyoruz”

Cengiz Kaya, Vehbi Koç’un at›l›m, yönetim be-
cerileri ve paylafl›mlar›yla kendisine örnek ol-
du¤unu söylüyor. Kaya, “Bu emaneti sahiplen-
meyi, bir görev olarak kabul ettim”diyor: “OD-
TÜ'de okurken, babam›n kütüphanesinde
merhum Vehbi Koç’un yaflam› ile ilgili
bulmufltum. Bu kitab› okuyup, baflar›n›n ar-
d›ndaki gerçekleri kavrad›¤›m gün, Vehbi
Koç’un flirketlerinden birine girmek en önem-
li kariyer hedefim olmufltu. Türk Traktör’deki
çal›flma sürecimde, motor blo¤u ve krank ima-
lat hatlar›n›n kurulmas› ve bu hatlarda üretilen
ilk motor için düzenlenen mütevaz› törene
Vehbi Bey’in davet edilmesi benim için unu-
tulmaz bir an›d›r. Vehbi Bey’in en büyük arzu-
lar›ndan biri olan traktör motoru, fabrikam›z-
da ilk kez 2 Ekim 1994 tarihinde gerçekleflti-
rildi. 93 yafl›ndayd› motoru görmek için flirke-
timize geldi¤inde. Gözlerinde gördü¤ümüz
mutluluk,  onun hayalini gerçeklefltirenlerden
oldu¤umuz için bizi çok mutlu etmiflti.”

Ahmet Kavurgac›’n›n babas›, Arçelik A.fi’nin Çay›rova tesislerinde 25 y›l ça-
l›flm›fl. Art›k emeklili¤inin tad›n› ç›karan babas›n›n eve getirdi¤i Bizden Ha-
berler dergisiyle büyüdü¤ünü söyleyen Kavurgac›, “Koç Ailem” dedi¤i Toplu-
lu¤un bir parças› olmaktan gurur duyuyor: “Vehbi Bey, gençlerin e¤itim ve
ö¤retimlerinde öncü olan bir anlay›flla, ülkesinin de gelece¤ine yat›r›m yapt›.
Vehbi Bey, yaflant›s› boyunca daima ayd›nl›k ve ça¤dafl bir Türkiye için çal›fl-
m›fl ve çaba sarfetti. Her zaman ilklere imza atan ve gelece¤e yönelik düflüne-
bilen yap›s› ile Vehbi Bey’i her zaman kendime örnek ald›m. Bugün ‘Meslek
Lisesi Memleket Meselesi’ projesinin bir parças› olarak, sahip oldu¤um kül-
türün sonraki kuflaklara aktar›lmas› ad›na üzerime düflen görevi yapman›n
mutlulu¤unu ve huzurunu duyuyorum.” 

Cengiz Kaya (Türk Traktör, Kalite Güvence Müdürü) Lütfi Serbest (Aygaz Gebze ‹flletmesi, Kalite Kontrol Teknisyeni)

Ahmet Kavurgac› (Koçtafl, Eyüp Ma¤aza Müdürü)

Vehbi Koç Özel

“En büyük miras› ilkeleri”
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Kamil Araz, Koç Holding’in
dünyan›n en büyük flirketleri
listesinde ilk yüze girmifl ol-
mas›n› sadece bir bafllang›ç
olarak niteliyor. ‘Avrupa’n›n
en iyisi’ olman›n ise hiç de
uzak olmad›¤›na inan›yor.
Araz’a göre, bu hedefin garan-
tisi ise Vehbi Bey’in çal›flma
prensipleri: “Vehbi Koç, Tür-
kiye Cumhuriyeti’ne ve Türk
halk›na, sanayi ve sosyal so-
rumluluk alanlar›nda onlarca
kurulufl ve yüzlerce yat›r›m
emanet etti. Bizler Koç çal›-
flanlar› olarak, Vehbi Bey’in
yakt›¤› ›fl›k do¤rultusunda so-

rumlulu¤umuzun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Ald›¤›-
m›z bu görevi, gelecek nesillere, ‘Ülkem varsa ben de var›m’
felsefesiyle tafl›yaca¤›m›za inan›yorum. Vehbi Bey’in emanetinin
bize yükledi¤i sorumlulu¤un fark›nday›z ve onu hem kalbimiz-
de hem de bilincimizde yaflat›yoruz.”

Kamil Araz (Ford Otosan, Kaynak Alan Müdürlü¤ü Çal›flan›) Zekeriya Vergili (RMK Marine, Marangozhane Usta Bafl›)

“Emaneti yükseklere 
tafl›mak boynumuzun borcu”

Vedat Güner, Vehbi Koç’un b›rakt›¤› eserlerin her birinin çok de¤erli oldu¤u-
nu, ancak Koç Emekli ve Yard›m Sand›¤› Vakf› ile Türk E¤itim Vakf›’n›n “Ül-
kem varsa ben de var›m” sözünün somutland›¤› kurumlar oldu¤unu söylüyor:
“Vehbi Bey, Türk sanayisinin, ekonomisinin ve çal›flanlar›n duayeni idi. Türk
ekonomi ve sanayisine katma de¤eri çok büyüktür. Bununla birlikte b›rakt›¤›
en önemli eser, bence Koç Emekli ve Yard›m Sand›¤› Vakf› ile Türk E¤itim
Vakf›’d›r. E¤itim Vakf› ile binlerce çal›flan›n çocu¤una burs verip okuttu. Yar-
d›m Sand›¤› Vakf› ile de çal›flanlar›n›n dayan›kl› tüketim mallar› almalar›n›,
araç sahibi olmalar›n›, en önemlisi ev sahibi olmalar›n› sa¤lad›. E¤itime ve çev-
re sa¤l›¤›na büyük hizmetler verdi. Bu anlamda Vehbi Bey’in yeri doldurula-
maz. Böyle bir liderin izinden gitmekten ve Koç Toplulu¤u’nun üyesi olmak-
tan ben ve ailem gurur duyuyoruz. Çal›flanlar› olarak bizlerin görevinin, onun
fikir ve düflüncelerini yaflatmak ve devletimizi, milletimizi e¤itim ve sanayi an-
lam›nda muas›r devletler seviyesine ulaflt›rmak oldu¤unu düflünüyorum.”

Gürman, Vehbi Koç’un çal›flma prensiplerinin müflteri memnuniyetinden rekabete kadar
her alanda belirleyici oldu¤unu söylüyor: “Vehbi Koç’un emaneti; Türkiye’de kurumsallafl-
ma ve bu kurumsallaflma içinde olmas› gereken etik de¤erlerdir. Bizler, bu de¤erleri, ‘müfl-
teri memnuniyeti’ bafll›¤› alt›nda toplayarak vizyon ve hedeflerimizi belirliyoruz. Kurumsal
kültürümüz, Say›n Vehbi Koç’un temellerini att›¤› de¤erler çerçevesinde belirlenmifl, ancak
günün flartlar›, ihtiyaçlar›, beklentileri ve rakiplerimizden daima bir ad›m önünde farkl›l›k
yaratma esas›yla geliflmesini sürdürüyor. Bu geliflimde de Say›n Vehbi Koç’un de¤erlerine
ba¤l› kalarak sektör içi rekabetimizde de ‘centilmen’ olmak ana düsturumuz.”

Zekeriya Vergili, 12 y›ll›k çal›flma
hayat› boyunca “müflteri mem-
nuniyeti” ilkesiyle hareket etti¤i-
ni söylüyor. Koç’lu olmaktan gu-
rur duyan Vergili, Vehbi Bey’e flu
sözlerle sesleniyor: “Emanetiniz
emin ellerde, siz rahat uyuyun
Vehbi Bey”: “Vehbi Bey vefat›n-
dan sonra bizlere, ilkelerini ve
baflar›lar›n› emanet etmifltir.
Bunlar›n içinde en önemlisi Koç
Grubu oluflumudur. Bize emanet
edilen bu markay› en yükseklere
tafl›mak bizim boynumuzun
borcudur. Bunun için de elimiz-
den geleni yapaca¤›m›zdan hiç kimsenin flüphesi olmas›n. Koç
bünyesinde 12 seneyi aflk›n hizmet veren bir kifli olarak, Koç’lu
olmaktan gurur duyuyorum. Burada ö¤rendi¤im ve benim için
de çok önemli olan ‘müflteri memnuniyeti’ ilkesini benimsiyo-
rum ve bütün çal›flmalar›mda uyguluyorum.” 

Vedat Güner (Otokar Aks Montaj ‹flçisi ve Sendika ‹flyeri Temsilcisi)

“Ailem de benim gibi gurur duyuyor”

“‹lk yüze girmek sadece bir bafllang›ç”

“Rekabette bile centilmenlik esas”
Selda Gürman (Setur Servis Turistik A.fi, Kurumsal ve Bireysel Sat›fl Sorumlusu)

y›n gündemia Vehbi Koç Özel
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Opet’te Genel Müdür Yard›mc›s› olarak
çal›flan Yavuz Evrand›r, Vehbi Koç’un
en önemli emanetinin Vak›f
oldu¤una inan›yor. Bu ne-
denle de bir yandan Vakf›n
faaliyetlerinde yer al›rken,
di¤er yandan da Vakf›n bili-
nirlili¤ini yayg›nlaflt›rmaya
çabal›yor:
“Vehbi Koç denilince herke-
sin akl›na ilk, Koç Holding
ve ifltirakleri geliyor. ‘Vehbi
Koç’un ülkeye ve bizlere
emaneti’ denilince ise benim
akl›ma ilk gelen ise kurdu¤u vak›flar ve
bu vak›flar›n kurulufl sürecinde verdi¤i

mücade. Vehbi Koç, Vakf›n kurulufl sü-
recinde mücadelesini b›kmadan sür-

dürmüfl olmasayd›, bugün
benzer yüzlerce vak›f da fa-
aliyette olamazd›. Devletin,
her ihtiyaç duyulan noktaya
ulaflmas›n›n mümkün ol-
mad›¤› günümüzde, bu ek-
sikli¤i vak›flar gideriyor.
Dolay›s›yla, hepimizin yap-
mas› gereken bu vak›flara
sahip ç›kmak ve karfl›lafl›lan
engelleri aflmak için azimle
mücadele etmek. B›rakm›fl

oldu¤u bu emanetleri yaflatmak ve ge-
lifltirmek için gayret ediyoruz.” 

Dr. Erdal Kemikli, Vehbi
Koç’un emanet etti¤i ilkelere
sahip ç›kman›n en önemli gös-
tergesinin, sektöre liderlik ve
öncülük etmeleri oldu¤unu
söylüyor: “Vehbi Koç bize, dü-
rüst çal›flma, liderlik ve vatan›-
m›za ba¤l›l›k ilkelerini emanet
etti. Vehbi Koç’un ‘ülkem var
oldukça ben de var›m’ bilin-
cindeki bu Topluluk, gerek e¤itim, kültür

ve sa¤l›k kurumlar›, gerekse
‘Meslek Lisesi Memleket Me-
selesi’ ve ‘Ülkem ‹çin 700 Bin
Fidan’ gibi sosyal sorumlu-
luk projeleri ile topluma kat-
k› sa¤lamaktad›r. Otokoç
Otomotiv olarak bizler de,
sektördeki liderli¤imizi, çev-
re ve çal›flan güvenli¤i konu-
sundaki öncü uygulamalar›-

m›zla devam ettiriyoruz.” 

“As›l emaneti vak›flar›”

“Emaneti koruyoruz: Lider ve öncüyüz”

Yavuz Evrand›r (Opet Genel Müdür Yard›mc›s›)

Dr. Erdal Kemikli (Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.fi. Bilgi Teknolojileri Müdürü)

Banu Akay, Vehbi Koç ad›n›n güven,
çal›flkanl›k, dürüstlük ve adalet ilkele-
riyle özdeflleflti¤ini söylüyor ve onun
ilkelerinin nesiller boyu yaflayaca¤›na
inan›yor: “Vehbi Koç ismi, sadece biz
Koç Grubu çal›flanlar› için de¤il, tüm
Türkiye için güven, çal›flkanl›k, dü-
rüstlük ve adil olma ilkeleriyle özdefl-
leflmifltir. Küçük çapta bafllad›¤› ticaret
hayat›, bugün dünya çap›nda bir Hol-
ding’e dönüflmüfl, güven ve kalitenin
simgesi olmufltur. Say›n Vehbi Koç, 95
y›ll›k bir ömre bir çok baflar› s›¤d›rm›fl,
Türk insan›n› hep ça¤dafl ürün ve  hiz-
metlerle tan›flt›rm›flt›r. Ülkesiyle var
olan, ülkesini gelifltiren bir vatansever-
dir. Bizler Koç Grubu çal›flanlar› olarak
Vehbi Bey'in bizlere emanet etti¤i ilke-

leriyle bu yolda emin ad›mlarla ilerli-
yor, bu ilkeleri kendi hayat›m›za, ifli-
mize, çocuklar›m›za  aktarmaya ve ya-
flatmaya çal›fl›yoruz.” Vehbi Koç’un emanetinin Batman’da nas›l

korundu¤unu ve yaflat›ld›¤›n› anlayabil-
mek için Tüprafl Batman Rafinerisi ile
ba¤lant›ya geçti¤imizde, bize üç çal›flan›n
ortak düflüncelerini içeren bir metin ulafl-
t›. Vehbi Koç’un prensiplerini ö¤renmeye
bafllad›ktan sonra edindikleri yeni bak›fl
aç›s›yla yepyeni fikirleri de hayata geçir-
mifller:“Vehbi Koç’un yaflam öyküsünü
daha bir dikkatle okumaya bafllam›flt›k.
De¤iflim ve dönüflüm projelerine biz son
kuflak Tüprafll›lar olarak yepyeni bir viz-
yonla bak›yorduk. Bu çerçevede, TCC
ünitesinin sökümüne karar verildi¤inde,
ekipmanlar›n hurda olmas› yerine, Tüp-
rafl Tan›ma Takdir ve Ödül Sistemi içinde
“rafine öneri”de bulunduk. Tüprafl’›n ku-
ruluflunun 25’inci y›l› an›s›na, rafineri ve
petrokimya bölümü ö¤rencilerinin e¤i-
timleri için Batman Üniversitesi yerleflke-
sinde Maket Rafineri ve Uygulama Labo-
ratuvar› olarak inflaa edilmesini gerçeklefl-
tirmek istedik. Ülkemizde kökleri 1950’li
y›llara dayanan rafinericili¤in kuruluflu ile
petrokimya tarihine tan›kl›k etmifl, binler-
ce rafinericinin yetiflmesini sa¤lam›fl Bat-
man Rafinerisi’nin bu önemli ünitesi,
Toplulu¤umuzun kurucusu merhum
Vehbi Koç’un bizlere verdi¤i ilhamla bu-
gün Batman Üniversitesi  Rafineri ve Pet-
rokimya Bölüm Baflkanl›¤›’n›n yan›na ma-
ket rafineri olarak kuruldu. Ayr›ca E¤itim
‹flbirli¤i Protokolü ile Tüprafl’›n sektörün-
de sahip oldu¤u bilgi, tecrübe ve insan
kayna¤›n›n, akademik ortama tafl›nmas›
çerçevesinde “Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i”
alan›nda ö¤rencilere ders verece¤iz. ‹lk
dersimize onun özdeyifli ve çal›flma disip-
linini aktararak bafllayaca¤›z.” 

“Vehbi Bey’in ilham›”

Tolga Emir (Tüprafl Batman Rafinerisi ‹flletme Mühendisi),
Kaz›m Ifl›k (Proje fiefi), Cemal Marangoz (‹flletme fiefi) 

Vehbi Koç Özel

“O gerçek bir vatansever”
Banu Akay (Yap› Kredi Kartal fiubesi Operasyon Yönetmeni)
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s osyal sorumluluk

MUSTAFA V. KOÇ:

“fiimdi umut daha  
Yap› Kredi Bankas› 400 gence

gelecek için bir ›fl›k yakt›.
2007’de temeli at›lan 

Yap› Kredi K›z Teknik 
ve Meslek Lisesi, 

yaklafl›k 
200 ö¤rencisiyle 

yola ç›kt›
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aflad›¤›m›z sorunlar› ha-
fifletmek, ülkemize ve ül-
kemizin gelece¤ine sahip
ç›kmak, bir umut hissi
vermek bu dönemde da-

ha da önemli hale gelmifltir. Bu ba¤lamda
kurumsal sosyal sorumluluk projelerimi-
ze h›z kesmeden devam ediyoruz.”
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç, 2008–2009 e¤itim ö¤-
retim döneminde yaklafl›k 200 ö¤renci-
siyle hizmet vermeye bafllayan Yap›
Kredi K›z Teknik ve Meslek Lisesi’ni bu
sözlerle açt›. 
Lisenin resmi aç›l›fl›na Kocaeli Valisi Gök-
han Sözer, Çay›rova Kaymakam› A. Selim
Parlar, Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflka-
n› ‹brahim Karaosmano¤lu, Çay›rova Bele-
diye Baflkan› Dr. Ekrem Faruk Taflç›, Koç
Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu, Yap›
Kredi Murahhas Aza ve Genel Müdürü
Tayfun Bayaz›t kat›ld›. Mustafa V. Koç aç›-
l›flta, Meslek Lisesi Memleket Meselesi pro-
jesi ile mesleki-teknik e¤itimin önemi ko-
nusunda toplumda fark›ndal›k yaratmay›,
devletle ifl dünyas› aras›nda ifl birli¤i sa¤la-
may› ve kalifiye ifl gücünün yetifltirilmesine
katk›da bulunarak gençleri meslek e¤itimi-
ne özendirmeyi amaçlad›klar›n› hat›rlatt›:

“Üretken bireylere ifl var”
“Projemizin bafllamas›yla meslek liselerinin
tercih edilme oran›nda ciddi art›fllar kayde-
dilmifltir... Kendilerini üretken bireyler ola-
rak yetifltirdikleri sürece, gençlerimize ifl
dünyas›nda yer oldu¤unu burada bir kez
daha dile getirmek istiyorum.
Yap› Kredi’ye de projeye desteklerinden ve
duyarl›l›klar›ndan ötürü teflekkür ediyo-
ruz. Türkiye’nin kalk›nmas›, AB’ye uyum
sürecinin kolaylaflmas› ve ekonominin ge-
liflmesi için mesleki e¤itimin önemini vur-
gulamaya her f›rsatta devam edece¤iz.”
Yap› Kredi Murahhas Azas› ve Genel Mü-
dürü Tayfun Bayaz›t da, e¤itim sisteminde
meslek liselerinin önemini vurgulayarak
Yap› Kredi’nin böyle bir projede yer alma-
s›ndan büyük bir mutluluk ve gurur duy-
duklar›n› belirterek flöyle devam etti:
“Türkiye’nin en önemli konular›ndan biri,
meslek sahibi nitelikli ifl gücü yarat›lmas›-
d›r. Yap› Kredi, baflta e¤itim olmak üzere,
hayat›n her alan›nda sorumluluk alma il-
kesiyle hareket ediyor. Bölgeye ilk ve en
büyük yat›r›mlardan birini gerçeklefltiren
banka olarak e¤itim altyap›s›na da katk›da
bulunmak istedik. Bu güzel tesisin e¤itim
sistemimize kazand›r›lmas›nda eme¤i ge-
çen, baflta Milli E¤itim Bakanl›¤›, Kocaeli

Valili¤i ve Çay›rova Belediyesi olmak üze-
re Yap› Kredi’nin de¤erli çal›flanlar›na bir
kez daha teflekkür ediyorum.”
2008-2009 e¤itim ö¤retim y›l›nda hizme-
te bafllayan 400 ö¤renci kapasiteli okulda
bilgisayar ve fen laboratuvarlar›n›n da yer
ald›¤› 24 derslik bulunuyor. Çocuk Gelifli-
mi ve E¤itim, Grafik ve Foto¤raf, Yiyecek
ve ‹çecek Hizmetleri ile Giyim ve Üretim
Teknolojisi branfllar›nda mesleki e¤itimle-
rin verildi¤i okulda uygulamal› e¤itim
amac›yla 3-6 yafl aras› çocuklara hizmet
verilen bir anas›n›f› da yer al›yor. Yap›
Kredi, 2006 y›l›ndan bu yana Koç Hol-
ding’in Milli E¤itim Bakanl›¤› iflbirli¤iyle
yürüttü¤ü Meslek Lisesi Memleket Mese-
lesi Projesi’ne, ‘Yap› Kredi K›z Teknik ve
Meslek Lisesi’ni arma¤an ederek anlaml›
bir destek vermifl oldu. Koç Holding, pro-
je kapsam›nda 81 ilde, 258 okulda, 8 bin
meslek lisesi ö¤rencisine staj destekli e¤i-
tim bursu veriyor.

“Y

Mustafa V. Koç’un, törendeki “Bir umut hissi
vermek bu dönemde daha da önemli

olmufltur” sözlerinin karfl›l›¤›, ö¤rencilerin
gözlerindeki p›r›lt›da karfl›l›k buldu.

önemli”

Yap› Kredi K›z Teknik ve Meslek Lisesi’ni 
Kocaeli Valisi Gökhan Sözer, Yap› Kredi 

Murahhas Aza ve Genel Müdürü Tayfun Bayaz›t
ve Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› 

Mustafa V. Koç hizmete açt›.



ürkiye’de kurumsal sosyal so-
rumluluk anlay›fl›n›n ilham
kayna¤› olan Vehbi Koç Vakf›
40 y›l› arkas›nda b›rak›rken,
bizlere e¤itim, sa¤l›k ve kül-

tür alan›nda kurumlar kazand›rd›, yüzler-
cesine de destek verdi. Bizden Haberler ku-
ruluflunun 40’nc› y›ldönümünü kutlayan
Vehbi Koç Vakf›’n›n bu sevincine, hayat›-
m›z›n her alan›nda yer alan Vak›f kurumla-
r› ve projelerine sayfalar›nda yer vererek
kat›l›yor. Yeni bölümümüze, Vehbi Koç’un
ilk sa¤l›k yat›r›m› ve kuruldu¤u günden bu
yana Türkiye’nin göz hastal›klar› alan›nda
sayg›n kuruluflu Ankara Üniversitesi Vehbi
Koç Göz Hastanesi ile bafll›yoruz.
Vehbi Koç’un, aç›l›fl›na vesile olmakla ye-
tinmeyip vasiyetine de koydurdu¤u hasta-
ne, 46 y›ld›r ülke hizmetinde. Türkiye’nin
dört bir yan›ndaki hastalar, güvenilirli¤ini
dikkate alarak, özellikle riskli vakalarda
Vehbi Koç Göz Hastanesi’ni tercih ediyor. 
Bir hasta dikkatiyle koridorlar›nda dolaflt›-
¤›m›z bina, Türkiye’nin ilk ve tek, ayn› bi-
nada yerleflmifl referans hastanesi özelli¤ini
tafl›yor. Yaklafl›k 4 bin metrekare üstünde
bir alanda faaliyet gösteren ve son teknolo-
jiyle donat›lm›fl hastanede, dört ameliyat-
hane ve 50 yatak var. 13 ö¤retim üyesi, 18
araflt›rma görevlisi ve 18 hemfliresiyle 24
saat hizmet veriyor. Ço¤unlu¤u taflradan
günde yaklafl›k 300 hasta muayene edili-
yor. Günde 20’ye yak›n ameliyat yap›l›yor.
Göz sa¤l›¤› konusunda Türkiye’deki tüm
yeniliklerin ve aç›l›mlar›n ilk adresi olan
hastane, en son 2007’de Vehbi Koç Vakf›
taraf›ndan 2.3 milyon YTL’lik bir kaynakla
yeniden yap›land›r›ld›. Vehbi Koç Vakf›,
Vehbi Koç’un vasiyetini yerine getirmek

için onun ad›na, halen her y›l hastaneye
belli bir miktar kaynak ay›r›yor.

“Üniversitede para yok
bize Vak›f sahip ç›k›yor”
Baflhekim Güler Zilelio¤lu hastane ve tarih-
çesi hakk›nda bilgi veriyor: “Ankara Üni-
versitesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Süreyya
Gördüren ve ekibi, bir göz hastanesi kurma
isteklerini 1959’da Vehbi Koç’la paylafl›yor.
Hem e¤itim, hem sa¤l›k konusunda son
derece duyarl› ve ileri görüfllü Vehbi Koç, 1
milyon 200 bin lira ba¤›fl sözünü veriyor.
Hastane 1963’te aç›l›yor. Türkiye’de göz
naklinin hemen hemen ilk ve en çok yap›l-
d›¤› yer buras›d›r.
Göz, sürekli modern aletlere ihtiyaç du-
yan bir branflt›r. Kulland›¤›m›z cihazlar
sürekli yenilenir, biz de ayak uydurmaya
çal›fl›r›z. Vehbi Koç Vakf› bize bu konu-
da sürekli destek olmufltur. Son deste¤i
de binan›n yenilenmesiydi. Hastane ku-
ruldu¤undan bu yana her s›k›flt›¤›m›zda
yan›m›zda oldular, minnet duyuyoruz.
Ankara Üniversitesi bünyesindeyiz ama

üniversitede para yok. En büyük destek-
çimiz Vehbi Koç Vakf›.”
Zilelio¤lu, son zamanlarda özel merkezle-
rin göz camias›nda çok ön planda oldu¤u-
nu belirtiyor ama gururla hastanesini anla-
t›yor: “Göz sa¤l›¤› konusunda çok say›da
merkez aç›ld› ancak buralarda daha çok
klasik göz ameliyat› ve tedavisi yap›l›r.
Komplikasyonlar ise ço¤unlukla bize gelir.
Çünkü buras› Türkiye’nin en önemli mer-
kezlerinden. Büyük sorunlara çözüm geti-
ren dünya çap›nda arkadafllar›m›z var. Her
türlü yenilik ilk olarak burada yap›lm›flt›r.”
Zilelio¤lu randevu sistemiyle çal›fl›lmad›¤›-
n› söylüyor: “Sabah saat 07.30’da kap›m›z
aç›l›yor. Hasta geliyor ve numaramatikten
fiflini al›yor, s›ras›na göre dosyas› ç›kar›l›-
yor. Bir hafta, 10 gün sonras›na randevu
yok. Gelen hasta o gün muayenesini olur.
Randevu sistemi sadece birimler ve ameli-
yatlar için uygulan›r.”
Zilelio¤lu, hastanenin bir günlük rutinini
ise bize flöyle anlat›yor: “Sabahlar› saat
08.30’da vizitimiz olur. Her ö¤retim üyesi-
nin bir vizit günü vard›r, talebelerle ve asis-
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Vehbi Koç’un ilk sa¤l›k yat›r›m› olan, önceki y›l  Vehbi Koç
Vakf›’nca yeniden yap›land›r›lan Ankara Üniversitesi
Vehbi Koç Göz Hastanesi, zor vakalar›n tedavisindeki

baflar›s› nedeniyle Türkiye’nin dört bir yan›ndan hasta
çekiyor.  Hastalar  ilgiden memnun. Verilen gözlü¤e

sevinip “Buras› benim hastanem” diyen  Müjde, “Vehbi
Koç’un mekan› cennet olsun” diyen Fatma teyze gibi...

T
Vehbi Koç’un al›nteri, 



tanlarla vizit yap›l›r. Ayn› saatte poliklinik-
lerimiz de aç›l›r, dört asistan›m›z bu polik-
liniklerde hizmet verir. Birimlerimize ise
önceden randevu verilmifl hastalar gelir ya
da polikliniklerde muayene edilip de o bö-
lümlerde tekrar ince tetkikle tedavi olmas›
gereken hastalar gelir. Her ö¤retim üyemi-
zin bir ameliyat günü vard›r. Bizim klini¤i-
mizde bir tek pazartesi günleri ameliyat ya-
p›lmaz, o gün de genel anestezi alt›nda ço-
cuk ve bebeklerin muayeneleri yap›l›r.”
Güler Zilelio¤lu, hastanede 11 birim oldu-
¤unu ve her bölümün bafl›nda alan›nda uz-
man profesörlerin bulundu¤unu belirterek,
birimlere iliflkin flu bilgileri veriyor:
“Okülopilasti birimimiz, göz yafl› sistemiyle
birlikte göz plasti¤iyle u¤rafl›r. Kontak lens
bölümümüz alan›n›n en iyilerindedir. Ha-
kikaten kontak lens, öyle basit bir muayene
sistemi de¤ildir. Birçok yerde ‘kontak lens
tak›l›r’ diye yaz›l›r ama oralarda birçok göz
kaybedilebilir, çok dikkatli bak›lmas› laz›m.
fiafl›l›k birimimiz, çocuk göz hastal›klar› ve
flafl›l›k üzerine çal›flmalar› yürütür. Görün-
tüleme birimimizde ultrason biomikrosko-

pi denilen bir aletimiz var. Türkiye’de ilk
kez bizde uygulanmaya bafllad›. Gözün his-
topatolojik kesitini yap›yor, çok güzel bir
muayene metodudur. En yo¤un birimleri-
mizin bafl›nda Retina bölümü gelir. Buras›
fleker hastal›¤› ve di¤er retina hastal›klar›na
bakar. Behçet hastal›¤›na bakan bir bölü-
mümüz var. Göz tümörleri bölümümüze
Türkiye çap›nda hastalar gelir. Çünkü ço¤u
yerde bu birim yoktur. Bu birimde, hasta-
n›n hem gözü, hem de hayat› kurtar›l›r.”

“Buras› benim hastanem”
Zilelio¤lu ile hastane gezimiz bitti¤inde, bu
kez teybimizi, hizmet kalitesini ö¤renebil-
mek için hastalara uzat›yoruz. Karmafladan
uzak ama kalabal›k, tertemiz ama son dere-
ce hareketli bir hastane. Bizi içeride ilk kar-
fl›layan befl yafl›ndaki küçük Müjde Gülen
oluyor. Kendili¤inden yan›m›za gelerek,
“Buras› benim hastanem. Bana burada göz-
lük verdiler art›k daha iyi görüyorum” di-
yor. Bekleme salonunda, kundakta minik
bir bebek ›fl›l ›fl›l gülen gözlerle etraf› seyre-
diyor. Annesi Nevin Sert, befl ayl›k mini¤in

ad›n›n Saim Muhammet oldu¤unu söylü-
yor. Doktor tavsiyesiyle kontrole geldi¤ini
anlatan Nevin Sert, “Hizmetten çok mem-
nun kald›m. Kalitesi için herkes buraya ge-
liyor, o yüzden biraz kalabal›k oluyor, s›ra
bekliyoruz” diyor. Göz ameliyat› nedeniyle
15 gündür hastanede bulunan Talat Ayd›n
hizmetten son derece memnun.

“Mekan› cennet olsun”
Bir gözü bandajl› Fatma Bafler, kataraktan
ameliyat olmufl. Hastaneyi yapt›ranlara dua
ediyor. Hastanenin Rahmetli Vehbi Koç’un
katk›s›yla yap›ld›¤›n› an›msatt›¤›m›zda, “Al-
lah onun mekan›n› cennet etsin. Gözümüze
nur geldi burada. Onun gibi hay›rseverler
de olmasa halimiz nice olurdu” diyor. 
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Hastane, ülkenin 
en modern ve

donan›ml› referans
hastanelerinden. Ço¤u
taflradan gelen, günde

yaklafl›k 300 hasta,
nezih koflullarda

muayene ve 
tedavi ediliyor.

Türkiye’nin “göznuru”

Baflhekim Güler Zilelio¤lu
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s tratejik sat›nalma yönetimi

üprafl, 2008 y›l›nda
yaklafl›k 57 milyon
ABD Dolar› civar›nda
online ihale yapt›. fiir-
ketin 2009 y›l› hedefi,

dünyan›n içerisinde bulundu¤u
ekonomik krizi de dikkate alarak,
en az bu seviyeyi korumak. Tüp-
rafl-Promena iflbirli¤inin bu bafla-
r›l› rotas›n›n öyküsünü Promena
A.fi. Genel Müdürü Ahmet Dal-
yan, Promena A.fi. Senior Acco-
unt Manager Melike Erbafl›, Tüp-
rafl Genel Müdür Yard›mc›s› Gü-
rol Acar ve Tüprafl Malzeme ‹k-
mal Müdürü  Mustafa Dizdar,
Bizden Haberler için anlatt›.

Tüprafl ile ilk online ihale 29
Haziran 2006’da yap›ld›. Ama
stratejik sat›nalman›n yay›ld›¤›
y›l 2007 idi. 2007 ve 2008’de
83 milyon ABD Dolar› tutar›n-
da 216 adet ihale ve aç›k art›r-
ma gerçeklefltirildi ve 7 milyon
ABD Dolar› kadar indirim sa¤-
land›. Peki Tüprafl’›n sa¤lad›¤›
di¤er avantajlar neler oldu?
Promena ile iflbirli¤imizin sa¤lad›-
¤›, ilk bak›flta ölçülemeyen avan-
tajlardan biri, dört rafinerisi olan
büyük bir kurumun, önemli sat›-
nalma projelerinin ayn› platform-
da gerçekleflmesi ve sistematize
edilmesidir. Hem yöneticiler hem
de çal›flanlar pazarl›k sürecinin

nas›l ilerledi¤ini ayn› anda göre-
bildi. Bu sistematik yap› sayesin-
de, kifliye ba¤›ml›l›k azald›. Teklif
konusu olan ihale bilgileri teda-
rikçiler aras›nda “eflit derecede”
paylafl›ld›¤›ndan fleffaf bir ortam
yarat›l›yor. Böylece tedarikçiler,
adil ve eflit bir platformda yar›fl-
t›klar›n› bilebiliyor. ‹hale öncesin-
de ve özellikle sonras›nda yaflana-
bilen flikâyetler, yanl›fl anlamalar
tamamen ortadan kalk›yor. H›z,
esneklik ve al›m hakk›nda tutarl›
bilgi toplama konusunda da bü-
yük bir iyilefltirmeye gitti¤imize
inan›yorum. 

Genellikle Tüprafl gibi büyük
ve köklü flirketlerde yeniliklere
adaptasyon ve de¤iflim süreci
sanc›l› olur. Klasik sat›nalma
sisteminden online sat›nalma
sistemine geçiflte yaflananlar
nelerdir?
Promena ile çal›flmaya bafllama-
m›z, sürdürdü¤ümüz sat›nalma
sürecini hiç de¤ifltirmedi diye-
bilirim. Sadece sat›nalma süre-
cinin en uzun k›sm› olan pazar-
l›k aflamas›nda verimlili¤imiz
yükseldi, dolay›s›yla stratejik
görev ve kararlar için bize kalan

süre artt›.
Promena, rafinerilerimizi zi-
yaret etti, ihale yapan Malze-
me ‹kmal Müdürlükleri ve

T

Stratejik 
sat›nalmaya 

2006’n›n ikinci
yar›s›nda ad›m 

atan Tüprafl, takip
eden iki y›l içinde 

83 milyon dolarl›k
216 ihale ve aç›k

art›rmada 7 milyon
dolar indirim 

sa¤lad›. Ama bu,
Promena ile 

stratejik sat›nalma
iflbirli¤inin sadece

ölçülebilen
sonucuydu.

Türkiye’nin
devlerinden Tüprafl,
art›k al›m sürecinde

daha h›zl›, daha esnek,
daha organize… 

Peki Tüprafl-Promena 
iflbirli¤i hangi 

aflamalardan geçerek 
bu noktaya geldi? 

Tüprafl sat›nalmalarla
2 y›lda 7 milyon 
dolar kazand›
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Proje & Yat›r›mlar Müdürlükleri çal›flanla-
r›na süreçle ilgili seminer verdi ve adaptas-
yon süresinin k›salmas› için çal›flmalar yap-
t›. ‹halelerin baflar›l› geçmesi için ön haz›r-
l›k aflamas›nda dikkat gerektiren bütün
noktalar›n üzerinde önemle duruldu, pro-
sedürün her ad›m› hakk›nda bilgi verildi.
Bafllang›çta, uygulamas› kolay konularla
ihale yap›lmaya baflland›, sürece al›fl›ld›kça
daha önemli ve stratejik konularda da iha-
leler yap›ld›. Sat›nalma personelimizin di-
rekt olarak sistem üzerinden siparifl vere-
bilme özelli¤i sayesinde, ürün veya hizmet-
ler için uzun süren pazar araflt›rmas› yap-
ma ihtiyac› ortadan kalkt›. Böylece e-sat›-
nalma ile baz› rutin ifllemler otomatize edi-
lerek, tedarikçi iliflkilerine daha fazla za-
man ay›rabilecek duruma gelindi. e-sat›-
nalma, süreçlerimizde de tan›ml› olan do¤-
ru ürünü, do¤ru tedarikçiden, do¤ru za-
manda, do¤ru fiyata ve do¤ru miktarda al-
mam›za kolayl›k sa¤lad›. K›saca, zaman ve
para tasarrufu sa¤lam›fl, fleffafl›¤› art›rm›fl,
kontrat bazl› çal›flmay› sa¤lam›fl, çal›flanla-
r›m›z›n daha stratejik olan iyilefltirme sü-
reçlerine zaman ay›rmas›na imkân verilmifl
oldu. Ayr›ca, sat›nalma, muayene, kabul ve
malzeme planlama birimlerinin uyumlu
bir flekilde entegre olarak çal›flmas› ile ida-
ri süreçte önemli ölçüde performans art›fl›
elde edildi¤ini de söyleyebiliriz.

Tüprafl’ta hangi birimler online ihaleden
faydaland›? 
Tüprafl’›n Malzeme ‹kmal Müdürlükleri bo-
ru, taflyünü, izolasyon malzemeleri, boya-ti-
ner, vana, kablo al›mlar›nda; Proje ve Yat›-
r›mlar Müdürlükleri tank yap›m›, muhtelif
inflaat ve tesisat iflleri; Bak›m Müdürlükleri
tank bak›m ve onar›m›, buhar kaçaklar›n›n
giderilmesi ifllerinde ve Sosyal ‹fller Müdür-
lükleri çal›flanlar› meyve-sebze, et-döner gibi
konularda Promena ile birlikte pek çok al›-
m› iflbirli¤i içerisinde gerçeklefltirdi.

Tüprafl ile birlikte baz› büyük yat›r›m
projelerinde de online ihale yöntemiyle
müteahhit firma seçimi yap›ld›. Bu proje-
lerden en çok iz b›rakan hangisidir?
Haz›rl›k ve gelifltirme süreci en zor olan,
hem ciro büyüklü¤ü hem de içerik olarak
karmafl›kl›¤› aç›s›ndan iz b›rakan proje, 13
A¤ustos 2008’deki K›r›kkale Rafinerisi Yeni
Asfalt Tanklar› ‹malat ve Montaj› ‹halesi’dir.
Toplam büyüklü¤ü 11.42 milyon TL olan
ihalede, 1.77 milyon TL’lik indirim sa¤land›.

Tedarikçi firmalar›n en çok ifl almak iste-
di¤i flirketlerden Tüprafl’›n, tedarikçi ilifl-
kileri yönetimi nas›l etkilendi? 
Tüprafl’›n tedarikçi-
leriyle uzun y›llard›r
süregelen iliflkisinin
memnuniyet verici
düzeyde oldu¤unu
rahatça söylebiliriz. ‹ç ve D›fl Tedarikçi
Memnuniyeti anketlerinde yüzde 90’lar›n
üzerinde memnuniyet sa¤land›. Online iha-
leler yapt›¤›m›z süre içerisinde çok olumsuz
bir geri bildirim bizlere ulaflm›fl de¤il. Teda-
rikçilerimizle yüz yüze yap›lan görüflmeler-
de, online ihale yöntemi sayesinde rakiple-
riyle son derece fleffaf bir ortamda bir araya
gelmelerinin piyasay› çok iyi analiz etmele-
rini sa¤layaca¤› izah edildi. Böylece tedarik-
çiler, online ihalelere pozitif yaklafl›mlar

göstermeleri yönünde ikna edildi. Tedarik-
çilerin, zaman kay›plar›n›n önlenmesi ve
online ihale esnas›nda güncel fiyatlar› uygu-
layabilmeleri aç›s›ndan bu tür sat›nalmalar›
bir f›rsat olarak görmelerine çal›fl›l›yor.

Online ihale projesinde baflar› için nelere
dikkat edilmesi gerekiyor? 
Online ihale projesinden sa¤lanacak geti-
rinin yükselmesi için dikkat edilmesi gere-
ken birkaç nokta var. Öncelikle yeterli re-
kabetin oluflmas› için genelde en az üç te-
darikçi olmal›. Davet edilen firmalar nite-
likli ve birbirine denk olmal›. Online iha-
leye konu olan al›m ile ilgili aç›k, net ve
genifl kapsaml› bir flartname haz›rlanm›fl
olmal› ve tedarikçilere bu flartnameyi ve-
rirken, fiyat haz›rlamalar› için yeterli süre
tan›nmal›. Ayr›ca, ilk teklifler yaz›l› olarak
al›nmal› ve kontrol edilmeli. Tedarikçilere,
ihale bittikten sonra yeni bir teklifin kesin-
likle kabul edilmeyece¤i bilgisi verilmeli-
dir. En iyi sonuca ulaflmak için, tedarikçi-
lerin online ihale bittikten sonra baflka pa-
zarl›k yap›lmayaca¤›na inanmalar› flart.
Tedarikçi firmalara, di¤er firmalar›n un-
vanlar› ya da ne kadar say›da olduklar›
söylenmemeli. Her tedarikçiye eflit mesa-

fede durabilmek ve bu-
nu hissettirmek için,
ihale esnas›nda teda-
rikçilerden gelen tele-
fonlara cevap verilme-

meli. Bu flartlara uyulursa, en uygun fiya-
t›n al›nabilece¤i rekabet ortam› oluflturul-
mufl olacakt›r.

2009 y›l› hakk›nda öngörüleriniz ve he-
defleriniz nelerdir?
Tüprafl olarak 2008’de yaklafl›k 57 milyon
ABD Dolar› civar›nda e-ihale yapt›k. Dünya-
n›n içerisinde bulundu¤u ekonomik krizi de
dikkate alarak, 2009’da da en az bu seviyeyi
korumay› hedefliyoruz.

Promena A.fi. Genel Müdürü Ahmet Dalyan, Promena A.fi. Müflteri Temsilcisi Melike Erbafl›, 
Tüprafl Genel Müdür Yard›mc›s› Gürol Acar ve Tüprafl Malzeme ‹kmal Müdürü Mustafa Dizdar

Online ihale, zaman ve
para tasarrufu sa¤lad›,

fleffafl›¤› art›rd›,  
iyilefltirme süreçleri

için zaman kazand›rd›



ünya en derin ekonomik
s›k›nt›lar›ndan birini yaflar-
ken, müflteri memnuniyeti,
kaynaklar›n verimli kulla-
n›lmas›, yeni müflteri kaza-

n›m› ve sad›k müflterinin önemi, aç›k ara
farkla öne ç›k›yor. Bu da, Koç Toplulu-
¤u’nun avantajl› oldu¤u alanlardan biri.
Koç Toplulu¤u’nun müflteri memnuniye-
tinin önemini dikkate alarak hayata ge-
çirdi¤i Paro, Topluluk s›n›rlar›n› çoktan
aflt›. Aktif kart say›s› 7.3 milyonu bulan
Paro’nun marka sahibi Tan› Pazarlama ve
‹letiflim Hizmetleri A.fi., Türkiye’nin en
geliflmifl CRM platformu ve müflteri prog-
ram› haline geldi. 2007’de üye flirketlere
247 milyon TL ilave ciro yaratan Paro,
2008’de bu katk›y› yaklafl›k 555 milyon
TL’ye ç›kard›.
Tan›’n›n 2008 baflar›s› ve 2009 hedefleri,
bu y›l beflincisi düzenlenen Paro 2009
CRM Forumu’nda da de¤erlendirildi. Koç
Holding CEO’su Bülent Bulgurlu, Koç
Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Kurum-
sal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y.
Koç, Koç Toplulu¤u Grup Baflkanlar›,
Koç CRM faaliyetlerinde aktif rol alan flir-
ketlerin genel müdürleri, Paro üyesi iflyer-
lerinin sat›fl-pazarlama genel müdür yar-
d›mc›lar› ve CRM konusunda çal›flmalar›
yürüten ekiplerin kat›ld›¤› forumda, bafla-
r›l› projeler de ödüllendirildi.  
CEO Bülent Bulgurlu, hem dünyada hem
Türkiye’de s›k›nt›l› geçecek olan 2009 y›-
l›nda, kaynaklar›n verimli kullan›m›, ma-
liyetlerdeki düflüfl, müflteri memnuniyeti
ve yeni müflteri kazan›m›n›n çok daha
önem kazand›¤›na dikkat çekerek, Paro-
’nun baflar›s›n› flöyle de¤erlendirdi:
“Koç Toplulu¤u olarak, müflteri memnu-
niyetinin önemini dikkate alarak Paro ya-
t›r›m›n› yapm›flt›k. Bugün, Paro markas›-
n›n sahibi olan Tan›, Toplulu¤umuzun

CRM ile ilgili faaliyetlerini flekillendirir
hale geldi. Paro’nun hizmetleri sadece
Koç Toplulu¤u flirketleriyle de s›n›rl› kal-
mad›. Her geçen gün, Türkiye’nin en ge-
liflmifl CRM platformu ve müflteri progra-
m›na dönüflüyor.
Sat›fl-pazarlama harcamas› yaparken,
karfl›l›¤› tam olarak al›nan sahalara önem
verilmesi gereken bir dönemde bulunu-
yoruz. Müflteriler ile birebir irtibat, bun-

lar›n bafl›nda geliyor. Paro da bu imkân›
sa¤lad›. Paro, markaya ba¤l› müflterileri
keflfetmek için önemli f›rsatlar sundu.
Paro’nun müflterileriniz nezdinde de¤er
kazanmas›, tüm üye iflyerlerine kazan›m
sa¤layacakt›r. Bu amaçla kampanyalar›-
n›zda sa¤lad›¤›n›z faydalarda, mümkün
oldu¤unca, Parolu kart sahibi müflterile-
re önem verilmesi hedeflenmeli. Üye ifl-
yerleri aras›nda, Paro altyap›s›n› kullana-
rak, yarataca¤›m›z iflbirli¤inin, çok
önemli oldu¤u kanaatindeyim. Baz› flir-
ketlerimizin, bu f›rsatlar› de¤erlendirmek
amac›yla, ortak projeler yapt›klar›n›,
memnuniyetle gözlemliyorum.”
Bulgurlu, bugün 7.3 milyon aktif kartl› Pa-
ro üyesinin, tüm üye iflyerleri için ayn› za-
manda yeni müflteri potansiyeli oldu¤unu
da belirterek, tüm CRM forumu üyelerin-
den bu potansiyeli çok iyi de¤erlendirmele-
rini rica ederek sözlerini noktalad›.

Parolu ifllem say›s›108 milyona ulaflt›
Tan› Pazarlama ve ‹letiflim Hizmetleri
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Tofafl Özel Sat›fllar Müdürü Cenap Özsaraç ve Tofafl CRM Uzman› Asl› Ör 2008 Paro özel ödülünü, Koç Holding Kurumsal
‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y. Koç ile Tan› Pazarlama ve ‹letiflim Hizmetleri Genel Müdürü Tu¤rul Fad›ll›o¤lu’ndan ald›lar.

Paro 2008’de iki

arka vizyonm

Paro, 2007 y›l›nda üye flirketlere 247 milyon TL ilave ciro yaratm›flt›. 
Ancak üye flirketlerin yüzü, geride b›rakt›¤›m›z 2008 y›l›nda daha da güldü. 
Çünkü 7.3 milyon aktif kart› olan Paro’nun yaratt›¤› ilave ciro 2008 y›l›nda
yaklafl›k 555 milyon TL’ye ç›kt›. 2009 hedefi daha çok “müflteri memnuniyeti”



A.fi. Genel Müdürü Tu¤rul Fad›ll›o¤lu da,
Paro’nun 2007 ve 2008 performans›n› ra-
kamlarla karfl›laflt›rmal› olarak ortaya koy-
du. Fad›ll›o¤lu’nun verdi¤i bilgilere göre,
2007’de 6.1 milyon olan aktif Parolu kart
say›s› 2008’de 7.3 milyonu buldu. Marka
bilinirli¤i yükseldi. Parolu ifllem say›s› 2007
y›l sonu rakam› 89.5 milyon iken, 2008 y›l
sonunda bu rakam 108 milyona yaklaflt›.
2007’de Paro ile yap›lan kampanya 327
adet iken, 2008’de bu rakam 643’e ç›kt›. 
2008 y›l›nda al›flverifl verisi yan› s›ra, müfl-
terileri daha iyi tan›mak için, onlara eriflimi
sa¤layacak olan e-posta adresinden, beyaz
eflya veya araç sahipli¤ine kadar, çok say›da
veri de topland›. Paro müflteri profilleme
analitik CRM çal›flmas› tamamland›.
2009 y›l› faaliyetlerinde kritik önem arz
eden konular içerisinde, özellikle faydalar›n
parolu kart sahiplerine verilmesi, sat›fl nok-
talar›nda ve iletiflimlerde Paro’ya görünür
yer verilmesi ve sahada Paro tecrübesinin
iyilefltirilmesi hususlar›na vurgu yap›ld›. 
2008 Paro CRM Ödülü proje sunumlar›n›
ise, ilk üçe giren uygulamalar› hayata geçi-
ren Fiat, Koçtafl, ve Opet-Arçelik ekipleri
gerçeklefltirdi. CRM Kurulu’nun de¤erlen-
dirmeleriyle 2008 Paro CRM Ödülü’nü,
Opet-Arçelik ortak kampanyas› kazand›.
2008 Paro özel ödülünü ise Fiat kampanya-
s› kazand›. Kazananlara ödülleri Ali Y. Koç
taraf›ndan verildi. 
Kazananlara ödüllerini veren  Koç Holding

Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal ‹letiflim
ve Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y. Koç,  Pa-
ro’nun geçmifle nazaran, giderek daha ba-
flar›l› sonuçlar yaratmaya bafllad›¤›n›, Pa-
ro’nun kâr eden ve kâr ettiren bir konuma
geldi¤ini ifade etti.

Ali Y. Koç: Paro kâr ediyor, ettiriyor
Ali Y. Koç, 2008 y›l›nda Paro’nun üye flir-
ketlere yaklafl›k 555 milyon TL ilave ciro
yaratt›¤›n›, geçti¤imiz y›l ise bu de¤erin 247
milyon TL oldu¤unu, ayn› flekilde 2007 y›-
l›nda Paro ile müflterilere dakikada 92
TL’lik fayda kazand›r›l›rken, 2008’de bu
faydan›n 156 TL’ye ç›kt›¤›n› söyledi. 
Paro’nun 2008 baflar›lar›n› s›ralarken, iyi-
lefltirmesi gereken konulara da de¤inen Ali
Y. Koç, sad›k müflterilere kendilerini farkl›
hissettirecek uygulamalar› zenginlefltirme-
ye ihtiyaç oldu¤unu, daha çok müflteriye
eriflir konuma gelinmesinin önemini ve ye-
ni müflteriler yan›nda mevcut ve sad›k
müflterileri de koruman›n, 2009 y›l› kon-
jonktüründe özellikle daha da kritik olaca-
¤›n› belirtti.
Ali Y. Koç, Paro’nun 2009 y›l›nda tüketici
alg›s›n›n yükseltilmesine, tüketicilere veri-
len kampanya faydalar›n›n 2009’da müm-
kün oldu¤unca Parolu kart sahiplerine ve-
rilmesine özen gösterilmesine dikkat çeke-
rek, sat›fl noktalar›nda ve iletiflimlerde Paro
markas›na görünürlük sa¤lanmas›n›n öne-
mini dile getirdi.
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Kampanya kapsam›nda, Parolu kart-
lar kullan›larak Opet, Koçtafl ve Mig-
ros üye iflyerlerinin herhangi birinden
500 TL; Arçelik, Setur veya Beko üye
iflyerlerinin herhangi birinden 1000
TL harcama yap›ld›¤›nda, Fiat Linea,
Grande Punto ve Bravo modellerinde
1000 TL indirim imkân› verildi. Sade-
ce Paro ve Paro üyesi iflyerlerinin ileti-
flim kanallar›ndan duyurulan kampan-
ya, benzer kampanyalara k›yasla, on
kat daha fazla araç sat›fl› sa¤lad›.

Koçtafl CRM ekibi taraf›ndan, bir
analitik CRM tekni¤i olan RFM
metodu ile müflteri segmentasyon
çal›flmas› hayata geçirildi. Olufltu-
rulan segmentasyondan yola ç›-
karak Koçtafl’› tercih eden müflte-
rilerin memnuniyetini art›rmaya
odakl› bir kampanya yap›ld›.
Kampanya hedef kitledeki müflte-
rilere sadece paro kuponlar› ile
duyuruldu. Kampanyada yüzde
21 geri dönüfl sa¤land›.

Koçtafl’ta 
müflteri sadakatini 
art›rmaya yönelik 
kampanyada yüzde 21 
geri dönüfl sa¤land›

“Opet’te Kazan 
Arçelik’te Harca” 
kampanyas›na 
300 binden fazla 
müflteri kat›ld›
2008 y›l›nda hayata geçirilen
“Opet’te kazan, Arçelik’te harca”
kampanyas›, tüm Paro üyelerine
yönelik olarak düzenlendi. Üyele-
rin Opet’te akaryak›t al›mlar›, Ar-
çelik’te hak kazand›klar› ürünlerin
takibi ve faydaland›r›lmas› Paro
üzerinden yürütüldü. Kampanyaya
300 binden fazla müflteri kat›ld›.
Müflterilere, 400 bin adedin üze-
rinde hediye teslim edildi.

“Fiat’tan Ekstra 1000 TL 
Paro indirimi” kampanyas›
benzerlerini on kat aflt›

2008 Paro CRM Ödülü’nü Opet-Arçelik kampanyas› kazand›. Opet Opet Pazarlama Müdür Yard›mc›s› Nilay
Aydemir ve Arçelik Gelifltirme Uzman› Hakan K›rtaç ödüllerini Paro 2009 CRM Forumu’nda ald›lar.

kat kazand›rd›



nsan› insana, insanla, insanca
anlatma sanat›” diye tarif ede-
bilece¤imiz tiyatro sanat›n›n
ilk icras›ndan bugüne binler-
ce y›l geçti. ‹lk tiyatro flenli¤i-

nin Atina’da  M.Ö 534’de yap›ld›¤› bilini-
yor. Antikça¤da tiyatro oyunlar›n›n sergi-
lendi¤i amfitiyatrolar›n 20 bin kifliyi kapsa-
yabilen devasa boyutlar›, o dönemde tiyat-
roya verilen önemin de aç›k bir göstergesi.
Zamanla tiyatrolar hayli küçüldü, günü-
müzde odalara bile s›¤ar oldu. Küçülme salt
mekânla da s›n›rl› de¤il tabii. Hele ki tele-
vizyon ça¤›nda, tiyatro belki de en hüzünlü
zamanlar›n› yafl›yor. 1961’de Uluslararas›
Tiyatrolar Birli¤i taraf›ndan ilan edilen ve
her y›l 27 Mart’ta kutlanan Dünya Tiyatro-
lar Günü, bu yaln›zl›¤› ve hüznü bir parça
olsun gidermeyi amaçl›yor. Her y›l dünya-
n›n dört bir yan›nda tiyatro sahnelerinde
oyunlar ücretsiz oynan›yor, insanlar aras›n-
da bar›fl ve dostlu¤un hat›rland›¤›, karfl›l›kl›
anlay›fl›n gelifltirildi¤i ve insanl›¤›n gelifli-
minde sanat›n öneminin an›msand›¤› bir
gün olarak kutlan›yor. Bizden Haberler der-
gisi olarak biz de Dünya Tiyatrolar Günü
vesilesiyle bu sanata bir ömür adayan, bü-
yük usta Y›ld›z Kenter ile tiyatro dersi verdi-
¤i Koç Üniversitesi’nde bir söylefli yapt›k.

Tiyatro kavram›n› hiç duymam›fl birine
tiyatroyu anlatmak isteseydiniz...
Kendi yaflam›nda onu etkileyen bir olay an-

latmas›n› isterdim. O anlat›rken o olay›, ye-
niden, ne kadar yaflad›¤›na bakard›m. Çün-
kü insanlar oyuncu olarak do¤arlar. Bu in-
san›n yap›s›nda, yarad›l›fl›nda vard›r. Hepi-
miz ayn› fleyi yapmaz m›y›z? ‹nsan yeniden
yaflar birçok olay›. Anlat›rken yaflar, düflle-
yerek yaflar, hatta baz›lar›n› kafas›nda de¤ifl-
tirebilir. Düflünce gücünün yan›nda düfl gü-
cü de vard›r insan›n. Yani oyunculukla ilgi-
li malzemeleri vard›r insan›n; sesi, artikülas-
yonu, diksiyonu, bedeni vard›r. Bir oyuncu
için gereken fleyler bunlar. Bir de Naz›m
Hikmet’in fliirinde söyledi¤i gibi; “Görmek,
iflitmek, duymak, düflünmek, konuflmak ve
koflmak”. ‹nsan›n kendini tan›mas›, kendini

yakalamas›, ne kadar iyi bir oyuncu oldu¤u-
nu gösterir. Yani tiyatro, bir yeniden yaflama
meselesidir. Yeniden yaflamak, baflkalar›n›
kendinde keflfederek yaflamakt›r; kendini
baflkalar›nda görerek yaflamakt›r. Kendini
baflkalar›n›n koflullar›na, k›l›klar›na, düfl ve
düflün biçimlerine sokarak yaflamakt›r. O
insanla ne kadar tan›fl oldu¤unu, birçok ba-
k›mdan benzeflti¤ini görmesidir. Kötü taraf-
lar›yla da, iyi taraflar›yla da. Kendimizi tan›-
d›kça kötü yanlar›m›za hâkim oluruz. Ama
yapan› gördü¤ümüz zaman da hiç yapma-
m›fl›z gibi davranmay›z. Bir hoflgörüyle, bir
anlay›flla bakar›z. Nedenini araflt›rmak, bil-
mek, anlamak isteriz. 

ültürel vizyonk
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YILDIZ
KENTER Tiyatro, bir yeniden
Sahnenin duayeni Y›ld›z

Kenter’e göre tiyatro
bizleri, önce kendimizi,

sonra birbirimizi
anlamaya itiyor. Ayr›ca

tiyatro seyircisine de
oyuncusu kadar ifl

düflüyor. Seyircilik,
sorumluluk, bilgi, sab›r,

düfl ve düflün gücü istiyor



Tiyatro ve genel anlam›yla sanat, asl›nda
insan› anlamaya hizmet ediyor öyle mi?
Evvela kendimizi, sonra birbirimizi anlama-
ya itiyor bizi. Kendini anlamayan insan bafl-
kas›n› anlayamaz, mümkün de¤il...

Sizin tiyatroya bafllaman›zdan bugüne
Türk tiyatrosu nas›l bir seyir izledi?
Tiyatro, düfle kalka da olsa sürüyorsa bu iyi
bir fleydir. Önemli olan tiyatronun olmas›-
d›r. Ama bizde tiyatroda her fley çabuk ça-
buk, kofla kofla geldi. Tiyatro arada bo¤uldu
biraz. Tiyatronun yerleflmesine, serpilmesi-
ne, bir al›flkanl›k haline gelmesine vakit kal-
madan televizyonlar bast›rd›. ‹nsano¤lu

tembeldir; kolay›, ucuzu sever. Tiyatro sey-
retmek de tiyatro yapmak gibi bir fleydir.
Sorumluluk ister, bilgi, sab›r, düfl ve düflün
gücü ister. Mutlaka bir seviyede olmak ister.
Tiyatroyu seyrederken de bu böyledir. Ti-
yatroyu; sinemay›, hele hele televizyonu
seyreder gibi seyredemezsiniz. Ba¤›r›rak ök-
süremezsiniz, ikide bir kalk›p d›flar› ç›ka-
mazs›n›z, yüksek sesle esneyemezsiniz. O

sandalyede büyük
bir disiplin, ölçü
ve ilgiyle düflüne-
rek izlemeniz gere-
kir. Çünkü siz ayn›
zamanda oradaki
yar›m› bütünle-
mekle görevlisiniz.
Seyirci ile oyuncu
birlefltikleri zaman
bir bütün tiyatro
olay› ç›kar ortaya.
Bu iki gücün kay-
naflmas›, buluflmas›-
d›r tiyatro olay›. Sev-
mek, beynin ve kal-
bin ifllemesini sa¤lar.

Kendinizi daha iyi tan›rs›n›z, daha
iyi hissedersiniz. Bazen düfl k›r›kl›¤›-
na da u¤rars›n›z; kendi hakk›n›zda
da, insanlar hakk›nda da. Ama bu
da gereklidir. 

Hayat gibi...
Hayat! Shakespeare’in tiyatrosunun
ad› Globe. Ayr›ca Shakespeare’in
36 oyununa bakt›¤›n›z zaman

dünyay›, insanlar› görürsünüz. Sha-
kespeare yine yeni say›l›r; eski Yu-

nan’a bakt›¤›n›z zaman da insanlar görürsü-
nüz. Sofokles’in Oidipus’unu okudu¤unuz-
da bugünkü bir polisiye diyebilirsiniz; kade-
rin ne oldu¤unu sorgulayan, kaderinin üs-
tüne giden ve araflt›ran, sonunda da gerçe¤i
bulan polisiye bir roman gibidir. Onun için
bu kadar günceldir. Shakespeare’in oyunla-
r› hâlâ yafl›yor. Çehov kim bilir ne kadar çok
yaflayacak... 

Tuna Kiremitçi, “Shakespeare bugün
yaflasayd›, televizyon dizisi yazard›” de-
di. Sizce?
Yazard› herhalde. Türkiye’de televizyon di-
zileri popüler, çünkü  para getiriyor. Hikâ-

yeler soluksuz, yineleme çok; seyirci de bu
yinelemeden rahats›z olmuyor. Bilmem kaç
bölümlük dizi olmaz. Belli bir süreci olma-
l›, bafllamal›, geliflmeli, aç›lmal›, kapanmal›
ve bitmeli. Bizdeki dizi bollu¤u fazla. Ayn›
fleyleri yineleye yineleye, diziler de birbiri-
ne benzemeye bafll›yor ve heyecan› kalm›-

yor. Çok çabuk kotar›lan ifller oldu¤u için ti-
tizlik kalm›yor. Tabii, daha titizlikle haz›rla-
nan baz›lar›n› ay›r›r›m. Türkçe çok özel bir
dil; çok müzikal, çok anlaml›, çok k›vrak.
Türkçeyi çok iyi ve do¤ru konuflmay› ö¤ret-
mesi laz›m televizyon dizilerinin.

Bu televizyon ça¤›nda asl›nda tiyatronun
sonu mu geldi acaba?
Seyircisi azal›r; seyircisi her zaman azd› ti-
yatronun. Düflünün, eski Yunan’da senede
bir ay flenlikler yap›l›rm›fl. O yüzden 20 bin
kiflilik tiyatrolar yap›lm›fl. fiimdi küçüle kü-
çüle tiyatro odalara s›¤maya bafllad› ve genç-
ler odalarda deneme tiyatrolar› yap›yorlar.
Hem kendilerini, hem tiyatroyu gelifltirmek
için ipuçlar› ar›yorlar... 

Tiyatroya gönül veren gençlere ne söyle-
mek istersiniz?
Sahiden gönül verip vermediklerini ö¤ren-
mek isterim mesela. Kafas›n› da verecek,
bedenini de verecek, en önemlisi vaktini
verecek. Tiyatro k›skanç bir meslektir ve
çok zaman ister. Kendinizle u¤raflacaks›n›z
durmadan, provada metinle ve çevrenizle
u¤raflacaks›n›z; ondan sonra ç›kard›¤›n›z
fley yar›m bir fley olacak ve seyirci gelirse
onu tamamlayacak. Bu sab›r isteyen bir ifl-
tir. Tiyatro zor ifltir, oyuncular için de, sey-
redenler için de. Çünkü belli bir seviye ge-
rektirir; flartt›r bu. Belli bir emek gerekti-
rir; bu eme¤i seyircinin de, oyuncunun da
vermesi gerekir. 

Özel sektörün sanata deste¤ini nas›l de-
¤erlendiriyorsunuz?
New York City Bale diye bir topluluk var.
Balenin ne kadar zor, ne kadar pahal› bir ifl
oldu¤unu söylememe gerek yok. Kordo ba-
le var 100 kifli, orkestra var 128 kifli, baflba-
letler, baflbalerinalar var, onlar da bilmem
ne kadar kifli. New York belediyesi dünya-
n›n en zengin belediyelerinden biri olmas›-
na ra¤men, duvar boyunca yaz›lm›fl, baleyi
destekleyen isimleri görürsünüz; Steven
Spielberg’in ismi en baflta. Bizde bu yok.
Devletin yard›m› yüz k›zart›c›. Baflta Koç ai-
lesi olmak üzere özel sektörün çal›flmalar›n›
takdir etti¤i tiyatrolara el uzatmas› çok fleyi
de¤ifltirir. Mesela Koç Üniversitesi bünye-
sinde bir konservatuvar kurulmas›n› ne çok
arzu ederdim. Önemli bir örnek olur. 
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yaflama sanat›d›r

Kenter, seyircisi
azalsa da, 20 bin
kiflilik 
stadyumlardan
odalarda 
oynan›r hale 
gelse de 
tiyatronun,
hiçbir zaman
bitmeyece¤ini
söylüyor



tlaslar bizi yan›lt›yor. Gezege-
nimizi istila eden engin mavi-
nin yüzde 97’si tuzlu. Tatl› su-
ya ihtiyaç duyan canl›lar, kalan

yüzde 3 ile yetinmek durumunda. Kullan›-
labilir suyun yüzde 79’u kutuplardaki buz
da¤lar›nda, yüzde 20’si derin yeralt› depola-
r›nda. Ulafl›lmas› mümkün olan tatl› su kay-
naklar› ise göller, nehirler, akarsu, çay, de-
reler ve tatl› su rezervuarlar›nda yer alan sa-
dece yüzde 1’lik bölüm. Su varl›klar›; küre-
sel ›s›nma, nüfus art›fl› ve çevre kirlili¤i gibi
nedenlerle giderek azal›yor. 2050 y›l›na ka-
dar Ortado¤u ülkeleri baflta olmak üzere 54
ülkenin su s›k›nt›s› çekece¤i öngörülüyor.
Bu nedenle su politikas›n›n küreselleflmesi
de zorunlu bir ihtiyaca dönüfltü. Bu amaçla
1996’da Dünya Su Konseyi kuruldu ve
1997’den bu yana her üç y›lda bir Dünya
Su Forumu düzenlenmeye bafllad›. Bu y›l
beflincisi düzenlenen forumun ev sahibi ise
Türkiye. 16-22 Mart tarihleri aras›nda ‹s-
tanbul’da yap›lacak forumun ana temas›
“Farkl›l›klar›n Suda Yak›nlaflmas›” (Brid-
ging Divides for Water) olarak belirlendi.  
Bu y›l ilk kez kanun yap›c›lar›n kat›laca¤› fo-
rumu de¤erlendirirken, “‹ki hedefimiz var:

Su bilincinin artmas› ve su konusunun kü-
resel anlamda daima siyasetin gündeminde
kalmas›” diyen Beflinci Dünya Su Forumu
Genel Sekreteri Ord. Prof. Dr. Oktay
Tabasaran sorular›m›z› yan›tlad›.

Su forumunda bu y›l neler yap›lacak?
Su forumlar›n›n en büyük özelli¤i sadece si-
yasetçilerin de¤il,  suyla ilgili bütün paydaflla-
r›n bir araya gelip su sorununu konuflmas›.
Sivil toplum kurulufllar›, halk ve ö¤renciler-
le bafll›yor, ifl dünyas›yla devam ediliyor,
üzerine yerel idareciler, uygulay›c›lar kat›-
l›yor. Bu y›lki su forumuna ilk kez kanun
yap›c›lar, parlamenterler kat›lacak. ‹lk defa
olarak da devlet baflkanlar› ve baflbakanlar
zirvesi yap›lacak. Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül, 23 devlet baflkan› ve baflbakan davet et-
ti. Alt› temada yaklafl›k 500 sunum yap›lacak.
Bu dünya su forumundan, hem dünya için,
hem de Türkiye için önemli sonuçlar ç›kaca-
¤›n› düflünüyorum.

Forumdan sonra delegeler
ülkelerine ne tür mesajlar
götürecek?
‹ki sene boyunca dünyan›n

her yerinde haz›rl›k toplant›lar› yap›ld›.
Bunlar› D›fliflleri Bakanl›¤›m›z yönetti. So-
nuncusu Roma’da yap›ld›, dünyan›n 50-60
ülkesinden üst düzeyde sorumlu kat›ld› ve
bakanlar komitesinde konuflulacak konula-

32

ayata dairh

Bizlere “su zengini” oldu¤u ö¤retilen ancak bugün sadece “orta halli” bulunan
Türkiye, kendisi gibi su sorununa çare arayan dünya ülkelerini bir araya getiriyor.
Küresel su politikalar› oluflturmak üzere üç y›lda bir toplanan Dünya Su Forumu’nun
‹stanbul’daki beflinci  buluflmas›n›n ana temas›, “Farkl›l›klar›n Suda Yak›nlaflmas›”

B‹R IRAKLININ B‹R YILLIK SUYU 2 B‹N, B‹R TÜRK’ÜN 1600 m3

Irak’›n bile suyu
Türkiye’den fazla

A



r› ve al›nmas›n› tavsiye edecekleri kararlar›
haz›rlad›lar. Bakanlar bu toplant›da, hem
kendi ülkelerinde, hem de global olarak ne-
ler yap›labilece¤ini de¤erlendirecekler. Yani
amac›m›z sadece iletiflim de¤il, su bilincinin
art›r›lmas› as›l olarak. ‹ki hedefimiz var za-
ten: Su bilincinin artmas› ve su konusunun
küresel anlamda daima siyasetin gündemin-
de kalmas›. Sonuç olarak 5’inci Dünya Su
Forumu, bir haftal›k süreçten ibaret bir
kongre de¤il; bakanlar konferans›, yerel ida-
reler konferans› ile devlet ve hükümet  bafl-
kanlar› zirvesini de içeren önemli bir ulusla-
raras› platform özelli¤i tafl›yor. 

Gelecek projeksiyonlar›nda, art›k savafl-
lar›n su yüzünden ç›kaca¤›ndan neredey-
se kuflku duyulmuyor. Su forumunun bu
yönüyle bar›fla da hizmet edece¤ini söyle-
yebilir miyiz?
Bizim arzumuz ve hedefimiz, su problemle-
rinin bütün dünyada, bar›flç›l flekilde kal›c›
olarak çözülmesi. Biliyorsunuz, forumun
ana temas› “Fark›ndal›klar›n Suda Yak›nlafl-
mas›”. Mesela Ürdün, Filistin, ‹srail gibi ül-
kelerin bakanlar› ve üst düzey yetkilileri ha-
z›rl›k toplant›lar›nda Türkiye arac›l›¤›yla bir
araya gelerek bu konuyu görüfltüler. Foru-
mun misyonundan biri de bu: Su ile ilgili
sorunlar›n ancak uzlafl›larak çözülece¤i bi-
lincinin oluflmas›. 

Bilimsel olarak hangi flartlar alt›nda ku-
rakl›k ya da susuzluktan söz edebiliriz?
Susuzluk; gerekli yat›r›mlar›n yap›lmad›¤›

yerlerde, insanlar›n
su s›k›nt›s› çekme-
si, su fliddetine maruz
kalmas›d›r. Dünyadaki
toplam su miktar›n›n azal-
mas› diye bir fley yok, ama bir tak›m de¤ifl-
kenler var. Bunlardan bir tanesi, iklim de-
¤iflikli¤i. ‹kincisi, dünyadaki nüfus art›fl›.
fiu anda 6-7 milyar olan toplam nüfus,  9
milyar›n üzerine ç›kacak göstergelere gö-
re. Bu, talebin yüzde 50 oran›nda artmas›
demek. Talep, her zaman nüfus art›fl oran›-
n›n üzerinde artar. Yani al›m gücü artt›kça
çevre kaynaklar›na talep daha da art›yor. Su
her fleyin bafl›, hayat orada bafllad› ve oradan
idame ettiriliyor.  

Bütün e¤itim hayat›m›z boyunca, Türki-
ye’nin su zengini bir ülke oldu¤u ö¤retil-
di bize. Son y›llarda bunun böyle olmad›-
¤›n› anl›yoruz art›k... 
Zengin de¤il, orta halliyiz. Geçenlerde bir
söyleflide bir gazeteci arkadafl, Irak’tan bile
fakir oldu¤umuzu ö¤renince çok flafl›rd›
ama gerçek ortada. Ülkemizdeki su im-
kânlar›n›n ancak üçte birinden biraz fazla-
s›n› kullan›yoruz. Devlet ‹statistik Enstitü-
sü 2030’da nüfusumuzun 100 milyon ola-
ca¤›n› öngörüyor. Bu durumda 2030 y›l›
için kifli bafl›na düflen kullan›labilir su
miktar›n›n 1120 metreküp civar›nda ola-
ca¤› söylenebilir. Tabii bu tahminler, mev-
cut kaynaklar›n 25 y›l sonras›na hiç tahrip
edilmeden aktar›lmas› durumunda geçerli.
Dolay›s›yla gelecek nesillere sa¤l›kl› ve ye-
terli su b›rakabilmemiz için kaynaklar›n
çok iyi korunup, ak›lc› kullan›lmas› gerek-
mektedir. 

Suyun gelece¤i aç›s›ndan umutlu musunuz?
Türkiye aç›s›ndan umutluyum ama flu an-
da su s›k›nt›s› çeken di¤er ülkeler aç›s›n-
dan de¤ilim. Dünyadaki en büyük tehlike
nüfusun h›zla artmas› ve bu nüfusun ge-
rekti¤i kadar e¤itilememesidir. Su ile ilgi-
li yat›r›mlar› yapmak için gerekli serma-
yenin temini, Afrika ve baz› Asya ülkele-
ri için çok zor. Tabii burada suç idareci-
lerde.  Siyasileri bu konuda bilinçlendir-
mek çok önemli. 
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Ord. Prof. Dr. 
Oktay Tabasaran

Ülke-K›ta 
Ortalamas›

Kifli Bafl›na Düflen 
Kullan›labilir Su

Miktar› (y›ll›k)

SUR‹YE 1.200 m3

LÜBNAN 1.300 m3

TÜRK‹YE 1.645 m3

IRAK 2.020 m3

ASYA ORTALAMASI 3.000 m3

BATI AVRUPA ORT. 5.000 m3

AFR‹KA ORT. 7.000 m3

GÜNEY AMER‹KA ORT. 23.000 m3

DÜNYA ORT. 7.600 m3

Arzumuz ve hedefimiz, su 
problemlerinin bütün 

dünyada, bar›flç›l flekilde 
kal›c› olarak 

çözülmesi

1938 Nevflehir do¤umlu Prof. Dr. Oktay Taba-
saran ‹stanbul Avusturya lisesi mezunu.1957’de
Stuttgart Üniversitesi’nde inflaat mühendisli¤inde
okuyan Prof. Tabasaran kat› at›k ve çevre tekno-
lojileri üzerine ihtisas yapt›. 1972’de Alman-
ya’da ilk defa kurulan Kat› At›k Ekonomisi ile
At›k Hava  Kürsüsü’nün bafl›na geçti. Prof. Taba-
saran, Kat› At›k Bölüm Baflkanl›¤›’n›, ‹çme Suyu,
At›k Su ve Kat› at›k Enstitüsü Baflkanl›¤›n›, para-
lel olarak kurmufl oldu¤u  Çevre Koruma Tekno-
lojisi  Fakültesi’nin Dekanl›¤›n› da üstlendi. Çev-
re konusunda ‹ngilizce tedrisat yapan WASTE
master kursunu kurdu. Alman Çevre Bakanl›-
¤›’n›n, çeflitli eyalet bakanl›klar›, kamu kuruluflla-
r› ve özel teflebbüsün Almanya içinde ve d›fl›n-
da  uzun y›llar dan›flmanl›¤›n› yapt›. 2007’de
5. Dünya Su Forumu Genel Sekreteri oldu. 

Prof.Dr. Oktay
Tabasaran

kimdir?
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i letiflim

üresel düzeyde karfl› karfl›-
ya oldu¤umuz kriz, iletifli-
min önemini her zaman-
kinden daha fazla öne ç›ka-
r›yor. Bizden Haberler der-

gisi olarak, Marmara Üniversitesi Dekan
Yard›mc›s› Prof. Dr. Filiz Balta Pelteko¤-
lu’ndan, kriz döneminde hem politika, hem
de ekonomik alan›nda iletiflim dilinin tafl›-
mas› gereken hassasiyeti, 30 y›ll›k iletiflimci
gözlü¤üyle anlatmas›n› istedik. 

Kriz dönemlerinde iletiflimin dili nas›l
bir hassasiyet tafl›mal›d›r? Politikac›lar,
ifladamlar› nas›l konuflmal›d›r?
Kriz sözcü¤ü, özellikle 15 y›l öncesine ka-
dar zihinlerde çoklukla, ekonomik krizle-
ri ça¤r›flt›r›yordu. Art›k tüm kurumlar›n,
her an, her yerde krizle karfl›laflabilece¤i-
nin fark›na var›ld›. Kriz her zaman, her
yerde karfl›m›za ç›kabilir ama öncelikli
koflul, kriz gerçe¤inin fark›na varmak. ‹lk
ad›mlar› duyabilmek için alg›y› aç›k tut-
mak, krizin yönetilebilir oldu¤unun bilin-
cinde olmak, krizin ve kriz iletifliminin
yönetilmesinde koordinasyonun önemini
anlamak gerekir. Nobel ödüllü fizikçi Ric-
hard Feynman’›n dedi¤i gibi “Rus ruleti
oynarken ilk denemenin bofla gelmesi, bir
sonraki için garanti anlam›na gelmez.” ‹fl-
letmelerden kamu kurumlar›na, sivil top-
lum kurulufllar›na, ülke yönetimlerine ka-
dar genifl bir yelpazede bütün kurumlar›n
kriz yönetim ve kriz iletiflim planlar›n›n
olmas›, günümüzün olmazsa olmaz koflu-
lu. Türü ve nedeni ne olursa olsun kriz
iletifliminde; krizin veya olas› krizin varl›-
¤›n› kabul etmek ve sahip ç›kmak, tek
sesli anlay›fl› benimsemek baflar›l› bir kriz
yönetiminin temel tafllar›d›r. Bu anlay›fl

koordinasyon zorunlulu¤unu getirir. Ku-
rumlar›n ortak dili konuflmamas› ya da
krizin ayak seslerinin duymazdan gelin-
mesi, kriz içinde yeni krizlerin nedeni
olabilir. Krizin kabul edilmesiyle at›lacak
ilk ad›m; proaktif ya da reaktif kriz eylem
ve iletiflim planlar›n›n devreye sokulmas›-
d›r. Kuflkusuz itibar, krizin sigortas›d›r.
Bu nedenle daha önceden size duyulan
güven, kriz döneminde derhal devreye gi-
recektir. Böylesi dönemlerde flu sorular›

sormal›y›z: “Bir ekonomik krizle karfl›
karfl›ya oldu¤umuzu kabul ettik mi? Sin-
yalleri alg›layabildik mi? Tüm ilgili ve yet-
kililer tek seslili¤e özen gösteriyor mu?
‹tibar sigortas›ndan yararland›k m›? Daha
do¤rusu böyle bir sigortaya yat›r›m yap-
m›fl m›yd›k?”
Bu sorulara ülke düzleminde yan›t araya-
l›m: “Kriz bize te¤et geçti” gibi ifadeler, kriz
konusundaki yaklafl›m›n tezahürü olarak
medyan›n gündemine otururken, rakamlar
tam aksini gösteriyor. Bu süreçte “Teflhisten
kaç›n›rsak tedavi de güçleflir” demeliydik,
diyemedik. Oysa ki türü ne olursa olsun,
krizi bir bütün olarak görebilmeli, senaryo
üretip çözüm aray›fllar› içinde olmal›yd›k,
olmal›y›z.
Sözün özü; iletiflimin her alan›nda oldu¤u
gibi, hassas bir dönem oldu¤u için krizlerde
daha da özenli bir dilin kullan›lmas› gere-
kir. Gerçeklerin krizden etkilenecek olan-
larla paylafl›ld›¤›, ortak kat›l›mla çözümlerin
gelifltirildi¤i, durumun yetki ve sorumlu-
luklarla uyumlu bir üslupla kamuoyu ile
paylafl›ld›¤› bir kriz iletifliminden söz ediyor
olmak, çözümün de önkofluludur.

K
nas›l olmal›?

Kriz döneminde

“‹ç iletiflim, kriz
dönemlerinde d›fl
paydafllarla oldu¤u kadar,
hatta daha önemli. 
Çünkü bir kurumun
üretimini, verimini
art›rabilmesinin yolu,
çal›flanlar›n yapt›klar› ifli
benimsemeleri ve kuruma
inanmalar›ndan geçiyor.
‹flletmeler ola¤an
koflullarda iletiflimlerini
do¤ru sürdürmüfl,
çal›flanlar›n›n güvenini
sa¤lam›flsa, kriz
döneminde bir ad›m
öndedirler”

iletiflimin dili
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‹letiflimin iyi yönetilmesi kimler için ve
neden önemli?
Hükümetin durumun fark›nda oldu¤unu ve
paydafllar›n önerilerini önemsedi¤ini kan›t-
layan bir üslupla kriz iletiflimini yönetmesi
gerekiyor. Çünkü tutarl› ad›mlar›n at›lmas›-
na ve paylafl›lmas›na çok ihtiyac›m›z var. Zi-
ra krizin iyi yönetilmesi, kamuoyu, ifl dünya-
s›, iktidar gibi tüm paydafllar›n yarar sa¤laya-
ca¤› bir durumdur. Durumu anlamak ve
katk›da bulunmay› kabul etmek, iflsizli¤e bir
karfl› durufl olabilirken; kamuoyuyla iletifli-
minde do¤ru yaklafl›m sergileyen siyasal ik-
tidar›n ömrü uzar, ülkenin d›fl itibar› artar.

Kriz dönemlerinde flirketlerin kendi bün-
yelerine yönelik dili nas›l olmal›?
‹ç iletiflim, kriz dönemlerinde d›fl paydafl-
larla oldu¤u kadar, hatta daha da önemli.
Çünkü bir kurumun üretimini, verimini
art›rabilmesinin yolu, çal›flanlar›n yapt›k-
lar› ifli benimsemeleri ve kuruma inanma-
lar›ndan geçiyor. Dolay›s›yla e¤er iflletme-
ler ola¤an koflullarda iletiflimlerini do¤ru
sürdürmüfllerse, çal›flanlar›n›n kurumlar›-
na olan güvenlerini sa¤lam›fllarsa kriz dö-

nemlerinde bir ad›m öndedirler. Ama bu-
nu pekifltirmek için çok daha özenli olma-
l›lar. Çünkü kriz döneminde bireyler de
bocal›yordur asl›nda. Dolay›s›yla o proble-
min alt›ndan kalkabilmek, yine çal›flanlar-
la el ele tutuflmaktan geçiyor. 

Özellikle kriz dönemlerinde ilk vazgeçi-
len kalemler, halkla iliflkiler ve reklam
oluyor. ‹letiflim kanallar›n› bofl b›rakmak,
kriz ortamda ne gibi sonuçlara yol açar?
Asl›nda kriz dönemlerinde her zamankin-

den çok daha fazla bilgi alma ihtiyac›, iletifli-
me olan gereksinimi de ikiye katlar. Örne¤in
MSNBC web sitesinin, Clinton krizinin ilk
günlerinde günlük 300 bin olan trafi¤inin
çok üzerinde, 830 bin ziyaretçisi olmufltur.
Yine New York Times günde 2.5 milyar say-
fa okunurken, Clinton’un Monica Lewinsky
ile iliflkisini reddetti¤i gün, web sayfas› 12.8
milyon kifli taraf›ndan ziyaret edildi. Özellik-
le bu dönemde, reklama oranla daha düflük
bütçeli halkla iliflkilerin yapacak çok fleyi ol-
du¤unu düflünüyorum. 

‹çinde bulundu¤umuz özel koflullar, ileti-
flim araç ve yöntemlerinin gözden geçiril-
mesini ve gelifltirilmesini zorunlu k›l›yor
mu? Bu konudaki öngörüleriniz nelerdir?
1929 Bunal›m›’nda, radyo temel iletiflim ka-
nal› olmufltu o zaman için. Günümüzde çok
daha geliflkin iletiflim kanallar› var. Dolay›-
s›yla mevcut kanallar bence en uygun flekliy-
le kullan›l›yor olsa bile yeterli. Yöntem ola-
rak ise sosyal paydafllar›n kat›l›mlar›n›n sa¤-
lanmas› çok önemli. Bunlar nas›l paylafl›l›yor
ve nas›l hayata geçiriliyor? Yöntem, bir araya
gelmek ve ortak dil gelifltirmek olmal›.

“Gerçeklerin paylafl›ld›¤›,
ortak kat›l›mla çözüm

gelifltirildi¤i, durumun
do¤ru üslupla kamuoyuyla

paylafl›ld›¤› bir iletiflim,
çözümün de ön kofluludur”

Filiz Balta Pelteko¤lu, ‹stanbul ‹ktisadi ve Tica-
ri ‹limler Akademisi Gazetecilik ve Halkla ‹lifl-
kiler Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Yüksek li-
sans›n› ‹stanbul Üniversitesi'nde ve doktora
derecesini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü Gazetecilik ve Halkla ‹liflkiler Bö-
lümü'nde tamamlad›. 1993’te üniversitenin
ayn› bölümünden doçent, 1999’da ise profe-
sör unvan›n› ald›. 1992'de Nebraska Üniver-
sitesi School of Journalism'den Visiting Scho-
larship (Konuk Ö¤retim Üyeli¤i) bursuna hak
kazand›. 2005’te yine ayn› üniversitede da-
vetli ö¤retim üyesi olarak çal›flt›. 2008’de de
Northern Colorado Üniversitesi School of
Mass Communication'dan Visiting Scholars-
hip bursu alarak iletiflim alan›nda çal›flmalar
yapt›, seminerler verdi. 2001- 2007 y›llar›
aras›nda Marmara Üniversitesi ‹letiflim Fakül-
tesi Halkla ‹liflkiler ve Tan›t›m Bölüm Baflkanl›-
¤› görevini yürüten, 2004-2007 tarihleri ara-
s›nda Üniversite Senato'sunda ‹letiflim Fakülte-
si’ni temsil eden Filiz Balta Pelteko¤lu, halen
‹letiflim Fakültesi Halkla ‹liflkiler Anabilim Dal›
Baflkan› ve Dekan Yard›mc›s›. Pelteko¤lu'nun
iletiflim konusunda yay›mlanm›fl makaleleri ve
"Halkla ‹liflkilere Girifl", "Halkla ‹liflkiler Ne-
dir?" ve "Sektörün Penceresinden Halkla ‹liflki-
ler" adl› kitaplar› bulunuyor. 

Filiz Balta Pelteko¤lu kimdir?



azeteci: Gazeteye yaz› yaz-
may›, haber toplay›p verme-
yi veya gazetenin yaz› iflle-
rinde çal›flmay› ifl edinen
kimse.” Türk Dil Kurumu

böyle tan›ml›yor ama biliyoruz ki “gazete-
ci”nin bir çok flapkas› daha var. Bunlardan
biri de, özellikle yurtd›fl› görevlerde gaze-
tecinin, bir nevi  diplomat vasf›yla ülkesi-
ni temsili. Türk bas›n›n›n, dünyay› Türki-
ye’ye tafl›yan kalemlerinden, Hürriyet ga-
zetesi Gila Benmayor ile, gazetecinin “dip-
lomat vasf›n›” konufltuk. Benmayor, izle-
di¤i uluslararas› toplant›larda Türkiye ile
ilgili olarak en s›k karfl›laflt›¤› de¤erlendir-
menin, “Türkiye’nin kendini yeterince ta-
n›tamad›¤›,” yönünde oldu¤unu söylüyor.
Benmayor ile so¤uk ve ya¤murlu bir ‹stan-
bul sabah›nda Kalam›fl Divan’da bulufltuk.
Notre Dame de Sion’da ö¤renciyken, oku-
lun monotonlu¤undan bunald›klar›nda
arkadafllar›yla Elmada¤ Divan’a gittiklerini
söyleyen Benmayor, “Bizim için oras› ger-
çekten bir buluflma noktas› idi. Hem oku-
la çok yak›nd›, hem de çok renkliydi bizim
için. Çünkü ö¤rencisi oldu¤um dönemde
bizim okul fazlas›yla renksizdi, sonradan
renklendi. Hatta flimdi de fazla renklen-
mifl, eskiyi özleyenler var. Do¤rusu o gün-
leri özlüyorum,” diyor.

Davos’un üzerinden çok az bir zaman
geçti. Tüm dünya medyas› oldu¤u gibi
Türk medya temsilcileri de yo¤un bi-
çimde Davos’u izledi. Medya temsilcile-
rinin ülkeleri ad›na diplomatik bir tem-
siliyet görevi yapt›¤›n› da düflünüyor
musunuz?
Kat›l›yorum bu görüfle. Çeflitli ortamlara
girebiliyor, çok farkl› kesimlerden insan-
larla birlikte olabiliyorsunuz. Davos’ta
yo¤un olarak yafl›yorum bunu ben. Tür-
kiye gerçekten çok fazla dikkat çeken ve
merak edilen bir ülke. Anlamakta güçlük
çekiyorum ama bu tür toplant›larda en
s›k karfl›laflt›¤›m de¤erlendirme, “Kendi-
nizi yeterince tan›tam›yorsunuz,” de¤er-
lendirmesi oluyor. ‹nsanlar›n kafas›nda
çok tuhaf imajlar var. Bu ça¤da bu tür de-
¤erlendirmeler olmas›n› yad›rg›yorum.
‹nternet ça¤›nda, insanlar›n birbiriyle bu
kadar iletiflim halinde oldu¤u bir ça¤da,
kafalar›nda Türkiye hakk›nda nas›l bu
kadar yanl›fl imaj›n oldu¤unu anlayam›-
yorum. Size Türkiye’yi soruyorlar ve siz
de anlat›yorsunuz, tabii özellikle iyi yön-
leriyle. Ciddi bir diyalog oluyor. Bu an-
lamda da yapt›¤›n›z ifl, gerçekten bir dip-
lomasi niteli¤i tafl›yor. 

En çok hangi konularda soru soruluyor?
Özellikle AKP’nin iktidara gelmesinden
sonra, daha da çok merak ediliyor Türki-
ye. Çünkü Türkiye tam Do¤u ile Bat› ara-
s›nda; zaten bizim de bir kimlik sorunu-
muz var. Onlar da Türkiye’yi nereye otur-
tacaklar›n› bilemiyorlar. 

Uluslararas› toplant›larda Türkiye
merak› içinde en çok hangi soru soru-
luyor?
Çok s›k karfl›laflt›¤›m cümle, demin de sö-
zünü etti¤im gibi, Türkiye’yi yeterince ta-
n›tamad›¤›m›z konusu. Türk halk›n›n Ba-
t›’y› nas›l de¤erlendirdi¤ini, yaklafl›mlar›n›
merak ediyorlar mesela. Çünkü özellikle

son anketlerde, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i
alg›s›n›n düflük oldu¤u ç›k›yor. Bunun ne-
den oldu¤unu merak ediyorlar. Yine s›k
karfl›laflt›¤›m sorulardan biri de, milliyetçi-
lik. Özellikle Avrupa ülkelerinde çok tör-
pülenmifl durumda kaba milliyetçilik.
Türkiye bazen kendini ada gibi görüyor
ya, bunu merak ediyorlar. Daha önce AKP
ile ilgili çok fazla soru soruluyordu, art›k
bu konuda pek sorulmuyor. Türkiye ger-
çekten çok renkli bir ülke. 

Türkiye’nin d›flar›ya verdi¤i imaj sizce
nedir? Özellikle Avrupa ülkeleri 50’li y›l-
lardan itibaren Türk iflçileri vas›tas›yla
öyle ya da böyle Türklerle tan›fl›yor...

ivan sohbetlerid
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“G

“Yurtd›fl›nda çok s›k
karfl›laflt›¤›m cümle,
‘Türkiye’yi yeterince

tan›tam›yorsunuz’ oluyor.
Türk halk›n›n Bat›’ya

yaklafl›m›n› merak
ediyorlar. Yine s›k

karfl›laflt›¤›m sorulardan
biri de, milliyetçilik”

Türkiye
edilen

merak

bir ülke

HÜRR‹YET GAZETES‹ KÖfiE
YAZARI GILA BENMAYOR:



Türk iflçiler, Türkiye’yi ne kadar yans›t›-
yor? Kendi ülkelerinde edindikleri Türkiye
imaj›yla Türkiye’ye, özellikle de ‹stanbul’a
geldiklerinde karfl›laflt›klar› görüntüler çok
farkl›. Homojen bir görüntüsü yok ve bu-
nun flaflk›nl›¤› var üzerlerinde. Ço¤unlu-
¤un kafas›ndaki Türkiye ve Türk alg›s›, Al-
manya veya Fransa’da yaflayan Türklerle s›-
n›rl›. fiimdi Fatih Ak›n gibi yeni kuflaklar
bu alg›y› biraz de¤ifltirmeye bafllad›lar. 
Bana çarp›c› gelen bir baflka örnek vermek
istiyorum: Brüksel’de ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi bir tan›t›m ofisi açt›. Ofisin aç›l›-
fl›n› Kadir Topbafl yapt›. Aç›l›flta, S›tk› Kö-
semen’in ‹stanbul foto¤raflar›ndan oluflan
bir sergi vard›. Çok güzel ‹stanbul foto¤raf-

lar› yer al›yordu. Ama ‹stanbul’u tan›tmak
için aç›lan bir sergide, ‹stanbul’un sokakla-
r›ndaki görüntü yoktu!
O zaman Avrupal›n›n kafas› daha fazla ka-
r›fl›yor. Türkiye’nin kimlik konusundaki
kafa kar›fl›kl›¤› do¤al olarak d›flar›ya daha
fazla yans›yor.

Peki Türklerin Bat› alg›s› nas›l?
Giden insanlar›n da, gittikleri ülkelere en-
tegre olamad›klar› ortada. Mesela geçti¤i-
miz y›l Almanya Çal›flma Bakan› gelmiflti
Türkiye’ye ve onunla bu konuyu görüflme
flans›m olmufltu. Onlar da iki üç y›ld›r, en-
tegrasyon için gereken çal›flmalar› yapma-
d›klar›n›, politikalar üretemediklerini fark

ediyorlar ve çeflitli önlemler al›yorlar flimdi.
Okullarda Türkçe e¤itimine, aile e¤itimine
bafllad›lar. Böyle kendi içine kapanm›fl in-
sanlar›n, yaflad›klar› ülkede pozitif bir alg›
yaratmalar› çok zor. Dedi¤im gibi, flimdi
Fatih Ak›n gibi, Bat› ülkelerinde istihdam
yaratan ifladamlar› gibi, kendini farkl› alan-
larda baflar›yla temsil eden yeni bir kuflak
geliyor. Bundan sonra de¤iflecek bu alg›. 

Kimlik çat›flmas› konusunda gelecekten
umutlu musunuz?
Geçenlerde Elif fiafak bir toplant›da, “Birbi-
rimize de¤emeden yaflam›fl›z” demifl. Ama
Türkiye’de bu birbirine de¤emeden yaflama
döneminde daha yumuflakt› her fley; flimdi
daha sert s›n›rlar varm›fl gibi geliyor bana
ve tedirginim. Kendi yaflam alanlar›n› kur-
mak isteyenler bir tarafta, di¤erleri bir ta-
rafta, ortam çok geriliyor. ‹ki taraf da taviz
verecek, birbirimizi daha çok dinleyece¤iz,
baflka yol yok. Toplumun kimyas›n›n bo-
zuldu¤unu düflünüyorum. Ama flunu aç›k-
ça söyleyebilirim; bu dönemde kendimi,
hiç hissetmedi¤im kadar yaln›z hissediyo-
rum. En ufak bir görüfl ayr›l›¤›nda hemen
damga yiyorsunuz. En yak›n arkadafl›n›z
bile en ufak bir farkl› fley söyledi¤inizde,
geçmiflte asla kullanmad›¤› s›fatlarla sizi
damgalayabiliyor. O nedenle geçmiflte hiç
bu kadar yaln›z hissetmedi¤imi söylüyo-
rum kendimi. 

Bu ortamda medyaya düflen görev nedir?
Ben tamam›yla gazetecilik yapmaktan yana-
y›m. Benim yazd›¤›m köfle yaz›lar› da klasik
köfle yaz›lar› gibi de¤il, haberdir. Ben oku-
yucuya yorum de¤il, bilgi vermek istiyo-
rum. Fakat tuhaf bir fley fark ediyorum,
okur gittikçe daha fazla taraf tutman›z› ve
bunu da aç›kça ifade etmenizi istiyor.
Kamplaflmay› getiriyor bu yaklafl›m ve bunu
da tehlikeli buluyorum. Belki bir dönüflüm
noktas›nday›z ve herkesin çok sa¤lam dur-
mas› ve birbirini daha fazla dinlemesi gere-
kiyor. Gazeteciler olarak objektiviteyi koru-
mam›z gerekiyor. Daha sorumlu bir gazete-
cili¤in zaman› geldi. Türkiye’nin dönüflüm
sürecinde, daha sorumlu, daha analitik, da-
ha so¤ukkanl›, daha objektif ve d›fla daha
aç›k bir gazetecilik yap›lmas› gerekiyor.
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Gila Benmayor kimdir?
1952 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an Gila Benmayor, Notre Dame de Sion’dan
sonra ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ‹ngiliz Dili ve Edebiyat›
Bölümü’nü bitirdi. Ö¤rencilik y›llar›nda Hürriyet gazetesinde bafllad›¤›
gazetecili¤e, halen ayn› gazetede  köfle yazar› olarak devam etmektedir.



irlikte baflarmakb
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TOFAfi BAY‹‹ ARSLAN KELEfi

rslan Kelefl, merkezi Kara-
deniz Ere¤li olmak üzere
Zonguldak, Karabük, Bart›n
ve Kastamonu’da faaliyet
gösteren Tofafl bayii Kelefl-

san’›n ortaklar›ndan. ‹kinci kuflak Koç bayii
olan Kelefl, 20. y›l plaketi ald›klar› Koç Top-
lulu¤u’nun bayiler için bir okul oldu¤u gö-
rüflünde. Koç Toplulu¤u’nun bayilerin çal›fl-
ma standard›n› yükseltti¤ini belirten Kelefl
sorular›m›z› yan›tlad›. 

Sizi tan›yabilir miyiz?
1973 Zonguldak do¤umluyum. ‹lk, orta ve
lise tahsilimi Zonguldak’ta tamamlad›m. Bil-

kent Üniversitesi ‹ktisat Bölümü’nden 1996
y›l›nda mezun oldum. Evliyim ve iki o¤lum
var. Çeflitli derneklere üyeyim. Ayn› zaman-
da Karadeniz Ere¤li Belediyespor’da ikinci
baflkan›m. 2004 y›l› yerel seçimlerinde Bele-
diye Meclis Üyesi olarak Karadeniz Ere¤li Be-
lediye Meclisi’ne seçildim. 5 fiubat 2009 tari-
hinde Belediye Baflkan Vekili oldum ve 29
Mart 2009 tarihine kadar Karadeniz Ere¤li
Belediye Baflkanl›¤›na vekalet edece¤im. 

Ticarete nas›l ve ne zaman bafllad›n›z?
‹smimi ald›¤›m Arslan dedem, çocuklar›n›n
kendisi gibi maden ocaklar›nda çal›flmas›n›
istememifl, ancak onlar› ifl hayat›ndan da

uzak tutmam›fl. Y›llar içerisinde yapm›fl ol-
du¤u birikimlerle onlara ticarete at›lmalar›
için olanaklar sa¤lam›fl. Ticaretin içerisine
do¤du¤umdan, ne zaman bafllad›¤›m› kestir-
mek zor, ancak epey erken oldu¤unu söyle-
yebilirim. San›r›m ticaret benim genlerime
ifllemifl. Farkl› bir ifl yapmay› hiç düflünme-
dim. Size komik bir fley anlatay›m. Ortaoku-
la yeni bafllad›¤›mda okulun kantini henüz
yoktu. Ben de yak›ndaki bir baflka okulda
ö¤le aras› tost yapt›r›r, iyi bir kâr marj›yla ar-
kadafllar›ma satard›m! 

Koç Toplulu¤u ile yollar›n›z nas›l kesiflti?
1980’li y›llar›n bafl›nda Kelefller Arçelik

Koç ile çal›fl›yorsan›z, uluslararas› bir flirketle çal›fl›yorsunuz demektir.
Dolay›s›yla buna uyumlu çal›flman›z› sa¤layacak tüm donan›mlar›
edinmeniz gerekir; teknoloji olarak, insan kayna¤› olarak… 
“ “
“Koç markas›
standard›n›z›
yükseltir”

A



Bayii idik. Tabii babam ve amcamlar… Ben
daha ilkokuldayd›m. Epey de baflar›l› bir
bayiydik. Sonra yollar›m›z ayr›ld›. Daha
sonra Ford bayili¤i ile tekrar Koç Toplulu-
¤u ile çal›flmaya bafllad›k. Ondan sonra To-
fafl bayili¤i geldi ve geçen y›l bayilikte 20.
y›l plaketimizi ald›k. 

Bölgedeki ticari a¤›rl›¤›n›z nedir?
Keleflsan olarak merkezimiz Karadeniz Ere¤-
li’ de olmak üzere Zonguldak, Karabük, Bar-
t›n ve Kastamonu’nun oldu¤u befl noktada,
oldukça genifl bir bölgede, say›s› 65’i bulan
personelle hizmet veriyoruz. Pazar pay›m›z
otomobilde yüzde 12.95, hafif ticari araçta
ise yüzde 29 gibi iyi rakamlarda… 

Koç Toplulu¤u bünyesinde faaliyet göster-
menin sonuçlar›n› de¤erlendirir misiniz?
Ad›m›z ticarete at›ld›¤›m›z ilk y›llardan beri
güvenilir, kaliteli, dürüst ticaret ile özdefllefl-
ti. Koç Toplulu¤u ile çal›flmak, bu imaj›m›z›

daha da güçlendiriyor. Ayr›ca bize göre Koç,
bir okuldur. Koç ile çal›fl›yorsan›z, uluslara-
ras› bir flirketle çal›fl›yorsunuz demektir. Do-
lay›s›yla buna uyumlu çal›flman›z› sa¤laya-
cak tüm donan›mlar› edinmeniz gerekir;
teknoloji olarak, insan kayna¤› olarak… Ve
bunlar› da sürekli güncel tutmal›s›n›z. Perso-
nelin sürekli e¤itilmesi, global dünyayla
uyumlu çal›flma ve raporlama sistemlerine
sahip olman›z, Türkiye’nin neresinde olursa-
n›z olun çok iyi f›rsatlard›r. Bir de son dö-
nemde bayi patronlar› ve ortaklar›na yöne-
lik, aile flirketlerinde kurumsallaflma gibi çok
önemli bafll›klarda e¤itimler oldu. Bunlar›n
da bir vadede bayiler olarak bizlerin yap›s›n›
önemli ölçüde ve iyi yönde de¤ifltirece¤ini
düflünüyorum.

‹çinde bulundu¤umuz ekonomik durgun-
luk sürecinde Koç Toplulu¤u flemsiyesi al-
t›nda bulunman›n avantajlar› nelerdir?
S›k s›k krizlere yakalanan bir ülke ve sek-
törde faaliyet gösterdi¤imizden, bu konuda
Koç Toplulu¤u’nun her zaman bayisinin
arkas›nda duran bir teflkilat oldu¤unu söy-
lemek gerekir. 
Ekonomik durgunluk ise finans sektörü-
ne yans›d›¤›ndan bize yans›mamas›
mümkün de¤il. Hatta en çok zarar gören
sektör oldu¤umuz söylenebilir. Yüzde 40
oran›nda gerileme kaydedildi. Tüm orga-
nizasyonunuzu belli bir sat›fl-ciro raka-
m›na göre yap›land›r›yorsunuz. Ona göre
istihdam›n›z, yat›r›mlar›n›z var. Küçül-
mek her zaman çok mümkün olam›yor.
Kendi aç›m›zdan bakarsak çal›flan say›s›-
n› azaltmak en son baflvuraca¤›m›z çare.
Çünkü ayn› ekibi daha sonra olufltura-
mama riskiniz var. Tabi, bir de bunun
sosyal yönü var; hiçbir krizde iflçi ç›kar-
mad›k. At›l alanlar›m›z› de¤erlendirecek,
zay›f olan yönlerimizi kuvvetlendirecek
projeler oluflturduk ve uygulamaya koy-
duk. Bu dönemde olabildi¤ince verimli
olmaya çal›fl›yoruz, belki krizin böyle bir
faydas› olacak.

Koç Toplulu¤u’nun sosyal sorumluluk
projelerine kat›l›yor musunuz? 
Büyüyen, kurumsal ve sosyal sorumluluk-
lar›m›z›n bilincinde bir flirket olarak toplu-
mun ihtiyaçlar›na hiçbir zaman duyars›z
kalmad›k. Ço¤u zaman kendi üretti¤imiz
projelerle özellikle e¤itime destek olduk.
‹limizdeki ilkö¤retim okullar›nda ihtiyaç
sahibi ö¤rencileri tespit edip bunlar›n ihti-
yaçlar›n› karfl›l›yoruz, ayr›ca baflar›l› olup
maddi olana¤› olmayan üniversiteyi kazan-
m›fl ö¤rencilere karfl›l›ks›z burs veriyoruz.
Bu anlamda da Koç Toplulu¤u ile uyuflu-

yoruz. Tabii ki projelerin hepsine kat›l›yo-
ruz. Özellikle “Meslek Lisesi Memleket Me-
selesi” program›n›n aktif olarak içerisinde-
yiz. Bayimiz ortaklar›ndan ve servis müdü-
rümüz olan Suat Kelefl, bu projenin içeri-
sinde yer al›yor. 

Koç Toplulu¤u’nun bayi portal›ndan ya-
rarlan›yor musunuz?
Çeflitli kampanyalarda bayileri haberdar et-
mek için bu portal› kullan›yoruz.

Ailenizde Koç bayili¤i konusunda sizi izle-
yen bir ikinci kuflak var m›?
Bu konuda san›r›m ço¤u bayiden daha
farkl› ve daha flansl› bir yap›m›z var. Baba-
lar›m›z ortakken biz ikinci, hatta üçüncü
kufla¤a, çal›flma hayat›nda yer almam›z
için her zaman destek oldular, cesaret ver-
diler. En önemlisi, güvendiler. Bizler yeni
nesil olarak flirketin tüm kademelerinde
çal›flt›k, y›llar içerisinde ifli ö¤rendik ve
tecrübe kazand›k. E¤itimlerimizi dene-
yimlerimizle birlefltirerek, bugün flirketi-
mizin yönetim kademelerini devrald›k. fiu
anda aktif çal›flan dört hissedar›m›z yöne-
tim kademelerinde ve yafl ortalamam›z 32.

Sizinle ayn› ifle giriflen gençlere, baflar› yo-
lunda neler öneriyorsunuz?
Babam›n bir sözü var, “Ticari hayatta hiç-
bir zaman durmak yoktur, bu uzun bir
maratondur. O nedenle basamaklar› a¤›r
ç›kacaks›n ki, solu¤un birden tükenme-
sin”. ‹fl hayat›nda kesin olan tek fley, çok
çal›flmak gerekti¤i. Rekabet ortam›, krizler
gibi ne kadar olumsuz etken olursa, ancak
çal›flmayla üstesinden gelinebilir. F›rsatlar›
görmek gerekir. Ticaretin oldukça fazla sa-
y›da bilefleni vard›r; do¤ru zamanda do¤ru
yerde olmak, iyi bir ekibe, tak›ma, vizyon
sahibi bir lidere, iyi bir isme, sa¤lam bir
sermaye yap›s›na sahip olmak, etkin dene-
tim mekanizmalar› kurmak ve daha birço-
¤u… Aile flirketleri içinse mutlaka ama
mutlaka kurumsallaflmak, varl›¤›n›z› sür-
dürmek istiyorsan›z hayati önemdeki ko-
nulardand›r.
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“Ad›m›z güvenilir, kaliteli, 
dürüst ticaret ile 

özdeflleflti. Koç Toplulu¤u 
ile çal›flmak, bu imaj›m›z› 

daha da güçlendiriyor”



arademir Ailesi, buz pa-
teni altyap›s›n›n henüz
yeflermeye bafllad›¤› yak-
lafl›k 20 y›l önceki Türki-
ye’de kendini gelifltirme

imkân› bulamayan, bu nedenle de geri-
de b›rakt›¤› dünya sporcular› taraf›ndan
geride b›rak›lmaya bafllanan k›zlar› Tu¤-
ba’n›n üzüntüsüne çare ar›yordu. Türki-
ye’deki buz pateni pisti, henüz parmak-
la say›lacak kadar azd›. Buz pateni sporu
henüz yolun bafl›nda oldu¤u için, bu
alanda e¤itim de k›s›tl›yd›. Onu Rus-
ya’ya kampa gönderdiler. Rusya’dan an-
trenör getirdiler. Ama tafl›ma suyla de-
¤irmen dönmedi. Yapt›klar› araflt›rma-
lar, onlara Kanada’y› iflaret etti. Olimpi-
yat flampiyonlar› ç›karan e¤iticilerin gö-
rev yapt›¤› Mariposa Skating School’da
karar k›ld›lar. Toronto’nun 95 kilometre
kuzeyindeki Barrie’ye yerlefltiler. ‹lk y›l-
lar Tu¤ba’y› mutlu etti¤i kadar, ebeveyn-
lerini zorlad›. ODTÜ mezunu, Türki-
ye’de uzay sanayinde çal›flan anne Sabite
Karademir, “Kendi mesle¤imizde ifl bu-
lamad›k. Y›llarca ak›l almayacak ifller
yapt›k. Günde iki, üç iflte çal›flt›k. Türki-
ye’deki yat›r›mlar›m›z› teker teker satt›k”
derken, hemen ekliyor: “Ama bir kez bi-
le karar›m›zdan piflman olmad›k.” Ka-
zand›¤› ödüllerle bu zorlu¤un hakk›n›
veren Tu¤ba Karademir de Bizden Ha-

berler için kendi öyküsünü anlatt›.   
Buz pateniyle nas›l tan›flt›n›z?
Befl yafl›ndayken gitti¤im kreflin yönlen-
dirmesiyle Türkiye’nin ilk olimpik ölçü-
lerdeki kapal› buz pisti BelPa’ya gitmeye
bafllad›m. Hobi olsun diye bafllam›flt›m
ama sporcu kategorisine geçtim. Ailem
bafllang›çta epeyce direndi. Ancak an-
trenörlerim çok ›srarl›yd›. Ailem sonun-
da kabul etmek zorunda kald›. Sözüm
ona ben hobi olarak kayarken onlar da
nezih bir restoran› olan tesiste oturup
keyifle beni izleyeceklerdi. Ancak bu
sporun içine girdikçe art›k bu dünyadan
kopamayaca¤›m› anlad›m. Art arda ge-
len baflar›lar da kamç›lad› tabii. Ancak
pistten antrenöre kadar her ad›mda so-
run yaflad›m. Olanaklar›n yetersizli¤i
karfl›s›nda yaflanan stres öyle bir hal al-
d› ki b›rak›n zevk almay›, Kanada’ya göç
etmek zorunda kald›lar. 

Neden buz pateni?
Buz patenini ilk anda sevmifltim, müzik
eflli¤inde istedi¤im gibi ve h›zla hareket
edebildi¤im, dans edip e¤lenebildi¤im
bir ortamd›. Asl›nda ilkokulda son iki y›l
Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar
bölümünün minikler program›n› da ka-
zanm›flt›m. Ailem buz pateninde bir ge-
lecek göremedikleri için zamanla baleye
kaymam› umarak gönderdi beni. Son se-

nemde bale hocalar›m, ‘ya buz pateni, ya
bale’ diye rest bile çektiler. Ailem de ho-
calar›m da ‘bale’ diyece¤imden emindi-
ler. Ancak ben buz patenini seçtim. 

Buz pateni tutkunuz nedeniyle yurt
d›fl›na göç ettiniz... 
Evet, ailem benim buz pateni sevdam
yüzünden 1996’da Kanada’ya yerleflti.
Türkiye’de art›k kendimi gelifltiremiyor-
dum. Örnek alabilece¤im, benden daha
iyi, daha yüksek seviyede biri ya da beni
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por vizyons

Befl yafl›nda bafllad›¤› buz pateni için Kanada’ya yerleflen
24 yafl›ndaki Tu¤ba Karademir, bu ülkenin sundu¤u
imkânlarla çal›fl›yor ama Türkiye için yar›fl›yor ve
kazan›yor. Spor kariyeri bitince solu¤u, genç patenciler
için ülkesinde almay› planlayan  Karademir, “Hedefim
büyük yar›flmalarda ülkeme madalya kazand›rmak.
Ülkemin modern yüzünü dünyaya tan›tabilmek” diyor

Bir buz perisinin
azim öyküsü…

K Tu¤ba Karademir’in
hedefi ülkesine,
Avrupa, dünya ve
olimpiyat
flampiyonalar› gibi
büyük yar›flmalarda
madalya
kazand›rabilmek, 
buz pateninin
geliflmesine katk›da
bulanabilmek,
Türkiye’nin modern
yüzünü dünyaya
tan›tabilmek.
Türkiye’den sadece
iyi dilekler ve dua
bekliyor.



bulundu¤um durumdan ileriye tafl›yacak
bir antrenör yoktu. Henüz sekiz yafl›n-
dayken yurtd›fl›ndaki müsabakalarda
geçti¤im sporcular beni geride b›rak›r ol-
mufllard›. Ancak burada s›f›r›n alt›nda
yeniden bir hayat kurmak zorunda kald›-
lar. E¤itimleri, deneyimleri Kanada’da
hiç takdir görmedi. Mesela annem OD-
TÜ mezunu ve Türkiye’deyken uzay sa-
nayiinde söz sahibi olan Amerikan ortak-
l› flirketlerde çal›flmas›na ra¤men burada
olmad›k ifller yapmak zorunda kald›. 

Çal›flma temponuz nas›l? 
Günde üç saat buz üstünde, bir saat buz
d›fl›nda olmak üzere hafta içinde befl gün
çal›fl›yoruz. Mümkün oldu¤unca hafta
sonlar› dinlenmeye çal›fl›yoruz. ‹ki kez
büyük sakatl›k yaflad›m. ‹lki Kanada’ya
ilk geldi¤imiz y›llarda oldu. H›zla büyü-
yordum ve fark›nda olmadan belimi sa-
katlad›m. Bir y›l kayamad›m. ‹kinci bü-
yük sakatlanmam ise 2002’deydi. Salk
Lake City Olimpiyat elemelerine gitmek
üzere havaalan›na gidiyorduk. Uça¤›n

kalkmas›na vakit vard› ve havaalan›na
yak›n bir yerde durup antrenman yap-
maya karar verdik. 45 dakikas› mükem-
mel geçen antrenman›n son befl dakika-
s›ndayken ayak bile¤im k›r›ld›. Böylece,
2002 Olimpiyatlar›’n› kaç›rm›fl oldum. 

Bu röportaj›n hemen ard›ndan Çin'e
gidiyorsunuz... Çin'de hangi dalda ve
kim ad›na yar›flacaks›n›z? 
Çin’de K›fl Üniversite Oyunlar›’nda ülke-
mizi temsil edece¤im. ‹ki y›l sonraki Üni-
versite K›fl Oyunlar› Erzurum’da yap›la-
ca¤› için bu yar›flma çok önemli. Martta-
ki Dünya fiampiyonas› için de haz›rl›k
yar›flmas› olacak. Bu y›lki Dünya fiampi-
yonas› ise 2010’da Kanada’n›n Vancou-
ver flehrinde yap›lacak K›fl Olimpiyatlar›
için ilk eleme yar›flmas› niteli¤inde oldu-
¤undan önemli.

Bu spordaki gelecek hedefleriniz nedir?
Ülkeme; Avrupa, dünya ve olimpiyat
flampiyonalar› gibi büyük yar›flmalarda
madalya kazand›rabilmek. Türkiye’de bu
sporun geliflmesine katk›da bulanabil-
mek. Ülkemin modern yüzünü dünyaya
tan›tabilmek. 

Buz pateni sporu aç›s›ndan Türkiye’yi
de¤erlendirir misiniz? 
Eskisiyle karfl›laflt›rd›¤›mda çok daha iyi bir
seviyedeyiz. Daha çok buz pistimiz var. Bu
sporla daha fazla sporcu ilgileniyor. Özellik-
le baflar›l› küçük sporcular›m›z var ama ne
yaz›k ki bu sporda bir gelecekleri yok. Yine
üniversite s›navlar›na haz›rlanmak u¤runa
spor hayatlar›na veda ediyorlar. Burada bu
spor dal› profesyonel bir meslek kabul edi-
liyor, sporcular sayg› görüyor. Ülkemizde
de böyle bir anlay›fl yerleflti¤inde, binlerce
sporcu içinden ülkemizi dünya kürsülerin-
de temsil edecekler ç›kacakt›r. 

Buz pateninin Türkiye’de geliflmesine
katk›lar›n›z var m›?
Ben Kanada Paten Federasyonu’nun ser-
tifikal› antrenörüyüm ayn› zamanda. Bu
konuda e¤itim ald›m ve mümkün oldu-
¤unca ders vererek deneyimimi art›rma-
ya çal›fl›yorum. Geçen y›l Türkiye’ye ge-
lip tüm antrenörlere seminer verdik.
Özellikle ba¤l› oldu¤um kulübün bulun-
du¤u Kocaeli’ne her gitti¤imde buz pisti-
ne ç›k›p oradaki sporcularla çal›fl›yorum.
Aktif spor hayat›m› ve üniversite e¤itimi-
mi bitirip Türkiye’ye döndü¤üm zaman,
sistemli bir flekilde genç sporcular›n ye-
tiflmesine yard›mc› olmak istiyorum. 
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1985 do¤umlu Tu¤ba Karademir, 1995 Balkan fiampiyonas›’nda Türkiye’ye ilk kez
Balkan birincili¤i kazand›rd›. 2005 Avrupa fiampiyonas›’nda serbest programda yar›-
flan ilk Türk sporcuydu. 2006’da Artistik Patinaj Avrupa fiampiyonas›’nda en iyi kiflisel

derecesini elde etti ve 13’üncü oldu. 2006 K›fl Olimpiyatlar›’nda buz pateninde Türkiye
ad›na yar›flan tek sporcu olarak k›sa programda ilk 24’e girdi ve serbest dalda yar›fl-

maya hak kazand›. Yine 2006 Dünya Artistik Buz Pateni fiampiyonas›’nda serbest
programa kat›l›p ilk 20’ye giren ilk Türk’tü. 2006’daki bu baflar›lar›yla, ISU Grand

Prix yar›flmalar›na kat›lma hakk›n› kazanan ilk Türk artistik buz pateni sporcusu
oldu. Artistik Buz Pateni 2008 Balkan Kupas›’nda Büyük Bayanlar kategori-

sinde Türkiye’ye birincilik kazand›rd›. Ayn› y›l mart ay›nda Hollanda’da
AEGON Kupas›’nda ve kas›m ay›nda Slovakya’daki Nepela

Memorial fiampiyonas›’nda 2’nci, Ocak 2009’da Finlandi-
ya’da yap›lan Avrupa fiampiyonas›’nda ise10’ncu oldu.

Türkiye’nin ad›n› duyurdu



amdaki mizahç›

Cihan Demirci cihandemirci@yahoo.com

d
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evgili Damdaki Mizahç› dost-
lar›… ‹flimiz kolay de¤il, dam-
lar›n mizahç›s›y›z. O dam se-
nin, bu dam benim, dam üs-
tünden hayat gözlemi yapar-

ken sa¤l›¤›m›za da pek dikkat etmiyoruz.
Bu k›fl bulundu¤um damlarda s›kça hasta
oldum… Nezle, grip filan derken geçenler-
de bo¤azlar›m› fena halde üflüttüm ve bu
yafla kadar bafl›ma gelmedik bir fley oldu,
sesim tamamen k›s›ld›. Ses tellerim k›sa
devre yapm›fl olacak ki bir anda çocuklu¤u-
mun Lorel- Hardi, fiarlo günlerine geri dön-
düm… O da ne demek demeyin, yani “Ses-
siz Film” gibi oldum. Anlayaca¤›n›z kendi-
ni “sessize” alm›fl bir cep telefonuna dön-
düm bir buçuk gün boyunca. 
Sesimin ç›kmad›¤› o 1.5 gün boyunca insan
sesinin ne kadar önemli oldu¤unu, ses ver-
menin, sesini duyurman›n asl›nda insan›

var etti¤ini bizzat yaflayarak anlad›m. Ses
verme konusunda zaten epeyce sorunlu bir
toplum oldu¤umuz için sessiz geçen 1.5
gün bana müthifl bir hayat deneyimi oldu.
Bilirsiniz, sinemada film izlerken bazen fil-
min sesinde sorun olur, ses gider. Seyirci de
hemen ses verir: “Makiniiiiiist seeeees!”
Benim vaziyet de biraz öyle oldu. Ama ses
bende gitti¤i için “Makinist ses!” diyecek
durumum da yoktu. Üstelik sesimin gitme-
ye bafllad›¤› gün Ca¤alo¤lu’ndaki Gazeteci-
ler Cemiyeti salonunda bir toplant›da ko-
nuflmac›yd›m. Sesimi son derece idareli
kullanarak konuflmam› ses tellerimde kalan
son kontörlerle tamamlad›m. Yerime otur-
du¤umda ses kayb›m yüzde 80’e filan ulafl-
m›flt›. Ayn› gece kalabal›k bir yemekte, mü-
zik ve mekân gürültüsü alt›nda, masada
birlikte bulundu¤um karikatürcü dostlarla
art›k peçetelere not yazarak, hatta çizerek

anlatma yoluyla konuflabildim!.. Ama as›l
acayip durum ertesi gündü… Ertesi gün
pazard› ve sabah benim sesim art›k hiç ç›k-
m›yordu… O an bu ülkede asl›nda sesi var-
ken hiçbir fleye sesini ç›karmayanlar› dü-
flündüm her nedense… Sonra birden, ha-
yatlar› boyunca hep “baflkalar›n›n” sesiyle
konuflan, kendi sesi olmayanlar akl›ma gel-
di… Eeee ne de olsa, damlar›n henüz me-
saj kayg›s›n› yitirmemifl mizahç›s›y›z ya!.. 
Pazar günü tam anlam›yla sessize al›nm›fl-
t›m. Benim gibi 46 y›l› bulan yaflam›n› hep
sesini ç›kartarak yaflayan birinin sessiz hali
epeyce komikti. Y›llard›r kat›ld›¤› söyleflile-
re hep “Seee seeee seeee, bir-kiii bir kiii, ses
denemeee” diyerek bafllayan bendenizde
art›k ç›t yoktu. Telefonun çalmamas›n› dile-
di¤im bir gündü. Dinlenme korkusu tafl›d›-
¤› için art›k eskisi kadar konuflmayanlar›
an›msad›m o anda… E¤er bir dinleyenim
varsa o gün izne ç›km›fl olmal›yd› örne-
¤in… Hadi yüz yüze gene not yazarak, çi-
zerek bir fleyler anlat›yorsunuz ama telefon-
daki durum tam bir felaket. Bir süre sonra
ses veremedi¤im telefonu kapatmak duru-
munda kald›m. 
Bulundu¤um dam›n üstünde bir kere daha
anlad›m ki, insan sessizken hiçbir fley ifade
etmiyor… Sesiniz illaki güzel olmayabilir.
Ama mutlaka olmal›. Etrafa sürekli ba¤›r-
mak, ça¤›rmak, her f›rsatta f›rça atmak için
de¤il, ses vermeyi bilmek için. Baz›lar› ha-
yat boyu sadece banyoda flark› söylemek
durumunda olsa da insan, sesiyle güzel. Sü-
rekli konuflamayan insanlar›n halini o bir
buçuk gün boyunca daha iyi anlad›m. 
Sesimin yeniden aram›za döndü¤ü pazarte-
si günü, damdan afla¤›ya seslenmek geldi
içimden: “Sesinize sahip ç›k›n sevgili dost-
lar” diye… Sesini yitiren insanlardan oluflan
toplumlar›n ne rengi kal›yor, ne de herhan-
gi bir fleyden flikâyet etmeye hakk›… Sesini
sadece kendi kendine konuflmak için kulla-
nanlar›n say›s›n›n ülkemizde de giderek art-
t›¤›n›n fark›nda m›s›n›z? Dikkat etmedi¤i-
miz ses tellerimiz asl›nda sürekli titreflime
ald›¤›m›z gönül telimiz kadar önemli… 
Sessiz insan, komik duruma düflüyor. Ses-
siz film döneminin en önemli oyuncular›;
Lorel-Hardi ve fiarlo bofluna komik de¤il-
lermifl. fiimdi daha iyi anlad›m. Seslendir-
me sanatç›s› olmayabilirim ama sesime
bundan sonra daha fazla dikkat edece¤im.
Tabii ses vermeye de. Gelecek aya dek, se-
sinizle kal›n, gülekal›n…:))

S
Pek “sessiz” bir yaz›!
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