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Koç Topluluğu Yayını

Vehbi Koç                        
Vasiyetiyle 
yaŞıyor
Ülkemizin kalkınmasında ilklere 
imza atan Vehbi Koç, ismini 
taşıyan ödül ile ülkemiz için 
başarılara imza atanları teşvik 
etmeye devam ediyor.
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ÖNSÖZ

Geçti imiz 25 ubat günü, Vehbi Koç’un ölümünün 14. y ldönümüydü. 
Tüm sevenleri ile birlikte her y l oldu u gibi bu y l da onu sayg yla anmak 
için dokuzuncusunu gerçekle tirdi imiz Vehbi Koç Ödül Töreni ile bir araya 
geldik. Vehbi Koç’un vasiyeti ile düzenlenen ödül töreni hem duygulu hem 
de co kulu idi. Duyguluydu, çünkü Vehbi Koç’suz geçen y llar ona olan 
özlemimizi daha da art rd . Co kuluydu, çünkü onun vasiyeti olan böylesi 
bir organizasyon vesilesiyle ülkemizde çok önemli ba ar lara imza atan 
de erli insanlar n varl n  bir kez daha hissettik ve mutlu olduk. Dokuz 
y ld r, e itim, kültür, sa l k alanlar nda üstün ba ar  gösteren ki i veya 
kurumlara verilen Vehbi Koç Ödülü’nü de böylesi bir gecede yine önemli 
bir isimle bulu turduk. Vehbi Koç Ödülü’nün bu seneki sahibi beyin ve 
damar hastal klar  konusunda uluslararas  ba ar lara imza atan Prof. Dr. 
Turgay Dalkara oldu. Bu vesileyle Prof. Dr. Dalkara’y  bir kez daha tebrik 
ediyor, bu çok önemli ba ar yla hepimizi gururland rd   için kendisine 
te ekkür ediyorum.

Sosyal hayat m z n ve iktisadi kalk nmam z n en önemli unsurlar ndan 
olan yard mla ma kavram n n kurumsalla mas na son derece önem veren 
Vehbi Koç, her alanda oldu u gibi bu alanda da bir ilki gerçekle tirerek 
vak fç l k kavram n n geli mesi ve yerle mesi için uzun u ra lar verdi ve 
bundan tam 41 y l önce Vehbi Koç Vakf ’n  kurdu. Vakf n kurulu  iradesi 
olan, “  adamlar n n hay r i lerine, sosyal bir hizmet olarak, sistemli bir 
ekilde ba lamalar n n zaman  geldi ine inand m ve bu i te birkaç örnek 

vererek, öncülük yapmak istedim” sözlerini burada hat rlamak gerekiyor. 
Ayn  zamanda insana yat r m kavram n  kurumsalla t ran Vehbi Koç, 
yap lan yard mlar  kurumsal ve profesyonel bir çat  alt nda toplamakla 
kalmay p; sa l k, e itim ve kültür alanlar ndaki proje ve yat r mlar yla da 
ülkemizin sosyal yap s n n hatta demokrasisinin geli mesine katk da 
bulundu. Vehbi Koç’un ülkemize yapt  katk lar n en önemli kar l  ise 
Cumhuriyetin kurulu unun ilk y llar ndan bu yana ülke sanayisine 
kazand rd klar n n, ilkleri gerçekle tirdi i pek çok yat r m n ve kurumsal 
uygulaman n getirdi i manevi haz oldu. Geçmi ten günümüze tüm bu 
geli melere bakt m zda  bir kez daha Vehbi Koç’un öngörüsüne hayran 
kal yor ve her defas nda Koç Toplulu u’na ve ülkemize katk lar ndan dolay  
kendisini ükranla an yoruz. 

Ülkemizin ve dünyan n kritik bir süreçten geçti ini hep birlikte 
gözlemliyoruz. Özellikle kom umuz Yunanistan’da ya anan ekonomik kriz 
ve yine AB bölgesinde Portekiz, spanya gibi ülkelerin içine dü tükleri 
ekonomik s k nt lar ya anan krizin boyutlar n  bize ifade ederken, ülkemizin 
bulundu u konumun ve iktisadi gücünün önemini bizlere yeniden gösterdi. 
Koç Toplulu u’nun bu kritik süreçte göstermi  oldu u performans ve 
ba ar  ülkemiz ve Toplulu umuz ad na önemli bir gösterge olmakla 
beraber, Vehbi Koç’un öncülü ünde geli en Türk sanayisinin de bir 
ba ar s  olarak kabul edilebilir. 

23 Nisan 1920 tarihini resmi kurulu u olarak kabul etti imiz TBMM, bu 
y l 90 ya nda… Demokrasimizin fiili sembolü, kurucu unsuru olan 
TBMM’nin kurulu  y ldönümü vesilesiyle ulu önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ve arkada lar n  bir kez daha sayg yla an yoruz.

Ali Y. KOÇ
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal leti im ve Bilgi Grubu Ba kan

VEHB  KOÇ’U ANARKEN
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VEHB  KOÇ 
VAS YET YLE ANILDI
Vehbi Koç ölümünün 14. y l nda  
Vehbi Koç Ödülleri ile an lmaya 
devam ediliyor. Bu y l sa l k 
alan nda verilen 9. Vehbi Koç 
Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Turgay 
Dalkara oldu. 

3  GÜNDEM
Tüpra ’a Ödül Ya muru 
Koçta ’tan Ma aza Ata  
World’den Büyük Ba ar

22  “BA ARI Ç N DE KEN 
DURUMLARA HAZIRLIKLI 
OLUN”
Dünyan n ya ayan en önemli ka iflerinden   
Ranulph Fiennes ile kendi dünyas na yolculuk 
yapt k. Fiennes’ten tehlikeli maceralarla i  
dünyas n  kar la t rmas n  istedik... 

28  OTOKOÇ YÜZDE 26 
BÜYÜDÜ
Otokoç Genel Müdürü Görgün Özdemir 
daralan otomotiv pazar nda büyümenin 
sürdü ünü müjdeliyor.  

32  AMER KAN HASTANES  
LE SA LIKTA YEN  DÖNEM

VKV Amerikan Hastanesi’nin açt  M.D. 
Anderson Radyasyon Onkoloji Merkezi 
hakk ndaki ayr nt lar  Doç. Dr. Evren 
Kele ’ten dinledik.

34  SATINALMA Z RVES ’NDE 
YOL HAR TASI BEL RLENDI
Koç Toplulu u, ortak sat nalma faa-
liyetlerinde daha da ba ar l  olmak ad na 
yap labilecekleri Ortak Sat nalma Zirvesi’nde 
konu tu.

36 BIRAKIN GÖNLÜNÜZÜ 
B Z M KARELERE KAPILSIN
“Bizim Kareler”, Arçelik çal anlar n n gönül-
lerini ortaya koyduklar  bir foto raf kulübü. 
Sadece foto raf  de il, insanlar  da çok 
seviyorlar. 

38  ANADOL’LA PEK 
YOLU’NDA…
Bir klasik otomobil yar nda Anadol ile 
yar ma fikri size nas l geliyor? Ahmet efik 
Öngün tak m arkada  Erdal Tokcan ile bu 
fikri hayata geçiriyor.

42  “HER EY N BA I GÜVEN”
Aygaz Bayisi Hüseyin Tarhan, uzun y llard r 
ayn  bölgede esnafl k yap yor. Mü terileri için 
ise en önemli yan  sa lad  güven. 

44  TE EKKÜRLER TAYLAND
Seyir Defteri bölümümüze ilk katk  RMK 
Marine Kurumsal leti im Sorumlusu Simge 
Y ld r m’dan geldi.  

46  TAR HE GEÇEN 
REKORLAR
Futbol ve basketbol gibi sporlarda öyle 
rakamlar dile getiriliyor ki inan lmaz gibi gelse 
de hepsi gerçek…

48  KÜLTÜR-SANAT
ki ay boyunca kültür-sanat ajandan z…
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2010’UN LK KOÇTA ’I 
DEN ZL ’DE AÇILDI

Koçta , 2010 y l n n ilk ma azas n  Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu ve 
Koç Holding Turizm, G da ve Perakende Grubu Ba kan  Ömer Bozer’in kat l m yla 

Denizli’de açt . 

2005 y l ndan itibaren ülke çap ndaki 
yayg nl n  art rmay  hedefleyen ve 
ma azala ma sürecini h zland ran 
Koçta , son hamlesini de Denizli’de 
gerçekle tirdi. 4 bin 500 metrekarelik 
bir alana kurulu Denizli ma azas  ile 
birlikte, Koçta ’ n Türkiye’deki ma a-
za say s  26’ya ula rken toplam sat  
alan  135 bin metrekareyi geçti. 

2009 y l nda hizmete açt  dört 
ma azadan üçü Anadolu illerinde 
yer alan Koçta , 2010 y l  yat r m 
program na da yine Anadolu’dan 
ba lad . ehir için 150 ki ilik ek 
istihdam yarat lan ma aza ile ilgili 
konu an Dr. Bulgurlu, “Gerek küre-
sel piyasalar, gerekse ülkemiz için 
zorlu bir y l  geride b rakt k ve daha 
olumlu beklentiler ile 2010 y l na 

ad m att k” dedi. Bulgurlu sözlerine 
öyle devam etti: “Bu beklentiler 

kapsam nda, güzide ilimiz, 
Anadolu’nun ekonomik kalk nma 
örneklerinden biri olan Denizli’nin 
gelece ine ve Denizli’deki i gücü 
kalitesine güvenerek yeni bir ma a-
za açmaya karar verdik.”

Denizli’nin ard ndan 2010 y l nda 
en az dört yeni ma aza daha 
açmay  planlayan Koçta , 2010 
yat r m plan  do rultusunda sat  
alan n  yakla k 30 bin metrekare 
büyütmeyi hedefliyor. Koçta , bu 
ma azalar n aç lmas yla birlikte istih-
dam etti i ki i say s n  da 400 ki i 
daha art racak. 2010 y l nda aç la-
cak dört ma azan n ikisi 
Anadolu’da olacak. 

G Ü N D E M
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2010 y l nda dört ma aza daha açacak olan Koçta , 
Denizli’de aç lan ma aza ile bölgedeki yeni 

yat r mlar n da yolunu açt .  



Fiat Doblo’nun yeni nesli, 
Dynamic, Elegance ve Premio 
Fiat bayilerinde sergilenmeye 
ba land . Yeni nesil Fiat’lardan 
Premio modeli Türkiye’ye özel 
geli tirildi. Yeni Fiat Doblo’nun 
lansman rengi olarak ise yine 
Türkiye’ye özel olarak “Türk 
Kahvesi” ad  verilen renk seçildi. 

Geni  Aile konseptiyle pazara 
sunulan yeni modeller 4390 
mm’lik uzunlu a, 1845 mm’lik 
yüksekli e ve 1832 mm’lik 
geni li e sahip. Yeni Fiat Doblo,  
2755 mm’lik aks mesafesiyle 
s n f n n en uzunu unvan na 
sahip. 790 litrelik bagaj hacmi 
sunan arac n ikinci koltuk s ras  
katland nda yükleme alan  3200 
litreye kadar geni letilebiliyor. Fiat 
Doblo Cargo modeli ise bir tona 
kadar yükleme kapasitesine 

sahip. Yeni Fiat Doblo’nun 
Cargo versiyonlar  22 bin 900 
TL’den, Combi versiyonlar  ise 
26 bin 400 TL’den ba layan 
pe in indirimli anahtar teslim fiyat 
seçenekleriyle sat a sunulurken, 
özel perakende mü terilere 
yönelik yap lan ön sat ta 
imdiden 500 adetten fazla yeni 

Fiat Doblo sat ld . Fiat Marka 
Direktörü Okan Ba  ise konuyla 
ilgili olarak, “Fiat Doblo, s n f nda 
imdiye kadar hiçbir rakibinin 

sunamad  konforu, teknolojik 
yenilikleri ve zengin ürün 
yelpazesini sunacak biçimde 
yollara ç k yor. 2010 y l n n 
konforlu Doblo’nun olaca na 
inan yoruz, sene sonuna kadar 
25 bin adetten fazla yeni Fiat 
Doblo’yu mü terilerimizle 
bulu turmay  hedefliyoruz” dedi. 

YEN  F AT DOBLO 
TÜRK YE YOLLARINDA!

Koç Holding’in gemi ve yat in a irketi RMK 
Marine taraf ndan in a edilen keç tipi yat 
Nazenin V, “Dünya Süperyat Ödülleri 2010”da 
finalist olarak aç kland . 

Fiat Doblo’nun yeni nesli, farkl  seçeneklerle 
Türkiye’de sat a sunuldu. 

RMK taraf ndan in a edilen ve 
geçti imiz y l teslim edilen 
52 metre uzunlu undaki 
Nazenin V, dünyan n en prestijli 
ödüllerinden biri olarak kabul 
edilen Dünya Süperyat Ödülleri 
2010”da “45 metre Üstü En yi 

Yelkenli Yat” kategorisinde be  
finalistten biri oldu. Dünya 
süperyat sektörünün “Oscar”lar  
olarak de erlendirilen ödüller 
22 May s’ta Londra’n n tarihi 
Guildhall binas nda 
düzenlenecek gala gecesinde 
sahiplerini bulacak.

Sparkman and Stevens 
tasar m  olan Nazenin V’in iç 
tasar m  ise Redman Whitely 
Dixon (RWD) imzas  ta yor. Bu 
y lki yar mada 90 aday içinden 
53 tanesi finale yükselirken, 
Nazenin V’in elde etti i ba ar  
RMK Marine’nin in aa 
a amas nda ula t  yüksek 
standartlar n da bir göstergesi 
oldu. 

Dünyan n en önemli 
tersanelerinden biri olarak 
gösterilen RMK Marine, u anda 
Dubois tasar m  kompozit 
Oyster 100 ve 125 yelkenli 
yatlar n n in as n  ve Ron 
Holland tasar m  45 metrelik 
klasik “Explorer” tipindeki yat n 
iç techizini sürdürüyor.“Explorer” 
tipindeki Vripack tasar m  
motorlu yatlar n ise in as  
tamamland  ve teslimat  yap ld . 

G Ü N D E M
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“DÜNYA SÜPERYAT 
ÖDÜLLER ’NDE” 
TANIDIK F NAL ST

2009’UN PAZAR L DER  OTOKAR

Otokar, OSD verilerine göre 
2009 y l nda 734 adetlik sat  
gerçekle tirerek yüzde 40’ n 
üzerinde pazar pay  elde etti; y l  
küçük ve orta boy otobüs 
segmentinin pazar lideri olarak 
kapatt . Otokar’ n Sultan ve 
Doruk marka otobüsleri, 
mü terilerinin beklentilerini 

Otokar, Doruk ve Sultan markal  otobüsleri ile 2009 y l nda küçük ve orta boy otobüs pazar nda; 
treylerde de frigorifik treyler ve ADR’li tanker kategorisinde pazar lideri oldu.

kar layarak, en çok tercih 
edilen otobüsler olarak ilk s raya 
yerle tiler.

Otokar Genel Müdürü Serdar 
Görgüç, Otokar’ n 47 y ld r Türk 
otomotiv sektörü için ilklere, 
önemli projelere imza att n  
belirtti. Görgüç, küçük ve orta 
boy otobüs pazar nda 2009 

y l n  lider olarak kapatmalar n n 
sevindirici ve gurur verici bir 
geli me oldu unu belirtti ve 
liderlik koltu una oturabilmek 
için çok çal t klar n  ifade etti. 

Bu ba ar larla Otokar, 
frigorifik treylerde 9 y l  üst üste 
pazar lideri olarak kapatm  
oldu.



Karata ’tan olu an 
ekibin “Elektrik Üretim 
Optimizasyon ve Tek 
Kazan Uygulamas ” 
adl  iki projesi ile 
yar an Batman 
Rafinerisi birincilikle 
ödüllendirilirken, 
SEVAP-3 dal nda 
Yahya Akta , Ömer 

Çetin, Selçuk Güre çi, U. Bar  
Ayhan, Nilhan Tufan, P nar 
Ça da  Duran ve Noyan 
K ran’dan olu an ekibin “Rafineri 
Genelinde Buhar Kapan  
yile tirme Çal malar ”, 
U-300/400 Ünitelerinde Yak t 
Tasarrufu Sa lanmas , H-8101 
F r n nda Kimyasal Y kama 
Uygulamas  ve Degazörde 
(13C/D) LP Buhar n Azalt lmas  
adl  dört projesi ile yar an zmir 
Rafinerisi ise üçüncülükle 
ödüllendirildi. 

SENVER projesi kapsam nda 
düzenlenen yar malarda 
dereceye girenlerin ödülleri 
13 Ocak 2010 tarihinde stanbul 
WOW Convention Center’da 
düzenlenen törenle verildi. 
Tüpra ’ n ödüllerini Genel Müdür 
Yavuz Erkut ile zmir Rafineri 
Müdürü ahin Çalb y k, Batman 
Rafinerisi Rafineri Müdürü Hadi 
Erbeyo lu ve Genel Müdürlük 
Enerji Yönetimi Müdürü Mehmet 
Alkan ald lar.

kat laca  “FLL Türkiye Ulusal 
Elemeleri” ubat ay nda 
yap l rken ulusal turnuvaya 
kat lmaya hak kazanan tak mlar 
6 Mart tarihinde stanbul’da 
gerçekle ecek ulusal 
ampiyonada yar acaklar. 
Avrupa’n n her ülkesinde 

yap lacak ulusal yar lar n 
ard ndan, kazanan tak mlar 
ülkelerini bu y l ilk kez Türkiye’de 
gerçekle ecek Avrupa Aç k 

ampiyonas ’nda temsil edecek. 
ampiyona, 49 ülkeden 

80 tak m, 800 çocuk ve 
400 yeti kinin kat l m yla 
21-24 Nisan tarihleri aras nda 
stanbul’da düzenlenecek.

FLL’nin Türkiye 
sponsorlu unu üstlenen Koç 
Holding’in Kurumsal leti im ve 
Bilgi Grubu Ba kan  Ali Koç, 
gençlerde yarat c l n te vik 
edilmesinin önemine dikkati 
çekerken, “Koç Holding, 
sosyal sorumluluk anlay  
çerçevesinde gelece i 
ekillendirecek, yarat c , üretici, 

nitelikli, kendine güvenli ve 
sosyal sorumluluklar n n 
bilincinde olan nesiller 
yeti mesini sa layacak projeler 
sürdürmekte ve 
desteklemektedir. Bu 
anlay tan hareketle First Lego 
Ligi’ne iki y ld r destek 
veriyoruz” dedi. 

Türkiye’de enerji verimlili inin 
art r lmas  ve yayg nla t r lmas  
amac yla düzenlenen SENVER 
yar malar nda Tüpra , Batman 
Rafinerisi ile birincilik ödülünü 
al rken, zmir Rafinerisi ile de 
üçüncü oldu. SENVER proje 
yar malar  ile endüstriyel 
i letmeler aras nda bilgi 
al veri ini art rmak ve enerji 
verimlili i konusunda yeni 
çal malar  te vik etmek 
amaçlan yor. 

Sanayide Enerji Verimlili inin 
Art r lmas  Projeleri (SEVAP), 
Enerji Verimli Ürün (EVÜ) ve 
Enerji Verimli Endüstriyel Tesis 
(EVET) olmak üzere üç ana 
grupta yap lan yar malara 
Tüpra , Sanayide Enerji 
Verimlili inin Art r lmas  Projeleri 
(SEVAP) grubunda kat ld . 

letmelerin büyüklü ü ve enerji 
tüketimlerine göre s n fland r ld  
SEVAP grubunun SEVAP-2 
dal nda; Mehmet Ali Ucuz,  
A.Kerim Y ld r m ve Zafer 

9-16 ya  aras  çocuklar n 
tak mlar halinde yar t  FLL 
turnuvalar nda, kat lan 
tak mlardan belirlenen global 
bir problemin çözümüne 
yönelik proje geli tirmeleri 
istenecek. Çal malar n  
tamamlayan tak mlar, bir seri 
görevi yerine getirmek üzere 
robotlar n  tasarlayacak ve 
onlar  programlayacak. 
Sonras nda tak mlar 
çal malar n  ve tasar mlar n  jüri 
üyelerine sunarak derece için 
yar acaklar. Her y l farkl  bir 
temay  i leyen FLL bu y l “Ak ll  
Hareket” temas n  ele alacak. 
Turnuvalara kat lacak tak mlar; 
insanlar n, ürünlerin en güvenli 
ve mümkün olan en verimli 
ekilde bir yerden di er bir 

yere ula t r lmas  konusunda 
projelerini geli tirecek ve 
robotlar n  bu çerçevede 
tasarlayacaklar.

18 farkl  ehirden 120 tak m n 

Mü terilerin beklentilerini yerine 
getirmek ve ba ar l  
çal malar n  uzun vadeye 
yaymak isteyen Tüpra , 
Mü teri li kileri Yönetimi ve 
Mü teri Temsilcili i 
çal malar yla sürece h z 
kazand r yor. SAP-CRM 
(Mü teri li kileri Yönetimi) 
uygulamas  sayesinde 
mü terilerinden web tabanl  
sipari  almaya ba layan 
Tüpra , ubat ay  itibar  ile 

TÜPRA ’TAN 
MÜ TER  ODAKLI 
UYGULAMALAR 
Tüpra  mü terilerin 
de i en beklentilerine 
an nda çözüm 
üretebilecek yenilikleri 
hayata geçirmeye 
devam ediyor. 

TÜPRA ’A ÖDÜL YA MURU  
Tüpra , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl  
Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlü ü’nün 
düzenledi i Sanayide Enerji Verimlili i Proje 
Yar mas ’da (SENVER-9) iki ödül birden ald .
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toplam sipari lerin yüzde 80’ini 
bu yap  üzerinden almay  
ba ard . Günde yakla k 1000 
ile 1700 aras  ürün talebi CRM 
sistemi üzerinden al n rken 
sistem bir tak m kontrollerden 
sonra sipari  girilmesine izin 
veriyor. Mü terinin bakiye ve 
tahsisinin yeterlili i, tankerin ve 
sürücünün cezai durumu bu 
kontrollerden baz lar  olurken, 
bu kontroller sayesinde 
rafinerilere gelinmeden 

problemler tespit edilerek 
ortadan kald r lmas  sa lan yor. 

Bu çal malardan bir di eri 
olan “Mü teri Temsilcili i” 
uygulamas na 1 Ocak’tan 
itibaren geçildi ini hat rlatan 
Tüpra  Genel Müdür Yard mc s  
Hasan Tan bu uygulama ile 
Tüpra ’ n mü teri odakl  çal ma 
anlay  do rultusunda, 
taleplerin daha h zl  ve etkin bir 
ekilde kar lanmas n n 

hedeflendi ini söyledi. 

6. FIRST LEGO L G  TURNUVASI 
SPONSORU KOÇ HOLD NG OLDU         
First Lego Ligi (FLL), Koç Holding deste iyle 
hem ulusal hem de uluslararas  turnuvalara ev 
sahipli i yapacak.



World, Bankalararas  Kart 
Merkezi (BKM) taraf ndan 
aç klanan rakamlara göre 
2009’u lider tamamlad . Bu 
önemli ba ar n n ard ndan bir 
ba ka güzel haber de yurt 
d ndan geldi. Yap  Kredi 
Worldcard, The Banker’in 
2009 y l  marka de eri 
ara t rmas nda dünyan n en 
de erli 10 kart ndan biri oldu.

Türkiye’de Lider
Türkiye’de 18 y ld r liderli i 
kimseye kapt rmayan World, 
geçti imiz 
seneyi 
kredi kart  
kullan m 
cirosunda 
yüzde 
21,4’lük payla 
kapatarak, 
kredi kart  
kullan c lar n n yine bir numaral  
tercihi oldu. Yine BKM verilerine 
göre, Üye yeri POS cirosunda 
yüzde 22,1’lik pazar pay yla 
Aral k 2009’u lider olarak 
kapatan Yap  Kredi, Aral k 
ay nda 4 milyar TL kullan m 
hacmini a arak bu alanda yeni 
bir rekorun sahibi oldu. 2009 
y l nda 360 bin POS adedine 
ula an Yap  Kredi sektördeki en 
büyük POS park n  yönetiyor.

Dünyada ilk 10’da
The Banker Türkiye’den yaln zca 
Yap  Kredi’nin yer ald  
s ralamada, Worldcard 
program n n marka de erini 
400 milyon dolar olarak belirtildi. 
Eylül 2009 Nilson Report’a göre 
Yap  Kredi Worldcard, 4,90 
milyar dolarl k kredi büyüklü ü 
ile Türkiye’de birinci, Avrupa’da 
ise alt nc  en büyük kart 
program  olmu tu. Yap  
Kredi’nin gençlik kart  olan Play 
ise 2009 y l nda Visa Europe 

taraf ndan 
“En yilerin En yisi” 
ödülünü ald . 

Çifte ba ar  
ad na bir 
aç klama yapan 
Perakende 
Bankac l ktan 

Sorumlu Genel 
Müdür Yard mc s  Nazan Somer, 
Türkiye’de kredi kart  pazar n n 
18 y ld r tart mas z lideri olan 
World’un dünyan n ilk 10 
kart ndan biri olmas n n kendileri 
için büyük bir gurur ve 
motivasyon kayna  oldu unu 
söyledi. Bugüne kadar pazar n 
standartlar n  belirlediklerinin 
alt n  çizen Somer, ilklerin 
markas  olarak 2010’da da 
sektörü ekillendirmeye devam 
edeceklerini bildirdi.

TÜRK YE’DE VE DÜNYADA 
WORLD’E YAKI IR BA ARI 
Türkiye’nin ilk kredi kart  markas  World, 2010 
y l na önemli ba ar larla giri  yapt . 

G Ü N D E M

letme okullar  ve çok uluslu 
irketlerin dünya ölçe inde 

stratejik a  olan Uluslararas  
letme Okullar  ve Uluslararas  
irketler Birli i’ne (CEMS) kat lan 

Arçelik 2010-2011 akademik y l  
için de önemli bir ad m att . Koç 
Üniversitesi, 2010–2011 
akademik y l  için CEMS MIM 
olarak bilinen CEMS Uluslararas  
Yönetim Yüksek Lisans 
programna ö renci kabul etmeye 
ba layacak. Üniversite, CEMS 
MIM ile yüksek itibarl  uluslararas  
irketler ile uluslararas  kariyer 

hedefi olan ö rencileri bir araya 
getirerek, uluslararas  vizyona 
sahip gelece in yöneticilerini 
yeti tirmeyi hedefliyor. Yap lan 
i birli i sonras  bir aç klama 
yapan Arçelik Genel Müdürü 
Levent Çak ro lu: “Ba ar lar  

ARÇEL K DE CEMS 
B RL ’NE ÜYE OLDU
Arçelik A. ., CEMS’e Türkiye’den kat lan 
ilk uluslar aras  irket oldu.

sürdürebilir k lmak gelece in 
liderlerini yeti tirmekle mümkün 
olabilir. Biz gençlere yap lan 
yat r m  gelece e yap lan yat r m 
olarak görüyoruz. Bu kapsamda, 
Avrupa’n n önde gelen i letme 
okullar ndan Koç Üniversitesi 

letme Enstitüsü’yle yapt m z 
i birli i ile, CEMS Birli i’ne 
ülkemizden kat lan ilk irket 
olmaktan mutluluk duyuyorum.” 
diyerek konunun önemine dikkat 
çekti. 

Koç Üniversitesi ktisadi ve 
dari Bilimler Fakültesi Dekan  ve 
letme Enstitüsü Direktörü Prof. 

Dr. Bar  Tan ise Arçelik’in 
CEMS ittifak nda yer alan di er 
irketlerle de uluslararas  insan 

kaynaklar  yönetimi, yetenek 
yönetimi gibi alanlarda fikir 
al veri i yapabilece ini söyledi. 

ANKARA PALAS’TA 
HATIRALARIN 
DANSI...
Vehbi Koç Vakf  Vehbi 
Koç ve Ankara 
Ara t rmalar  Merkezi 
(VEKAM), Cumhuriyet 
dönemi Ankara’s n n 
sosyal tarihine k tutan 
“Hat ralar n Dans  
Sergisi”ne ev sahipli i 
yapt . 

VEKAM ile D i leri Mensuplar  
E leri Dayan ma Derne i’nin 
(DMEDD) ortakla a 
düzenledi i “Hat ralar n Dans ” 
sergisi, Ankara Palas ve 
Cumhuriyet’in ilk y llar n n 
yap lar na odakl . 

5 Mart 2010 tarihine kadar 
Ankara Palas’ta ziyaretçinin 
be enisine aç k kalacak sergi-
nin amac  Cumhuriyet 
Ankara’s n n sosyal tarihine 

k tutmak ve kültürel hayat-
tan bir kesit sunmak. Sergide, 
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Levent Çak ro lu ve 
Prof. Dr. Bar  Tan, 
CEMS ile yap lan 
i birli inin Türkiye 
için de önemli bir 
ad m oldu una dikkat 
çektiler. 

Cumhuriyet’in ikinci 
Cumhurba kan  smet 
nönü’nün e i Mevhibe 
nönü’ye ait e siz aksesuarla-
r n yan  s ra Ulus’taki 
Cumhuriyet dönemi yap lar n n 
VEKAM foto raf ar ivinden 
derlenen eski ve yeni foto raf-
lar  ile 1928 -1960 aras nda, 
Ankara Palas ba ta olmak 
üzere Ankaral lar taraf ndan 
mutena mekânlarda kullan lan 
belgeler, k yafetler, aksesuarlar 
te hir ediliyor. 



Gösteri sponsorlar ndan olan 
Ford Otosan, stand nda 
C-MAX ve S-MAX Aile 
araçlar n  kat l mc lar n 
be enisine sundu. Araçlar 
ailelerden yo un ilgi gördü. 
Müzikal süresince yap lan 
tan t m faaliyetleri ile Ford 
mü terileri, Koç Ailem 
çal anlar  ve Ford personeli 
a rland . Anne, babalar araçlar 
ile ilgilenirken, Ford’un 
çocuklara yönelik e lenceli 
stand tasar m  ve oyunlar  ile 
minikler e lenceli vakit 
geçirerek hediyeler kazand lar.

MASAL DÜNYASINDA FORD RÜZGÂRI… 
Ford ile yola ç kanlar 20 Ocak-14 ubat tarihleri 
aras nda Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
Disney Live! Mickey’nin Masal Dünyas  
müzikalinde bulu tular.
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Kurulu unun 55. y l n  kutlayan 
Arçelik, faaliyette bulundu u 
ülkelerde pazar pay n  art rarak 
y l  503 milyon TL’lik konsolide 
net dönem kâr  ile kapatt . Ana 
ortakl a dü en kâr 485,4 
milyon TL olarak gerçekle irken, 
konsolide ciro da yakla k 6,6 
milyar TL olarak gerçekle ti 
Arçelik’in ürünleri, çal anlar  ve 
organizasyon yap s yla çok farkl  
co rafyalarda i  yapabilme 
kabiliyetinde oldu unu 
vurgulayan Arçelik Genel 
Müdürü Levent Çak ro lu, bu 
ba ar n n s rr n  verimlilik olarak 
aç klad . Çak ro lu net finansal 
borç tutar n n yüzde 60’tan fazla 
azald n  vurgulad .

Daralan pazarda Arçelik’in 

pay n n artt n  dile getiren 
Levent Çak ro lu, 
konu mas nda çarp c  
rakamlara de indi. 138 milyar 
dolar büyüklü ündeki dünya 
beyaz e ya pazar nda talebin bir 
önceki y la göre 2009’da 
yakla k yüzde 3 geriledi ini 
ifade etti. Arçelik’in ana 
pazarlar ndan olan Bat  
Avrupa’da da beyaz e ya 
sat lar n n yakla k yüzde 4 
oran nda geriledi ini vurgulad .
Çak ro lu, genel talepteki 
dü ü e ra men, ba ta Bat  
Avrupa olmak üzere ana 
bölgelerdeki pazar pay  art  
sayesinde Arçelik’in, cirosunda 
önemli bir dü ü  olmadan y l  
kapatt na dikkat çekti. 

ARÇEL K 2009’U KÂRLA KAPATTI, 
2010’DA HEDEF DAHA DA BÜYÜMEK

‘ANADOL’LARLA NOSTALJ K YARI  

Hem E lendiler 
Hem Yar t lar
Gerçekle en yar  sonras nda 
derece elde eden yar mac lar 
nostalji dolu, keyifli dakikalara 
bir de ödül eklediler. 

S n f 1300 cc
1. Murat Saral-Lokman Yavuz
2. Mete Oktar-Ahmet Ç pa
3. Süleyman Can Ustaba -
Osman Oval

S n f 1600 cc
1. Ayd n Harezi-Reyhan Alp
2. Kaan Onay-Rengin Onay
3. Melik ah Y ld r m-Serdar 
Özegen

Sporting
1. Erdinç Erdo an-Do u  
Gökay
2. Erdal Tokcan-Can Luka 
Ünsal
3. Yakup Ba t mar-Feyzullah 
Y lmaz

Türkiye Otomotiv 
Endüstrisi’nin ilk seri 
üretim otomobili olan 
Anadol, Ford Otosan ve 
Anadol Otomobil 
Kulübü’nün (AOK) ger-
çekle tirdi i Ford 
Otosan-GYMKHANA 
2010 yar yla izleyen-
lere nostalji ya att . 

Ford Otosan’ n 50’nci, Anadol 
Otomobil Kulübü’nün 5’nci y l-
dönümü etkinlikleri nedeniyle 
düzenlenen “Ford Otosan-AOK 
GYMKHANA” yar nda, ya lar  
30 ile 45 aras nda de i en 

20 Anadol otomobil piste ç kt . 
Ford Otosan Genel Müdürü 
Mike Flewitt ile e i Mia 
Flewitt’in yan  s ra, Ford Otosan 
yöneticileri, Anadol otomobilleri-
nin tasar m ve imalat n  yapm  
mühendisler ile yar  hayat na 
Anadol ile ba lay p otomobil 
sporlar  tarihine ad n  yazd ran 
duayen rallicilerin kat ld  yar -
ma, yüzlerce ki i taraf ndan 
büyük bir heyecanla izlendi. 

Ford Otosan-AOK 
GYMKHANA sportif otomobil 
etkinli i, aralar nda ralli ve yol tipi 
STC16, A1 gibi modellerin 
bulundu u Anadol’lar n Ford 
Otosan Kartal Yedek Parça 
Merkezi’nden start almas yla 
ba lad . Anadollar güzergâh 
boyunca vatanda lardan büyük 
ilgi görerek, Tuzla Auto-Drom 
pistine ula t . 

Ford Rally Sport Turkey Tak m 
Direktörü Serdar Bostanc  ve 
Pilotu Emre Yurdakul’un Ford 
Focus RS ve Ford Fiesta ile gös-

teri yaparak renklendirdi i 
etkinlikler, ödül töreni ve barbe-
kü partisiyle sona erdi.
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Vehbi Koç, ölümünden 14 y l sonra özlem ve sayg yla 
an lmaya devam ediyor. Aradan geçen y llar ne O’nu               

ne de O’nun bu ülke için yapt klar n  unutturdu. 
Tam aksine geçen zaman Vehbi Koç’un benimsedi i 

de erlerin ne kadar önemli oldu unu ço u defa hat rlatt  
bizlere. 24 ubat’ta düzenlenen Vehbi Koç Ödülleri de 

bu duygular içinde ya and . Ödülün bu y lki sahibi  
Prof. Dr. Turgay Dalkara oldu. 

VEHBi KOÇ
14. ÖLÜM 

YILDÖNÜMÜNDE
VASiYETiYLE

ANILDI
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Vakf ’n n gerçekle tirdi i çal malara örnek-
ler verdi. Mustafa V. Koç bu y l ödülün 
verildi i alan  ise u sözlerle aç klad : “Vehbi 
Koç Ödülü bu y l; sosyal kalk nm l n gös-

tergesi olman n yan  s ra, e itime ve üreti-
me verimlilik kazand rmas  nedeniyle eko-
nomik kalk nma aç s ndan da son derece 
kritik rolü olan sa l k alan nda verildi.”

Vehbi Koç, ölüm y ldönümünde düzenle-
nen 9. Vehbi Koç Ödülleri ile an ld . Vehbi 
Koç Vakf  Yönetim Kurulu Ba kan  
Semahat Arsel’in ev sahipli inde  Sanat 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye, 
Koç Ailesi üyeleri ve Koç Toplulu u üst 
düzey yöneticilerinin yan  s ra stanbul 
Büyük ehir Belediye Ba kan  Kadir 
Topba , stanbul Valisi Muammer Güler 
ba ta olmak üzere siyaset, sanat ve i  
dünyas ndan çok say da davetli kat ld . 
Sayg  duru u ve stiklal Mar  ile aç l  
yap lan gecede ilk olarak kürsüye ç kan 
Koç Holding Yönetim Kurulu Ba kan  
Mustafa V. Koç oldu. Koç Ailesi ve Koç 
Toplulu u ad na davetlileri selamlayan 
Mustafa V. Koç, konu mas na ‘vak f’ kav-
ram n n önemini anlatarak ba lad . Mustafa 
V. Koç, günümüzde aralar nda vak flar n da 
bulundu u sivil toplum kurulu lar n n eko-
nomik ve sosyal geli imin önemli bir arac  
olarak toplumsal geli imde çok önemli bir 
rol üstlendiklerini belirtti. Koç, sözlerine 
öyle devam etti: “Rahmetli Vehbi Koç, i  

hayat ndaki ba ar lar  daima topluma 
kazand rd klar  ile ölçmü  ve ekonomik 
kazan mlarla yetinmeyerek, sosyal kaza-
n mlara dönük etkinlikleri de bizzat yönet-
me yolunu seçmi tir. Vehbi Koç Vakf  bu 
yönde at lm  çok önemli bir ad m olmu -
tur.” Vehbi Koç Ödülleri fikrinin, Vehbi 
Koç’un sa l nda olu turdu una vurgu 
yapan Mustafa V. Koç, bu sene ödülün 
verildi i ‘sa l k’ alan  ile ilgili Vehbi Koç 

Koç Toplulu u’nun ve 
Vehbi Koç Vakf ’n n 
kurucusu merhum Vehbi 
Koç’un vasiyeti 
do rultusunda her y l, 
e itim, kültür, sa l k 
alan nda üstün ba ar  
gösteren ki i veya 
kurumlara verilen Vehbi 
Koç Ödülü, bu sene de 
sa l k alan nda, beyin ve 
damar hastal klar  
konusunda uluslararas  
alanlarda elde etti i 
ba ar lardan ötürü 
Prof. Dr. Turgay Dalkara’ya 
verildi.  

VEHB  KOÇ ÖDÜLÜ’NÜN 8 YILLIK TAR H  

Kültür Alan nda 
Topkap  Saray  
Müzesi

E itim Alan nda 
Dönemin Sakarya 
Valisi Nuri Okutan

Sa l k Alan nda Bilkent Üniversitesi 
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji 
ve Genetik Bölümü

E itim Alan nda Anne Çocuk 
E itim Vakf  (AÇEV)

2002

2003

2004

2005

2006

Kültür Alan -Edebiyatta 
Faz l Hüsnü Da larca

Prof. Dr. Turgay Dalkara 
ödülünü Vehbi Koç Vakf  
Yönetim Kurulu Ba kan  
Semahat Arsel’in elinden 

ald . 
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Mustafa V. Koç’un ard ndan kürsüye 
Vehbi Koç’un kurucusu oldu u vak flar-
dan biri olan Türk E itim Vakf ’n n Genel 
Müdürü ve ayn  zamanda eski bir TEV 
bursiyeri olan Turgut Bozkurt davet edildi. 

VEHB  KOÇ, “ NSANA YATIRIM” 
YAPMAYA HEP ÖNEM VERD

Konu mas na, “Bu ak am, on binlerce Türk 
E itim Vakf  bursiyerini temsilen, bizlerin 
hayat çizgisini de i tiren, ülkemiz sanayinin 
ve sivil toplum kurulu lar n n öncüsü ve reh-
beri olan, Türkiye sevdal s  Vehbi Koç an s -
na kar n zday m,” diyerek ba lad  Turgut 
Bozkurt. Küçük ya ta babas n  kaybeden 
Bozkurt, iki çocu uyla ya ama sar lmak 
durumunda kalan okuma yazma bilmeyen 
annesi ve dedesinden sonra, Vehbi Koç’un 
kurdu u Türk E itim Vakf ’n n 1973 y l nda 
kendisine sahip ç karak hayat çizgisini 
de i tirmesinin hikayesini anlatt . 

Vehbi Koç’un “  adamlar n n hay r i leri-
ne, sosyal bir hizmet olarak, sistemli bir 
ekilde ba lamalar n n zaman  geldi ine 

inand m ve bu i te birkaç örnek vererek, 
öncülük yapmak istedim,” sözlerini hat rla-
tan Bozkurt, Vehbi Koç’un, tüm hayat  
boyunca “insana yat r m” yapma konusu-
na önem verdi ini söyledi. Bozkurt, Vehbi 
Koç’un, Koç Ö renci Yurdu ile ba layan, 
TEMA, Aile Planlamas  Vakf  gibi pek çok 
hay rl  esere, öncülük, rehberlik etti ini ve 
maddi deste e ihtiyac  olan yüksek ö re-
nim gençlerine burs sa layan TEV’in yola 
ç k na desteklerini ve TEV’in günümüze 
kadarki yol hikâyesini aktard .

TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt 
konu mas n n devam nda Vehbi Koç’a 
seslenerek: “Devletim ve ülkem var 
oldukça ben de var m” diyen ve kurdu u 
müesseselerin ve kendi varl n n, mem-
leketin varl  ile devam edece ine inana-
rak hareket eden büyük insan, an t 

Ödül her sene farkl  bir dalda, kendi alan nda fark yaratanlara veriliyor.

Koç Vakf  Yönetim Kurulu Ba kan  
Semahat Arsel oldu. “Vehbi Koç’un bize 
devretti i bayrak yar nda O’nun izinde 
çal malar m za devam edece iz. 
nan yorum ki, bizden sonra gelecekler de 
bu yar  daha kararl  ve azimle sürdürme-
ye devam edecekler.” diyen Arsel daha 
sonra 2010 Vehbi Koç Ödülü’nün verildi i 
ismi aç klad . Ve ödülün sahibi Prof. Dr. 
Turgay Dalkara oldu. Prof. Dr. Turgay 
Dalkara, kendisini sahneye davet eden 
Semahat Arsel’in takdim etti i Vehbi Koç 
Ödülü ile birlikte Türkiye’de verilen en 
büyük para ödülü olan 100 bin dolarl k 
çeki alk lar aras nda ald . Ödülün verili  
gerekçesini aç klamak üzere Seçici Kurul 
ad na Prof. Dr. evket Ruacan söz ald . 
Prof. Dr. Ruacan, Prof. Dr. Turgay 
Dalkara’n n deneyim ve ba ar lar ndan 
söz ettikten sonra, uzmanl k alan  olan 
beyin damar t kan klar n n yol açt  felç 
(beyin iskemisi) üzerine yapt  bilimsel 
çal malar n n ba ar lar  kadar, genç bilim 
insanlar n  te vik etme ve özendirme 
konusundaki öncülü ünü de Vehbi Koç 
Ödülü verilmesinin en önemli gerekçeleri 
olarak gösterdi. 

GELECEK KU AKLARA 
GÜZEL B R DÜNYA BIRAKMALIYIZ

Ya am ndan kesitler sunan bir film gösteri-
minin ard ndan tekrar kürsüye gelen   Prof. 
Dr. Dalkara, yapt  konu mas nda önce 
Vehbi Koç Vakf  ve Seçici Kurul üyelerine, 
ard ndan da ba ar lar na olan katk lar ndan 
ötürü ekip arkada lar na, kendisine destek 
olan e ine ve yine bilim yolunu seçen k zla-
r na te ekkür etti. “Vehbi Koç Ödülü’nü 
almak benim için büyük bir onur ve gurur” 
diyen Prof. Dr. Dalkara “Omuzlar mda 
büyük bir sorumluluk hissediyorum” dedi. 
Prof. Dr. Turgay Dalkara konu mas na bir 
anektodla son verdi: “California Berkeley 
Üniversitesi’nde çal an k z m Amerika’dan 
bizi ziyarete geldi inde, yeni do an torunu-
muzun minicik elini avucumun içine ald m. 
nan lmaz güzel bir mutluluktu. O an gele-
cek ku aklara güzel bir dünya b rakmak 
için ta d m z sorumlulu un a rl n  da 
omuzlar mda hissettim. Bu vesileyle daha 
güzel bir gelecek için Türkiye’de y llard r 
e itim, kültür ve sa l k alan ndaki olumlu 
giri imleri cömertçe destekleyen Vehbi 
Koç Vakf ’na olan ükranlar m  huzurunuz-
da payla mak istiyorum.” diyen Dalkara, 
bu sözleriyle bir kez daha büyük alk  ald .

Sa l k Alan nda DNA 
Onar m n n Moleküler 
Mekanizmalar n n 
Ayd nlat lmas  ve Biyolojik 
Saatin Düzenlenmesinde dünya 
çap nda çal malar  bulunan 
Prof. Dr. Aziz Sancar

2007
Kültür Alan nda 
Marmara Bölgesi tarih öncesi 
arkeolojisi alan na yapt  
katk lar ndan dolay  
Prof. Dr. Mehmet Özdo an

2008
E itim Alan nda 
hayat boyu sürdürdü ü 
ba ar l  çal malar  
nedeniyle Prof. Dr. 
Türkan Saylan

2009

insan; Türk E itim Vak fl lar olarak çizdi-
iniz yolda sürekli ve evkle yürüyece iz. 

Aziz hat ran z önünde sayg yla e iliyoruz. 
Ruhunuz ad olsun” eklinde bitirdi.

ÖDÜL PROF. DR. TURGAY 
DALKARA’NIN OLDU 

Yap lan konu malar n ard ndan s ra 
9. Vehbi Koç Ödülü’nün sahibini aç kla-
maya geldi. Prof. Dr. Yücel Kanpolat 
(Ba kan), Prof. Dr. evket Ruacan, Prof. 
Dr. Pekcan Ungan, Prof. Dr. Ahmet Gül 
ve Doç. Dr. Evren Kele ’ten olu an Seçici 
Kurul taraf ndan belirlenen isme ödülünü 
vermek üzere kürsüye ç kan isim Vehbi 

Koç Holding Yönetim Kurulu 
Ba kan  Mustafa V. Koç, Vehbi 

Koç’un vasiyetini yerine 
getirmekten dolay  çok mutlu 

oldu unu söyledi.  
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li imi yapt ktan sonra o s ralar beyin ala-
n nda çok ünlü olan Montreal Nöroloji 
Enstitüsü’ne girdim. Orada kald m iki y l 
boyunca çok önemli bilgiler edindim. Daha 
sonra döndü üm Türkiye’de hem labora-
tuvarda hem de klinikte çal rken 
Harvard’a gitmeye karar verdim. 1992 
y l nda gitti im Harvard, hayat mda çok 
önemli bir dönüm noktas  oldu. Orada ina-
n lmaz bir bilim ortam  ile tan ma f rsat  
buldum. Üniversitenin verdi i iki senelik 
iznin ard ndan Türkiye’ye dönmeye haz r-
lan rken bana kalmam  önerdiler. Karar m 
dönme yönünde olsa da kadromu aç k 
b rakt lar. 15 y ld r ben her y l yaz aylar m  
Harvard’da geçiriyorum. Bu iki tarafl  güzel 
ili kinin, Türkiye’deki maddi ve altyap  gibi 
s k nt  ve s n rlardan kaynaklanan özlemle-
rimi gidererek benim geli meme çok 
büyük katk lar  oldu. Bir yandan da mem-
lektimde ya amaya devam etmi  oldum. 
Orada gördüklerimizi burada de erlendire-
bildik. Yirmiyi a an genç arkada m da 
ayn  imkanlardan yararland . Bu ili kimiz 
halen güzel bir ekilde devam ediyor.

Ödüle lay k görülen çal man zdan 
söz eder misiniz?
1992 y l ndan bu yana ara t rma konum 
tüm dünyada oldu u gibi Türkiye’de de 
oldukça yayg n olan beyin damarlar  t kan-
mas  sonucunda ortaya ç kan felç. Bugün 
Türkiye’de her alt  dakikada bir ki inin 
beyin damar  t kan yor. Hücrelerin nas l 
tahrip oldu unu, mekanizmalar n  çözme-
ye çal yoruz. Beynin neden bu kadar 
hassas oldu unu anlayabilirsek beyin 
damar t kan kl klar na çare bulabiliriz. Beyin 
damarlar n  bugünkü teknolojiyle açmak 
mümkün fakat ilk bir kaç saat içinde bunu 
yaparsan z hastaya bir faydas  var. Ço u 
hasta bu zaman zarf nda hastaneye bile 
ula am yor. Daha sonra açman z n faydas  
olmad  gibi hasta zarar görüyor. Biz bu 
zarar görme mekanizmalar n  çok ara t r-

d k ve ara t rmalar m zda bir a ama kay-
dettik. Bu konuda bir çok önemli yay n m z 
oldu. Özellikle de Nature Medicine 
Dergisi’nde ç kan yaz m z bu alanda ger-
çekten yeni bir bak  aç s  getirdi. Her 
geçen gün kendimizi bu problemin çözü-
müne daha da yakla m  hissediyoruz. 
Tabii bunun klini e, hastalara uygulanabilir 
hale getirilmesi zaman istiyor. T pta bir 
kavram n bilimsel olarak ortaya konmas y-
la hastaya uygulanabilir bir ilaç haline geti-
rilmesi 15-16 y l al yor. Biz bu süreçte 
oldukça yol ald k. 

Bu ödül sizin için nas l bir anlam ta -
yor? 
Vehbi Koç Vakf  Ödülü ahs n ba vurdu u 
bir ödül de il. G yab n zda oluyor geli me-
ler ve benim de incelendi ime dair bir fik-
rim yoktu. Jüri tetkik etmi  ve uygun gör-
mü . Ocak ay n n sonuna do ru haberi 
ileten bir telefonla bilgim oldu. Çok kar k 
duygular m oldu. Önce a rd m. Sonra 
biraz ürktüm asl nda. Daha önce bu ödülü 
alm  olan Faz l Hüsnü Da larca, Türkan 
Saylan, Aziz Sancar gibi dev isimleri 

Çok küçük ya lar ndan beri “ileride bilimle 
u ra aca m” diyerek büyüyen Prof. Dr. 
Dalkara, babas n n daha be  ya ndayken 
evlerinde kurdu u laboratuvarda ba layan 
bilim ya am na, T p Fakültesi’ni bitirdi i 
1975 y l ndan bu yana geçen 35 y lda, 
pek çok bilimsel ara t rma, hipotez ve 
teori s d rd .

Sizi bugüne ta yan deneyimlerinizden 
bahseder misiniz?  
TÜB TAK’ n, yeni kuruldu u y llarda, gele-
cekte bilim adam  olma potansiyeli ta yan, 
yakla k 40 ö renciyle olu turduklar  bilim 
adam  yeti tirme grubuyla gitti im yaz 
kamplar nda DNA ve hücre biyolojisi ile 
tan t m ve çok etkilendim. Oradaki hoca-
lar m z n bio-kimyac  olmam  önermesi ve 
doktor olmam  isteyen babam n te vikiyle 
Hacettepe T p Fakültesi’ne girdim. 
Hacettepe’nin çok yeni kuruldu u, idealiz-
min hakim oldu u güzel y llard . Türkiye 
gerçeklerinin çok ötesinde, inan lmaz labo-
ratuvar zenginlikleriyle, kütüphaneleriyle 
ö renciler için her imkân sa lan yordu. 
Fakülte s ras nda felsefeye duydu um 
merak bende beyin konusuna bir ilgi uyan-
d rm t . Ayr ca o s rada Hacettepe’ye, 
dünyada yeni ke fedilmi  bulunan bilgisa-
yarl  beyin tomografisi cihaz  sat n al nm t . 
Bu bana çok büyük bir at l m gibi göründü 
ve beyne duydu um ilgiyle bio-kimyac  
olmaktan vazgeçerek nöroloji bölümüne 
girdim ancak nörolojide hep hasta i i vard , 
bilim i i yoktu. O s rada Farmakoloji 
Bölümü’ne Amerika’dan gelen bir hocan n 
çok güzel bir laboratuvar kurmas  üzerine 
ikinci senemde özel izinle, bir yandan ihti-
sas yaparken bir yandan farmakoloji dok-
toras na ba lad m. Böylece arzu etti im 
çizgiye girmi  oldum yeniden.  

htisas ve doktoran z  tamamlad ktan 
sonra çal malar n z nas l devam etti? 
htisas m  ve doktoram  tamamlay p asker-

B L ME ADANMI  
B R YA AM
2010 y l nda Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi, beyin ve damar 
hastal klar yla ilgili dünyada üst düzeyde kabul gören 
çal malar yla, örnek bilimci Prof. Dr. Turgay Dalkara oldu. 



süre çok daha k sa olabiliyor. Geli mi  
ülkelerde bilim insanlar na, kaynak bulmak 
gibi bilim d ndaki i lerle zaman kaybettir-
memek için aktif bilim hayat  boyunca 
s n rs z ödenekler bile sa lanabiliyor. 
Türkiye’de bu yok. Bu bak mdan bu tür 
ödüller önemli.  

Peki Vehbi Koç’un ça da  Türkiye’ye 
olan katk lar n  de erlendirir misiniz?
Vehbi Koç’un bu ba lamdaki ismine ilk a i-
nal mla ilgili ho  bir an m vard r. 1968’lerin 
Ankara’s nda lokantalara gitti iniz zaman 
sadece et bulurdunuz. Sebze bulamazd -
n z. Bu sebze yemeklerine al k bir Denizli’li 
olarak bana zor geliyordu. Tek sebzeli 
yemek ç kan yer Vehbi Koç Yurdu’nun 
lokantas yd . te o yurtta kalan ve Vehbi 
Koç bursuyla okuyan arkada lar m zdan 
pek çok ba ar l  isim ç kt  sonradan. Koç 
Üniversitesi bugün g ptayla izlenen bir 
kurum oldu. te bunlar hep yüklenilen mis-
yonun hedeflerine örnek oluyor. Böyle bir 
kurulu  taraf ndan desteklenmeye lay k 
görülmek benim için gurur kayna  oldu.  

Bugün Türkiye ve Türk bilim insan  
nerede konumlan yor size göre? 
Türkiye her alanda oldu u bilim alan nda 
da potansiyeli inan lmaz yüksek bir ülke 
ama ne yaz k ki çok rasyonel yönetilmiyo-
ruz. Önce problem yarat yor sonra çözüm 
ar yoruz. Ak lc  olmayan yakla mlar kolay-
c l ktan, küçük menfaat hesaplar ndan 
kaynaklan yor ve bu yüksek potansiyelimi-
zi kullanmam za engel oluyor. Bu anlamda 
mesela Koç Üniversitesi, bugün sa l kl  
kadrolar olu turarak devlet üniversitelerin-
de tam olarak ba aramad m z bir ey 
yap yor. Halbuki hedef çok net de il mi? 
Ülkemiz için en iyisini yapmak. Herkes 
taraf ndan bu böyle dile getirilse de önce 
kendi menfaatini dü ünüyor. Oysa hepimiz 
do ru davransak herkesin menfaatine ola-
cak. Bunu göremiyoruz. Genç, p r l p r l 
yeti en yeni bir nesil var. Bu inan lmaz  
potansiyelimizden yararlanam yoruz. Ço u 
ya yurtd na kaç yor ya da kolay hayatlara 
yöneliyor. Çözümlerden biri de Koç 
Üniversitesi’nin izledi i tutarl  yol gibi 
örneklerin ço almas  ve sürdürülebilirli in 
sa lanmas . Yak n gelecek için konu ur-
sak, mutlaka daha parlak bir gelecek bek-
liyor bizi ama maalesef haketti imiz ve 
ba arabilece imizden daha geride bir 
geli me oluyor. Oysa daha iyi bir yönlendi-
rilmeyle çok daha üstün ba ar lar  haketti-
imizi dü ünüyorum.
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görünce, aç kças  omuzlar m n üzerine bir 
sorumluluk hissi çöktü. Oraya geldiysem 
ne mutlu bana. Özellikle Türkiye’de, ben 
Harvard’dan döndü ümden bu yana çok 
büyük bir gayret gösterdik. Oradaki artla-
r  burada olu turabilmek için arkada lar m-
la beraber gece gündüz çal t k. Bu çaba-
lar m z n, ciddi mücadelemizin desteklen-
mesi çok mutluluk verici. Bu zaman zarf n-
da genelde destekten ziyade engellerle 
kar la t m z dü ünülürse bu tür çabala-
r n yaln z kalmayaca na bir örnek olu tu-
ruyor bu ödül. Ayr ca benim açt m yolda 
ilerlemeye çal an çok de erli gençlerin 
olmas  da ayr  bir gurur bizim için.

Türkiye’de verilen en büyük maddi 
ödül olma özelli i ta yan bu ödül, 
bundan sonraki çal malar n za size 
nas l bir katk  sa layacak?
Türkiye’de hep s k nt s n  çekti imiz ey 
kaynak. Ben oldukça mütevazi ya ayan 
bir bilim adam y m. Devletten ald m geli-
rimi kendime yeterli buluyorum ama iyi 
ara t rma yapabilmek ciddi kaynak gerek-
tiriyor. Özellikle de böyle uluslararas  en 

üst düzeylerde rekabet edebilmek için. Biz 
bu konuyu da Türkiye’de ba ar l  kotar yo-
ruz. Kabaca bir örnek vermek gerekirse 
mesela Harvard’daki bir arkada m n bizim 
burada yapt m z ölçekteki bir i i yapmak 
için kullanaca  kaynak,  en az on kat 
daha fazlad r. Biz kaynak kullan m nda da 
o kadar rasyonel ve ak ll  davranmaya çal -

yoruz ki verimlili imiz de bu ba lamda 
çok yüksek diyebiliriz. Ancak hedeflerimizi 
geciktiren bir durum bu. Bir çok eyi lite-
ratüre alt -yedi y l gecikmeli sunmam za 
neden olabiliyor. Oysa kaynak sorunu 
olmayan yurt d ndaki merkezlerde bu 

“Geli mi  ülkelerde bilim 
insanlar na, aktif bilim hayat  
boyunca s n rs z ödenekler 
sa lanabiliyor. Türkiye’de bu 
yok. Bu bak mdan bu tür ödüller 
önemli.”  

Beyin iskemisi üzerine Beyin iskemisi üzerine 
çal an Prof. Dr. Turgay çal an Prof. Dr. Turgay 

Dalkara, yap lan Dalkara, yap lan 
çal malarla sorunun çal malarla sorunun 

çözümüne yönelik önemli çözümüne yönelik önemli 
yol ald klar n  söylüyor.  yol ald klar n  söylüyor.  
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Öyle bir iklim ya da vasat dü ünün ki bir imparatorluk 
son günlerini ya yor. Öyle bir tarih an  dü ünün ki bir 

avuç vatansever koca imparatorluktan kurtarabildikle-
rini muhafaza etmek için kahramanca ve destans  bir 

mücadele yürütüyor. Mücadele sadece sava  alan-
lar nda da cereyan etmiyor. Yeni ülkenin milli 
bir sanayiye ve milli bir sermayeye ihtiyac  

var. Daha da ötesi bunu gerçekle tirecek 
müte ebbislere ihtiyac  var. te tam bu 
dönemde kaderi bir durum gibi ya da 

Stefan Zweig’ n Y ld z n Parlad  
Anlar’ na konu olacak türden bir giri  

yapar tarih sahnesine Vehbi Koç… 
Ticarete at ld  dönem ayn  zaman-

da dünya tarihinin en zor anlar n  
ya ad  iklimdi. Dünya 

Sava lar ndan ekonomik krizlere 
kadar dünyaya bugünkü eklini 

veren en önemli geli melerin canl  
tan  oldu. Cumhuriyet döneminde 
Türkiye’nin sanayile mesi sürecinde 

gerçekle tirdi i aç l mlar ile bu ülke-
nin in as na önemli katk larda bulun-
du. Ekonomiye katk  sa layan ticari 

zekâs n n yan  s ra, ülkenin sosyal 
sorunlar na olan yakla m yla da birçok 

ki iye örnek te kil eden Vehbi Koç’u bir-
kaç soru ve cevapla anlatmaya çal t k. 

Anlatmaya çal t k diyoruz, zirâ y k k bir impara-
torluktan Cumhuriyet’e, yeni bir ülke, yeni bir 

sanayi, yeni bir ekonomi meydana getirme 
sürecinde ön saflarda yer alan birisi nas l ifade 

edilebilir ki?
Hiçbir zaman çal maktan kaçmayan, disiplinini, 
prensiplerini kendisi kadar ailesine ve çevresin-
dekilere de a layan Vehbi Koç, ölümünün 14. 

y l nda sayg yla an l rken, kurdu u sanayi ve sa -
lad  istihdamla do rudan ya da dolayl  hepimi-

zin hayat nda ayr  bir yer edindi.

NELER SORDUK?

Yaz m z n ba nda üç sorudan bahsettik…  

VEHB  KOÇ’U ANARKEN...
Vehbi Koç’u, onu tan yan tan mayan ancak ortak noktalar  bir yan yla 
kendilerini ona yak n hissetmek olan i , sanat ve siyaset dünyas ndan 
isimlere sorduk. Vehbi Koç’u bize anlatmalar  için kendilerine üç soru 

yönelttik. Hepsi söze “O nas l anlat l r ki” diyerek ba lad … 

 Bu sorulardan bir tanesi “Vehbi Koç’un sizin için 
öne ç kan en önemli yan  nedir?” oldu. Çünkü 

Vehbi Koç esnaf, sanayici, giri imci, patron ya da 
aile babas  kimli iyle hep farkl  kesimlere ilham kay-

na  oldu. Kimi i  hayat ndaki ilkelerini kendine düstur 
edindi, kimi ailesiyle ili kilerinde mahremiyetine ver-

di i önemi… O hep bir yan yla bizden biri 
oldu… Belki Ankara’da ba layan hayat n  

Türkiye’nin sanayi devi olarak noktalamas  
bizi etkiledi, belki de ya ad  95 y l n her 
an na farkl  bir disiplin ve sosyal sorumlu-
luk bilinciyle yakla mas … Bu nedenledir 

ki ya am  boyunca ald  ödüllere, ölü-
münün ard ndan ilkelerini benimseyen 

aile üyeleri ve kurulu lar taraf ndan 
yenileri ekleniyor. 

Sorular m z n ikincisi “Vehbi Koç’un 
Türkiye aç s ndan önemi” üzerine 
oldu. Bugün dünyaca ünlü markala-
r n Türkiye’de üretim yapmas na ya 
da tamamen Türk mühendisler tara-
f ndan geli tirilen ürünlerin Türkiye’de 

ve Dünya’da tercih sebebi olmas na 
hep o önder oldu. Onun kurdu u 
kurumlar Türkiye’nin ekonomik ve 
sosyal anlamda kalk nmas nda önemli 

rol oynad . Ta d  sosyal sorumluluk 
bilincini Türkiye’nin kalk nmas  için gerekli 

unsurlar n ba nda gördü. Türkiye’nin ilk özel 
vakf  olan Vehbi Koç Vakf ’n  kurmas , Türkiye’de 
vak flar n artmas na ön ayak olurken, yap lan 
çal malarda standartlar yükseldi. Hep daha fazla 
kuruma, daha fazla aileye, daha fazla bireye ula-
ld . O bireyler bugünün Türkiye’sini dünyada 

temsil ediyor, Türkiye’nin ça da  yüzünü dünyaya 
gösteriyor.

Son sorumuz ise cevap verenlerin yüzlerinde 
tebessümle kar k bir hüzün ifadesi olu turdu. 
“ u an ya yor olsayd , kendisiyle yan yana 
geldi inizde ona ne söylemek isterdiniz?” 

dedik. Birbirinden ilginç ve içten cevaplar ald k. 
Bu yaz y  okuyanlar n da kendilerine bu soruyu 
soracaklar na eminiz zira!



BizdenHaberler  15

“Vehbi Koç Türkiye’de 
sosyal sorumluluk 
bilincini ba latan birkaç 
liderden bir tanesidir.”
ÜM T BOYNER (TÜS AD BA KANI)

Kendisi ile ilk tan t mda 20’li ya lar m n ba ndayd m. Önce çok çekinerek yak-
la t m ama beklentimin ötesinde güleryüzlü, çok esprili, merakl  ve gençlere özellikle de er 
veren, çok s cak, de erli bir insand . Çok kolay diyalog kurdu umu hat rl yorum. 

 Say n Vehbi Koç, Türkiye için giri imcili in sembolü olmu tur. Vizyonu, planl  ve stra-
tejik dü ünme gücü sadece Koç Toplulu u de il, birçok farkl  kurulu  ve giri imci için 
örnek te kil etmi tir. Kendisi, kurucusu oldu u i letmeler binlerce ki i istihdam eden dev 
kurumlar hale geldi inde bile, bir sermaye sahibinden çok giri imci reflekslerinden vaz-
geçmeyen, yat r mlar  ile ilgili tüm detaylar  ve gidi at  takip eden, denetleyen, ancak 
sorumluluklar  payla an ve payla t ran bir patron yönetici profili çizmi tir. Bu tutumu Koç 
Toplulu u’nda hesap verme adab , sorumluluk bilinci yüksek bir kurumsal kültür olu ma-
s n  sa lam t r. 

Ayr ca Say n Vehbi Koç, Türk E itim Vakf , Türkiye Aile Sa l  ve Planlama Vakf  gibi 
onlarca sosyal projenin de öncülü ünü yaparak Türkiye’de sosyal sorumluluk bilincini 
ba latan birkaç liderden bir tanesidir. 

San yorum gerçekçi oldu u kadar problemlere çözüm odakl  yakla an bir ki ilikti. O 
nedenle içinde ya ad m z gergin ve kampla m  tabloda yeni bir TÜS AD Ba kan  olarak 
ele al nmas  gereken konularda nas l bir önceliklendirme yapmam  önerece ini sormak 
isterdim. Bununla birlikte, ba latm  oldu u ve hâlâ Türkiye’de fark yaratmaya devam 
eden birçok sosyal proje için te ekkür ederdim.

“Benim için en önemli yönü 
kendi hayat  içerisinde 

geli tirdi i prensipleri idi.”
ERKUT YÜCAO LU (  ADAMI)

Vehbi Koç’un devlet ba kanlar ndan, sokaktaki vatanda a kadar herkesle diyalog 
kurabilen ve insanlar  çok iyi tahlil edebilen bir zekas  vard . lerin yürütülmesi, toplant -
larda al nan kararlar n takibi ve ülkenin siyasi ve ekonomik durumunun analizi konusunda 
inan lmaz bir enerjisi ve sebatkârl  vard . Kazan lan para ve de erlerin yüzde 90’n n n 
yeni ekonomik ve sosyal yat r mlara dönü mesi için çaba harcard . Özel hayat n  son dere-
ce mütevazi ölçüler içerisinde tutard . Benim için en önemli yönü kendi hayat  içersinde 
geli tirdi i, atasözü gibi inand , prensipleri idi. Mesela “Bir mal n satmas n  ö renmeden, 
üretimi için yat r m yapmam” derdi.

Vehbi Koç, Cumhuriyet tarihimizin sanayile me hamlesinin önderi idi; onun yat r mlar  
ve att  temeller üzerinde Koç Toplulu u hâlâ Türkiye’nin en büyük Toplulu u olarak 
hayat na devam ediyor. 

u anda ya yor olsayd  ona söylemek istediklerim unlar olurdu: “Sizin çocuklar n z ve 
torunlar n z da Koç Toplulu u’nda büyük i ler geli tirip kurdular, dünyaya aç ld lar; içiniz 
rahat olsun.”
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Vehbi Koç benim için her eyden önce bir “Baba dostu”, vefal  ve ilgili bir 
“Arkada ”, sevinci ve kederi birlikte payla t m z bir “Aile büyü ü”dür.

Bir gazeteci olarak ise Vehbi Bey’in ki ili inde ‘Örnek bir giri imci’yi, ‘  adam -Devlet 
adam ’ sentezini, her alanda “sorumlu olmak” kavram n n gerçekle mesini gözlemledim.

Dü ünce disiplinini, bir konuyu sonuna kadar takip etme kararl l n , ayr nt lara da 
esasa kadar hakim olmak yetene ini, yurt ve dünya sorunlar n  her aç dan anlamak için 
sürekli çaba harcamas n , çevresi ile sa l kl  diyaloglar kurmas n , hayranl kla izledim.

Çevresinden eksik etmedi i her meslekten, her dü ünceden ve her kesimden insanlar n 
varl  onun zenginli inin çok önemli bir a rl yd .

Vehbi Koç’un  ki ili inde ‘önemli olmak’la ‘de erli olmak’ birlikte temsil ediliyorlard .
Vehbi Koç her alanda bir “Öncü”ydü Türkiye için. “Giri imcilik” alan nda Türkiye’de 

simge isimdi. Servetini ve gücünü ‘Vak f’la arak kal c  k lmak ve özellikle e itimde vak f 
olgusunu etkin biçimde gündeme getirmek Vehbi Koç’un Türkiye’nin sosyo-politik ve eko-
nomik ya am na soktu u olgulardand .

Vehbi Koç zengin olman n ay p olmad n , ba ar n n k skan lmak yerine özenilmesi 
gereken bir ey oldu unu, kurumlar n insanlardan olu tu unu Türkiye’ye hat rlatt . 

Bat ’n n geli mi  i  ve insan yönetimi metodlar n  kendi ya am na da, irketlerine de 
yerle tirmeyi ba ard .

Onun açt  yolda “Koç” ad  bir soyad  olmaktan öteye anlamlar kazand .
Vehbi Bey u an ya yor olsayd  ona en önce kendisini çok özledi imi, her alanda kendi-

sinin eksikli ini hissetti imi söylerdim. O da mutlaka yoklu unda Türkiye’de ve dünyada 
neler oldu unu sorard . Kendisine Koç irketlerinin ula t  noktalar , evlatlar n n ve 
torunlar n n ba ar lar n  hat rlat rd m. O duda n  büker ve “Önce u bilançolar  göreyim 
bir” derdi  herhalde. Sonra da “Peki Sabanc lar ne durumda” diye sorard . 

“Koç ad  bir soyad  
olmaktan öteye anlamlar 
kazand .”
MEHMET BARLAS (GAZETEC )
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“Vehbi Bey bir 
prototiptir, hayat  
gençlere örnek olur*”
MEHMET TURGUT (ESK  SANAY  BAKANI- 
S YASETÇ )

Ben bakand m ama özel sektörden bakand m, devletten bakan de ildim. Onun için 
para kazanan insanlara sayg m vard . “Namusuyla para kazan yor, vergisini veriyor, bu 
adam sayg ya de er” diye dü ünürdüm. Vehbi Beyle ilk tan mamda bu hissi ta yordum. 
Sonra dostlu umuz ilerledikçe, bu histe ne kadar hakl  oldu umu gördüm. Vehbi Bey bir 
prototiptir. Anadolu insan n n eline imkan  verebilirsen veya önüne imkan  ç kabilirse, bir 
Vehbi Koç olmak mutlaka mümkündür. Amerika’n n geli mesinde u vard r; her o lan 
çocu u, “Beyaz Saray’a girebilir” terbiyesiyle yeti ir. Nitekim Barack Obama bir zenci. 
Dünyan n hiçbir beyaz ülkesinde zenci devlet ba kan  yok. Türkiye’de de para kazanan 
adama sayg  duymak laz m. Ben hep sayg  duymu umdur ve çok da takdir etmi imdir. 
Çünkü biz nihayet hükümet olarak sanayinin kurulmas na öyle veya böyle yard m ediyo-
ruz ama o sanayiyi kuran insan bir çok s k nt lara gö üs geriyor. çi problemi var, para 
problemi var, stok problemi var, hammadde var… Bütün bunlar sanayiciyi do rusu sanayi-
den kaç r r. Hep söylerim sanayicilik bir hastal kt r. Kanser gibi bir hastal k de il ama, a k 
gibi bir hastal k. Hep öyle görmü ümdür ben sanayicileri.

Samuel Simons adl  bir ngiliz yazar var. “Kendine Yard m” diye bir kitap yazm . 
ngiltere’nin ekonomik kalk nmas nda ara t rma yapan bütün uzmanlar, bu kitab n ngiliz 

kalk nmas nda büyük rol oynad n  yazarlar. Çünkü bu kitap ba ar l  i adamlar n n haya-
t n  anlat r. Vehbi Bey örnek bir adamd r, bir prototiptir. Hayat  oldu u gibi yaz l rsa, kitap 
okumayan dahi Vehbi Bey’in hayat n  ö renmek ister. Gençlik, onun hayat ndan hem heye-
can duyar hem ibret al r. Çünkü yeni nesil biraz kö e dönmeci. Hiçbiri güçlü olay m, kalite-
li olay m, i imi iyi bileyim, sa lam inançl  olay m demiyor.

* Geçti imiz y l vefat eden eski Sanayi ve Ticaret Bakanlar ndan Mehmet Turgut’un, ölümünden önce 

payla t  an lar ndan bir bölüm. 

Onun özelli i hikâyesinin bütününü listeledi inizde ç k yor. Cumhuriyetin ba -
lang c yla onun da hikayesi ba l yor. Küçük bir i letmeden sanayi devine dönü üyor. Bazen 
siyasetten olumlu olumsuz etkileniyor. Yurt d ndan yat r m getirmeye çal yor. Sava  
görmü  ku aklar n tutumlulu una sahip. Ailesine ba l . Tüm bu ve di er özelliklerine bak-
t n zda bir insan n de il bir ülkenin mücadele ve çizgilerini görüyorsunuz.

Vehbi Koç Türkiye için önemi: Türkiye de Cumhurba kan ndan, i  adam na, ö rencisin-
den ark c s na, kahvedeki vatanda na kadar herkesin bildi i bir Koç hikayesi, ç kard  
bir ders var. Kendisinin haniyse Nasrettin Hoca gibi bir fenomene dönü mesi bana etkile-
yici gelir. Demek ki topluma bu kadar iz b rakabilmi  bir insan kendisi.

Son günlerde “Gracias a la vida” (Te ekkürler Hayat) ark s n  Mercedes Sosa’dan yeni-
den dinliyorum. Bu ark n n sözlerini kendisine söylerdim ve san r m Vehbi Bey de bu söz-
leri ilgi çekici bulurdu.    

TE EKKÜRLER 
HAYAT

Te ekkürler hayat; 
verdi in her ey için;

her açt mda 
siyah  beyazdan, cennetin 

huzmesini karanl ktan, 
sevdi im erke i kalabal ktan 

ç kar p bana sunan gözlerim için

Te ekkürler hayat, verdi in 
her ey için;

hayat n sesi ve kelimelerim
dü üncelerim, etti im kelamlar,
annem, dostlar m, karde im ve 

parlayan güne
ve a k n izleri için

Te ekkürler hayat, verdi in 
her ey için;

duydu um tüm sesler; 
gece, gündüz, 

a ustos böcekleri, kanaryalar, 
çekiçler

motorlar, köpek ba r lar , 
rüzgar

ve yarin sakin f s lt lar  için

Te ekkürler hayat, verdi in 
her ey için;

caddelerinde, göl k y lar nda, 
da lar nda

ovalar nda, leb-i deryada yahut 
suya hasret çöllerinde

ve evlerinde yorulan ad mlar m 
için

Te ekkürler hayat, her ey için;
y k nt lardan kendimi yeniden 

yaratabildi im
ve yeniden hayata sunabildi im 

için
kahkahalar m, göz ya lar m 

ve bu ark  için

Her ey için te ekkürler… 

“Onun özelli i hikayesinin 
bütününü listeledi inizde 

ç k yor.”
BEYAZIT ÖZTÜRK ( OVMEN)

Beyaz t Öztürk’ün 
Vehbi Koç’un ilgisini 

çekece ini dü ündü ü ark :
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Yanl  an msam yorsam, ilk yerli otomobil üretilirken (seri olarak üretilmeyen 
Devrim’i saymazsak) ad n n ne olaca  konusunda bir yar ma aç lm t . Halk n önerdi i bin-
lerce ad aras ndan “Anadol”, “Anadolu” ve “Koç” seçenekleri öne ç km t . Evimizdeki bir 
misafir sohbetinde, Vehbi Bey’in kendi ad n n konulmas n  istememesindeki incelik, alçak-
gönüllülük ve nezaket uzun uzun konu ulmu tu. Vehbi Koç ad  çocuklu umda kendisi hak-
k nda bilgi sahibi oldu um o ilk anda duruyor hâlâ… Y llar geçip, onu tan d kça yerini hiç kay-
betmedi Vehbi Bey.

 Cumhuriyet Orkestras  kurulurken, bilim, sanat, spor, siyaset gibi her alandan enstrü-
manlar bir araya getirildi. Bu insanlar elbiselerini kendileri diktiler, nota sehpalar n  elle-
riyle çakt lar, nota defterlerini isli lambalar n  alt nda çizdiler, çalg lar n  kendileri 
yapt lar, parlatt lar… Vehbi Koç, i te bu orkestrada sanayi alan nda ilk s rada yer alan bir 
Cumhuriyet ayd n d r.  

15 Aral k 1941 y l nda, yüzlerce masum insan  ta yan “Struma” adl  gemi Köstence’den 
kalkarak stanbul’a gelmi ti. Hitler’in zulmünden kaçan bu insanlar, dönemin siyasi karga a-
s  nedeniyle günlerce Karaköy aç klar nda bekletildiler. Türkiye’ye ad m atmalar n  
Almanya, Filistin’e gitmelerini ise ngiltere istemiyordu. Çözüm, motorlar  çal mayan 
Struma’y  Karadeniz’e çekerek, ülkemizin karasular n n d na b rakmakt … Dalgalar gemiyi 
k y ya yana t racak ve yolcular karaya ç k p kurtulacaklard … Ama, her ey yolunda giderken 
kimli i belirsiz bir denizalt  Struma’y  torpiller ve 769 insan Karadeniz’e gömülür… Vehbi 
Bey’le yan yana gelseydim, o gemiden kurtarmay  ba ard  dört insan n öyküsünü dinlemek 
isterdim. Bu sohbeti de mutlaka, Ankara’daki Rahmi Koç Sanayi Müzesi’nin bir kö esinde 
sergilenen ilk ma azas nda yapmak isterdim.

Vehbi Koç’un kat ld  i  toplant lar ndaki davran lar , sorular , uyar lar  ve 
yorumlar  her zaman ilginç olmaktad r… Öncelikle, gündemi olmayan bir toplant ya Vehbi 
Bey’in kat lmas  mümkün de ildir… Hayat  boyunca israfa kar  mücadele etti i için, onun, 
“zaman n” bo a geçmesine de tahammülü yoktur… Gündem, toplant ya kat lacak olanlar n 
haz rl k yapmalar na ve konular n bilinmeyen taraflar n  ana hatlar  ile ö renmelerine 
imkân tan maktad r… Vehbi Bey, yaln z “gündem” ile de yetinmemekte, toplant dan önce, 
önemli buldu u konular hakk nda, ilgili ki ilerden muhakkak görü  ve bilgi almaktad r… 
Bunun için de, Vehbi Koç, hemen her toplant ya di er kat lanlara nazaran daha haz rl kl  
ve avantajl  girmi  olmaktad r… Hatta, gündemdeki bir konu son karar a amas na gelmi se, 
ço u zaman, tart ma yap ld ktan sonra toplant da bulunanlara, kendi görü ünü belirleyen 
bir not da tmakta ve bu notun “tane tane okunmas n  ve çok dikkatli dinlenmesini” isteye-
rek, yönlendiricilik görevini, etkili bir tarzda uygulamaya koymaktad r… Bu toplant larda, 
Vehbi Koç’un en çok keyif duydu u an, notunun okunmas ndan sonra havaya hakim olan 
sessizliktir!.. Çünkü, onun isabetli görü  ve teklifleri kar s nda kimsenin ilave edece i 
fazla bir ey kalmam t r… Vehbi Bey bu çal kanl n , u cümlesi ile bir “tevazu” 
gösterisi”ne dönü türmeyi de ihmal etmemektedir:

“Biliyorsunuz, benim yaln z bir oyum var!.. Karar  sizler vereceksiniz…”

* Can K raç’ n “An lar mla Patronum Vehbi Koç” adl  kitab nda, Vehbi Koç’un çal ma disiplinine ve 
tevazusuna yer verdi i an lardan biri.

“Vehbi Koç’tan ‘Struma’ 
adl  gemiden kurtarmay  
ba ard  dört insan n 
öyküsünü dinlemek isterdim”
SUNAY AKIN ( A R - YAZAR)

“Benim yaln z  
bir oyum var!”* 

CAN KIRAÇ 
(KOÇ HOLD NG ESK  YÖNET M KURULU 

BA KAN VEK L ) 
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Vehbi Koç’un benim için öne ç kan özelli i o kadar çok ki, saymakla bitmez. 
Bunlardan bir tanesi sürekli bilgiye aç olmas d r. Dünyadaki geli meleri sürekli takip 
ederdi. Kar s ndaki kim olursa olsun, çok iyi bildi i konular  bile ba kas yla konu may , 
soru sormay  severdi. Böylece hem kar s ndakini çok iyi tan r hem de kendi bilgilerini 
tazelerdi. Bu beni çok etkilemi ti.

Disiplinli ya am n  korumas  Vehbi Koç’un bir di er özelli iydi. Bazen kendisinden bu 
rutini k rmas n  isterdim. Ancak o en elveri siz artlarda bile rutinini sürdürürdü. 
Havaalan nda ya ad  bir olay bunun en aç k örne idir. Vehbi Bey, uça a binece i s rada 
kendini iyi hissetmedi ini söylüyor. Bunun üzerine kendisini revire götürüyorlar. Ancak 
herhangi bir problemle kar la lm yor. Kendisini rahat hissetmesi isteniyor. O da 
hemen vazgeçemedi i ö le uykusuna dal yor. Bu onun vazgeçemediklerine güzel bir 
örnektir. 

Bir y l hiç unutmuyorum. zmir’de Efes Otel’de kal yordum. Vehbi Bey’i sabah yürüyü-
ü yapt  s rada balkondan izlerdim. E er yaln z yürüyorsa mutlaka dü ünerek yürürdü, 

yan nda birileri varsa da onlarla sohbet ederek ilerlerdi. Bu disiplinini hiç bozmazd .
Vehbi Bey’in en önemli özelliklerinden birisi de öncü görü  sahibi olmas yd . 1946 

y l nda ABD Ula t rma Bakan ’n n yapt  bir aç klamadan etkilenip harekete geçmesi de 
bunun bir örne idir. Ula t rma Bakan  gelecekte demiryolu yerine kara yolunun geli e-
ce ini söyler. Vehbi Bey de bu aç klama üzerine hemen bayileriyle temasa geçer ve 
Türkiye’de otomotiv sanayisinin ilk ad mlar  at l r. 

Vehbi Bey ayn  zamanda büyük bir yurtseverdir. Yurtseverli ini e itim alan nda çok 
iyi bir ekilde göstermi tir. Türkiye’de nüfus planlamas n  ilk o gündeme getirmi tir. 
E itime verdi i önemi kendi irketi içinde de göstermi tir. Bunun yan nda ülke genelin-
de ba latt  e itim seferberli inde Vehbi Koç Vakf  önemli bir ad md r.

Siyasete uzak kalmas , siyasetçilere e it mesafede yakla mas  onun en önemli bir 
ba ka özelli idir. 

Bunlar n yan nda en önemlilerinden birisi de bize yani Zeki Alasya ve bana verdi i 
önemdir. Vehbi Bey kendisini i  ya am ndan uzak tuttu u dönemlerde her sektörden 
önde gelenlerle bir araya gelmeyi çok severdi. Onlarla sohbet ederdi, görü  al veri inde 
bulunurdu. Bizimle de böyle ortamlarda s cak sohbetler gerçekle tirirdi. 

Vehbi Bey’in görünen en önemli yanlar ndan biri çok effaf olmas d r. Ancak bunun 
yan nda özel ya am nda ketumuyeti vard r. Özel ya am nda olanlar  sadece kendisi ve 
kar s ndaki bilir. Bunlar  aç klamaz. Bu örnek ald m bir davran d r. nsanlar n kendi 
ya amlar na dair özen göstermesi gereken eyler olmal d r.

Kalk nmakta olan bir ülkede Osmanl  mparatorlu u’nun son döneminde yani 
Cumhuriyet döneminde bir enkaz devrald . Ba ta Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsüy-
le ülke sihirli çubukla dokunulmu  gibi oldu. Vehbi Koç da birkaç marangozun ve çe itli 
atölyelerin ayakta kald  bir co rafyada öngörüleriyle sanayiyi aya a kald rd . Vehbi Bey 
hayat  boyunca esnaf kimli ini hiç kaybetmedi. En büyük ba ar lar ndan birisi pazarla-
may , sat  kendi bünyesinde tutmakt . Bu belki de bakkal dükkan ndan ö rendiklerinin 
çok güzel bir yans mas d r. Bu sayede Vehbi Bey’in kurdu u sanayi irketleri bugün hala 
ayaktalar ve oldukça önemliler.

Vehbi Bey bugün hayatta olsayd , kurumlar aras  çat ma ortam ndan ona bahseder, 
bir mektup yaz p yazmad n  sorard m. Yazmad ysa da neden hâlâ yazmad n  sorar-
d m.

“Vehbi Bey hayatta 
olsayd , kurumlar aras  
çat ma ortam nda 
bir mektup yaz p 
yazmad n  sorard m”
MET N AKPINAR (SANATÇI)



20  BizdenHaberler

KAPAK

Vehbi Koç, bilinen, bilinmeyen birçok özelli e sahipti. 
Vehbi Bey vizyon sahibiydi ve yenilikçiydi. Di er öne ç kan özelli i ö renme tutkusuydu.
Her alandaki uzmanlarla zaman zaman bir araya gelir, onlar  saatlerce dinler ve birlikte 
konular  de erlendirirdi. Vehbi Koç ünü Türkiye’yi a an bir i  adam yd . Ancak ülkenin 
geli ip ça da la mas n  bir bütün olarak görürdü. Ekonomi yan nda sosyal ve kültürel ala-
n ndaki geli meye büyük önem verirdi. Özellikle e itim ve sa l a verdigi önem, bunun en 
çarp c  örneklerini olu turmaktad r. Vehbi Koç’un özelliklerini saymak bu sayfalara s -
maz. 

Vehbi Koç, Osmanl ’y  Cumhuriyet Türkiyesine ta yan ve onunla özde le en bir ç nar-
d . Birinci Dünya Sava  s ras nda küçük bir dükkanla esnafl a ba layan Vehbi Koç, ülke 
ile, cumhuriyetle birlikte geli erek büyük bir sanayici olmay  ba ard . Türkiye’nin ekono-
mik alanda d a aç lmas na ve tan t m na büyük katk  yapm t r. Ça da  bir yönetim yap -
s yla kurumla man n öncülü ünü yapm t r.

Ona özür diliyerek yerinin kolay kolay doldurulamad n  söylerdim. Onun ortak sa du-
yusuna gereksinim oldu unu söylerdim. Ayr ca ülkenin bir kutupla maya gitme e iliminde 
oldu unu ve neler yapmam z gerekti ini konu up de erlendirmek isterdim. Ve yat r m 
yaparak sanayiye a rl k vermeden ba ta i sizlik olmadan önemli sorunlar m z n çözüle-
meyece ini de erlendirmek isterdim.

Kendisini yak ndan tan maktan her zaman onur duydum. Çok özlendi ini söylerdim. 
Çocuklar n n, torunlar n n ve ailesinin onun kurdu u ve geli tirdi i kurumu en iyi ekilde 
idare ettiklerini söylerdim.

“Vehbi Koç, Osmanl ’y  
Cumhuriyet Türkiyesine 
ta yan ve onunla özde le en 
bir ç nard .”
H KMET ÇET N (ESK  TBMM BA KANI-D PLOMAT)

“Vehbi Koç Cumhuriyeti 
kuranlar aras nda erefli bir 

yere sahiptir”
EROL EVG N (SANATÇI)

Vehbi Koç’u; güvenirlili i, ciddiyeti, çal kanl , dürüstlü ü, engin vizyonu, aile-
sine, çal anlar na ve ülkesine ba l l yla tan mlar m. Bin y ll k “Karun gibi zengin” sözü-
nü, “Vehbi Koç gibi zengin” halk deyi ine dönü türen insand r. Bu zenginlik, Türk 
Halk ’n n gözünde; Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk büyük sanayicisi olarak hem var olmay  
hem de varl kl  olmay  içinde bar ndan sayg n bir zenginliktir.

Büyük Atatürk, zmir ktisat Kongresi’nde: “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük 
olursa olsun, iktisadi zaferlerle donat lmad kça verimli sonuç al namaz” demi tir. Vehbi 
Koç, Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk büyük sanayicisi ve müte ebbisidir. Türkiye’nin en 
güçlü holdinginin kurucusu olarak Atatürk’ün i aret etti i iktisadi yolda önderlik etmi tir 
ve Cumhuriyeti kuranlar aras nda erefli bir yere sahiptir. 

Onun u ünlü sözünü hat rlatmak isterim : “Bu memleket varsa ben de var m, memleke-
te hizmet bahtiyarl kt r”
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Rahmetli Vehbi Koç’u tan mlayacak o kadar çok özellik var ki, her biri ayr  ayr  
öne ç kar lacak ba l  ba na bir özelliktir. E itime verdi i önem, ileri görü lülü ü, Türk 
i adamlar na önderlik etmesi, kurumsalla ma kültürünün öncüsü olmas , kadir inasl , 
bu ülkenin geli mesi ve kalk nmas  için yapt klar , hay rseverli i… Bütün bunlar 
Rahmetli Vehbi Koç’ta bulunan özelliklerdi. Ama benim için en önemlisi Türkiye’ye ve 
Türk insan na güvenmesidir diyebilirim. 

Özelliklerinden bahsetmek gerekirse san r m ilk s ray  “giri imcili i” al r. 
Cumhuriyetimizin kuruldu u y llar  dü ündü ümüzde, sermaye birikiminin olmad , 
ticaretin neredeyse yok denecek düzeyde bulundu u bir ortamda giri imde bulunarak 
ticarete at lmas  geçmi te oldu u gibi bugün de, yar n da genç ku aklara, örnek olacak en 
önemli yanlar ndan birisidir.

Ticaret kültürünün neredeyse hiç olmad  bir ortamda ticarete at lmak, giri imci olmak 
öyle herkesin cesaret edebilece i bir olay de ildir. Vizyonerlik ister, cesaret ister. Rahmetli 
Vehbi Koç’un bana göre giri imcili i ve cesareti en önde gelen özelliklerinden biridir. 

“Devletim ve ülkem varoldukça, ben de var m” sözü Rahmetli Vehbi Koç’u en iyi anla-
tan cümledir. Vehbi Koç, Türkiye’de giri imcili in, ticaretin, i  yapma kültürünün ve 
bugün bile hâlâ i letmelerin en önemli sorunlar ndan biri olan kurumsalla may  kendi 

irketlerinde ba ard  ve Türkiye’ye örnek oldu. 
Vehbi Bey’in Türkiye için di er önemli bir özelli i, vizyonerli idir. Bugün Türkiye’nin 

ihracat n n lokomotifi olan otomotiv endüstrisinin Türkiye’de kurulmas  ve bugünlere 
gelmesinde Vehbi Bey’in ileri görü lülü ü yatmaktad r. 

Vehbi Bey’in Türkiye için önemli özelliklerinden biri de e itime verdi i önemdir. 
Vehbi Koç, e itimin ne kadar önemli oldu unu gerçekle tirdi i eserlerle, yapt rd  e i-
tim kurumlar yla, ö renci yurtlar yla, okullarla göstermi tir. Kurulmas na öncülük etti i 
Türk E itim Vakf , daha sonra Koç Holding’in yapt rd  okullar, hastaneler, verdi i e i-
tim burslar , Türkiye’de bu alanda di er i adamlar m za rehber olmu tur. Binlerce insan 

Vehbi Koç’tan ald  e itim bursuyla e itimini 
tamamlayarak bugün Türkiye’ye hizmet etmekte-
dir. 

Bugün ya yor olsayd  kendisine kesinlikle 
unu söylerdim, “Türkiye, Türk insan  size çok 
ey borçlu. Türkiye’ye ve Türk insan na katt -

n z de er için te ekkür ederim”
Geçmi te i adam , bugün hükümetin üyesi 

bir bakan ve siyasetçi olarak “Türkiye sanayisi-
nin geli mesinde, Türkiye ekonomisinin büyü-
mesinde, Türkiye’nin bütün sorunlu alanlar n-
da çözüm için yapt n z önderlik için te ek-
kür ederim” derdim. Nas l bugün Koç 
Toplulu u “Meslek Lisesi Memleket 
Meselesi” slogan yla Türkiye’nin temel soru-
nuna çözüm bulmaya çal yorsa, Rahmetli 
Vehbi Bey’e memleket meselelerine göster-
di i duyarl l k için ükranlar m  ifade eder-
dim.

Nur içinde yats n…

“Türkiye’ye ve Türk 
insan na katt n z de er 
için te ekkür ederim”
ZAFER ÇA LAYAN-DEVLET BAKANI

tam
dir. 
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RANULPH FIENNES:



Dünyan n dört bir kö esinde ya ad  
maceralardan birçok tecrübe edinmi  
Ranulph Fiennes… Öyle ki tüm bu dene-
yimlerini payla t  konferanslar büyük ilgi 
çekiyor, kendisini dinlemeye gelenler kim 
olursa olsun onun anlatt klar ndan önemli 
notlar ç kar yor. Ya ad klar ndan elde etti i 
sonuçlar  s radan insanlar n ya am na ya 
da i  dünyas  temsilcilerinin hayatlar na 
k lavuzluk edecek ekilde yorumlayan 
Ranulph Fiennes ile deneyimlerini, mace-
ralar n  ve ekip çal mas na dair önemli 
gördü ü noktalar  konu tuk.

Ranulph Fiennes kendisini nas l 
tan mlar? Bir ka if midir? Bir macera-
perest midir yoksa insan do as n n 
s n rlar n  zorlayan bir s n r tan maz 
m d r?
E er kendimizi tan mlamam z gerekiyorsa, 
ben kendimi bir gezi yazar  olarak tan ml -
yorum. Bunun sebebi düzenledi im ve 
idare etti im ke ifler için kimseden maddi 
destek almamamd r. Ancak ailemi geçin-
dirmek için para kazanmam gerek ve 
bunu sa lamak için yapt m ke ifler üze-
rine kitaplar yaz yorum, konferanslara 
konu mac  olarak kat l yorum. Bu nedenle 
kendimi profesyonel anlamda gezi yazar  
olarak görmeme ra men bir ke if lideri 
olarak tan ml yorum. Profesyonel bir ke if 
lideri…

Siz dünyan n iki kutup yüzeyi aras n-
da seyahat etmi  olan ve hâlâ hayatta 
olan ilk ki isiniz. Yani dolay kutupsal 
rotay  tamamlam  olan tek ki i… 
Böyle bir maceraya neden at ld n z? 
Bizden önce kimse bunu yapmam t . 
Yani ben ve Charlie Burton 1979-1982 
seneleri aras nda ke fine ç km  oldu u-
muz, iki kutuba da eri mi  ve yeryüzünün 
etraf nda seyahat etmi  ilk ki ileriz. 
Bundan önce, kimse yeryüzünün yüzeyini 
kutuplardan geçerek gezmemi ti. nsanlar 
aya gitmi lerdi ama kimse bunu yapma-
m t . Biz ikimiz bu seyahati tamamlad k-
tan sonra da kimse bu seyahati herhangi 
bir güzergah üzerinden gerçekle tirmedi. 

Bunu gerçekle tirmenizi sa layan 
nas l bir motivasyondu? 
Bizim motivasyonumuz grubumuzun 
bunu ba aran ilk grup olmas yd . 
Temennimiz tüm uluslararas  rakiplerimizi 
geriye kalan son co rafi zorluklarda yen-
mek. 

“ stemek ba arman n yar s d r” ek-
linde bir söz vard r. Herhangi bir alan-
da ba ar l  olmak için “istemek” tek 
ba na yeterli midir gerçekten? Ba ka 
neler gerekir? 
Diyelim ki bir eyi çok yapmak istiyorsu-
nuz. Bir ey üretti inizi varsayal m ve bu 
üretti iniz eyi 2010 senesinde 2009’da 
satt n zdan yüzde elli daha fazla satmak 
istiyorsunuz. Bir sat  görevlisi bunu 
ba armak isteyebilir, ama sadece üretti i 
ürünü yüzde elli daha fazla satmak iste-
mesi bunda ba ar l  olaca  anlam na gel-
mez. Bunun kolay bir cevab  yok. Dikkatli 
bir planlaman n ansla birle mesi ve bun-
lar n arkas nda istek olmas  koymu  oldu-

unuz bir hedefi kesinlikle ama kesinlikle 
gerçe e ta yaca  anlam na gelmez. 
Ancak herhangi bir eyi ba armak için 
iste e, iyi bir planlamaya ve ansa ihtiya-
c n z oldu unu söyleyebilirsiniz. Bunlar n 
tamam n  elde etseniz bile baz  hedefler 
eri ilemezdir. Her ey ray na girene dek 
tekrar ve tekrar denemeniz gerekebilir. 
Örne in 2005 senesinde Everest Da ’n n 
zirvesine t rmanmak istemi tim ve bunun 
için oldukça ya l yd m. O güne kadar 
Birle mi  Krall k’tan hiç kimse benim 
ya mda bu zirveye t rmanmay  deneme-
mi ti. 2005 senesinde Tibet’ten geçerek 
denemi tim ancak zirveye 300 metre kala 
bir kalp sorunu nedeniyle tamamlayama-
m t m. Bu sebeple tekrardan denemeye 
karar verdi imde bu sefer Nepal’den 
geçerek denemeye karar verdim. 2008’de 
tekrar denemeye haz r oldu umda, yine 
zirveye yakla t m bir gece, a a  inmeye 
çal p hayat n  yitiren üç ki inin cesedini 
gördüm. Çok yorgundum. E er devam 
edersem dönü te ölebilece imi dü ün-
düm ve vazgeçip ba ka bir zaman tekrar 
denemeye karar verdim. Böylece bu tec-
rübelerden ö renerek, dikkatli planlama 
yaparak ve ansla 2009’da yine denedim. 
Nepal’dan geçerek zirveye ula t m. 
Birle mi  Krall k’ta emekli ayl na ba l  
olup zirveye ula an ilk ki i benim. Demek 
istedi im bu sorunun kesin bir cevab  
olmad ... stemenin ve arzulaman n 
ba ar ya giden yolu tamamlad  fikrine 
kat lm yorum.

Hayat n z boyunca sizi en çok heye-
canland ran deneyiminiz ya da ba ar -
n z ne oldu? Ve neden? 
40 seneyi a k n zaman içerisinde gerçek-
le tirdi im farkl  projeler aras ndan bir tane 
seçmek oldukça zor. Ama kay p ehir 
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SINIR TANIMAZ B R KA F…

1944 y l nda Glasgow- skoçya’da 
do mu  olan Ranulp Fiennes ya am  

boyunca pek çok ke ife kat larak 
birçok hay r kurulu u için milyonlarla 

ngiliz Sterlini toplamay  ba arm  
bir hay rsever. Bunun yan  s ra birkaç 

defa dayan kl l k rekoru k rarak 
“dünyan n en büyük macerac s ” 

olarak Guinness Rekorlar Kitab na 
girmeye de hak kazand . Onu 

unutulmaz k lan maceralar n en 
önemlisi de Charlie Burton ile iki 
kutbu da geçerek dünyay  gezmesi 

oldu. Finnes bu ba ar  için “ nsanlar 
aya gitmi ti ama kimse bunu 

yapmam t . Bu nedenle çok önemli 
bir ilk oldu.” diyor.   



Dünyan n dört bir yan nda 
konu malar yap yorum, birçok 
insanla bir araya geliyorum. 
Ancak burada tan t m tüm 
insanlardan ve bu büyük 
kurumun yöneticilerinden çok 
etkilendim. 

sa layamadan çal mam z  gerektirmi ti. 
Ba ard m zda da hayat m z n 10 senesi-
ni sadece bu seyahate adam  durum-
dayd k.

Charles Burton ile birlikte yeryüzünü 
uzunlamas na kat ettiniz. Bu bir 
anlamda kabul edilebilir bir amaç. 
Ancak 65 ya nda kalp ameliyat  
geçirmenizin ard ndan Everest’e t r-
man n z n sebebi neydi? 
Grubumuz Birle mi  Krall k’taki bir sa l k 
hay r kurulu u için neredeyse 15 milyon 
ngiliz Sterlini toplamay  ba arm t  ve 
kanser hastalar na yard mc  olmak ama-
c yla 6 milyon ngiliz Sterlini daha topla-
mak istiyorduk. Bu hay r kurulu u Marie 
Curie ismiyle tan n yor. Everest zirvesine 
ilk t rmanmay  deneyi imde 2 milyon 
ngiliz Sterlini toplayabilmi tik ve kendi 
kendime 4 milyon ngiliz Sterlini daha top-
lamam gerekti ini idrak edince ikinci 
ba ar s z t rman m  gerçekle tirdim. 
Ard ndan da Eiger’ n zirvesine ula may  
ba ard m. Everest’teki iki ba ar s zl m z n 
ard ndan ve 2 milyon ngiliz Sterlini daha 
toplama amac m z nedeniyle 2009’da 
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Ubar’  bulman n heyecan verici oldu unu 
söyleyebilirim. Arabistan’daki Rubülhali 
Çölü’nde yapt m z sekiz uzun ke if gezi-
sinden ve 1968-1992 aras ndaki 26 sene-
den ve onca ba ar s zl m zdan sonra, 
tam hat rlayam yorum 1992 ya da 
1993’te, kay p ehri ke fetti imiz an çok 
güzel bir and . Oldukça uzun bir ke ifti 
bu. Daha sonra, 2007’de Avrupa da la-
r ndan biri olan ve t rmanmaya çal an 50 
ki inin hayat na mal olan Eiger’ n kuzey 
yamac ndan zirveye t rmand m. Bu t rma-
n tan sonra sadece bir elimdeki parmak-
lar m zarar görmemi ti ve geçirdi im kalp 
krizi nedeniyle çift by-pas geçirmi tim. 
Akabinde üç gün, üç gece komada kal-
d m. Ayn  zamanda, çocuklu umdan beri 
ya ad m yükseklik korkumu kullanmak 
istemi tim. Da a t rman  sadece be  gün 
dört gece sürmü tü. Yükseklik korkuma 
kar  ç kabildi im için zirveye ula t mda 
çok mutluydum ama yükseklik korkum 
hâlâ benim bir parçamd . Bu beni mutlu 
eden k sa bir seyahatti. Yeryüzünü kutup-
lardan geçerek uzunlamas na ke fetti i-
miz ve 29 milyon ngiliz Sterlini bütçeli 
sponsorluk elde etmek yedi y l hiç kazanç 

Ranulph Fiennes, 23. ÜDYT 
sonras  bir araya geldi i           
Koç Holding Yönetim Kurulu 
Ba kan  Mustafa V. Koç ve 
Kurumsal leti im ve Bilgi 
Grubu Ba kan  Ali Y. Koç ile 
sunumuna dair ayr nt lar  
payla t . 



tekrar denemeye karar verdik. Yakla k üç 
ay önce beni Marie Curie’den aray p 6 
milyon ngiliz Sterlini toplama hedefine 
ula t m z  bildirdiler.  

Kay p Ubar kentini bulman z çok ses 
getirmi ti. Çal malar n z n sonuç ver-
di ini ve gerçekten bu kenti buldu u-
nuzu anlad n zda neler hissettiniz? 
Bir çok yöntem denedik ve bu yöntemler-
den biri 1991’de ring servisi Luther’d . 
Ring servisinden Rubülhali Çölü’nün 
foto raflar n  çekmeyi denemi tik, 
NASA’n n yard m yla. Ama i e yarama-
m t . Ben ve e im çok s cak bir günde 
eski bir binan n gölgesinde oturuyorduk. 
Yak n mda Tarih ve Kültür Bakanl ’ndan 

iki Ummanl  Arap’ n grubumuzun yeterin-
ce kazmad n  söylediklerini duydum. 
Kay t yapt m z  ama kaz  yapmad m z  
söylüyorlard . Maskat’taki Bakanl a bunu 
haber vereceklerini ve oradaki Bakan n da 
Sultan’a haber iletece ini ve bu sebepten 
arkeoloji lisans m  kaybedebilece imi 
dü ündüm. Ve böylece, hemen kazmaya 
ba lad k. Ba  arkeolo umuz Yuri’ye ekibi-
mizin hemen kazmaya ba lamas  gerekti-

ini söyledim. Çünkü e er kazmazsak 
Ummanl lar tüm bunlar n film çekmek için 
kullan lan bir bahane oldu unu ve ciddi 
olmad m z  dü üneceklerdi. 
Ekiptekilerde bana, ‘nereyi kazal m’ diye 
sordular. Çünkü nereyi kazmalar  gerekti-

ini bilmiyorlard . Ben de eski kuyunun 
yak nlar n  kazmaya ba lamalar n  söyle-
dim, zira orada bir y n kaya vard . Üç 
gün sonra yüzeyin 9 cm alt nda ta tan 
yap lm  2 bin senelik bir satranç seti bul-
dular. Ard ndan iki ay sonra eski ehir 
surlar n n ba lang c n  bulduk. Bu nedenle 
bu tecrübemizin sadece ansa dayal  
oldu unu söyleyebilirim, kay p ehri bul-
mam za giden yolda teknik bir anlay  
etkin de ildi. 

Bunun gibi amaçlad n z ve pe inde 
oldu unuz yeni ke ifler var m ? 
2012’de gerçekle tirmeye ba lamak için 
oldukça zor bir ke if gezisi planl yoruz. 
 
Yeniden hayata gelseniz yine benzer 
bir ya am biçimini mi seçerdiniz? 
Varsay ma dayal  fikirlerle pek alakam 
yoktur, bu nedenle söylemek zor. Belki 
baz  eylere farkl  bir bak  aç s ndan 
bakard m. 

Geçti imiz aylarda Koç Holding’in 
Üst Düzey Yöneticiler Toplant s  için 
stanbul’dayd n z. Biraz buradaki izle-

nimlerinizden bahseder misiniz? 
ahsen bu büyük kurumun yöneticilerin-

den çok etkilendi imi söyleyebilirim. 
Dünyan n dört bir yan ndaki kurumlarda, 
konferanslarda konu malar yap yorum ve 
bu sebeple insanlar n genel anlamda 
davran lar yla ve tav rlar yla kar  kar -
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Fiennes: “ stemenin ve 
arzulaman n ba ar ya 
giden yolu tamamlad  
fikrine kat lm yorum. Biraz 
da tecrübelerden ö renmek, 
dikkatli planlama yapmak 
ve ans gerekiyor.”

Fiennes’in otobiyografisi 
“Tehlikeyle Ya amak” 

ad yla 1987 y l nda        
kitap haline getirildi. 
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yay m. Burada tan t m insanlar çok 
etkileyicilerdi.

Yapt n z sunum ne kadar amac na 
ula t  size göre? 
Bu sorunun cevab n  bilenler tabii ki seyir-
ciler ve bunu insanlar n tepkileriyle tart-
mak zor bir ey. Önceki aylarda sviçre’de 
600 Alman’a ayn  konu may  yapt m ve 
onlar Amerika’n n bozk rlar nda yerle mi  
olan seyircilere k yasla çok farkl  tepkiler 
gösterdiler. Türklerin gösterdi i tepkiler de 
çok farkl . Genelde tepkiler çal anlar n 
ya ad  bölgeye göre de i iyor. 

Ba ar l  olmak ve kendi alan nda 
marka haline gelmek isteyenlere nas l 
bir mesaj vermek istersiniz? 
Bana kal rsa devaml  olarak de i ken 
durumlara ve esnek olmaya haz r olmal -
lar. Ö rendikleri dersleri farketmeliler. yi 
ve kötü durumlar n analizini yapmay  iste-
meliler ki, kötü olan durumlar  de i tirip iyi 
olanlar  elde tutabilsinler. 

Ba ar ya ula makta ekip çal mas n n 
önemi nedir?
Tek ba ma ke if gezileri de yapt m ve 
bunlar çok e lenceli de ildi, tam tersine 
oldukça tehlikeliydiler. Parmaklar m  kay-

betmeme yol açan t rman  yapt mda 
e er yan mda birisi olsayd  parmaklar m  
kaybetmezdim. Bu sebeple dü manca 
ortamlarda yapt m ke if gezilerini bir 
di er ki iyle yapmay  tercih ediyorum, 
yani bir tak m olarak, çünkü her zaman 
hatalar n zdan ö renemiyorsunuz. 
Hatalar n zdan ö rendi iniz zaman i  i ten 
geçmi  olabiliyor. Küçük bir hatan z, par-
maklar n z  kaybetmenize sebep olabiliyor. 
Bu sebeple yan n zda sizin kadar tecrübeli 
insanlara ihtiyac n z var. Beraberinizde 
çok iyi bir insan olarak gördü ünüz ama 
en uç ko ullarda ne yap lmas  gerekti iyle 
ilgili tecrübesi olmayan biri olmamal . 

Tecrübeleriniz nda, i  adamlar na 
yönetim tarzlar yla ilgili nas l bir tavsi-
yede bulunuyorsunuz?
1980’lerde ben de i  dünyas ndayd m, 
Occidental Petroleum adl  bir petrol irketi 
için çal yordum. irketin Kuzey Denizi 
bölgesi petrol ç kartma operasyonunun 
halkla ili kilerinde yard mc  ba kand m. 
10 y l boyunca görev ald m o dönemde-
ki sorunlar n ke if gezilerindeki sorunlarla 
t pat p ayn  oldu unu gördüm. Asl nda i  
dünyas  ve maceral  yolculuklardaki riskler 
benzerlik gösteriyor. O nedenle cesur ve 
azimli olmalar n  tavsiye ediyorum.
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“  hayat nda yer ald m süre 
zarf nda kar la t m zorluklar 
ke if gezilerindeki sorunlarla 
t pat p ayn …” 



28  BizdenHaberler

MERCEK

Küresel ekonomik krizin etkilerinin konu-
uldu u bir y l  geride b rakt k. Geride 

kalan 2009 y l nda söz konusu krizin etki-
lerinin en çok hissedildi i sektörlerden 
birisiyse otomotiv oldu. Türkiye’nin ihraca-
t n  s rtlayan kilit sektörler aras nda yer 
alan otomotivin çok daha fazla kan kay-
betmemesi ad na bir dizi önlemler al nd . 

imdiyse otomotiv sektörünün oyuncular  
di er tüm di er sektörlerde oldu u gibi 
2010’un neler getirece ini merakla bekli-
yorlar. 2010 y l n n geçti imiz y ldan daha 
zor olaca na inanan Otokoç Otomotiv 
Genel Müdürü Görgün Özdemir ise ken-
dilerinin otomotiv perakendecili inde ve 
araç kiralama alan nda önlerine ç kacak 
f rsatlar  de erlendireceklerini bu kapsam-
da da organik ya da inorganik büyümeyi 
hedeflediklerini aç kl yor. 

Yakla k dokuz ay önce Otokoç 
Otomotiv Genel Müdürlü ü’nü devral-
d n z. Koç Toplulu u’na ilk kez ne 
zaman ve nas l kat ld n z? Bu süreci 
anlatabilir misiniz? 
Lisans e itimim s ras nda TEV bursiyeriy-
dim. 1988 y l nda Bo aziçi 
Üniversite’sinde yüksek lisans m  yapar-
ken Koç Holding Mali ler 
Koordinatörlü ü’ne yeti tirme eleman  
arand  ile ilgili bir ilan gördüm. Bu ilan 
üzerine ba vurumu yapt m; Nevzat 
Tüfekçio lu ve Alpay Ba r aç k ile yapt -

m görü melerin ard ndan i e ba lad m. 
Mali ler Koordinatörlü ü’nde 10 y l çal -
t m. Ard ndan Koç Toplulu u bünyesinde-
ki Fruehauf ve Koçta ’ta görev ald m; 
2001 y l nda ise görevime Otokoç 
Otomotiv’de Mali ler Genel Müdür 
Yard mc s  olarak devam ettim. 2009 y l  
Haziran ay ndan itibaren ise yeni görevimi 
sürdürüyorum.

Dünya, 2009 y l nda oldukça zor bir 
s navdan geçti. 2009 y l  ile ilgili genel 
de erlendirmenizi ve bulundu unuz 
sektörlerdeki durumu payla r m s -
n z? 
Bence 2009 y l  ülkeler, irketler ve tüm 
insanl k için ‘gerçeklerle’ yüzle me y l  
oldu. 

OTOKOÇ OTOMOT V GENEL 
MÜDÜRÜ ÖZDEM R:        

YÜZDE 26 BÜYÜDÜK 
Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, 
geçti imiz y la oranla yüzde 10 büyüyen otomotiv 
pazar nda kendilerinin yüzde 26 büyüdüklerini,              
pazar paylar n  da yüzde 8,5’e ç kard klar n  söylüyor. 

Özdemir: Orta ve uzun 
vadede hedefimiz; 
Türkiye’de 10 araçtan 
birini sat yor olmak.
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Krizi iyi yöneten ve tedbirlerini önceden 
alm  ülkeler, krizle birlikte h zl  aksiyon 
göstererek krizin etkilerini azalt rken, baz  
ülkelerde ekonomi tamamen felç oldu. 
Üzerinde ya ad m z kaynaklar n ve eli-
mizdeki imkânlar n sonsuz olmad n  bir 
kez daha anlad k. Gerekti inde hâlâ 
tasarruf yap labilecek noktalar n oldu unu, 
gelecekte ya anabilecek olumsuz durum-
lar için tedbirli olman n, uzun vadeli plan-
lar yapman n, her alanda ‘sürdürülebilirli-

in’ ne kadar önemli oldu unu gördük. 
2008 y l  sonunda patlayan kriz kendini 
çok daha önceden belli etmi ti asl nda, 
Koç Toplulu u olarak 2008 y l  ba nda 
al nan kararlar n ne kadar yerinde oldu u-
nu ve krizden nas l en az kay pla ç k labi-
lece ini göstermi  olduk.   

çinde bulundu umuz ortam getirdi i 
baz  s k nt lar n yan nda, f rsatlar  da içinde 
bar nd r yor. Güçlü bir finansman yap s  
olan irketler bu gibi dönemlerde sat n 
almalar ile h zl  bir büyüme yakalayabiliyor. 
2010 y l nda birçok sektörde bu do rultuda 
sat n almalar ya anaca n  dü ünüyorum. 

Peki, Türkiye’deki sektörü nas l 
de erlendiriyorsunuz? 
Ülkemizde ise, sektör 2009 y l na çok 
kötü ba lad . Önünü göremeyen üretici ve 
ithalatç lar da stok bask s  ya amamak 
ad na, üretimlerini ve ithalatlar n  bu orta-
ma göre ayarlad lar. Mart ay nda ba layan 
ÖTV indiriminin otomobil ve hafif ticari 
araçlara pozitif etkisi oldu. Dolay s yla top-
lam sat lar  içinde otomobil ve hafif ticari 
araçlar a rl kl  olan markalar bu indirim-
den daha fazla faydaland . 

Pazar n gidi at n  iyi tahmin eden ve 
üretim veya ithal araç tedarik planlamas n  
iyi yapan irketler bu dönemde ön plana 
ç kt . ÖTV indiriminin bitmesiyle, son 
aylarda yap lan indirimler ve irketlerin 
sundu u farkl  ödeme alternatifleri tüketici 
tercihinde etkili oldu. Bütün bunlar n neti-
cesinde toplam pazar 2008 y l na göre 
yüzde 10 büyüme ile 574 bin adet ger-
çekle ti. 2010 y l na bakacak olursak; 
toplam pazar  500 bin adet olarak belirle-
mi tik. Ocak ve ubat aylar  planlar m z 
do rultusunda gidiyor; ancak gerçek gös-
terge Mart ve Nisan aylar  olacakt r ve bu 
aylardaki sat lara bakarak pazar n nereye 
gidece ini tahmin edebiliriz. 2010 y l nda 
esasen s k nt l  gördü üm konu; sat  
sonras . Sat  sonras  taraf nda araç giri -
leri dü üyor; hedeflerimizi tutturmakta 
s k nt lar ya yoruz. Zira 2006 ve 2007 

y l ndaki yüksek pazar adetlerinin daha 
sonraki y llarda azalmas  sat  sonras  hiz-
meti alan araç say s n n azalmas na neden 
oldu. Burada önemli görev üreticilere 
dü üyor; araçlar m z n kalitesi artt , 
bununla ba lant l  olarak garanti süreleri-
nin artt r lmas  en etkili çözüm olacakt r 
diye dü ünüyorum. Bir hat rlatma da son 
y llarda yeni aç lan sat  ve servis noktala-
r yla ilgili olarak yapmak istiyorum. 
Ekonomik görünümün iyi oldu u ve paza-
r n da belli adetlerin üzerinde oldu u 
dönemlerde ana markalar yeni bayi yat -
r mlar n  te vik ediyorlar ve ciddi yat r mlar 
yap l yor. Ancak sat lar n azald  dönem-
lerde bayilerin finansman yükü art yor ve 
bayiler çe itli zorluklarla kar la yor. 

Sizin taraf n zda süreç nas l i ledi?
Biz ise temsil etti imiz Ford ve Tofa  mar-
kalar n n da etkisiyle, ÖTV te viki ve son-
ras ndaki dönemi oldukça iyi de erlendir-
dik. 2008 y l nda otomotiv pazar ndan 
yüzde 7,4 pay al rken, 2009 y l nda top-
lam 48 bin 850 adet araç sat na ula a-
rak, bu rakam  yüzde 8,5’e ç kard k. 
Pazar, geçti imiz y la göre yüzde 10 
büyürken, biz yüzde 26 büyüdük ve 
pazar pay m z  yüzde 7,4’ten yüzde 8,5’e 
ç kard k. Ford, Fiat, Renault ve Hyundai’den 
sonra en fazla sat  yapan 5’inci irket 
olduk. 2009 y l nda, Ford toplam pazarda, 
Fiat binek ve hafif ticari toplam nda, 
Hyundai ise otomobilde en fazla araç 
satan markalar oldular. 

Türkiye’de otomotiv perakendecili i 
taraf na bakt m zda sat  adedi, ciro, 
servis giri  adedi, kârl l k, sigorta sat , 
k sacas  hangi aç dan bakarsan z bak n, 
Otokoç Otomotiv aç k ara lider konumda. 
Avis ve Budget markalar m zla hizmet ver-
di imiz k sa süreli araç kiralama sektörün-
de de bu böyle. Avis y llard r liderli i kim-
seye b rakmad . ki buçuk y ld r bünyemiz-
de faaliyet gösteren Budget da 3’üncü 
s raya yerle ti. Uzun dönemli (operasyo-
nel) araç kiralamada ise biz kademeli 
büyüme modelini tercih etti imiz için filo 
adedi olarak ilk s rada de iliz, ancak bu 
stratejik bir karar tabii ki.

Otokoç Otomotiv ula t  i  hacmi itiba-
r yla Avrupa’daki ve Amerika’daki benzer 
yap larla büyüklü ünü k yaslayabilece i-
miz bir konuma geldi. 

Yeni araç sat  adetlerine göre bir 
s ralama yapt m zda, Avrupa’da 20’nci 
Amerika’da ise 10’uncu s rada yer al yo-
ruz. 

Önümüzdeki dönemde tüm 
dünyada bir toparlanma ya an-
mas  bekleniyor. Ancak esas 
itici gücü olu turacak ülkelerin, 
BRIC ülkeleri olaca  kesin.

OTOKOÇ OTOMOT V’ N 
YÜKSELEN TRENDLER

Otokoç Otomotiv; Ford ve Tofa  
markalar n n da etkisiyle, ÖTV 
te viki ve sonras ndaki dönemi 

oldukça iyi de erlendirdi.

2009 
PAZAR PAYI

 % 8,5

2008 
PAZAR PAYI 

% 7,4 
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çinde bulundu umuz y l ve önümüz-
deki dönem için Otokoç Otomotiv’in 
hedefleri ve uzun vadedeki stratejile-
riyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Artan rekabet ortam nda 1,1 puanl k bir 
art  yakalamak oldukça zor asl nda, 
hedefimiz bu seviyelerin alt na inmemek. 
Orta ve uzun vadede hedefimiz, 
Türkiye’de 10 araçtan birini sat yor olmak. 
Bu hem bizim performans m z hem de 
temsil etti imiz markalarla ilgili bir durum. 
Biz temsil etti imiz markalar n sat lar  
içinde ald m z paylardan yola ç karak 
bütçelerimizi olu turuyor, bu do rultuda 
hedeflerimizi gerçekle tiriyoruz. Ana mar-
kalar n sat  performanslar , bizim Türkiye 
içinden ald m z pay  do rudan etkiliyor. 
Türkiye pazar ndan yüzde 10 pay alma-
m z; ya ana markalardan ald m z paylar  
5’er puan art rmam z, ya ana markalar n 
pazardan ald klar  pay n toplam n n yüzde 
35 seviyesinde olmas  ya da Otokoç 
Otomotiv olarak ba ka markalar  bünye-

mize katmam zla mümkün. u anda Ford, 
Fiat, Alfa Romeo, Lancia ve Volvo marka 
araçlar n sat n  yap yoruz. Geçti imiz y l 
bu markalar n pazardan ald klar  paylar n 
toplam  yüzde 30 idi. 

2009 y l  Eylül ay nda yurt içi sat lardan 
ald m z pay yüzde 11 oldu. Dolay s yla 
yüzde 10’luk hedefimizi de a abilece imi-
zi gösterdik. Markalardan ald m z paylar  
koruyarak, kamyon i inin büyütülmesi ve 
perakende sat larda sad k mü teri oran-
lar n n art r lmas yla yüzde 10’luk hedefi 
gerçekle tirece imize inan yorum.

Mevcut tesislerimizden uygun olanlar n 
çok markal  hale getirilmesi için çal yo-
ruz. Hedefimiz uygun noktalarda ortak 
tesis kullan mlar yla önemli yat r m ve ope-
rasyonel maliyet avantajlar  elde etmek. 
Büyüdü ünüz ve farkl  markalara hizmet 
etti iniz taktirde sistemde rekabet gücü-
nüz art yor. 2007 Kas m ay nda Eski ehir, 
2008 May s ay nda Bursa’da aç l n  yap-
t m z tesislerimiz ile buna ba lad k. 2009 
A ustos ay ndan bu yana Otokoç 
Otomotiv Ta delen ve Otokoç Otomotiv 
Antalya tesislerinde ilk kez Koç Toplulu u 
d ndan bir marka olan Volvo otomobille-
rin sat  ve servis hizmetlerini sunmaya 
ba lad k. 2010 y l nda Adana ve Konya’da 
da Volvo’yu temsil etmeye ba layaca z; 
hedefimiz 2010 y l nda Volvo sat lar ndan 
en az yüzde 25’lik pay almak. 

Di er bir i  kolunuz da araç kiralama 
ve ikinci el alan nda. Söz konusu 
pazardaki konumlanman z hakk nda 
da bilgi alabilir miyiz?

u anda Avis’te k sa süreli kiralama i inde 
yüzde 15 pazar pay yla aç k ara lider 
durumday z. 2007 Haziran ay nda 
Türkiye’de temsil etmeye ba lad m z 
Budget’ n u anki pazar pay  yüzde 5 
seviyesinde; amac m z Budget’la pazarda 
ikinci s raya yerle mek. Avrupa pazar  ile 
kar la t r ld nda ülkemizin k sa süreli 
araç kiralama sektöründe hâlâ olmas  
gereken seviyeden çok uzak oldu unu 
görüyoruz. Türkiye’de 10 bin ki iye dü en 
kiral k araç say s  yaln zca iki adet iken; bu 
oran kom umuz Yunanistan’da ve Bat  
Avrupa ülkelerinde 50 adet seviyelerinde; 
k sacas  bizim tam 25 kat m z. 

Operasyonel kiralama taraf nda pazar 
pay m z yüzde 10’lar düzeyinde. 
Geçti imiz y llarda oldu u gibi operasyo-
nel kiralama i inde finansman dengemize 
ve kredi yükümüze azami dikkati göstere-
rek, kademeli büyüme hedefimizi koruyo-

Ford, Fiat, Alfa Romeo, Lancia 
ve Volvo marka araçlar n sat -
n  yap yoruz. Geçti imiz y l bu 
markalar n pazardan ald klar  
paylar n toplam  yüzde 30 oldu. 
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ruz. Ayn  zamanda araç tedari i ile ilgili 
alternatif yöntemler geli tirerek, operasyo-
nel maliyetlerimizi azaltmay  hedefliyoruz.

Di er i  birimlerimizde de ayn  ekilde 
büyüme hedefliyoruz. kinci el i imiz her 
geçen gün geli iyor. Mü terilerimize sun-
du umuz alternatif ödeme ko ullar , ikinci 
elde garanti imkân  ve güvenilir imaj m z 
sayesinde ikinci el pazar ndan ald m z 
pay sürekli art yor. Toptan yedek parça 
i imizi tesis, teknoloji ve altyap  yat r mlar  
ile geli tirmeyi hedefliyoruz. Otokoç 
Otomotiv ve Birmot ubelerimizde yürüt-
tü ümüz sigorta ve finansman hizmetleri-
ni, Kas m ay nda Otokoç Otomotiv 
Sigorta Arac l k Hizmetleri A. . tüzel ki ili-
inde toplad k. Çoklu acentelik sistemi 

sayesinde sigorta finansman i lerinde 
verimlili i ve kârl l  art rmay  planl yoruz.

Bütün bunlar n neticesinde ise, tabii ki 
kârl l m z  ve sermaye verimlili imizi art -
rarak hissedarlar m za daha fazla temettü 
ödemeyi planl yoruz; ayr ca irketin halka 
aç lmas  da planlar m z dâhilinde.

Grup (Blok) Muafiyeti konusu çok 
konu uldu. Bu konuda son durum 
nedir? Yans malar  nas l gerçekle ti?

u anda Avrupa’da ve Türkiye’de yürür-
lükte olan düzenleme Temmuz 2002’de 
kabul edilen ve 31 May s 2010’da süresi 
dolacak olan düzenleme. Bu düzenleme 
AB’de Ekim 2003’te yürürlü e girmi ti, 
biz de ise yürürlü e girme tarihi 1 Ocak 
2006’d r. May s 2010’dan sonra ne ola-
ca  ise, u an için belli de il, AB 
Komisyonu 2009 Eylül sonuna kadar ilgili 
kurumlardan görü lerini ald  ve çal mala-
r n  sürdürüyor. Son olarak komisyon, 
olas  senaryolara göre bir ‘Etki 
De erlendirme Raporu’ yay nlad . 

Komisyonun özenle üzerinde durdu u 
bir nokta var: Dünya’da ya anan ekono-
mik krizden en çok etkilenen sektör olan 
otomotiv sektörüne ve bu sektörde yer 

ti sonuçlar nda, Ford ve Tofa  bayilerinin 
olu turdu u Türkiye ortalamas n n üzerine 
ç kt lar. Otokoç Otomotiv Ata ehir ve 
Antalya ubelerimiz ise, sat tan duyulan 
memnuniyet sonuçlar na göre Ford 
Avrupa taraf ndan verilen Chairman’s 
Award ödülünü almaya hak kazand lar. 
Avis, EAMEA (Avrupa, Afrika, Ortado u 
ve Asya) ülkeleri mü teri memnuniyeti 
s ralamas nda üç y ld r elde etti i birincili-
ini bu y l da korudu ve dört y l üst üste 

bu ba ar ya imza atm  oldu. Avis ayr ca 
geçti imiz y l ‘SKAL TE Turizmde Kalite 
Ödülleri’ kapsam nda ‘Turizm Ta mac l  
Ödülleri’ dal nda ilk defa aç lan ‘Araç 
Kiralama’ kategorisinde ödül sahibi oldu. 
Budget ise mü teri memnuniyeti sonuçla-
r n  iyile tirerek, 2009 y l  sonunda yüzde 
88,4 gibi oldukça yüksek bir rakama ula -
t . Ba ar y  yakalamada mü teri odakl  
olmak ile e  öneme sahip oldu una inan-
d m di er bir konu da insan kayna n z n 
gücü ve kalitesidir. nsan kayna m za 
verdi imiz önem, kariyer planlamas , tek-
nisyenlerimizden en üst düzey beyaz 
yakal  çal an m za kadar yayg nla t r lan 
e itim programlar  sayesinde insan kay-
naklar  kalitemiz, çal anlar m z n irkete 
ba l l  ve memnuniyet düzeyleri her 
geçen gün artmaktad r. Tüm i  birimleri-
mizin, çal an memnuniyeti sonuçlar na 
göre Koç Grubu ortalamas n n üzerinde 
olmas  da bu çal malar n bir göstergesi.

 temponuzun yo un oldu unu bili-
yoruz. Bu yo un tempodan kurtulmak 
için neler yap yorsunuz?
Çok klasik gelecek ama bir gerçek. 12 ve 
3 ya lar nda iki k z m var; onlarla vakit 
geçirmek  bütün yorgunlu umu al yor. 
Ayr ca eski stanbul’un art k eskimeye, 
unutulmaya yüz tutmu  sokaklar n  gez-
mekten, ke fetmekten çok zevk al yorum.

Son iki y lda önemli a ama kaydetti im 
foto rafç l k ise bir di er ve önemli hobim. 

2009’da Ford toplam pazarda, Fiat 
da binek ve hafif ticari toplam nda 

en fazla araç satan marka oldu

“Avis, EAMEA ülkeleri mü teri 
memnuniyeti s ralamas nda 

üç y ld r elde etti i birincili ini 
bu y l da korudu.”

alan tüm oyunculara ilave yükler getirecek 
ve durumlar n  daha da kötüye götürecek 
uygulamalara neden olmamak. 

Otomotiv perakendecili i ve araç 
kiralama i inde ba ar y  getiren dina-
mikler nelerdir? 
Öncelikle hangi sektörde i  yap yorsan z 
yap n, önemli olan tüm i  süreçlerinde 
odak noktan z n mü teri olmas d r. Ben 
mü terileri bir kutup y ld z na benzetirim. 
Mü teri mutlulu u her zaman bir numaral  
önceli imizdir. 

Otokoç Otomotiv ve Birmot, 2009 y l  
sat  ve sat  sonras  mü teri memnuniye-



TOPLUMSAL SORUMLULUK

AMER KAN HASTANES  LE 
SA LIKTA YEN  DÖNEM
VKV Amerikan Hastanesi’nin açt  M.D. Anderson Radyasyon Onkoloji 
Merkezi kanser hastal n n tedavisinde Türkiye’yi bir marka haline 
getirirken bir yandan da sa l kta kaliteyi yükseltiyor. 

Vehbi Koç Vakf  Amerikan Hastanesi dünya 
çap nda önemli bir ba ar ya imza att . 
Amerika’da hizmet veren ve kanser tedavi-
sinde dünyaca ünlü otorite kabul edilen 
M.D. Anderson Kanser Merkezi ile i birli i 
yaparak M.D. Anderson Radyasyon 
Onkoloji Merkezi’ni açt . Amerikan 
Hastanesi, bu merkezle hem Türkiye’den 
hem de çevre ülkelerden hastalar  tedavi 
etmeyi amaçl yor. M.D. Anderson 
Radyasyon Onkoloji Merkezi ile ilgili ayr nt -
lar  VKV Amerikan Hastanesi Genel Müdürü 
Doç. Dr. Evren Kele ’ten dinledik. 

Amerikan Hastanesi olarak M.D. 
Anderson Kanser Merkezi ile M.D. 
Anderson Radyasyon Onkoloji 
Merkezi’ni açt n z. Bizlere bu merkez-
lerden bahseder misiniz?
Texas Üniversitesi’ne ba l  M.D. Anderson 
Kanser Merkezi ile birlikte kurdu umuz 
ünite, kanser hastalar na, tedavilerinin rad-
yoterapi yani n tedavisi a amas nda hiz-
met vermek üzere kuruldu. Merkezimiz, 
hem altyap  olarak günümüzün en ileri tek-
nolojisine sahiptir hem de içinde bar nd rd  
insan kayna  olabilecek en iyi ekilde e itil-
mi tir. Bu iki özelli ine ek olarak, merkezi-
mizdeki hasta bak m süreçleri M.D. 
Anderson’un bu konudaki engin deneyimi 
paralelinde Houston’daki ana yap  ile tama-
men ayn  olmak üzere kurgulanm t r. Söz 
konusu hasta bak m sürecinin temel nitelik-
lerinden birisi de, M.D. Anderson’ n tüm 
uydu kliniklerinde oldu u gibi, stanbul’da 
tedaviye al nacak her hastan n tedavi para-
metrelerinin üzerinden Houston’daki rad-
yasyon onkologlar  ile birlikte geçilmesi ve 
tedavinin ayr nt lar n n kurum içi mutabakat 
ile belirlenmesidir.

Toplam 15 milyon dolar harcayarak ger-
çekle tirdi imiz bu yat rmda varolan tbbi 
teknoloji Houston’da kullan lmakta olan ekip-
mann en yeni ve geli mi  olanlard r. Tbbi 

geçiyorsa, hasta bak m kalitesinden tama-
men emin olmak istiyorlar. Amerikan 
Hastanesi’ni tercih etmelerinde kurum ismi-
mizin sayg nl  kadar, bünyesinde bulundu-
umuz Vehbi Koç Vakf  ve arkam zdaki 

Holding’den etkilenmeleri de rol oynad . 
Ortak hedeflerimiz örtü tü, i birli ine karar 
verdik ve böylece M. D. Anderson’a ba l  
bir uydu radyasyon onkolojisi merkezi ilk 
kez ABD d nda aç lm  oldu.

Kanser hastalar  hastal n hangi evre-
sinde bu merkezden faydalanabilirler?
Hastal n do al seyri, yayg nl  ve hastaya 
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Doç. Dr. Evren Kele : 
“Amerikan Hastanesi, 

sunmu  oldu u hizmetin 
kalitesi ile ülkemizde sa l kta 

kalitenin yükseltilmesinde 
öncü bir rol üstlenmi tir.”

cihazlarn kurulumu, kalibrasyonu ve testleri 
Amerikal  teknisyenler tarafndan Houston ile 
ayn  standartta yap lm t r. Kalite açsndan 
süreklili i M.D. Anderson tarafndan sa lan-
maktadr. M. D. Anderson’da yeti mi  olan 
bugünkü ve gelecekteki doktorlarmza ek 
olarak, tüm tbbi personel, yani fizik mühen-
dislerimiz, teknisyenlerimiz ve hem irelerimiz 
Amerika’da M. D. Anderson standartlarn 
göre e itimden geçmi  ve sertifikalandr lm -
t r. Destek elemanlarmz olan tbbi sekreterler 
ve desk sekreterleri de özenle seçilmi , e itil-
mi  ve bilingual çal anlarmzdan olu makta-
d r. Sonuç olarak merkezimizin en önemli 
niteli i, verilecek tbbi hizmetin Houston’daki 
merkez ile birebir ayn  olmasdr.

AMER KA DI INDA LK B RL

M.D. Anderson Kanser Merkezi yap lan 
bu yat r mla ilk kez Amerika d na ç k-
m  oldu. Bu önemli bir ba ar ... 
Amerikan Hastanesi bu i birli ini ger-
çekle tirmeyi nas l ba ard ? 
Proje üzerinde 2007 y l  ba lar nda çal -
maya ba lad k. O dönemde M. D. 
Anderson uluslararas  i birli i konusunda 
deneyimleri olmadan “i  orta ” ara-
y  içinde iken, biz de Türkiye’de 
bu hizmeti ortalama standartlar n 
çok üzerinde verebilecek bir 
çözüm aramakta idik. 

M. D. Anderson “affiliasyon” 
sözcü ünü son derece dar 
anlamda tan mlayan bir kurum. 
E er kendi kurum isimleri 
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Toplam 15 milyon dolar 
harcayarak gerçekle tirdi imiz 

bu yat r mda varolan t bbi 
teknoloji M.D. Anderson Kanser 
Merkezi’nde kullan lmakta olan 

ekipman n en yeni ve geli mi  
olanlar d r.

spesifik sa l k ko ullar , radyoterapinin tek 
ba na ya da cerrahi ve/veya kemoterapi 
öncesinde, birlikte ya da sonras nda kulla-
n lmas  karar  için önemlidir. Radyoterapi, 
tüm kanserli hastalar n yar s ndan fazlas -
n n, tan  konulduktan sonraki sürecin bir 
noktas nda gereksinim duyduklar  bir teda-
vi yöntemidir. Radyoterapi küratif (etkin 
tedaviye yönelik), adjuvan (peki tirme 
amaçl , di er tedavilere ek olarak), palyatif 
(hastal a ba l  a r , kanama ve benzeri 
ikayetlerin ortadan kald r lmas na yönelik) 

veya profilaksi için (koruma amaçl ) uygula-
nabilmektedir. Ak lda tutulabilecek nokta, 
radyoterapinin yaln z ileri evre tümörler için 
de il, ihtiyaç duyulan her evrede devreye 
girebilecek bir yöntem oldu udur. Kanser 
hastas nda uygulanacak en uygun tedavi-
nin belirlenmesi için cerrahi, radyasyon 
onkolojisi, t bbi onkoloji, patoloji, radyoloji 
ve nükleer t p gibi birçok ilgili bran n e gü-
düm içinde çal mas  gerekmektedir. 
Hastan n tek tek ilgili disiplinlerdeki hekim-
leri dola mak zorunda kalmamas  için ise 
kurumsal bir yap  ve tan mlanm  süreçler 
son derece önemlidir. 

Kanser hastal  son dönemlerde ülke-
mizde daha s k görülüyor. Bu art a ve 
ülkemizdeki ihtiyaçlara dair bilimsel 
verileri bizimle payla abilir misiniz? 
Bilindi i gibi kanser, yayg nl  ve öldürü-
cülü ünün yüksek olmas  nedeniyle günü-
müzün en önemli sa l k sorunlar ndan 
birisidir. Sözünü etti iniz art n nedenleri-
ni incelerken, görülme s kl n  etkileyen 
birkaç faktörü dikkate almak uygun ola-
cakt r. Öncelikle tan  yöntemlerinin geli -
mesi ve sa l k kurulu lar ndan yararlanma 
olanaklar n n artmas  sonucunda daha 
çok olguda kanser tan s  konulmaya ba -
lanm t r. Ayr ca, di er ölümcül hastal kla-
ra kar  etkin tedavi yöntemlerinin geli ti-
rilmesi ve kullan mlar n n yayg nla mas  ile 
ülkemizde genel ya am standard  yükse-
lip, ortalama ya am süresi uzam  ve ya l  
nüfusumuz artmaya ba lam t r. Bu faktör 
de kanser görülme s kl n  art rmaktad r. 
Benzer ekilde, sosyo-kültürel düzeyi 
yükselen ki ilerin sa l na özen göster-
mesi ve hekime ba vurmas  kanser tan s -
n n görülme s kl n  artt rd . Son y llarda 
ülkemizde kanser konusundaki fark ndal k 
belirgin olarak artmakla birlikte, görülme 
s kl  konusunda do ru bilimsel verilere 
ula mam z için yeterli ve yayg n bir ulusal 
kanser kay t sistemimiz ne yaz k ki bulun-
mamaktad r.  

Son olarak Türkiye nüfusunun yakla k 
yüzde 20’sini temsil eden sekiz ilimizi kap-
sayan 2005 tarihli kay t de erlendirmeleri 
ülkemizdeki kanser insidans n  yakla k yüz-
binde 175 olarak göstermekte, ancak 
henüz tüm ülkede gerçek kanser insidans  
net olarak bilinmemektedir.

M.D. Anderson Radyasyon Onkoloji 
Merkezi’ne çevre ülkelerden de talep 
olaca n  dü ünüyor musunuz? Bu 
yat r m  sa l k turizmi aç s ndan nas l 
de erlendiriyorsunuz? 
Amac m z, nitelikli sa l k hizmetini ve Kuzey 
Amerika’n n en iyileri ayar ndaki hasta bak -
m n  sa lamak ve ucuzlu umuz ile de il, 
t bbi ve genel hizmet kalitemiz ile hasta ve 
yak nlar na çekici gelmektir. Bu çerçevede, 
M.D. Anderson Radyasyon Onkolojisi 
Merkezi’nin çevre ülkelerden talep yaratma 
konusunda mükemmel bir örnek olu tura-
ca na inan yorum.

M.D. Anderson ile anla mam z çevre 
ülkeleri (Rusya dahil) içermektedir. Pek 
tabii ki hedefimiz dünyan n bu bölgesinde 
ya ayan insanlar n Texas yerine bizi tercih 
etmeleridir. M.D. Anderson da bunu des-
teklemektedir. lk bak ta bu durum 
MDA’n n ç karlar  ile çeli ecek gibi görünü-
yorsa da marka bilinirli inin artmas  ve rad-
yoterapisini burada ba ar l  olarak tamam-
layan hastalar n kanser tedavilerinin di er 
a amalar nda Houston’a gidebilecek 
olduklar  unutulmamal d r. Hem ayn  kalite-
de hizmet hem de yolculu un k sal  ve 
tedavi maliyetlerinin nisbeten ucuzlu u 
çevre ülkelerden hastalar n bizi tercih 
etmelerini kolayla t racakt r.

Amerikan Hastanesi’nin slogan  
“Sa l kta Kalite”. Bu aç dan bakt n z-
da Amerikan Hastanesi’nin sa l kta 
standartlar  yükseltti ini söyleyebilir 
miyiz? 
Sa l kta kalite, i in do as  gere i sürekli 
geli en hareketli bir hedeftir. Amerikan 
Hastanesi, 1923 y l ndan bu yana, özellikle 
de Vehbi Koç Vakf  bünyesine kat ld  1995 
y l ndan bugüne, sunmu  oldu u hizmetin 
kalitesi ile ülkemizde sa l kta kalitenin yük-
seltilmesinde öncü bir rol üstlenmi tir. 
Türkiye’de ilk Hasta Haklar  Ofisi’nin kurul-
du u hastanemiz, özelikle uluslararas  alan-
daki deneyimi ve hasta bak m standartlar n  
hayata geçirme konusunda üstlenmi  oldu-
u liderlik rolü ile Türkiye’deki hastalar n 

kendi ülkelerinde kaliteli sa l k hizmeti alabil-
melerine olanak sa lamaktad r. 

M.D. Anderson Radyasyon Onkoloji 
Merkezi’nde görev alan  tüm t bbi 

personel, Amerika’da M. D. Anderson 
standartlar na göre e itimden geçti ve 

sertifikaland r ld .
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STRATEJ K SATINALMA

SATINALMA Z RVES ’NDE 
YOL HAR TASI BEL RLEND
Ortak sat nalmalar yoluyla 2003 y l ndan 2009 y l na kadar önemli ba ar lara imza atan 
Koç Toplulu u, bu alanda daha da ba ar l  olmak ad na yap labilecekleri Ortak Sat nalma 
Zirvesi’nde konu tu. 

Koç Holding Kurumsal leti im ve Bilgi 
Grubu Ba kan  Ali Y. Koç’un aç l  konu -
mas yla ba layan Ortak Sat nalma 
Zirvesi’ne, Zer ve Promena irketlerinin 
yöneticileri ve Topluluk irketlerinin temsil-
cileri kat ld . Koç Holding CEO Vekili 
Turgay Durak’ n da bir konu ma yapt  
zirvede 2010 y l nda yap lacak çal malar-
da izlenecek yol konu uldu. Toplant n n 
ana gündem maddesi ise ortak sat nalma 
süreci ile ilgili yaz l  politikalar ve prosedür-
ler oldu. Toplant da Ortak Sat nalma çal -
malar  d nda, Topluluk irketlerinin sat -
nalma süreçlerinin iyile tirilip geli tirilmesi 
ile ilgili yap lacak çal malar üzerinde de 
kapsaml  bir biçimde duruldu.

Toplantnn aç l n  yapan Ali Y. Koç, bu 
kapsamda Topluluk satnalma süreçlerinin ve 
ortak satnalmann stratejik önemine de indi.

PROMENA VE ZER        
YAPILANMALARINI ANLATTI

Ali Y. Koç’un ard ndan Promena Genel 
Müdürü Ahmet Dalyan ve Zer A. . Genel 
Müdürü Tu rul Fad ll o lu söz ald . Her iki 
irketteki yap lanmay  kat l mc larla payla-
an Dalyan ve Fad ll o lu, yap lan al mlara 

yönelik örnekler sundular.

ba ar l  çal malar yap ld na vurgu yapan 
Dalyan, 12 Topluluk irketi ile entegrasyon 
yap ld n  söyledi. Promena’n n bugüne 
kadar yapt  çal malara rakamsal olarak 
örnek veren Ahmet Dalyan, yap lan toplam 
e-ihale ve aç k art rma adedini 6 bin 500 
olarak aç klad . Toplam i lem hacminin 2.7 
milyar dolar oldu unu dile getiren Dalyan, 
sa lanan toplam tasarrufun da 200 milyon 
dolar oldu una dikkat çekti.

Ahmet Dalyan’ n ard ndan söz alan isim 
Zer A. . Genel Müdürü Tu rul Fad ll o lu 
oldu. Zer’in yapt  çal malarla sa lad  
faydalar  dile getiren Fad ll o lu, i  süreçle-
rinde kar la lan aksakl klara ve kaybedilen 
zaman n telafisine yönelik geli tirdikleri çal -
malar  aktard . Tu rul Fad ll o lu 2003 y l n-
dan bugüne, önce medyadan ba layarak, 
temizlik, güvenlik gibi hizmetlere daha sonra 
da endirekt malzeme ve lojistik gibi pek çok 
alana girdiklerini söyledi. Fad ll o lu sat nal-
madaki en önemli hedeflerinin, daima 
“marka taleplerini kar layacak, rekabete 
göre en uygun fiyat , en iyi ko ullarla almak” 
oldu unu sözlerine ekledi. “Topluluk olarak 

Koç Holding CEO Vekili 
Turgay Durak, ortak 
sat nalma alan nda 
yap lacak iyile tirmelerin 
önemine dikkat çekti. 

Kurumsal leti im ve Bilgi 
Grubu Ba kan   Ali Y. Koç, 
Topluluk olarak hedeflenen 
rakamlara ortak sat nalma 
faaliyetleri ile  ula labile-
ce inin sinyallerini verdi.

Promena Genel Müdürü Ahmet Dalyan 
ortak sat nalma ile sa lanan katma de ere 
dikkat çekerken, bu unsurlar  öyle s ralad : 
Maliyet avantaj  ve süreç verimlili i, zaman 
ve i gücü tasarrufu, effafl k ve raporlana-
bilirlik, merkezi sat nalma yönetimi ile teda-
rikçi ileti imi ve entegrasyonu… Enerjiden 
sa l a, in aattan perakendeye, dayan kl  
tüketimden turizme kadar bir çok alanda 
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f ndan yap lmas n n önemli bir husus oldu-
unun ancak ortak yap lacak anla malarla 

bir fayda sa lanabiliyorsa bunun yap lmas  
gerekti inin alt n  çizdi. Durak sözlerine 
öyle devam etti: “Endirekt malzeme ve 

di er destek hizmetleri sat nalmalar  konu-
lar nda ise mümkün oldu unca irketlerimi-
zin Zer irketimizdeki uzmanl n geli imine 
destek olmas , bu tür hizmet ve malzeme-
lerin ortak sat nal nmas  gerekti ini vurgula-
mak istiyorum. Bu, hem irketlerimizin 
kendi ana i lerine odaklanmalar n  sa laya-
cak hem de Topluluk hacim avantaj n n 
kullan lmas yla maliyetlerimiz dü ecektir.”

Ortak Sat nalma Zirvesi, “Medya, 
Sat nalma ve Lojistik” konular nda kon-
sey ve kurullardan beklentilerini dile geti-
ren Durak’ n konu mas n n ard ndan soru-
cevap bölümü ile sona erdi.

Gerçekle tirilen Ortak Gerçekle tirilen Ortak 
Sat nalma Zirvesi’ne Zer Sat nalma Zirvesi’ne Zer 
ve Promena’n n yan  s ra ve Promena’n n yan  s ra 

Topluluk irketlerinin Topluluk irketlerinin 
yöneticileri de kat ld .  yöneticileri de kat ld .  

Amaç, Koç Toplulu u’nun sahip 
oldu u hacmi verimli kullanmak.

Promena Genel Müdürü 
Ahmet Dalyan  gerçekle -

tirilen sat nalmalarla 
200 milyon dolar tasarruf 

yap ld na dikkat çekti. 

Zer A. . Genel Müdürü 
Tu rul Fad ll o lu, 
amaçlar n n kaliteden ödün 
vermeden, optimum 
maliyetli sat nalmalar  
gerçekle tirmek oldu unu 
söyledi. 

rekabette öne ç kmam z gerekmekte ve 
bunun en önemli yolu do ru i  alanlar na 
odaklanmakt r.” diyen Fad ll o lu sözlerine 
öyle devam etti: “ irketlerimizin ana i  

alanlar na odaklanabilmesi için Zer di er 
alanlar diyebilece imiz konularda uzmanla -
may  hedeflemektedir. Bunu tabii ki sizler ile 
çal arak ve sizlerin beklentileri do rultusun-
da yapacakt r.”

DURAK: “HAC M AVANTAJINI 
KULLANMALIYIZ”

Sunumlar n ard ndan konu ma yapan isim 
ise Koç Holding CEO Vekili Turgay Durak 
oldu. Koç Toplulu u’nda 34. y l n  doldur-
mak üzere oldu unu belirten Durak, bu 
sürenin be  y l n  Sat nalma dahil yat r m 
proje yöneticili i yaparak, 12 y l n  da 

Sat nalma Genel Müdür Yard mc s  olarak 
geçirdi ini hat rlatt . 

 Turgay Durak, dünyadaki tüm büyük 
irketlerin yapt  gibi hacim avantaj n n 

kullan lmas n n önemine dikkat çekti ve 
böylece zaman kayb  ile verimsizli in de 
önemli ölçüde önüne geçilece ini hat rlatt . 

Direkt ürün sat nalmalar n n irketlerinin 
ana i ine do rudan katk  sa lad n  söyle-
yen CEO Vekili Turgay Durak, bu kapsam-
da bu tip sat nalmalar n yine irketler tara-
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B Z’DEN

Bizim Kareler Foto raf Kulübü asl nda 
henüz çok genç… Kurulal  üç sene kadar 
bir süre geçmi . Ancak bu k sa sürede 
önemli i ler ba arm lar. Her y l düzenle-
nen sergilerde elde edilen gelirle çe itli 
ba lar yapan kulüp üyeleri, hobilerini 
ya amlar n n bir parças na dönü türmek-

ten duyduklar  mutlulu a da mutluluk kat-
m  böylece.

Ayn  zamanda kulüp ba kan  olan 
Arçelik Bilgi lem Sorumlusu Ali Özdemir, 
Bizim Kareler’e gönlünü ilk kapt ranlardan. 
Özdemir’e göre kurum içi ba l l  art ran 
böylesi faaliyetler, özellikle de Koç 

Toplulu u çat s  alt ndaysan z daha da 
zevkli hale geliyor. 

Ali Bey, sizi biraz tan yabilir miyiz? 
Yedi y ld r Koç Toplulu u bünyesinde 
Arçelik markas na hizmet veriyorum. 1993 
y l nda Elaz  Bölge Deposu’nda Lojistik 
Bölümü’nde depocu olarak i e ba lad m. 
Daha sonra bir y l Muhasebe Bölümü’nde 
görev yapt m. Elaz ’da sat  ofisi aç ld  
zaman ise bilgi i lem ekibine ihtiyaç duyul-
du. Bunun üzerine Bilgi lem Bölümü’ne 
transfer oldum. 2002 y l nda iki ehirde, 
önce Adana’da daha sonra stanbul’da 
görev yapt m. O günden bu yana 
stanbul’da Arçelik Bilgi lem Sorumlusu 
olarak görevime devam ediyorum. 

Foto rafla nas l tan t n z?
Elaz ’dayken elime Arçelik’in kendi içinde 
yapt  bir duyuru ula t . Üreten, üretim 
yapan insanlarla ilgili foto raflar isteniyordu. 
Benim elimde de basit kompakt bir makine 
vard . Bununla çekimler yap yordum. 
Duyuruya ahit olunca elimdeki makineyle 
birkaç kare çekip hemen Çay rova’daki 
fabrikaya gönderdim. Amatör bir çal ma 
olunca tabii pek ba ar ya ula t m söyle-
nemez. stanbul’a geldikten sonra ise nsan 

BIRAKIN 
GÖNLÜNÜZ 
B Z M KARELERE 
KAPILSIN
“Bizim Kareler”, Arçelik çal anlar n n 
gönüllerini ortaya koyduklar  bir foto raf kulübü. 
Sadece foto raf  de il, insanlar  da çok 
seviyorlar. 

Bizim Kareler Foto raf 
Kulübü’nün üye say s  
40’a ula t . Gelen 
talepler ise bu say n n 
artaca n n bir 
göstergesi. 
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Bizim Kareler’i  kurma a amas nda 
nas l tepkiler ald n z? 
Kulübü kurarken insan kaynaklar  ile tüm 
süreçleri payla t k. Bize çok yard mc  oldu-
lar. Prosedürlerin do ru bir ekilde i leyip 
kulübün kurulmas nda çok büyük destek 
verdiler. 
nsan kaynaklar  ve personel aç s ndan bu 
tarz kulüplerin önemi oldukça fazla. 
Sonuçta farkl  departmanlardan farkl  çal -
anlar ileti ime geçme imkân  buluyor. Bu 

da irketimizin önem verdi i bir husus 
oldu u için hiçbir yard m  esirgemediler.

Bu yard mlar genellikle ne ekilde olu-
yor? 
nsan kaynaklar  departman m z e itimleri 
gerçekle tirebilece imiz salon ve tesisat 
konusunda destek oluyor. Daha sonra 
gezilerimizi yapabilmemiz için araç deste i 
sa l yor. Foto raflar m z n sergilenmesi ve 
sergiye haz r hâle getirilmesi a amas nda 
da katk lar  yads namaz. Foto raflar n bas-
k s  ve çerçevelendirilmesi konusunda yar-
d mc  oluyorlar. Bütçeler dâhilinde hiç bir 
talebimizi geri çevirmiyorlar.

Bu sergilerde sat  da yap l yor mu?
Sergilerimizin hepsi Arçelik sponsorlu un-
da gerçekle iyor. Sergilerden elde etti imiz 
kazanc  her y l bir sivil toplum kurulu una 
ba lama konusuna kulüp üyeleri olarak 
bir karar ald k. lk sergimizde 50 foto raf 
satm t k. Sat lardan 2 bin 500 TL gelir 
elde ettik. Bu geliri o y l TEMA’ya ba la-

d k. Ba lardan önce irket içerisinde 
küçük bir anket yap p, o y l ba  yapaca-

m z kulübü ortak görü ler çerçevesinde 
belirliyoruz. 2008’de 90 foto raf ile ikinci 
sergimizi açt k. kinci sergimizde 82 foto -
raf satt k, elde etti imiz gelirle stanbul l 
Sosyal Hizmetler Müdürlü ü’ne destek 
olmaya karar verdik. Çocuk Esirgeme 
Kurumu’na dört adet bilgisayar, dört adet 
LCD monitör ve bir adet klima al p ba la-
d k. 2010 y l ndaki sergimizde ise üçüncü 
foto raf sergimizi 70 foto raf ile açt k. Bu 
y l elde edilen gelirle Elaz  ehit Ö retmen 
Nadir Ozan lkö retim Okulu’ndaki maddi 
durumu iyi olmayan ö rencilerine ayakka-
b , mont ve elbiseler almay  planl yoruz. 
Ayr ca, Arçelik’in E itim Gönüllüleri Vakf  
arac l  ile destek verdi i okullar var. Bu 
okullardaki ihtiyaç sahibi ö rencileri belirle-
yip onlara da yard mda bulunmak gibi 
hedeflerimiz var. 

Peki, sizce bu hobiniz i inize bak n z  
nas l etkiliyor?
Sanat n her alan  i inizi olumlu etkiler. 
Dolay s yla foto raf nda bu etkisi göz ard  
edilemez. Ben en belirgin iki faydas n  
görünüyorum. lki odaklanma, ikincisi ise 
stres atma. Foto rafa odaklanmak çok 
önemli oldu u için çal ma esnas nda da 
projenize, konunuza odaklanma konusun-
da kendinizi geli tiriyorsunuz.  d nda 
hayata dair bir eyler yap yor olmaksa stre-
si sizden uzakla t ran en güzel etken.

Kaynaklar  Departman ’ndan Y lmaz Bulut 
ile tan t m. Kendisinin de foto raf tutkusu 
vard  ve sergiler açard . Aç kças  ben de 
onu g ptayla izliyordum. Böyle foto raflar 
çekebilecek miyim? Acaba diye kendi ken-
dime soruyordum. Kendi i im yan nda 
bölümün sosyal i leri ile de ilgileniyordum. 
Bir taraftan kafamda foto raf e itimleri 
verilmesi konusunda dü ünceler vard . 

irketin bu konuda e itim vermesi ise 
en büyük iste imdi. 2007 y l nda ilk defa 
foto raf e itimleri ile ilgili mail geldi, maili 
gönderen Y lmaz Bey’di. Ben de hiç bek-
lemeden kat lmak istedi imi belirterek geri 
dönü  yapt m. Ondan sonra da serüveni-
miz ba lad . 

Kulübü kurma fikri nas l olu tu?
2007 y l nda e itimleri tamamlad ktan 
sonra bu faaliyeti bir ekilde devam ettir-
mek istedik. O y l yapt m z çal malar  bir 
sergiye dönü türdük. Kendimize bir kimlik, 
bir isim bulma aray na girdik. Kat lan her-
kes kafas ndaki ismi yaz p bana gönderdi. 
Bu isimleri eledik. Önce Bizden Kareler, 
sonra da Bizim Kareler olarak ismini belir-
ledik. lk kuruldu umuzda 16 ki iydik. 

Bizim Kareler kaç ki iden olu uyor?
u an 40 ki iyiz. Tahminen 20 ki i daha bu 

y l ki e itimler ile aram za kat lacak. Adana, 
zmir, Eski ehir’den ve buradaki Arçelik 
kurulu lar ndan talepler geliyor. 

PROFESYONEL E T M DESTE …

E itimlerinizin içeri inden k saca 
bahseder misiniz?
E itimlerimiz genelde dijital foto raf tek-
nikleri üzerine yap l yor. E itimlerimizi 
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Foto rafç l k Bölüm Ba kan  
Prof. Dr. Özer Kanburo lu veriyor. Alt  
haftal k bir e itim program  uyguluyor. Her 
ders, haftada bir gün iki saat olmak üzere 
Arçelik’in Sütlüce’deki genel merkezinde 
veriliyor. E itimden sonra çekimlere gidi-
yoruz. Kanburo lu, çekimlerden sonra bir 
derste bizim foto raflar m z  de erlendiri-
yor. Hatalar m z  bizimle payla yor.  

Kulüp her sene bir defaya mahsus 
olmak üzere e itim düzenliyor. Gerek 
sene içerisinde gerek sene ba nda ba -
vuracak arkada lara bu e itimlere mutla-
ka kat lmalar n  tavsiye ediyoruz. E itim 
ücretleri kat l mc lar taraf ndan kar lan yor. 
S n flar m z n en 15 ki ilik olmas n  hedefli-
yoruz. 

B Z M KARELER’DE   

EME  GEÇENLER ;

Ali Özdemir, Arda Koçyan, 

Arel Atakol, Arma an Ömür, 

Banu Nalçac  Babacan, Berce 

Kaya, Birsen Ero lu, Belma 

Pi et, Burak Bilgisel, Ceyla 

Beller, Çi dem Özer, Damla 

Tamakan, Deniz F ç , Derya 

Co kun, Ebru Kurap, Emre 

Bilgili, Evrim Cabbaro lu, 

Ersen Süzen, Ezgi Tuncer, 

Gülçin Yavuzarslan, Gökçe 

Atasel, Kenan Dülger,   

Mehmet Koz, Muhittin Çelik,      

Mustafa Aygün, Nam k Kemal 

Gültekin, Osman 

ahinolanlar, Oya Yücel, 

Oytun Özer, Özge Çevik, P nar 

Dönerta , P nar Mete, Serdar 

Sualp, Sinan Öztan, enay 

Göver, erife Füsun Ömür, 

Tamer Çevik, Tuba Sütlü, 

Tülay Tekiner, Yüksel Kaya…

Bir heves diyerek ba lad m z 
foto rafç l k hevesten eme e, 
emekten yeni bir bak a 
dönü tü; bu bak  bize heyecan 
ve renkli bir ya am getirdi.



Ahmet efik Öngün asl nda bir i  adam … 
Bir teknoloji irketi olan Gantek’in Yönetim 
Kurulu Ba kan … Onu di er i  adamlar n-
dan ay ran en önemli özelli i ise hobisi… 
Tam bir klasik otomobil hayran  olan 
Öngün, u anda bamba ka bir heyecan 
ya yor. Çünkü Öngün ilki 1907’de yap l-
m  olan “Peking to Paris” yar n n 2010 
y l ndaki dördüncüsüne kat lmaya haz rlan -
yor. Yar , Pekin’den ba layarak, Çin, 

“Pasifik’ten Atlantik’e E itim çin” ad yla bir 
sosyal sorumluluk pojesine dönü türüyor. 
Projeyle amaç en az 250 üniversite ö ren-
cisinin dört senelik e itim giderlerini kar -
lamak. 

Yar tan biraz bahseder misiniz?
“Peking to Paris” ilk defa 1907 y l nda ger-
çekle tirilen bir klasik otomobil yar . Bu y l 
ise dördüncüsü düzenlenecek. Yar maya 
kat lmak benim için ayr  bir önem ta yor-
du. 1964 model Mercedes’imle ba vuru 
yapmak istedim, ancak Mercedes’i kabul 
etmediler, çok bilinen bir araç oldu unu 
daha farkl  bir araçla kat l rsam kabul edile-
bilece imi söylediler. Özellikle de harp 
öncesi bir araba var m  diye sordular, 
ancak Türkiye’de böyle bir arac n olama-
yaca n  kendilerine söyledim. Ard ndan 
Erdal Tokcan’  arad m. Durumdan bahset-
tim. Onunla konu urken ngiliz yetkililere 
Anadol resmi göndermek geldi akl ma. 
Erdal da bu fikri onaylad , hemen bir 
Anadol resmi gönderdim. Dördüncü daki-
kada “Fantastic” eklinde bir cevap ald m 
ve yar a kabul edildim. 

D VAN SOHBETLER

 ANADOL’LA 
 iPEK YOLU’NDA...
Bir klasik otomobil yar nda Anadol ile yar ma fikri 
size nas l geliyor? Ahmet efik Öngün tak m arkada  
Erdal Tokcan ile bu fikri hayata geçirmek için gün say yor. 
Öngün ile Kuruçe me Divan’ n e siz ortam nda bir araya 
geldik ve klasik otomobilleri konu tuk. 

Mo olistan, Kazakistan, K rg zistan, 
Özbekistan, Türkmenistan, ran, Türkiye, 
Yunanistan, talya ve Fransa güzergah n  
yani pek Yolu’nu takip edecek ve yar ta 
sadece klasik otomobiller yar acak. 
Öngün ise bu yar a Türkiye’nin sembol 
otomobili 1967 Anadol A1 ile kat lacak.

Ahmet efik Öngün ve Erdal Tokcan 
Türkiye’yi bir Türk otomobiliyle temsil 
etmenin yan  s ra bu maceray  da 
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Öngün: “ nsanlar n ya  
ilerledikçe yava larlar, 

siz h zlan yorsunuz 
diyorlar. Var bir terslik 

ama bilmiyorum.”



Parkur zorlu mu?
ran’a kadar olan k s m oldukça zorlu 
geçecek. Do a ve yol artlar  bizi zorlaya-
cak. Örne in Mo olistan’da -15 dereceye 
varan so ukta çad rlarda uyuyaca z. 
Bunun yan nda Gobi Çölü tehlikeli bir 
bölge. Zehirli akrepler ve y lanlarla kar la -
ma olas l m z yüksek. 

Peki Türkiye’ye geldi inizde?
Bir gece Erzurum civar nda, bir gece 
Sivas’ta, bir gece Abant’ta bir gece de 
stanbul’da kalaca z. stanbul’da dört 
gece geçirece iz. ran’a kadar 18 günde 
gelece iz. Zaten Türkiye’ye geldi imizde 
de yar  bitirmi  sayaca z kendimizi.

Anadol ngiliz yetkililere neden cazip 
geldi sizce? 
Çünkü 2010 senesinde dünyada tüm ara-
balar  tan yorlar ama Anadol’u tan m yorlar. 
Anadol Türkiye d na ç kmam  bir araba. 
Bu özellikten ötürü büyük ilgi toplad k.

Peki Anadol’u nas l temin ettiniz?
Uygun bir Anadol aramaya ba lad k. Bu 
arada Ford Ralli Team Türkiye’nin yönetici-
si Serdar Bostanc  ile görü tük. Kendisinin 
gençli indeki ampiyon arabas  Anadol’du. 
O nedenle “Benden ba kas  bunu yapa-
maz” dedi. u anda arabam z Serdar 
Bostanc ’n n atölyesinde yenileniyor. 
Araban n kepi, üstü, gövdesi Anadol… 
Alttaki tüm mekanik aksam s f r. Çünkü 
gidece imiz yol 14 bin 500 kilometre… 
37 gün hiç durmadan araba kullanaca z. 
Yani günde 500 km. Yak nda her eyi 
tamamlanacak ve Karadeniz sahilinde bir 
kömür oca nda test edece iz arac . 
Orada gerçek performans n  görece iz. 

Bu projeyi bir sosyal sorumluluk pro-
jesi haline dönü türme fikri nas l orta-
ya ç kt ?
Yar  boyunca günde 500 km yol yapaca-

z, çok keyif alaca z. Peki, Türkiye bun-
dan ne kazanacak? Bu soruyu sorduk 
kendimize. Türkiye’de bir sürü problem 
var. Bunlardan birisi de e itim. Bunu nas l 
sosyal sorumluluk projesine çeviririz diye 
dü ünürken, sponsorlardan al nan bedelle-
ri do rudan e itime aktarma fikri geldi akl -
m za. Bunun için bir ara t rma yapt k. 
Toplum Gönüllüleri Vakf ’n n (TOG) böyle 
bir proje için uygun bir arac  oldu una 
karar verdik. Kendimize göre yüksek bir 
hedef koyduk. 250 ö rencinin dört senelik 
okul masraflar n  kar lamay  hedefledik. 
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Divan aç ld ndan beri 
kendimizi evimizde 
hissediyoruz. Hiç bir zaman 
kalitesinden ödün vermedi. 
Divan logosunu gördü üm 
yerlerde keyifli vakit 
geçirece imi biliyorum 
ve o bilinçle kap dan içeri 
giriyorum. 

Türkiye’de 110 tane üniversite, 2.3 milyon 
ö renci var. Bu ö rencilerin yüzde 50’sinin 
hiçbir geliri yok. Di er bir deyi le 1 milyon 
150 bin ö renci üniversiteye girmeyi 
ba arm  ancak okula gidebilecek maddi 
destekleri yok. 

Destek geldi mi?
lk olarak Koç Holding bize destek verdi. 
Ard ndan Ülker, Sabanc  Holding, Borusan 
Holding gibi Türkiye’nin en önemli kurum-
lar  da projemize destek oldu. Finansbank, 
Denizbank, Türkiye  Bankas , Garanti 
Bankas , Yap  Kredi Bankas  gibi Türkiye’nin 
en önemli bankalar  da bu kurumlar n ara-
s na kat ld . 

Peki bu destekler yeterli mi?
öyle ki; 250 ö rencinin dört y ll k ihtiyac  

2 milyon TL… Bunun yüzde 25’ini 
kurumlardan kalan n  da bireylerden 
almay  hedefledik. u anda yüzde 25’lik 
dilimin yüzde 90’ n  toplad k. Bu nedenle 
keyfimiz son derece yerinde. Geri kalan 
yüzde 75’lik bölümü ise bireylerden top-
lamay  hedefliyoruz. Bunu da TV’de ger-
çekle tirilecek bir programla toplamay  
planl yoruz. Bu büyük markalar n yan -
m zda olmas n n bireysel ba larda da 
etkili olaca n  dü ünüyoruz. Ama tabii 
yüzde 75’inden fazlas  toplan rsa çok 
daha mutlu olaca z. O zaman daha 
fazla ö renciye ula aca z. 

Birçok klasik otomobiliniz var. 
Ancak Anadol’un sizde farkl  bir yeri 
var galiba?
Koç Holding’in Ulus’taki sat  ma azas na 
ilk Anadol’u koyduklar nda, ben Ankara 
Koleji’nde lise 2 talebesiydim. 26 bin 700 
lirayd  fiyat . O kadar net hat rl yorum. 
Burnumu cama dayad m, a z m n suyu aka 
aka büyük bir zevkle izledim arabay . Çünkü 
2-3 ya ndan beri otomobil delisi bir insa-
n m. Hep talyan, Amerikan arabalar na 
bakard k, Türkiye’de bir otomobil yap laca  
akl m z n ucundan geçmezdi. Anadol o 
dönem 28-30 bin sat ld . Bunun üzerine 
talyan Ford Türkiye’ye geldi ve bu ba ar -
dan ötürü Koç Holding’le Tofa ’  kurmak 
istedi. Böylece Murat 124 üretildi. 
Arkas ndan Renault geldi Türkiye’ye. Bu iki 
markan n sonucu kriz öncesi Türkiye’de 25 
milyar dolar büyüklükte bir otomotiv sanayi 
oldu. Türkiye otobüslerde, hafif ticarilerde, 
kamyonlarda dünyada bir numara. 
Türkiye’de Koç Holding olmasayd  bunlar n 
hiçbiri olmazd . Bunlar hep Anadol’la ba la-

Klasik Otomobil 
Tutkusu…

Ahmet efik Öngün tam bir klasik 
otomobil tutkunu. Dünya Klasik 

Standartlar  FIVA’n n Türkiye’deki 
temsilcisi, Klasik Otomobil Kulübü, 

Porsche stanbul ve Anadol 
Kulübü’nün kurucusu. Öngün’ün 1952 
model XK 120 Jaguar, 1959 model XK 

150 Jaguar, 1960 model Porsche 
Roadster, 1964 mdel Mercedes 220 
SEB, 1970 model Mercedes 280 SL 

Pagoda, 1973 model Anadol STC, 1973 
model Porsche 2.7 RS Lightweight, 

1974 model Ford Escort MK1 RS 2000 
ralli araçlar  var. Bu araçlar n hepsini 

kullan yor. Son olarak 1974 model 
Ford Escort MK1 RS 2000 ile de 
Türkiye’de 2008 ve 2009 y llar  
“Historic Sporting Kategorisi” 

ampiyonu oldu.



d . Dünyan n dört bir taraf ndan Türkiye’de 
üretilen araçlara rastl yorum, kullananlardan 
da iyi eyler duymak beni çok mutlu ediyor. 
Bu Türkiye’nin tan t m  ve politik duru u aç -
s ndan da çok önemli. Tak m arkada m 
Erdal Tokcan, i  hayat na Ford Otosan’da 
imalat bölümünde mühendis olarak ba la-
m . Bir Anadol’la yar a kat lmak onun için 
daha da özel bu nedenle. 

Bu merak nereden geliyor? Neden 
özellikle klasik otomobil?
Bunun s rr  DNA’da gizli san r m. Bundan 
hiçbir zaman kurtulamad m. Hep arabalar-
la ilgiliydim. 1990 senesinde ngiltere’de 
ya yordum. Türkiye’ye geldi imde gördü-
üm uydu: Türkiye’de herkesin klasik 

otomobili vard  ama birbirlerini tan m yorlar-
d . ngiltere’de ise ayn  alanda çe itli der-
neklere üyeydim. Bu yap y  Türkiye’ye ta -
maya karar verdim. 1990 senesin Klasik 
Otomobil Kulübü’nü kurduk. lk ba kanl  
ben yapt m. Türkiye’deki Anadol 
Kulübü’nün kurucu üyelerindenim. Be  
sene önce de Porche Club stanbul’u kur-
dum. Orada ba kanl k yapt m, proje için 
yönetim kurulundan ayr ld m. 

Klasik otomobiller bir anlamda prestij 
göstergesi mi?
Türkiye’de klasik araçlar n bir kulübünün 
olmas  çok önemli. Çünkü bizi yurt d n-

da hâlâ deveye binen insan olarak görü-
yorlar. Klasik Otomobil Kulübümüz oldu-

unu duyunca a r yorlar. Bat ’da bunlar 
çok yayg n. Türkiye’de bunun oldu unu 
bilenler de buraya geliyor, tatil yap yor, bir 
eyler sat n al yor. Bu turistik aç dan da 

önemli. u anda smet Pa a’n n makam 
arac  Almanya’da birkaç yüz bin Euro’ya 
sat l k. Zaman nda bunlar  satmamak 

laz md . Çünkü bu bizim tarihimiz.
Dünyan n ba ka hiçbir ülkesinde 

olmayan klasik otomobil zenginli i 
Türkiye’de var. Bu bireysel çabalar n 
sonucu. Rahmi Koç Müzesi’nde mer-
hum Do an Gönül’ün ve di er hay rse-
verlerin otomobilleri sergileniyor. 
Rahmetli Mehmet Arsay’ n kitelli’de 
Arsay Otomobil Müzesi bulunuyor. Ay e 
Ataman’ n Ferahevler’de Ataman 
Otomobil Müzesi var. Yine Cengiz 
Arsay’ n Artam Otomobil Müzesi var. 
zmir’de Murat Özgörkey’in müzesi çok 
önemli, Afyon’da ükrü Demirel’in 25 
arabal k bir koleksiyonu var. Bunlar  hiç 
beklemiyorsunuz. Çünkü pek duyrulmu-
yor. Say lar  daha da arts n istiyoruz.

Anadol u anda yenileniyor. Peki siz 
nas l haz rland n z bu yar a?
Erdal Tokcan yar  s ras nda zorluk çek-
memek için safra kesesini ald rd . Bense 
Mart ay nda bir dizi kontrolden geçece im. 
Kalk t m z i  çok ciddi bir i . O nedenle 
biz de ciddiye al yoruz. 

Yar  kazan rsan z ne olur?
Ülkemize çok güzel bir kupayla döneriz. 
Anadol bu yar taki en genç araçlardan 
biri, o nedenle ayr  bir klasmanda de er-
lendirilece iz. E er ba ar rsak mutluluklar n 
en büyü ü bizim olacak.

D VAN SOHBETLER

Öngün’ün en sevdi i 
arabalardan biri 
175 adet üretilen 

Anadol STC 16.
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Projemizin ad n  “Pasifik’ten 
Atlantik’e E itim çin” koyduk. 
Yapt m z i  sayesinde 
ö rencilerin burs alabilmesi 
bizim için en önemli mutluluk 
sebeplerinden biri.
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B ZB ZE

Hüseyin Tarhan 27 y ld r Koç Toplulu u 
çat s  alt nda yer al yor. Uzun süredir 
Aygaz ve Arçelik bayili i yapan Tarhan’ n 
sahibi oldu u Tarhanlar Elektrikli Ev 
Aletleri ve LPG Da t m Ticaret Ltd. ti., 
stanbul Anadolu yakas n n en i lek lokas-
yonlar ndan Ac badem’de hizmet veriyor. 
Dokuz karde i de ticaretin içinde olan 
Hüseyin Tarhan, mü teriler için önemli 
olan n güven oldu unu söylüyor. Çünkü 
Tarhan’a göre, mü terilerin evlerinin anah-
tarlar n  bile kendilerine teslim etmesinin 
ba ka ekilde aç klanmas  mümkün de il. 

Hüseyin Bey sizi tan yabilir miyiz?
Aslen Bingöl Ki l y m. 1967 y l nda 
stanbul’a geldim. O tarihten beri de 
stanbul-Ac badem merkez olmak üzere 
ticaretle u ra maktay m. Ticarete çocuk-
luk y llar nda ba lad m. 1983 y l ndan iti-
baren de Koç camias n n üyesi oldum. Bir 
bir aile irketiyiz; 8 erkek, 2 k z toplam 10 
karde iz. Hepimiz ticaretle u ra yoruz. 
Ticari hayat m z n a rl  da Aygaz ve 
Arçelik bayiliklerinde. Bayilerimizin her biri 
farkl  noktalarda hizmet veriyor. Her dük-
kanla mutlaka karde lerden biri ilgileniyor. 

stanbul’a geldikten 
k sa bir süre sonra Koç 
Toplulu u’na dahil 
olmu sunuz? Bu hika-
yeden biraz bahsedebi-
lir misiniz?
Koç Toplulu u ile tan -
mam ilk olarak Al-Pa bayi-
li i ile oldu. O dönemler 
Koç Toplulu u çat s  alt n-
da “Alet Pazarlama” ad n-
da bir irket vard . Bu ir-
ket Aygaz’ n beyaz e ya 
satan pazarlama irketiydi. 
lk bayili imize bu irketle 
ba lad k. Ayn  dönemde 
LPG i iyle de u ra yor-
duk. Sonraki y llarda bayi-
lik tercihimizi Aygaz’dan 

yana kulland k. O günden bugüne de 
Aygaz Bayili ini sürdürüyoruz. 

Hangi bölgelerde hizmet veriyorsu-
nuz?
Ac badem, Ba larba  ve Kad köy merkez 
olmak üzere üç ayr  noktada hizmet veri-
yoruz. lk hizmet alan m z Ac badem’di. 
Ancak bu bölgenin do algazla tan ma-
s yla LPG eski potansiyelini bir anlamda 
kaybetmeye ba lad . Üstelik Ac badem 
do algazda pilot bölgeydi. Eskiden bizim 
hizmet verdi imiz bölgede alt  Aygaz bayi-
si hizmet veriyordu. Geli en süreçte bayi-
mizi yak n bayilerle birle tirdik. u anda 
bu bölgedeki tek Aygaz bayisiyiz.

Bir esnaf ya da LPG sektörünün bir 
üyesi olarak ya ad n z s k nt lar 
neler?
En büyük s k nt  u an için do algaz ola-
rak kar m za ç k yor. Do algaz LPG 
pazar ndan büyük pay ald  almaya da 
devam ediyor. Biz de buna kar l k hizmet 
kalitemizi ön plana ç kararak daralan 
pazardan ald m z pay  yükseltmeye çal -

yoruz. Zaten do algaz bu kadar ciddi 
bir tehlike olmam  olmas yd  LPG paza-
r nda eskiden alt  bayinin yapt  i e bir 
bayinin yeti mesi imkans z olurdu.

GÜVEN”    
Eski tarihlerde esnafl k imdikinden biraz farkl yd . 
Mahalleli esnaf  tan r, yeri geldi inde ona mal n  emanet 
ederdi. Aygaz Bayisi Hüseyin Tarhan ise bu ruhun halen 
korundu unun bir ispat  niteli inde. 

Turhan: “Rakipler 
pazar n daralmas yla 
birlikte sahaya indi. 
Ama Aygaz hep 
sahadayd .”

“HER EY N BA I 



Peki rakipler? Onlar böyle rekabet 
dolu bir ortamda neler yap yor? 
Onlar  takip ediyor musunuz?
Söz konusu mü teri memnuniyeti oldu-

unda rakiplerin yapt klar  bizi çok da 
fazla etkilemiyor. Rakipler pazar n daral-
mas yla sahaya indi. Ama Aygaz hep 
sahadayd . Yap lan kampanyalarla da 
rakip etkisiz hale getiriliyor. 

Siz Aygaz’ n mü teriye bakan yüzü-
sünüz. Bu nedenle çal anlar n z n 
kurumsal duru u da çok önemli. Bu 
hususta neler yap yorsunuz?
Mü teri ili kileri üzerine zaman zaman 
e itimler al yoruz. Biz çekirdekten yeti ti-

imiz için zorluklar  da biliyoruz. 
Çal anlar m zla bir araya geldi imizde de 
bu sorunlar  a mak için yapabileceklerimi-
zi onlara aktar yoruz. Arkam zda Koç 
Toplulu u’nun gücünü ve güvenini hisse-
diyoruz. Ba ar  bir ekip i idir. Ticaret de 
güvene dayal d r. Biz Koç Toplulu u’nda 
hepsini görüyoruz.

Peki Aygaz’ n mü teride b rakt  
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Mü terileriniz aras nda evler mi i yer-
leri mi daha yo unlukta?
Evler de i yerleri de fazla asl na bak l rsa. 
Sadece öyle bir fark var. Evler için güven 
ön planda, i yerleri için ise fiyat… Bu 
anlamda bireysel abonelerimiz daha sabit. 

yerleri ise yap lan herhangi bir indirim 
dolay s yla tercihlerini de i tirebiliyorlar. 
Biz de bu süreçte mü teri memnuniyeti 
için elimizden geleni yap yoruz. u anda 
pazarda rekabet çok k z t . Biz de böyle 
bir ortamda hizmet kalitemizi öne ç kar-
may  ve u anda bu bölgede sahip oldu-
umuz yüzde 90’l k pazar pay m z  yük-

seltmeyi amaçl yoruz. 

HIZLI H ZMET VE GÜLERYÜZ…

Kaç çal an n z var u anda?
u anda 31 çal an m z var. Tüm çal an-

lar m z uzun zamand r bizlerle. Aralar nda 
24 y ld r bizimle çal anlar var. Bu kadar 
uzun sürede de mü teriyle ahbap oldu 
ço u. Baz  mü terilerimiz çal anlar m za 
evinin anahtar n  bile emanet ediyor. 
Çal anlar m z da gidip tüplerin de i imini 
yap yor. Rekabetin oldu u yerde mü teri 
memnuniyeti önde geliyor. Böyle bir 
ortamda kalitemizden ödün vermemeliyiz. 
H zl  hizmet ve güleryüz çok önemli. Biz 
buna güveni de ba ar l  bir ekilde ekledik 
diye dü ünüyorum

Özellikle abonelik sistemi olan i lerde 
bireysel ili kiler çok önemli. Nihayetinde 
insan çal t r yoruz. Yap lan hata var m  
yok mu diye zaman zaman insanlar n 
aras na kar p da s k nt lar n  dinliyoruz. 
Hatalar m z varsa düzeltmeye çabal yo-
ruz.

Bu güvende Koç Toplulu u’nun etkisi 
nedir? 
Aygaz’ n en önemli önceli i Koç 
Toplulu u’nun sa lad  güven. Bu da 
do rudan abone say m za etki ediyor. 
Ticarette güven esast r. Koç Toplulu u 
güven demektir, Koç Toplulu u’nun 
bayisi de güven demektir. Biz gücümüzü 
irketimizden al yoruz. Çal an m za da 

bu gücü ve güveni yans t yoruz. Saha ve 
abone bizim için çok önemli. Mü teriyle 
yak n diyalog olmad nda her ey daha 
da kaygan zeminde oluyor. Eskiden tüp 
dolu bir araçla soka a girdi inizde, araç 
soka n di er ucundan bo  ç kard . 

imdi öyle de il. Bizim de mücadelemiz 
mü terimiz için, pazar pay  kaybetme-
mek için. 

etkiyi nas l görüyorsunuz?
Hepsi bir bütün. Aygaz’ n marka bilinirli i 
o kadar yüksek ki. X bir marka sipari i 
veren ki iler bile “Bana bir Aygaz gön-
dersene” diyorlar. Aygaz mü teride farkl  
duygular  bir arada ya at yor. Güven, 
güleryüz hepsi var. Bizim yapt m z i te 
güven olmadan olmaz. Çünkü insanlar n 
evlerine giriyoruz. Bugüne kadar güven 
konusunda hiçbir s k nt  ya amad k. 
Umuyoruz ki bundan sonra da ya ama-
yaca z.

stek ve beklentileriniz Aygaz’da nas l 
cevap buluyor?
Kurum içi ileti imde herhangi bir s k nt  
ya am yoruz. Sahada herhangi bir s k nt  
oldu unda bölgemize aktar r z ve sorun 
hemen çözülür. 24 saat yetkililere ula a-
bilme imkan m z var. Ayn  ekilde mü teri-
miz de bizi arad nda ula m konusunda 
herhangi bir s k nt  çekmez.  

Gelecekte aile üyelerinin bu i i sür-
dürmelerini ister misiniz?
Tabii ki isteriz. Bu Koç Toplulu u’nda da 
bir gelenektir. Babadan o ula, dededen 
toruna, ku aktan ku a a geçer bayilik. 
Biz daha birinci ku a z, ama bizden son-
rakiler de bu i i sürdürebilir. Aygaz’ n 
yapaca  yeni faaliyetlerle geli tirece i 
yeni ürünlerle bu i  ku aktan ku a a 
aktar l r.

Siz ayn  zamanda Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birli i LPG Meclis Üyesisiniz. 
Sektörünüzle ilgili nas l çal malar 
yap yorsunuz? 
Do algaz ve LPG aras nda vergi 
adaletsizli i oldu unu dü ünüyorum. 
Do algaz  gelir düzeyi yüksek, LPG ise 
gelir düzeyi daha dü ük kesim taraf ndan 
tercih ediliyor. Ancak buna ra men as l 
vergi yükü LPG’de. Bu nedenle de tüp 
fiyatlar  yüksek oluyor. E er vergilendirmede 
daha uygun bir yol izlenirse abone 
kay plar n n da önüne geçeriz. Bu aç dan 
da 2007’den beri çe itli çal malar 
sürdürüyorum, ancak hâlen bir sonuç 
alamad k. 

Hüseyin Tarhan, 
kendisinden sonra 
gelecek nesillerin de 
Koç Toplulu u çats  
alt nda olmas n  
istiyor. Çünkü ona göre 
bu bir gelenek.

LPG sektöründeki en önemli 
s k nt  vergi adaletsizli i… Bu 
s k nt y  a t m zda ise her ey 
daha da olumlu yönde geli ecek.
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SEY R DEFTER

*Te ekkürler Tayland

Seyahate birlikte ç kan 
arkada lar olarak bizimkisi; 
aylarca üzerinde çal lan, 
hayal kurulan, internetten, 
gezginlerden takip edilen bir 
Tayland seyahatiydi. 
Seyahatimizi dört gün 
Bankong, üç gün Chang Mai, 
dört gün Phuket olarak 
programlad k. Kafa dengi üç 
arkada n yapt  seyahati: 
olumlu dü ünmek, çok 
gezmek ve güzel, farkl  
yemekler yemek üzerine 
kurduk. Uçak biletleri al n p, 
en hafif ve en az e yadan 
olu an çantalar haz rlan nca 
yola, tatil heyecan na 
kendimizi kapt rd k. Daha 
hesapl  olmas  aç s ndan 
Amman’da aktarma yapan 

Royal Jordan Airlines’  tercih 
etttik. (Ki i ba  gidi  dönü  
460 Euro, taksitli fiyat). 
Transit yolcu oldu umuz için 
havaalan n n otelinde 
konaklama hizmetinden 
ücretsiz olarak 
yararlanabilece imiz söylendi. 
Alt  saat havaalan nda tahta 
iskemlelerde beklemektense 
otel fikri çok cazip geldi, 
mutlu olduk. Sonras nda ver 
elini Bankong... Bankong’da 
bizi çok ama çok büyük bir 
havaalan  kar lad . Farkl  
dilleri konu an ve sel gibi 
akan insanlar, daha sonra 
tap naklarda s kça 
görece imiz heykeller ve 
güler yüzlü Tai insanlar  ilk 
ak lda kalanlard ... 

FARKLI, LG  ÇEK C  VE 
CÖMERT: BANKONG

Bankong’ta kald m z hostel 
ehrin merkezinde olup 

oldukça temizdi. Rötar yap-
madan ula t m z Bankong 
ilk, temiz ve merkezi konumlu 
hostel ise ikinci ans m z 
oldu. Kimi zaman yürüyerek 
kimi zaman da tuk tuklar ile 
ehrin dört bir yan n  gezmek 

için sokaklara dü tük. lk gün 
a rl kl  olarak tap naklar  gez-
dik. Wat ad  verilen ve sokak 
aras nda bile kar n za ç kan 
tap naklar önceleri çok güzel 
ve ilginç gelse de sonras nda 
birbirinin ayn  olmaya ba lad . 
Grand Palace ve Wat Phra 
Kaeo Tap na , Wat 

Phoho’da 46 metre uzunlu-
unda, 15 metre yüksekli in-

de en büyük “Yatan Buda” 
(Reclining Buddha) heykeli, 
32 metre boyundaki Buda 
heykeli görülmeye de erdi. 
Kral n do umgünü münase-
betiyle kapal  olan Zümrüt 
Buda’y  ne yaz k ki görme 
ans m z olmad .

lk gecemizi go-go barlar n 
ve sokak sat c lar n bulundu u 
Patpong’ta geçirdik, al veri  
yapt k. Bu bölgede Tayland’ n 
genelinde hakim olan pazarl k 
gelene i yayg n. S k  pazarl k-
larla istedi iniz ürünü çok 
ucuza alabilirsiniz. Pazarl k 
yapmaktan sak n çekinme-
yin... kinci gün China Town’a 
gittik. ehir içinde genelde 
yürüyerek yapt m z yolculuk-
lar egzost duman na ra men 
trafikte h zl  olan tuk tuklar ile 
hostele dönmek eklinde 
oldu. Bundan 15 sene önce 
insanlar taraf ndan çekilen tuk 
tuklar bugün motorlu ta ta 
dönü mü  ve taksi kontenja-
n ndan yararlan r durumda. 
China Town, Bankong’un 
genelinden tamamen farkl ...  
Sokaklarda her türlü yiyece in 
sat ld , insanlar n kar ncalar 
misali küçük ama h zl  hare-
ketlerle bir yerden ba ka bir 
yere mütemadiyen gidip gel-
di i, yoksul, karides de dahil 
olmak üzeri akl n za gelen 
her eyin kurutulup cips gibi 
yendi i bir yer. Pazarda çay-
lar, kurutulmu  g dalar ve bol 
bol bal k mevcuttu. Sokak 
sat c s ndan ald m z karidesli 
Çin mant s  çok lezzetliydi. 
China Town’dan ehrin mer-
kezine do ru yapt m z uzun 
yürüyü te bol bol; Buda figü-
ründe küçük kolye uçlar , par-
mak aras  terlikler ve taklit 

Bankong sahip oldu u do al 
güzelliklerle de 
yeryüzündeki en ansl  

ehirlerden birisi. 

Gönderin 

Yay nlayal m

Gezi yaz lar n z  ve

 foto raflar n z                     

  secila@koc.com.tr 

adresine gönderin,    

yay nlayal m.

Geçen say m zda duyurusunu yapt m z Seyir Defteri’ne ilk katk  
RMK Marine Kurumsal leti im Sorumlusu Simge Y ld r m’dan 
geldi. te Simge Y ld r m’ n kaleminden Bankong izlenimleri... 

*KHOB KUN KA TAYLAND...



sa l  sollu hediyelik e ya sat -
c lar , kay klarda sat lan yiye-
cekler ve hediyelik e yalar, 
bizim gibi kay kla seyahat 
eden turistler ve onlar n 
küreklerini çeken genellikle 
Tai kad nlar  cidden ilginçti. 
Marketin ilerisinde kaz klar n 
üzerinde yer alan, yoksul 
evler ise bize ya am ko ullar -
n  anlatan örneklerdi… 
Bu gezide bol bol foto raf 
çekmeyi, tuvalet ihtiyac n z  
hemen kar layamayaca n z  
dü ünerek su yerine sulu 
meyveler sat n almay , güne -
ten korunmak için geni  
kenarl  apka takmay  sak n 
unutmay n. 

Ö leden sonra Deniz 
Kabu u Müzesi’ni gezdik. 
Tayland’ta tabiat deniz alt nda 

Crocks marka terlik satan 
sat c lara rastlad k. 

Ard ndan stiklal Caddesi’ne 
benzetti im Khao San’a git-
tik. Sokaklarda yiyecek, hedi-
yelik e ya satanlar, barlar, 
restaurantlar ve dünyan n her 
yerinden gelen, s rt çantas  ile 
dünyay  dola an turistler… Bir 
de her ad m ba  rastlad m z 
Aka kabilesi kad nlar n n yerel 
k yafetleri içinde satt  ve 
kurba a sesi ç karan hediyelik 
e yalar… 

Shinga, Chang Tayland’a 
özgü ve bence çok lezzetli 
biralar… Kesinlikle tatmaya 
de er… Sadece Tayland’ta 
tüm içecekler çok buzlu ser-
vis ediliyor, önceden mutlaka 
uyarman z laz m… Bu bölge 
al veri  için biraz pahal … 
Pazarl k etmekten sak n vaz-
geçmeyin…

Ertesi gün çok erken bir 
saatte Floating Market’e git-
mek üzeri yola ç kt k. 
Tayland’ta yak n ve uzak yer-
lere gitmek üzeri pekçok 
acenta tur sat yor. Güzel bir 
tur için mutlaka birkaç tane-
sinden fiyat al p içeriklerine 
dikkat ederek pazarl k yap n. 
Gidi  dönü  toplam üç saatlik 
bir van yolculu u mesafesin-
de olan Flooting Market cid-
den çok ilginç bir yer. Nehirde 

be endi imiz The Lee Family 
isimli restaurantta yedik. Tom 
Yun Kung çorbas , deniz 
mahsullü noodle, pataya sala-
tas , k zarm  karides gerçek-
ten nefis... 

Gün batarken ehri panora-
mik görebilece imiz en yük-
sek tepeye ç kt k. Görüntü 
güzeldi. Buda Rahipleri ile 
foto raf çektirmek çok ho u-
muza gitti. Rahiplerden foto -
raf çektirmek için izin al n, 
özellikle kad nlarla hiç temas 
etmek istemiyorlar ve siz siz 
olun sak n kimsenin kafas na 
dokunmay n çocuklar dahil... 
Çünkü ba  onlar için kutsal.

Simge Y ld r m’a göre 
Bankong sokaklar  oldukça 
hareketli, özellikle de kutsal  
alanlarda  farkl   karelerle 
kar la mak  mümkün. 

ve üstünde çok cömert… 
Ak am Patong yak nlar ndaki 
Samboon Seafood 
Restaurant’ta kendimize 
yemek ziyafeti çektik. Soslu 
yengeç, taze istiridye, kokteyl 
karides, istakoz harikayd . Bu 
yemek bizim Tayland seyaha-
timizin en pahal  yeme iydi. 
Ki i ba  400 Baht yani 20 lira 
gibi bir mebla  ödedik. Bu 
arada Bankong’da 100 
Baht’ n yakla k 5 TL’ye denk 
geldi ini hat rlatmakta fayda 
var. Ak am yeme inden 
sonra biraz yürümek çok iyi 
geldi. Sonras nda her ad m 
ba  rastlayaca n z masaj 
salonlar ndan Hostel’a en 
yak n olan n  seçip güzel bir 
ayak masaj  yapt rd k. Bir 
saatlik masaja ki i ba  250 
Baht ödedik. Chang Mai’ye 
gitmeden önceki son günü-
müzü sokaklarda kaybolarak, 
Chao Praya nehrinde yerli hal-
k n kulland  ve 13 Baht olan 
uzun burunlu geleneksel tek-
neyle gezinti yaparak geçirdik. 
Ö le yeme ini daha önce de 
tecrübe edindi imiz ve çok 
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GER DE KALANLAR
• Sakin, huzurlu, güleryüzlü 

insanlar
• Sokaklarda yürürken 

üzerinizden geçen elektrik 
kablolar

• Sokaklardaki yemek sat c lar
• K zarm  çekirde, akrep, 
hamam böce i tezgahlar

• Dinlendirici masaj
• Leziz yemekler

• Tuk tuklar
• 15 gün boyunca her an 

gördü üm Kral n 
çe it çe it resimleri

• Her Buda heykelinin önünden 
geçerken ellerini birle tirerek 

sayg s n  sunan 
of örümüz Thavorn 

(araba kullan rken de)

ALI VER : 

Tayland el sanatlar n n çok 
yayg n oldu u bir ülke. Üzerine fil 
motifi i lenmi  allar, para 
cüzdanlar , ka ttan gece 
lambalar , tütsüler her yerde var. 
Pazarlar çok yayg n. Hem çok 
ucuz hem de çe it bol. Phuket’te 
inci çok bol. nci çiftliklerinde 
üretilen inciler sokak 
sat c lar nda bile mevcut. Çok k 
bir çift küpeyi s k  bir pazarl kla 
200 Baht’a alabilirsiniz. Deniz 
kabu undan yap lan tak lar da 
çok yayg n ancak biraz pahal . 
Noodle, sos, baharat seviyorsan z 
çok uygun fiyata çok çe it 
bulabilirsiniz. 

YEMEK:

Uzak Do u mutfa na ve deniz 
ürünlerine dü künseniz buras  
bir cennet. Tatl  ek i soslar, 
körinin her çe idiyle haz rlanan 
baharatl  yemekler ve içinde 
her eyin oldu u çok leziz 
çorbalar... Özellikle çorbalar n 
vazgeçilmezi lime yapra . 
Sarm sak, zencefil, bol miktarda 
ac  biber. Yeme inizin yan nda 
mutlaka pirinç isteyin çünkü 
yeme in ac s n  almak için bire 
bir. Tay mutfa nda effaf 
eri te, yumurtal  Çin eri tesi, 
yass  pirinç eri tesi, Tay pirinç 
eri tesi ve ince pirinç eri tesi 
kullan l yor. Tayland’de çatal, 

ka k kullan l yor. B çak çok 
nadir servis ediliyor. Yemekler 
wok ad  verilen büyük tavalarda 
yüksek s da pi iriliyor ve 
sebzeler yar  çi  olarak servis 
ediliyor. Tatl  olarakta k zarm  
muz, hindistan cevizli pudinge 
benzeyen jel ve küçük krepler 
çok popüler.
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SPOR

TAR HE GEÇEN 
REKORLAR...  
Tarihte ilk sporlar savunma ve sald rma gibi bedensel 
eylemlerden ba lam  olsa da bugün dünyadaki milyonlarca 
insan n vazgeçilmez tutkular ndan. Hem izleyerek hem 
oynayarak hayat m za renk katt m z spor dallar na ait 
inanmas  zor ama gerçek baz  ilginç bilgileri zaman zaman 
sizlerle payla yor olaca z. te art k sporda k r lan 
rekorlar n insan bedeninin gücünün üstüne ç kt  
günümüze ait baz  bilgiler...

YÜZDE 67.1’L K 
NANILMAZ ÜÇLÜK 

YÜZDES
Derek Fisher (ABD), 
2002-03 play-off sezonunda Los Angeles Lakers tak m nda 3 say l k at  çizgisinin gerisinden yapt  

47 denemenin 29’unu say  yapmay  ba ararak yüzde 67.1’lik bir ba ar  yüzdesi elde etti. 

6.3 METREDEN 

TRAMBOL NDEN YAPILAN 

MÜTH  SMAÇ

Daisuke Nakata, 29 Aral k 2006 tarihinde Japonya 

Tokyo’da Muscle Musical Show için basketbol potas ndan 

6.3 m uza a yerle tirilen bir trambolinden smaç vurmay  

ba ard . Rekor ayn  ovda Shunsuke Nagasaki(Japonya) 

taraf ndan da gerçekle tirildi.

4 SAAT 

15 DAK KA 

PARMAK UCUNDA DÖNEN 

TOP

Joseph Odhiambo (ABD), 

19 ubat 2006’da Amerika 

Texas Houston’da yap lan NBA-

All Star Jam Sessier s ras nda 

4 saat 15 dakika boyunca 

basketbol topunu parmak ucunda 

çevirdi.

14 YIL ÜST ÜSTE 
NBA ALL –STAR’A ÇA RILAN YILDIZLAR

Bu rekoru üç ki i payla yor. Bu oyuncular Orlando Magic, 

Los Angeles Lakers ve Miami Heats tak mlar nda oynarken 

Shaquille O’Neal (ABD), 1961’den 1974’e kadar Los Angeles Lakers 

formas  giyen Jerry West ve 1988-2000 y llar  aras nda Utah 

Jazz’da forma giymi  Karl Malone. Tüm bu oyuncular NBA-All-

Star kar la malar na 14 y l boyunca her sene ça r ld lar.

136 SAYI ATAN KADIN BASKETBOLCUAnat Draigor ( srail) 5 Nisan 2006’da Hapoel Mate Yehuda’dan Elitzur Givat Shmuel’e kar  136 say  atarak en fazla say  atan kad n oyuncu unvan n  ald .
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ULUSLARARASI MAÇLARDA 109 GOL ATAN 
GOLCÜAli Daei ( ran) 1993 ile 2006 aras nda att  109 gol ile 

ululararas  maçlarda en fazla gol atan erkek oyuncu oldu. 

ULUSLARARASI 
UUULULULULUUSUSSLSLALALAARARRARAARARARARARASASASISISII MAÇLARDA 

MMMAMAMAÇAÇAÇLAÇLÇLAÇLALARLARARARDRDRDADADA A 109 GOL 
111010101010910909090909 G9 G9 G9 G9 GGOGOGOGOGOGOLOLOLOLOLOLLLLL ATANAAAAAATATATTTATATAAAANANNNNN

AYNI ANDA 
12 TAKIMIN 
SPONSORU 

OLMAK

Saudi Telecom, Eylül 2006’da 

Suudi Arabistan’ n 1. liginde top 

ko turan 12 tak m n n ayn  anda forma 

sponsoru olarak bu rekoru k rd .

66 GOL ATAN 

KALEC

Kaleci Rogerio Ceni (Brezilya) 

1997-2006 y llar  aras nda Brezilya 

Sao Paulo Futbol Kulübü için 66 gol 

kaydetti.

30 SAAT 
10 DAK KALIK MAÇ

Erlenbach- sviçre’de 8-9 Temmuz 2006 tarihlerinde, FC EDO Sime ve FC 

Spiez aras nda oynanan maç 30 saat 10 dakika sürdü. Maç  243-210 FC 

Spiez kazand .

10. SAN YEDE ATILAN GOL
Roy Makaay (Hollanda), 7 Mart 2007, Almanya’da, Bayern Munich’in (Almanya) Real Madrid kar s nda ilk golünü kar la man n 10. saniyesinde att .
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KÜLTÜR SANAT

B2B MARKA 
YÖNET M
Philip Kotler

B2B Marka Yönetimi, endüstri-
yel ürünler için marka yaratma 
sanat n  ve bilimini inceleyen ilk 
kitaplardan biri. Kitap konuda 

pek çok konsept, teori ve 
ba ar l  endüstriyel marka yöne-

timi örnekleri sunuyor.

MÖ 1100’DEN 
GÜNÜMÜZE, Ç N VE 
DÜNYA - EJDER VE 

YABANCI DECCALLAR  
Harry G. Gelber

“Konfüçyüs”ten “Mao’nun cinsel 
ya am ”na, “ipek” ve “çay”dan 

“Madam Çan’ n cazibesine” Çin 
tarihi özellikle yabanc larla ili kiler 
üzerinde odaklanarak kat ediliyor. 

FAME
Fame; ayn  ismi ta yan 
1980 yap m  filmin yeni 

versiyonu olarak kar m zda. 
Kevin Tancharoen 

yönetmenli indeki bu 
müzikal keyifli saatler 

geçirmek isteyenlere müzik 
ve dans dolu saatler 

ya atacak.

UP-YUKARI BAK
Evine binlerce balon 

ba lay p vah i do aya 
yolculu a ç kan 78 ya ndaki 

baloncu Carl Fredricksen, 
en büyük kâbusunu da 

yan nda götürmekte 
oldu unu fark eder: 

fazlas yla iyimser, do a ka ifi 
8 ya ndaki Russel’ .

KiTAPLAR

“Öyle bir tiyatro oyunu olsun ki 
konusunu ben vereyim, bazen 
sahneye ç k p ben de oynayay m, 
oyun sürekli de i sin bir izledi imi 
bir daha izlemeyeyim” diyorsan z; 
TULUATMASYON tam size göre 
bir oyun. Kaç rd n z oyunu bir 
daha izleyemeyece iniz bu gös-
teri 11-18 ve 25 Mart tarihlerinde 
Ankara Mavi Sahne’de. 

BU T YATRODA 
KONUYU SEY RC  
BEL RLER Farkl  kültürlerin müzi ini ve 

melodilerini ritimlerine katan 
Yark n Ritim Grubu, ba ar l  
bir keman yorumcusu ve 
besteci olan Ferda An l Yark n 
ile geleneksel müzi in büyük 
ustalar ndan perdesiz gitar ve 
perdesiz ba laman n mucidi 
Erkan O ur’la e siz bir per-
formans sergilemeye haz rla-
n yor. Konser 20 Mart’ta  
Sanat Kültür Merkezi’nde.

“ENSTRÜMAN ” 
B R GECE…

DVD’LER

Mutlaka herkese özel bir ark s  
olan grup MFÖ bu sefer 
zmirlilerin gönlünü fethedecek. 
12 Mart Cumartesi Günü Ooze 
Venue’de sahne alacak grup 
bahar  kar lamak için benzersiz 
bir konser deneyimi ya atacak. 
En son 2006 y l nda AGU 
albümünü hayranlar na arma an 
eden MFÖ, bu albümde yer alan 
parçalar n yan  s ra klasik MFÖ 
parçalar na da yer verecek.

MFÖ 
ZM R 

YOLCUSU
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Genis ailelerin tercihiGenis ailelerin tercihi

Dünyanın en konforlu combi’si!
Geniş ve etkileyici tasarımı, sarsıntıyı tümüyle kesen bi-link bağımsız arka süspansiyonu,
arka koltukta bile konforunu yaşayabileceğiniz otomatik klimasıyla Yeni Doblò hazır.
Konforun yanında güvenliği, yüksek performansı ve yakıt ekonomisini de fazlasıyla
bulacağınız Yeni Doblò, Fiat showroom’larında sizi bekliyor.  

Çağrı Merkezi: 444 22 55   www.fi at.com.tr


